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مسقط - الرؤية
تحتفل رشكة النفط العامنية للمصايف والصناعات 
البرتوليــة "أوربك" يوم الخميــس املقبل بوضع 
حجر األســاس لبدء األعامل اإلنشائية يف الحزمة 
الثالثــة مــن مرشوع مجمــع لــوى للصناعات 
البالســتيكية، وذلك تحت رعاية معايل ســلطان 
بن ســامل الحبــيس األمني عــام للمجلس األعىل 
للتخطيط، رئيس مجلس إدارة أوربك، وذلك يف 

منطقة فهود بوالية عربي. 
وتشمل الحزمة الثالثة ألعامل الهندسة والتوريد 
والبناء والتي رست عىل رشكتي "جي يس للهندسة 
والبناء" ورشكة ميتســوي ورشكاه املحدودة عىل 
إنشاء معمل الستخراج ســوائل الغاز الطبيعي، 
والذي ُيعد األول من نوعه يف الســلطنة بتكلفة 
إجاملية قدرها ٦٨٨ مليون دوالر أمرييك. ويعد 
مرشوع مجمع لوى للصناعات البالســتيكية أحد 
املشــاريع التحويلية التي ستســاهم يف تحسني 
وزيادة تنوع إنتاج أوربك وتطوير منوذج العمل 

الخاص بها.

الرؤية - نجالء عبدالعال3
أدخلــت ُرشطة ُعــامن الســلطانية تعديالت عىل 
الالئحــة التنفيذيــة لقانون إقامــة األجانب أصبح 
مبوجبهــا وللمرة األوىل اســتصدار تأشــريات زيارة 

سياحية متنحها الســلطة املختصة من كافة املنافذ 
القانونيــة للســلطنة لرعايا الدول التــي ُتحددها، 
وذلك بناء عــىل طلبهم، كام متنح مبعرفة ممثليات 
السلطنة بالخارج. ووفق القرار الذي أصدره الفريق 
حسن بن محســن الرشيقي املفتش العام للرشطة 

والجــامرك، واملنشــور بالجريدة الرســمية أمس، 
ســيبدأ العمل بنظام تأشــريات الزيارة الســياحية 
املعدل من اليوم اإلثنني. ومتنح التأشريات السياحية 
بنــاء عــىل طلب صاحــب عمل محــيل مرصح له 

مبامرسة النشاط السياحي.

مسقط - الرؤية
يرعى صاحب السمو السّيد تيمور بن أسعد بن 
طارق آل ســعيد، يوم الخميس املقبل، انطالق 
منتدى الرؤيــة االقتصادي يف دورته السادســة 
تحت عنــوان «عــامن واقتصــاد املســتقبل»، 
ويقــام املنتــدى يف فنــدق شــرياتون مســقط 
يف الســاعة التاســعة صباحا، وســط مشــاركة 
واســعة من أصحاب الســمو واملعايل والسعادة 
واملكرمني وجمع غفري مــن الخرباء االقتصاديني 
واملتخصصــني يف مختلــف املجاالت. وســيلقي 
ســعادة طالل بن ســليامن الرحبي نائب األمني 
العــام للمجلس األعىل للتخطيــط بيان املنتدى 
بعنــوان: «مالمــح الرؤيــة العامنيــة ٢٠٤٠». 
ويناقش املنتــدى جملة من املحــاور والقضايا 
حول االقتصاد العامين يف املستقبل. وسيستعرض 
الرحبــي يف بيان املنتدى أبعــاد ومالمح الرؤية 
العامنيــة «٢٠٤٠»، وسُيســلط الضوء عىل أبرز 
التوقعات املستقبلية الخاصة باالقتصاد الوطني 

والتحديات املرتقبة التي قد تواجه خطط النمو، 
وبرامج الحكومة للتعامــل مع هذه التحديات 
يف ضوء معطيات هذه الرؤية، وما تســتقيه من 
أفكار بنــاءة وطموحة تســعى للخروج بأفضل 

النتائج عند التطبيق.
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مسقط - الرؤية
إظهــرت إحصــاءات أّن بنك اإلســكان العامين 
وافق عىل قروض إســكانية بقيمــة ١٨ مليون 
ريال عامين منــذ بداية العام حتى نهاية مارس 
٢٠١٧، فيــام بلغت تكلفة املســاكن املكتملة 

خالل نفس الفرتة ١٥ مليون ريال عامين. 
وعقد مجلــس إدارة البنك اجتامعــه الدوري 
الثاين لهذا العام؛ حيث بحث املواضيع املدرجة 
عــىل جدول أعاملــه، ومن بينهــا االطالع عىل 
تقرير املدير العام حول أنشــطة البنك. وشهد 
البنــك تقدًما ملحوظــا يف كافة بنــود القوائم 
املاليــة، إضافــة إىل ارتفاع محفظــة القروض 
اإلســكانية. واطلع املجلس عىل الخطوات التي 
اتخذهــا البنك نحو تطبيق املعيار املحاســبي 
الــدويل رقــم (٩) واملتعلــق بــاألدوات املالية 
واملخصصات املالية وســيحل محل املعيار رقم 

.(٣٩)

مسقط - الرؤية
بالســيب  املســتهلك  حاميــة  إدارة  متّكنــت 
من ضبــط رشكــة متخصصة يف إمــداد بعض 
املستشــفيات واملراكــز الصحية يف الســلطنة 
باألدوات واللــوازم الطبية واملحاليل املختربية، 
تلــك  صالحّيــة  بتواريــخ  بالتالعــب  تقــوم 

املســتلزمات، وبالرتويج ألصناف أخرى منتهية 
الصالحيــة. وبلغ العدد الكيل للعبوات ٩١٥٥١ 
عبّوة، مام يعد مخالفاً لقانون حامية املستهلك، 
وذلك حسب نص املادة (٧) بشأن حظر تداول 
الســلع املغشوشة، أو الفاســدة أو املقلدة، أو 
ح بتداولهــا وبنص املــادة (٣) من  غري اُملــرصّ

الالئحة التنفيذية للقانون. 

مسقط - الرؤية
انخفض عدد حوادث الطرق بنهاية شــهر مارس ٢٠١٧ 
بنسبة ٢٨٫٨ يف املئة، مقارنة مع نفس الفرتة من العام 
٢٠١٦ ليصل عدد الحوادث إىل ٨٩٥ حادثا نتجت عنها 
١٥٠ وفــاة و٦٩١ إصابة مقارنة بنفس الفرتة من العام 
٢٠١٦ التي شــهدت ألًفــا و٢٥٧ حادًثا وفق ما أفادت 
آخر اإلحصائيات املبدئيــة الصادرة عن املركز الوطني 

لإلحصاء واملعلومات. وتراجع معدل الوفيات بنســبة 
٦٫٣٪ وكذلك اإلصابات بنســبة ١٦٫٣ يف املئة. وأشارت 
اإلحصائيات إىل أّنه حتى نهاية شــهر مارس٢٠١٧ بلغ 
عــدد الوفيات جــراء حوادث الطــرق ١٥٠ حالة وفاة 
ومن بني هــذه الوفّيات ١٠٨ عامنيني بلغ عدد الذكور 
منهــم ٨٤ واإلناث ٢٤ حالة وفاة. كام بلغ عدد حاالت 
الوفــاة جــراء حوادث الطــرق خالل تلــك الفرتة بني 

الوافدين ٤٢ حالة بينهم أنثى واحدة.

القاهرة - رويرتز
قالت الرئاســة املرصية إّن الرئيــس عبد الفتاح 
السييس اتفق مع العاهل السعودي امللك سلامن 
بن عبد العزيز خالل القمة التي جمعتهام أمس 
األحد بالعاصمة الســعودية الرياض عىل تطوير 
العالقــات بــني البلدين وتنســيق الجهــود فيام 
يتعلق مبكافحــة اإلرهاب. وتحّســنت العالقات 
بني البلديــن يف األســابيع القليلــة املاضية بعد 
لقاء جمع الزعيمني عىل هامــش القمة العربية 
التي استضافها األردن الشــهر املايض وذلك بعد 
شهور من الفتور، بسبب اختالف مواقفهام بشأن 
أزمات إقليميــة وقضية تــريان وصنافري. وقالت 
رئاســة الجمهورية يف بيانها "اتفق الجانبان عىل 
رضورة تنميــة وتطوير العالقــات بني البلدين يف 
مختلف املجاالت واســتثامر الفرص واإلمكانات 
املتاحة لدى الدولتني مبا يلبى طموحات الشعبني 

الشقيقني".

تيمور بن أسعد
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الرؤية - أحمد الجهوري
ع سعادة محمد بن عبدالله املحروقي رئيس  توقَّ
الهيئــة العامة للكهربــاء وامليــاه أن يتم إنجاز 
إعــادة هيكلة قطــاع املياه يف الســلطنة خالل 
السنوات الثالث املقبلة، موضحاً أنَّ التصّور 
القائم يستهدف أن تتوىل هيئة تنظيم 
الكهربــاء الــدور التنظيمــي لقطاع 
املياه والرصف الصحي، فيام تقوم 
وزارة البلديات اإلقليمية وموارد 
السياســات  بوضــع  امليــاه 
العامة. وكشــف املحروقي- 
يف حوار مــع «الرؤية»- أّن 
والتحّول  الهيكلــة  إعــادة 

املقرتح إىل إطار تنظيمي جديد وهيكلة جديدة 
للسوق، تتطلب إجراء مراجعة شاملة للترشيعات 
والقوانــني ذات العالقة، وهو ما قــد يطيل أمد 
تنفيذ الخطة واالنتهاء منها خالل الفرتة املتوقعة. 
وقــال ســعادته إنَّ مــن املتوقــع كذلــك إنجاز 
محطــة التحليــة يف ُقريات بســعة إنتاجية ٢٠٠ 
ألف مــرت مكعب يف اليوم خــالل العام الجاري، 
عالوة عــىل االنتهاء من محطتي صحــار وبركاء 
خالل العام املقبل. ولفــت املحروقي إىل أّن من 
بني املشــاريع البارزة للهيئة إعادة طرح مناقصة 
محطة تنقية املياه بسد وادي ضيقة خالل الفرتة 
القريبة املقبلة. وأبرز سعادة رئيس الهيئة العامة 
للكهرباء واملياه جهود الهيئة املتواصلة لتوظيف 

التقنيات الحديثة يف عملها.
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ؤية  مسقط – الرُّ
ينظم مجلس البحث العلمــي بالتعاون مع املنظمة 
العامليــة للملكيــة الفكريــة الوايبو يومــي األربعاء 
والخميــس املقبلني حلقة عمل دوليــة حول التعليم 
والتدريــب يف مجــال امللكية الفكريــة، تحت رعاية 
معايل الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية، وزيرة 
التعليم العايل، ومبشــاركة عدد مــن الجهات املعنية 
يف الســلطنة. وتطرح الحلقة مجموعــة متنوعة من 
املواضيــع يف مجال امللكية الفكرية مبشــاركة محلية 
ودولية واســعة، تهــدف إىل الخــروج بخطة وطنية 
للتدريب والتعليم يف مجال امللكية الفكرية من خالل 

تطوير املوارد البرشية واملواهب االبتكارية.
وتشــمل حلقــة العمــل الدولية عــرض أوراق عمل 
متعددة أبرزها حول دور امللكية الفكرية يف االبتكار 
وريــادة األعامل، وامللكية الفكريــة يف التعليم العايل 

والتدريب املهني، والتطوير املتخصص بتعليم امللكية 
الفكرية والبحــوث والتدريب، ودور امللكية الفكرية 

يف االبتكار وريادة األعامل.

ؤية  مسقط – الرُّ
وقعت الخدمــات الهندســية بوزارة الدفــاع صباح 
أمس رســالة تفاهم للتعاون األكادميي والتدريبي مع 
جامعــة الســلطان قابوس، حيث وقعهــا من جانب 
الجامعة سعادة الدكتور عيل بن سعود البيامين رئيس 
الجامعــة ومن جانــب الخدمات الهندســية العميد 
الركــن مهنــدس عبدالله بــن نارص الســاملي رئيس 

الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع.
ويأيت التوقيع يف إطــار التعاون األكادميي والتدريبي، 
وتنســيق الجهود لالرتقاء بالتعــاون البحثي والفني 
يف املجاالت الهندســية، وســـعياً نحو إنشـــاء إطـار 
عمــل لتعزيز الشـــراكة والتعاون املســتمر، ولوضع 
برامــج لتعزيز أوجه التعــاون يف املجاالت األكادميية 

والهندسية.
وتسعى الخدمات الهندســية بوزارة الدفاع وجامعة 

الســلطان قابوس من خالل رسالة التفاهم إىل إيجاد 
آلية لــإلرشاف األكادميــي عىل البحــوث العلمية يف 
املجال الهنديس، واالســتعانة باملحارضين األكادمييني 

والفنيــني املتخصصــني إلعــداد وعقــد املحــارضات 
املتعلقة باملجال الهنــديس، وكذلك التدريب العميل 
لطالب الجامعة كجزء من الخطة الدراسية للجامعة.

مسقط - العامنية 
عقد أمس بجامعة السلطان قابوس االجتامع 
التأسييس لتشــكيل اللجنة الوطنية ملسؤويل 
شــؤون الطلبة ملؤسســات التعليم العايل يف 
الســلطنة بالتنســيق مــع اللجنة املشــرتكة 
بــني وزارة التعليم العايل وجامعة الســلطان 

قابوس.
وخالل االجتامع ألقى الدكتور يوسف بن سامل 

الهنايئ عميد شؤون الطلبة بجامعة السلطان 
قابــوس كلمة قال فيهــا إّن االجتامع  يهدف 
إىل تبادل الخــربات والتجــارب الناجحة بني 
املختصني يف مختلف الفــروع التخصصية يف 
مجال شؤون الطلبة مبؤسسات التعليم العايل 
وإيجاد أرضية تعــاون وتكامل بني الوحدات 
املختصة يف كل مؤسســات التعليم العايل يف 
الســلطنة، وتســليط الضوء عىل واقع قطاع 
شــؤون الطلبــة فيها ورصــد التحديات التي 

تواجهها وتقديم األفــكار والتوصيات بهدف 
إيجــاد الحلــول لها. وتضمــن االجتامع عدة 
محاور تتمثل يف رشح فكــرة اللجنة وإضفاء 
الصبغــة املهنيــة واالحرتافية عىل منتســبي 
شــؤون الطلبــة عىل مســتوى املؤسســات 
وتأســيس نظام لهــا وتنفيذ برامج مشــرتكة 
لتدريــب وتأهيــل الطلبة، وتبــادل الخربات 
واملعلومــات واالنضــامم ملنظومــة العمــل 

اإلقليمي والعاملي يف مجال شؤون الطلبة.

مسقط - العامنية 
انطلقت أمس أعامل حلقة العمل الخليجية الخامسة 
ملنتســبي هيئات وجمعيــات الهــالل األحمر بدول 
مجلــس التعاون والتي تســتضيفها الســلطنة ممثلة 
بالهيئة العامنية لألعامل الخريية بالتعاون مع األمانة 
العامــة ملجلس التعاون لــدول الخليج العربية قطاع 
شؤون اإلنسان والبيئة، تحت عنوان ”الزيارة امليدانية 
الخامســة مســقط أبريل ٢٠١٧“، والتي تنظم سنوًيا 
ودورًيا يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد ســعادة الدكتــور يحيى بن بــدر املعويل وكيل 
وزارة التنميــة االجتامعية عضــو مجلس إدارة الهيئة 
الُعامنيــة لألعامل الخريية راعي املناســبة يف ترصيح 
صحفــي عىل أهمية هذه الحلقــة خاصة أنَّها تجمع 
املؤسســات العاملة يف املجال الخريي عىل مســتوى 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشريًا إىل 
أنَّ الحلقــة متثل فرصة لتبادل الخــربات بني القامئني 
عىل مؤسسات العمل الخريي يف دول مجلس التعاون 

الخليجــي. وأوضــح ســعادته الدور الــذي تقوم به 
الهيئة من خالل تقديم الدعم ســواء عىل املســتوى 
الداخــيل أو الخارجي، مبيًنا أنَّ دعم املجتمع املتمثل 
يف اإلغاثــة أو العمــل الخريي املتواصل يأيت مســانًدا 
للعمل الذي تقوم به الهيئة العامنية لألعامل الخريية. 
وأضاف ســعادته أنَّ العمل الخريي يف الســلطنة يعد 
منظومة متكاملة وال ميكن أن تحقق أهدافها إال من 
خالل التنســيق بني الهيئــة العامنية لألعامل الخريية 
والجمعيات املتخصصة واملسجلة يف السلطنة، مؤكًدا 
أن هناك تنســيًقا قامئًا بني الهيئة والجمعيات ووزارة 
التنمية االجتامعية وأن استخدام األنظمة اإللكرتونية 
سيسهل ويساعد يف استهداف الحاالت. وألقى بدر بن 
خليل الحوقاين كلمة الهيئة العامنية لألعامل الخريية 
خــالل افتتاح أعــامل الحلقة قــال فيهــا إن الزيارة 
امليدانية الخامسة تهدف إىل إكساب املشاركني مزيًدا 
من املهارات املنهجية يف العمل اإلنساين عامة واإلغايث 
والتطوعــي خاصة والتعرف عىل تجربة الســلطنة يف 
هــذا الجانــب خــالل العقديــن املاضيــني. وأكد يف 

كلمته رضورة االســتفادة من املشــاركني من الجهات 
الحكومية ومؤسســات املجتمع املدين يف مجال إدارة 
األزمات وأعامل اإلغاثة، مشريًا إىل أن األنواء املناخية 
والكوارث الطبيعية التي مرت بها الســلطنة أكسبتها 

املزيد من الخربات امليدانية الحيَّة يف هذا الجانب.
وتتضمن أعامل الحلقة التي تســتمر لغاية ٢٧ أبريل 
الجاري تقديــم عروض مرئية تقدمها اللجنة الوطنية 
للدفــاع املدين تســتعرض جهودهــا يف تقديم العون 
واملســاعدة وإغاثــة املنكوبني، كام ستشــارك الهيئة 
العامــة لألرصاد الجوية وعدد من الجهات الحكومية 
بتقديم عروض مرئية تصاحبها زيارات ملراكز الجهات 
املشاركة. كام ســتتضمن الحلقة ُمحارضات وحلقات 
عمل وزيارات تعريفية ملنتســبي هيئات وجمعيات 
الهالل األحمر بدول مجلس التعاون ملركز رصد الزالل 
بجامعة الســلطان قابــوس وقرية املقحــم الصحية 
النموذجيــة بوالية الرســتاق وحصن الحــزم وقلعة 
الرســتاق وزيارة للمتحف الوطني مبسقط واملتحف 

العسكري ببيت الفليج.

ؤية  مسقط – الرُّ
اســتقبل معايل الدكتــور أحمد بــن محمد بن 
عبيد السعيدي وزير الصحة صباح أمس مبكتبه 
بديــوان عام الوزارة ســعادة ســليامن الدخيل 
مدير عام مجلس الصحة بدول مجلس التعاون 

الخليجي.
وتم خالل املقابلة مناقشــة عــدد من املواضيع 
من بينها موازنة املكتب التنفيذي للعام الحايل، 
وتطويــر املكتــب التنفيذي بالريــاض وعملية 
الــرشاء املوحد لألدويــة واملســتلزمات الطبية 
ومناقشة برنامج الفحص الطبي للعاملة الوافدة 
بــدول مجلس التعــاون الخليجي، واســتعراض 
أنشــطة اللجان الفنية باملكتب التنفيذي وآلية 

تطويرها. 
 وأثنــى معايل الدكتور وزير الصحة عىل الجهود 
املبذولــة من قبل ســعادة  مدير عــام مجلس 
الصحة والعاملني باملجلس، ودورهم يف التنسيق 

بني دول املجلس فيام يتعلق باألمور الفنية.
ويعد اللقاء اجتامعــا تحضرييا لالجتامع القادم 
لوزراء الصحة بدول مجلــس التعاون الخليجي 

الــذي ســيعقد يف أكتوبر املقبل. حــرض اللقاء 
الدكتــور ســعيد بن حــارب اللمــيك مدير عام 

الرعايــة الصحية األولية بــوزارة الصحة وعضو 
الهيئة التنفيذية ملجلس الصحة الخليجي.

ؤية  مسقط – الرُّ
األزمــة  تداعيــات  ُمعالجــة  لجنــة  أوصــت 
االقتصاديــة وأثرهــا عىل املجتمع باالســتفادة 
من القطاع السياحي يف رفد االقتصاد الوطني، 
وزيــادة مســاهمته يف الناتج املحــيل، وتنفيذ 
األهداف واالسرتاتيجيات العامة لتطوير صناعة 
الســياحة بالســلطنة بعد إقرارها من مجلس 
الوزراء وبناء قطاع سياحي منتج باالستفادة من 
كافة املقومات املنترشة بالســلطنة، وذلك عرب 
االلتفات إىل جميع األمناط السياحية كالسياحة 
الثقافية والرتاثية والبيئية والجيولوجية وسياحة 
الغوص، إضافة إىل إنشاء قاعدة بيانات موثقة 

لكافة أنشطة السياحية املتوفرة بالسلطنة.
جاء ذلك خالل مناقشة مكتب مجلس الشورى 
ملسودة التقرير النهايئ للجنة معالجة تداعيات 
األزمة االقتصاديــة وأثرها عىل املجتمع والذي 
انتهت اللجنة املشــكلة للدراسة من إعداده يف 
صورته النهائية، حيث متت مناقشته يف اجتامع 
مشــرتك بني أعضــاء مكتب املجلــس وأعضاء 
لجنة دراســة تداعيات األزمة االقتصادية خالل 
االجتــامع الدوري الرابع عــرش ملكتب مجلس 
الشــورى، خــالل دور االنعقاد الســنوي الثاين 
(٢٠١٧/٢٠١٦) مــن الفــرتة الثامنــة للمجلس 
برئاســة ســعادة خالد بن هالل املعويل رئيس 

مجلــس الشــورى، وبحضــور أعضــاء املكتب 
وسعادة الشــيخ عيل بن نارص املحروقي أمني 

عام املجلس.
وخــالل اللقاء املشــرتك الــذي جمــع أعضاء 
املكتب بأعضاء اللجنة، أشــاد ســعادة الشيخ 

رئيــس املجلس بالجهود التي قامت بها اللجنة 
والتــي تكللــت بتوصيــات منهجيــة وعملية، 
إضافــة إىل مالمســتها للتوجــه الحكومي من 
أجل تنويــع الدخــل ورفد االقتصــاد الوطني 
ببدائل عن االعتامد عىل النفط كمصدر رئييس 

للدخــل. وأكد بدوره عىل جــدوى العديد من 
تلك التوصيات وأهميتها. بعد ذلك قام سعادة 
جــامل بن أحمد العربي رئيــس اللجنة بقراءة 
نبــذة عن اآللية التي اتبعتهــا اللجنة يف إعداد 
التقرير وكيفيــة جمع البيانــات واإلحصاءات 

املعززة لذلك، موضحا يف الوقت ذاته أن اللجنة 
عقدت ١٨ اجتامًعا عىل مدار عامني، تم خاللها 
تــدارس كافــة الجوانــب واآلثــار املرتتبة عىل 
تراجع أســعار النفط، كام متت استضافة عدد 
من أصحاب السعادة ذوي العالقة بالقطاعات 
االقتصاديــة بالســلطنة وممثــيل الجمعيــات 
املهنية ورجال األعامل وممثلني عن غرفة تجارة 
وصناعة عامن وذلك لالســتامع اىل مقرتحاتهم 
والتحديــات التي قــد تواجه املســتثمرين يف 

مختلف القطاعات.
وقــام رئيــس اللجنة بقــراءة أهــم توصيات 
الدراســة والتي متت مناقشــتها بالتفصيل من 
جانــب أعضاء مكتــب املجلس. وجــاء تقرير 
اللجنــة يف ٣ فصول اشــتمل الفصل األول عىل 
منهجية الدراســة، والثاين عىل تداعيات تراجع 
أسعار النفط عىل املجتمع، فيام اشتمل الفصل 
الثالــث عىل توصيات ومرئيات الدراســة التي 
تهــدف اىل تنويــع اإليرادات وضبــط اإلنفاق 
ودعــم ذوي الدخل املحــدود. وأكدت اللجنة 
عىل رضورة متابعــة مبادرات الربنامج الوطني 
لتعزيز التنوع االقتصــادي (تنفيذ)، يف قطاعي 
التعديــن والــرثوة الســمكية وإلــزام القطاع 
الخاص برضورة تعمني الوظائف التي ميكن أن 
يشغلها العامين يف هذين القطاعني، وذلك بعد 

تدريبه.

مسقط - الرؤية
يشارك ســعادة الشيخ رشــاد بن محمد بن عمري الهنايئ 
وكيل وزارة الشؤون الرياضية يف اجتامعات وكالء وزارات 
الشــباب والرياضة بدول مجلس التعــاون لدول الخليج 
العربية والتي تقام مبملكة البحرين خالل الفرتة من ٢٥ـ 
٢٦ أبريل الجاري. وســيتم مناقشة العديد من املواضيع 
متهيــداً لرفعها الجتــامع أصحاب السُّــمو واملعايل وزراء 
الشباب والرياضة بدول املجلس يوم ٢٦ من أبريل الحايل.

رشاد الهنايئ
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مسقط - الرؤية
ينطلــق يوم الخميــس املقبل ٢٧ أبريــل الجاري 
منتدى الرؤية االقتصادي يف دورته السادسة تحت 
عنوان ”عــامن واقتصاد املســتقبل“، وذلك تحت 
رعاية صاحب الســمو الســّيد تيمور بن أسعد بن 
طارق آل ســعيد، ويقام املنتدى يف فندق شرياتون 
مسقط يف الســاعة التاسعة صباحا، وسط مشاركة 
واســعة من أصحاب الســمو واملعايل والســعادة 
واملكرمــني وجمع غفــري من الخــرباء االقتصاديني 

واملتخصصني يف مختلف املجاالت.
ومــن املقرر أن يلقي ســعادة طالل بن ســليامن 
الرحبــي نائــب األمــني العــام للمجلــس األعىل 
للتخطيط بيــان املنتدى بعنــوان: ”مالمح الرؤية 
العامنيــة ٢٠٤٠“. ويناقــش املنتــدى جملــة من 
املحــاور والقضايــا حــول االقتصــاد العــامين يف 
املســتقبل. وسيســتعرض الرحبي يف بيان املنتدى 
أبعاد ومالمح الرؤية العامنية ”٢٠٤٠“، وسيســلط 
الضــوء عىل أبــرز التوقعات املســتقبلية الخاصة 
باالقتصاد الوطنــي والتحديــات املرتقبة التي قد 
تواجه خطط النمو، وبرامج الحكومة للتعامل مع 
هذه التحديات يف ضوء معطيات هذه الرؤية، وما 
تســتقيه من أفكار بناءة وطموحة تسعى للخروج 
بأفضل النتائج عند التطبيق. وســيتضّمن اُملنتدى 
يف دورة هــذا العــام، عــدًدا مــن أوراق العمل، 

يقدمها أكادمييون وخرباء يف القطاعات االقتصادية 
املختلفة، ورؤســاء تنفيذيون بعــدد من الرشكات 

الحكومية.
وســيقدم ورقــة العمــل الرئيســية الدكتور نارص 
بن راشــد املعــويل مدير مركز البحوث اإلنســانية 
بجامعة الســلطان قابوس، بعنــوان ”اقتصاديات 

الثورة الصناعية الرابعة“.
وتحمل الجلســة النقاشــية األوىل عنوان ”برنامج 
”تنفيذ“.. مرحلة ما بعد املبادرات“؛ حيث ســيتم 
اســتعراض بنود الربنامج الوطنــي لتعزيز التنويع 
االقتصــادي ”تنفيذ“ والرؤية االســترشافّية القامئة 

عليــه نحــو االقتصــاد الوطنــي خــالل العقدين 
املقبلــني، من خــالل البحــث يف مرحلــة ما بعد 
تطبيق مبادرات الربنامج الطموح، وستشــارك فيها 
نخبــة من خــرباء االقتصاد وعامل املــال واألعامل، 
عالوة عىل مســؤولني بارزين مــن القطاعني العام 
والخاص. ويشــارك يف الجلسة األوىل سعادة طالل 
بن ســليامن الرحبي نائب األمــني العام للمجلس 
األعــىل للتخطيــط، والدكتــور نــارص بن راشــد 
املعــويل مدير مركــز البحوث اإلنســانية بجامعة 
الســلطان قابوس، وسعادة توفيق بن عبد الحسني 
اللوايت عضو مجلس الشــورى ممثل والية مطرح، 

والدكتور سعيد بن محمد الصقري رئيس الجمعية 
االقتصاديــة العامنية، واملهنــدس صالح بن محمد 
الشــنفري الرئيــس التنفيــذي للرشكــة العامنية 
لالستثامر الغذايئ، وعزان بن قاسم البوسعيدي من 
وحدة دعم التنفيذ واملتابعة، فيام يدير الجلســة 

اإلعالمي موىس الفرعي.
فيام تأيت الحلقة النقاشية الثانية بعنوان ”مستقبل 
الرشاكة بني القطاعني العام والخاص“؛ إذ سيسعى 
املشــاركون يف هــذه الحلقــة إىل التنقيــب عــن 
مســتقبل الرشاكة بني القطاع العــام وفرص النمو 
املقرتحــة واملأمولة مع القطاع الخاص، الســيام يف 

املناطــق الحــرة واملــدن الجديــدة واملرشوعات 
العقاريــة الحديثة، وكذلك فــرص النمو يف قطاع 
اللوجيستيات. ويشارك فيها صاحب السمو السيد 
الدكتور أدهم بن تريك بن فيصل آل ســعيد أستاذ 
اقتصاد بجامعة الســلطان قابوس، ورشاد بن عيل 
املسافر نائب الرئيس التنفيذي لبنك عامن العريب، 
وعبداللــه بن حمود الجفيــيل مدير عام صندوق 
تنميــة مرشوعات الشــباب ”رشاكــة“، وعامر بن 
ســليامن الخــرويص مدير تطوير األعــامل برشكة 

عمران، وسيدير الجلسة اإلعالمي أحمد الكندي.
من جهته، قال اُملكرّم حاتم بن حمد الطايئ رئيس 
تحرير جريدة الرؤية املرشف العام عىل املنتدى إّن 
فكرة املنتدى للعام ٢٠١٧ تتمحور حول استرشاف 
املســتقبل االقتصادي مبــا يتجاوز الحلــول اآلنية 
للتحديات القامئة، الســيام تحدي أســعار النفط؛ 
إذ يرمــي املنتدى إىل التنبؤ مبا ســيكون عليه حال 
اقتصادنــا الوطني بعد ٢٠ عامــا من اآلن، وصورة 
هذا االقتصاد وآليات النمو التي سيعتمدها، وهو 
ما سيسهم يف رسم صورة ملالمح هذا املستقبل، عرب 
وضع لبناته األوىل خــالل املرحلة املقبلة. وأضاف 
الطــايئ أّن النظر يف التحديات اآلنية واالســتغراق 
فيها قد يتسبب بدون قصد يف فقدان القدرة عىل 
مواكبة العرص، واقتناص الفرص التي رمبا هي عىل 
مرمى حجر، لكّنها تتباعد كلام غفلنا عنها، مشــرًيا 
إىل أّن االقتصــاد العــامين يواجه تحديــات جّمة؛ 

نتيجة تراجع أسعار النفط، لكن البحث يف الحلول 
البــد أن يعتمــد عــىل التفكري يف مرحلــة ما بعد 
تجاوز األزمة، لضامن حجز موقع لعامن يف اقتصاد 
املســتقبل القادم رسيًعا. وتابع الطايئ أّن املنتدى 
يــأيت يف إطــار ”إعالم املبــادرات“ الــذي تنتهجه 
جريدة الرؤية منذ سنوات، حيث تسعى ألن تكون 
جًرسا للتواصل بني ُمختلف القطاعات، ويف نسخة 
املنتدى لهذا العام، ويأمل القامئون عليه يف تجسري 
الفجوة بــني التفكــري االقتصادي الحــايل والرؤى 

املستقبلية له خالل العقدين املقبلني.
يشــار إىل أّن منتدى الرؤيــة االقتصادي انطلق يف 
العــام ٢٠١٢، يف إطار ”إعالم املبــادرات“، بهدف 
تعزيز دور الصحافة واإلعالم يف الرتكيز عىل القضايا 
التنموية ذات الصلة املبارشة باملجتمع، واملساعدة 
عىل وضع اســرتاتيجيات اقتصادّيــة قليلة املخاطر 
ومتنّوعة الحلول. ويــأيت منتدى الرؤية االقتصادي 
يف دورة هذا العام برعاية من صندوق الرفد وبنك 
عامن العريب واملؤسسة العامة للمناطق الصناعية 
ورشكة حيا للمياه والرشكة العامنية للغاز الطبيعي 

املسال. 
ويــأيت منتدى الرؤيــة االقتصادي يف نســخة هذا 
العــام، تحت رعاية كلٍّ من صنــدوق الرفد، وبنك 
عامن العريب، واملؤسسة العامة للمناطق الصناعية، 
وكيمجــي رامــداس، ورشكة حيا للميــاه، والرشكة 

العامنية للغاز الطبيعي املسال، ويب إم دبليو.

              

مسقط – الرؤية 
برعاية ســعادة الدكتور عــيل بن طالب 
الهنــايئ وكيــل وزارة الصحــة لشــؤون 
التخطيــط تنظــم وزارة الصحــة ممثلة 
يف املديرية العامــة ملركز ضامن الجودة 
بالتعــاون مــع منظمة الصحــة العاملية 
اليوم حلقة حــول تدريس منهج منظمة 
الصحــة العاملية الخاص بســالمة املرىض 
ضمن مناهج الكليات واملعاهد الصحية 

يف  والخاصــة  الحكوميــة 
السلطنة، وذلك بقاعة جامع 
السلطان قابوس األكرب ببورش 

وتستمر حتى الغد.
أعضــاء  الحلقــة  تســتهدف 
هيئة التدريس يف املؤسسات 
األكادميية الطبيــة الحكومية 

والخاصة يف ســلطنة عــامن، وتهدف إىل 
إعــالم املتخصصني بكيفيــة تدريس ١١ 
موضوعــا ذات عالقــة بســالمة املرىض، 
املعلومــات والخــربات حــول  وتبــادل 
تدريس سالمة املرىض يف سلطنة عامن بني 
مختلف األكادمييني يف املجاالت الصحية. 
وتوفري منصة لتبادل املعرفة واملعلومات 
املــرىض  ســالمة  بتدريــس  املتعلقــة 
والتدريب بــني مختلف االختصاصات يف 

الرعاية الصحية يف سلطنة عامن.

مسقط – الرؤية 
بدأت صباح أمس حلقة العمل التدريبية حول تطوير 
كفــاءة اإلعالميني يف مجال التوعية اإللكرتونية لفريق 
التوعيــة واإلعالم باملكتب التنفيــذي للجنة الوطنية 
لشــؤون املخدرات واملؤثرات العقليــة بالتعاون مع 
معهد املؤيد للتدريب، والتي تنظمها اللجنة الوطنية 
لشــؤون املخــدرات واملؤثرات العقليــة بفندق املها 
الدولية وتهدف الحلقة التي تستمر ٥ أيام إىل اكساب 
املشــاركني واملشاركات فهم أوســع بحمالت التوعية 
اإللكرتونيــة وأهميتها، واســتيعاب خصائص حمالت 
التوعية اإللكرتونية االبتكارية، وفهم املراحل املختلفة 
لبنــاء حملة توعية إلكرتونية بدءا من مرحلة اإلعداد 

وحتى التقييم.
كام تهــدف الحلقــة العمل التي حــارضت بها ندى 
حمزة خبرية اســرتاتيجية اســتخدام وســائل الواصل 
االجتامعي إىل التعريف بأساســيات وأدوات حمالت 
التوعيــة اإللكرتونيــة االبتكارية وتقنياتهــا والرتويج 
لها عــىل شــبكة اإلنرتنــت، والتطبيــق العميل عىل 
كيفيــة اإلعداد لحملة إعالمية عن التوعية عن أرضار 

التواصل من خالل املواقع اإللكرتونية. الجدير بالذكر 
أن أبــرز مهام فريق التوعية واإلعالم باللجنة الوطنية 
لشؤون املخدرات واملؤثرات العقلية تتمثل يف اعتامد 
خطة سنوية للربامج واألنشــطة التوعوية واإلعالمية 
وإقامــة الندوات واملحــارضات التوعوية حول أرضار 
املخدرات واملشــاركة يف األنشــطة املختلفة كمعرض 
الكتاب ومهرجان صاللة السياحي ومهرجان مسقط، 
وتنظيــم فعاليات اليوم العاملــي ملكافحة املخدرات، 

وكذلك تنفيــذ اإلصــدارات واملطبوعــات التثقيفية 
الخاصة باإلدمان واملؤثرات العقلية وتســليط الضوء 
عــىل أرضار املخــدرات بوســائل اإلعــالم املختلفــة 
ووسائل التواصل اإلجتامعي اإللكرتونية والتعاون مع 
الجمعيات والفرق التطوعية يف مجال التوعية بأرضار 
املخدرات وإبراز أنشــطة وجهود الجهات الحكومية 
املختلفــة ومؤسســات املجتمــع املدين فيــام يتعلق 

بدورها بالتوعية بأرضار املخدرات.

مسقط – الرؤية 
فــازت جميلة بنت عبداللــه الزدجالية 
فنــي أول يف جامعة الســلطان قابوس 
بجائــزة األم املثاليــة لإلعاقات الذهنية 
وتعمــل جميلة بقســم علــوم األغذية 
الزراعيــة  العلــوم  بكليــة  والتغذيــة 
والبحريــة وهــي أم لطفــل يعاين من 

اضطراب طيف التوحد.
 قام مبنح الجائزة مركز الخرايف ألنشطة 
األطفال املعاقــني بدولة الكويت وذلك 
بحفــل جائــزة األم املثاليــة لإلعاقــات 
الذهنيــة، تحت رعاية ســبيكة ســعد 
الجارس رئيــس مجلس إدارة مؤسســة 
ســند الطفل املعاق الكويتية وبحضور 
سمو الشــيخة شــيخة عبدالله الصباح 
الكويتــي  للنــادي  الفخــري  الرئيــس 

الريايض للمعاقني.
ومنحــت الجائــزة هذا العام لـــ٢٠ أما 
مثاليــة لذوي اإلعاقــات الذهنية منهن 
١٢ من الكويت، ٥ من دول الخليج، و٣ 

من مرص ولبنان واألردن. 
ترشــحت الزدجالية للجائــزة كونها أّما 
لطفٍل يعاين من التوحد وعضو مؤســس 
للجمعيــة العامنية للتوحد، كام نظمت 
العديد مــن الفعاليات لتوعية املجتمع 
عــن اضطــراب التوحد منها املســريات 
السنوية للتوعية باضطراب التوحد منذ 
عام ٢٠١٣. وأشارت إىل دورها الشخيص 
يف توعيــة أولياء األمــور قائلة ”نظمت 
العديد مــن حلقات العمــل التدريبية 
للمختصــني وأولياء األمــور يف مجاالت 

مرتبطة بتأهيل هذه الفئة ضمن عميل 
بالجمعية كمسؤولة عن لجنة الفعاليات 

واألنشطة“.
تعد جائزة األم املثالية لإلعاقات الذهنية 
تقديرية ســنوية يقدمهــا مركز الخرايف 
ألنشــطة األطفال املعاقني بالتعاون مع 
فريق الجائزة ألمهات اإلعاقات الذهنية، 

وتأسســت الجائــزة يف ٢٠١٣/١/١ وتم 
انطالقهــا يف ٢٠١٣/٣/٩ وذلــك تزامنــا 
مع يوم األم حيــث يتم تكريم األمهات 
من املراكــز املختلفة التي تختص بذوي 

اإلعاقة. 
ومن أهداف الجائزة تسليط الضوء عىل 
أولياء أمــور اإلعاقــات الذهنية وإبراز 

دورهم يف املجتمــع، تعزيز دور األم يف 
املجتمع ليكــون منوذجا يحتذى به من 
خــالل الجائــزة، تحفيز وتشــجيع األم 
املثالية عىل اســتمرارية العطاء ألبنائها 
من ذوي اإلعاقة، وتشجيع األمهات عىل 
العمل االجتامعــي بحيث يربز دورهن 
يف تحسني حياة األشخاص ذوي اإلعاقة. 

مسقط – الرؤية 
عقدت لجنــة الرصف من أمــوال الزكاة 
الدينيــة  والشــؤون  األوقــاف  بــوزارة 
اجتامعها الثامن لهذا العام برئاسة الشيخ 
أحمــد بــن عبدالله الخرويص مستشــار 
الوزير لشــؤون الزكاة. تم خالل االجتامع 
اعتامد رصف مبلــغ ٨٠ ألف ريال عامين 

لعدد ٦١٨ حالة من الطلبات. 
حيــث بلغ عــدد املســاعدات العالجية 
٢٨ حالــة مببلــغ ١٨ ألــف ريــال عامين، 
واملســاعدات املعيشــية ٥٧ حالــة مببلغ 
(٢٠,٢٠٠) ألف ريال عامين، املســاعدات 

الســكنية ٨ حاالت مببلــغ (٤٫٣٠٠) ريال 
وبلغ عدد مســاعدات الكــوارث حالتني 
مببلغ (١٢٠٠) ريال. وبلغ عدد املساعدات 
التعليمية (٣) حاالت مببلغ (١,٤٠٠) ريال 
وبلغ عدد مساعدات املعونة (٥٠٠) حالة 

مببلغ (٣٥,٠٠٠) ريال عامين.
اللجنــة  قــدرت  املعروضــة   الحــاالت 
استحقاقها وفق ضوابط معتمدة للرصف 
مــن أموال الــزكاة وبنــاًء عــىل الوثائق 

الثبوتية املقدمة.
يأيت ذلــك يف إطار الرســالة التي تحملها 
الوزارة يف تعزيز قيم التكافل والتعاون يف 

املجتمع ملساعدة املحتاجني.

مسقط – الرؤية 
انخفــض عــدد حــوادث الطــرق بنهاية 
شهر مارس ٢٠١٧ بنســبة ٢٨٫٨٪ مقارنة 
بنفــس الفرتة من العام ٢٠١٦ ليصل عدد 
الحــوادث إىل ٨٩٥ حادثــا نتج عنها ١٥٠ 
وفــاة و٦٩١ إصابة مقارنــة بنفس الفرتة 
من العام ٢٠١٦ التي شــهدت ألفا و٢٥٧ 
حادثــا وفق ما أفادت آخــر اإلحصائيات 
املبدئيــة الصــادرة عــن املركــز الوطني 

لإلحصاء واملعلومات.
وتراجــع معــدل الوفيات بنســبة ٦٫٣٪ 

وكذلك اإلصابات بنسبة ١٦٫٣٪.

وأشــارت اإلحصائيات إىل أنه حتى نهاية 
شهر مارس٢٠١٧ بلغ عدد الوفيات جراء 
حــوادث الطرق ١٥٠ حالة وفاة ومن بني 
هــذه الوفيــات ١٠٨ عامنيــني بلغ عدد 

الذكور منهم ٨٤ واإلناث ٢٤ حالة وفاة.
كام بلغ عدد حاالت الوفاة جراء حوادث 
الطرق خالل تلك الفرتة بني الوافدين ٤٢ 
حالــة بينهم أنثى واحــدة. أما اإلصابات 
جراء حــوادث الطرق فقد بلــغ عددها 
بنهاية مارس ٦٩١ إصابــة من بينها ٥١٦ 
عامنيــا الذكور منهــم ٣٧٢ واإلناث ١٤٤ 
فيام بلغ عدد اإلصابات بني الوافدين ١٧٥ 

إصابة منهم ١٦٢ ذكور و١٣ أنثى.

د. نارص املعويلطالل الرحبيتيمور بن أسعد
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مسقط – الرؤية
نظم مستشفى جامعة الســلطان قابوس فعالية 
اليــوم املفتــوح للتوعية بأمراض الــرصع، وذلك 
تحت رعاية صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت 
جيفر آل ســعيد وبحضــور الدكتــور خليفة بن 
نارص الوهيبي املدير العام للمستشفى الجامعي 
ومشاركة عدد من املتخصصني باملستشفى، وذلك 
بهدف رفع مستوى الوعي لدى املجتمع حول هذا 
املــرض الذي يصيب ما يقــارب من ١٪ من أفراد 
املجتمــع وتعاين منه رشيحة واســعة من األفراد 
مــن مختلف األعــامر متتد من حديثــي الوالدة 
إىل الشــيخوخة، وهي فرصة جيــدة للوصول إىل 
رشيحة أكرب من األفــراد الذين بدورهم يقومون 

بتوصيل املعلومة الصحية إىل أفراد املجتمع.
صاحب الفعاليــة معرض تثقيفــي حول أمراض 
الرصع احتــوى عىل عدد مــن األركان التوعوية 
والتــي تضمنــت رشحــا مفصال ملــرض الرصع، 
شــارك يف املعرض عدد من األقســام باملستشفى 

والتــي يرتبط عملها مبرىض الرصع كقســم طب 
الطــوارئ، واألشــعة والتصوير الجزيئي وقســم 
األمــراض الوراثيــة، واألطفــال، والفســيولوجيا، 

ودائرة التمريض، وقسم األمراض الباطنية، وقسم 
الصيدلية، بحيث قام كل قســم بعرض ملصقات 
ونرشات تثقيفية وتوعوية وأفالم قصرية تستهدف 

التعريــف باألعراض األكلينيكــة التي تظهر عىل 
املريض والتــي تعترب من املــؤرشات الهامة عىل 
اإلصابة باملرض، مام يســتدعي استشارة الطبيب 

عىل الفور.  وأيضا تم استعراض أهم أنواع العالج 
األدوية املتوافرة وطرق تناولها واألعراض الجانبية 
املرتبطة بها، وكذلك تم توفري كتيبات تثقيفية عن 

املرض بشكل عام وعن أهم ما يجب عىل املريض 
تجنبه وكيفية التعامل مع املريض يف املدرسة ويف 
املنزل وأهم املامرسات الحياتية كالسباحة وكوب 
الدراجة والســياقة وغريها مــن األمور التي تهم 

املريض وأرسته ومجتمعه.
وضمــت الفعالية ركنا خاصا باألطفــال للتلوين 
والرسم واللعب، وذلك حتى يتمكن جميع أفراد 
العائلــة من املشــاركة واالســتفادة القصوى من 
الحــدث، وتســليط الضوء عىل هــذه الفئة من 
األفراد والتعرف عن قرب عىل ما ميرون به، حتى 
يتم التعامل معهم بالطرق املثىل ومساعدتهم يف 

وقت الحاجة وعند حدوث النوبات.
وتختلف اإلصابة بالرصع من فرد إىل آخر فهناك 
أنواع تســتجيب للعــالج برسعة ويشــفى منها 
املريض متاما وهناك أنــواع تتطلب عالجا مكثفاً 
قد يصل إىل التدخل الجراحي ويؤدي إىل تبعات 
أخرى عىل املريض كالتأثــري عىل فاعلية الفرد يف 
املجتمع ويف أداء عمله ونوعية الحياة التي يتمتع 

بها.

         

صور - حمد العلوي 
ترأس ســعادة الشــيخ عبدالله بن مستهيل 
بن ســامل شــامس محافــظ جنــوب الرشقية 
رئيــس املجلــس البلــدي الجلســة الرابعة 
ألعضــاء املجلــس للفــرتة الثانيــة، وبحضور 
أعضــاء املجلــس البلــدي، وشــهد االجتامع 
مناقشــة املواضيع املدرجة يف جدول األعامل 
حيث اعتمد املجلس محرض الجلســة الثالثة 
واســتعرض الردود الواردة من دائرة شــؤون 
املجالس واملحارض الواردة من لجان شــؤون 

البلديــة بالواليات وتــدارس املقرتحات التي 
قدمــت مــن نائب رئيــس املجلــس البلدي 
كام اطلع املجلــس البلدي عىل تقرير اللجنة 
املشــكلة لدراسة مشــكلة دخول مياه البحر 
لألحيــاء الســكنية بنيابة رأس الحــد إضافة 
إىل القرار الــوزاري رقــم ١٠ /٢٠١٧ الصادر 
من معــايل وزير البلديــات اإلقليمية وموارد 
املياه بشان تعديل بعض أحكام الئحة تنظيم 
املباين، وتابع املجلس العرض املريئ املقدم من 
رشكة حيا للمياه والرشكــة العامنية القابضة 

لخدمات البيئة.

مسقط – الرؤية
حصلت الطالبة وافية بنت محمد الغافرية من 
جامعة الســلطان قابوس عــىل املركز الثالث يف 
بطولة مؤسســات التعليم العايل للشطرنج التي 
نظمتهــا اللجنة العامنيــة للرياضــة الجامعية 
بالتعاون مع اللجنة العامنية للشطرنج. وشاركت 
فيها ٢١ العبة من ١٠ مؤسسات للتعليم العايل.

وقالــت وافيــة الغافرية:“ حصلت هــذا العام 
عىل املركز الثالث إال أنني كنت أطمح يف املركز 
األول، وقــد شــاركت يف العديد مــن البطوالت 
املحلية، إضافة إىل بطولة غرب آســيا للشطرنج 
وحصلــت فيها عىل تصنيف دويل يف الشــطرنج 
علــام بــأّن عــدد العامنيــات الحاصــالت عىل 
تصنيــف يف البطولــة الدولية اثنتــان فقط. أّما 
بالنســبة للبطوالت املحلية فتتمثل يف البطوالت 
التــي تقيمها وزارة الرتبيــة والتعليم، وحصلت 
عــىل املركز األول عــىل جنوب الباطنــة. وأيضا 
بطــوالت اللجنة العامنية للشــطرنج. وحصلت 
عــىل املركز الثالــث يف بطولة اختيــار املنتخب 
ومتكنت من خاللها االنضامم ملنتخب السيدات 
للشــطرنج. إضافة لحصولها عىل املركز األول يف 
بطولة الجامعة التاســعة للشطرنج التي أقيمت 

يف نهايــة عــام ٢٠١٤م وكانت وقتها يف ســنتها 
الجامعية األوىل.

كام متكنت مــن الحصول عــىل املركز األول يف 
بطولة مؤسسات التعليم العايل للشطرنج العام 
املــايض، إضافة إىل املركــز األول يف بطولة نادي 

ُعامن.
يذكر أّن البطولة ســعت لتشكيل حراك ريايض 
عىل مســتوى الكليات والجامعات يف السلطنة، 
واســتغالل فرتة توقف الدراســة وعــدم وجود 
االختبارات يف تنمية طاقات الشباب وبالتحديد 
مــن هم عىل مقاعد الدراســة، والكشــف عاّم 
ميلكــون مــن إبداعــات وتوجيههــا التوجيــه 

الصحيح.
 كام تســاهم البطولة يف استثامر هذه الطاقات 
ومد التواصل بني الطلبة من مختلف مؤسسات 
التعليــم العــايل. كذلك تســاهم يف التغيري من 
روتني الدراســة اليومية؛ باعتبار هذه البطوالت 
متنفســا جيدا يقيض فيه الطلبة أوقاتهم خارج 
القاعــات الدراســية مام ينعكــس إيجابيا عىل 
التحصيــل العلمي للطالب. وتعمــل أيضا عىل 
صقل شــخصية الطالــب وكــرس الحواجز التي 
تعيق التواصل بني الطالب يف مؤسسات التعليم 

العايل املختلفة.

صاللة – الرؤية
تواصل بلدية ظفار ممثلة بدائرة الطرق واإلنارة تنفيذ 
أعامل صيانة الطــرق وكارسات الرسعة مبدينة صاللة 
التي بدأت منذ شــهر مارس املايض ومســتمرة خالل 
شــهر أبريل الجاري، واســتهدفت الشــوارع والطرق 
يف املدينة وضواحيها. ويف هــذا الصدد قال املهندس 
هيثم بن عامر عفره الشــنفري رئيس قســم الطرق 
األســفلتية بالبلدية أن هذه األعامل تأيت واســتعداداً 
ملوسم الخريف وتعمل البلدية عىل إنجازها مبا يعزز 
الســالمة املرورية ويســهم يف تحسني شــبكة الطرق 

ومعالجة أوضاعها بشــكل دائم مــن ناحية تعبيدها 
ومتهيدهــا وتوفــري متطلباتهــا من خدمــات وإنارة، 
إضافــة إىل صيانــة قطعيات الطــرق أو الهبوط فيها 
وتهيئة اكتاف الطرق والتي شملت إىل اآلن ما يقارب 
١٠٠ موقع ومن جهة أخرى.  وأضاف أّن أعامل صيانة 
كارسات الرسعــة (املطبــات) بصاللــة تضمنت إزالة 
بعض الكارسات واســتبدالها بأخرى مبواصفات أفضل 
كام تضمنت األعامل صباغة الكارسات وتركيب لوائح 
إرشادية شملت مدينة صاللة وجميع مناطقها إضافة 
إىل تجهيــز الطرق ببعــض املتطلبــات كعيون القط 

ووضع العالمات األرضية.

مرباط - الرؤية
عقدت لجنة السالمة املرورية بوالية مرباط 
اجتامعها األول لهذا العام برئاســة ســعادة 
الشــيخ ســامل بن ســهيل زيدي تبوك وايل 
مربــاط رئيــس اللجنة وبحضــور األعضاء. 
حيث ناقش االجتــامع العديد من املحاور 
املختلفة وآليات خطة العمل التي تســعى 
اللجنــة مــن خاللهــا لتنفيــذ العديد من 
الفعاليــات والربامج التوعوية واإلرشــادية 
الهادفــة للتقليــل والحــد مــن الحوادث، 
وكذلــك تم طــرح العديد مــن االقرتاحات 
واألفــكار املقدمة من أعضــاء اللجنة التي 
تركــز عىل أهميــة نرش املزيد مــن الربامج 

الهادفة.
ويف هذا الســياق أشار عمر بن محمد عرم 
عضــو لجنة الســالمة املروريــة مبرباط إىل 

أهمية تفعيل الجهود املشــرتكة بني رشطة 
عامن الســلطانية  ولجان السالمة املرورية 
عىل مســتوى الســلطنة ليكون لهــا الدور 
املثمر والفاعل يف تعزيز الرســالة التوعوية 
الهادفــة إضافة إىل بذل املزيد  من الجهود  
من خــالل تفعيل دور هذه اللجان وإيجاد 
اإلمكانيات الالزمة لربامجها املختلفة حيث 
تتطلــب أن يكون هناك العديد من الربامج 
املكثفة يف مؤسسات املجتمع وكذلك تنويع 
أدوات وبرامج التوعية املختلفة يف الواليات 
األمــر الــذي ســيؤدي  لتحقيــق األهداف 
املرجــوة. الجديــر بالذكر أّن هــذه اللجنة 
تنظم العديد من الربامج الفاعلة يف الوالية 
وترشف عىل املشــاركة يف مسابقة السالمة 
املرورية التي تقام يف كل واليات الســلطنة 
والهادفــة للمزيد مــن التثقيــف املروري 

وتفعيل دور املجتمع بكل رشائحه.

     
      

       
     

     

         

           

    
   

    
    

مسقط – الرؤية
نظمت الهيئة العامنية لالعتامد األكادميي ورشة 
تدريبية للمراجعني الخارجيني املحليني عىل مدى 

يومني حول التقويم مقابل املعايري املؤسسية. 
ومتثــل عملية التقويم مقابل املعايري املؤسســية 
املرحلــة الثانية مــن عملية االعتامد املؤســيس. 
وشارك يف الورشــة ٤٠ مراجعاً خارجياً، باإلضافة 

إىل مستمعني من وزارة التعليم العايل والهيئة. 
هدفت الورشة إىل مساعدة املراجعني الخارجيني 
املحليني عىل فهم ســياق عملية التقويم مقابل 
املعايري املؤسســية، والغاية منهــا، والتعرف عىل 
عمليــة التقويم مقابل املعايري املؤسســية وأهم 
مراحلهــا والجــدول الزمني لهــا، ومعرفة كيفية 
قــراءة طلب التقويم مقابل املعايري املؤسســية، 
والتدرب عىل اســتخدام أحد املعايري واملقاييس 
الخاصــة بــه يف عمليــة التقويــم، ولتعريــف 
املشــاركني بدور أعضــاء فريق التقويــم مقابل 
املعايــري مبختلــف املراحل من العمليــة، وفهم 

الفروقات بــني عمليتي تدقيق الجودة والتقويم 
مقابل املعايري املؤسسية.  استهلت الورشة بكلمة 
ترحيبية للدكتور ســامل رضوي، الرئيس التنفيذي 
للهيئة، ثم عرض قدمته فخرية  الحبسية، مديرة 
دائــرة اإلطــار الوطني للمؤهالت،  عــن النظام 
الوطنــي إلدارة الجــودة يف التعليــم العــايل يف 
ســلطنة عامن . وتحدث الدكتور سامل رضوي، يف 

الجلســة الثانية عن الخصائص الرئيسية لعملية 
التقويــم مقابــل املعايري، واإلطــار الزمني لهذه 
العملية، ومراحلها، وكيفيــة تقويم األداء مقابل 

املعايري واملقاييس. 
ويف الجلســة الثالثــة، تحدثــت الدكتــورة وفاء 
املنصــوري، متحــدث زائــر مــن هيئــة جودة 
التعليــم والتدريب مبملكــة البحرين، عن أدوار 

ومســؤوليات أعضــاء فــرق التقويــم، وكيفيــة 
املشــاركة يف االجتامع التحضريي لعملية التقويم 
مقابــل املعايري املؤسســية. وتحدثــت الدكتورة 
تيــس جوودليف، الرئيــس التنفيذي املســاعد 
للشؤون الفنية بالهيئة، عن إعداد تقرير التقويم 
مقابــل املعايري املؤسســية، وإعــداد التعليقات 
التحضريية، واســتخدام منوذج التحليل الرباعي 
(ADRI). كام تحدثت الدكتورة وفاء املنصوري 
بعــد ذلــك عــن كيفيــة املشــاركة يف االجتامع 
التحضــريي والعمل عىل التغذية الراجعة األولية 
مع الفريق. باإلضافة إىل تعريف املشــاركني  عن 
كيفيــة تنفيــذ مقابالت التقويــم مقابل املعايري 
املؤسســية، وتقنيــات طرح االســئلة والتدريب 
للمقابالت.  عقب ذلك، قدمت هانا مانوجاران، 
أخصــايئ ضــامن جــودة أوىل، عرضاً عــن نتائج 
االعتــامد، وتحضري مســودة التقريــر. ويف نهاية 
الورشــة، قام الدكتور حمد بن هاشــم الذهب، 
نائــب رئيس مجلس اإلدارة، بتوزيع الشــهادات 

عىل املتدربني.

هيامء- محفوظ الشيباين
يف إطــار فعاليات أســبوع ســالمة الغذاء، 
قامت بلدية هيامء بالتعــاون مع املديرية 
العامة للخدمات الصحية مبحافظة الوسطى 
ممثلة بقســم التثقيف الصحــي وبالتعاون 
مع حامية املستهلك وإدارة الرتبية والتعليم 
مبحافظــة الوســطى بتنظيــم محــارضات 
توعوية ويوم مفتوح لطلبة املدارس وحملة 

تفتيشية عىل املحالت التجارية. ويف الجانب 
اآلخر، نظمــت املديرية العامــة للبلديات 
اإلقليميــة وموارد املياه مبحافظة الوســطى 
متمثلــة بدائــرة الرقابة الصحيــة والرصف 
الصحي بالتعاون مع بلدية هيامء ومدرسة 
هيامء للتعليم األسايس اليوم املفتوح لطالب 
الصف الثاين أســايس وذلــك بقاعة التوعية 
باملديريــة حيث تضمــن الربنامج عددا من 
ألعاب التســلية، وورشــة تلويــن للتوعية 

باألطعمة الصحية، اختتمت بتوزيع الهدايا 
عىل جميع الطلبة املشاركني.

وتضمنت فعاليات أســبوع ســالمة الغذاء 
عىل إقامة العديد من املحارضات التوعوية 
والصحية، حيث ألقى املمرض سليم أبو ليله 
محارضة مبدرسة أبو مضايب للتعليم األسايس 
تناول فيها مخاطر الوجبات الرسيعة لطلبة 
املدارس ومحاولة االبتعاد عنها ملا تسببه من 

مخاطر صحية للطلبة.

ويف مدرســة هيامء للتعليم األســايس ألقت 
املمرضــة مروة محــارضة تطرقــت خاللها 
ألهميــة الغــذاء الصحــي واملفيد لجســم 

اإلنسان. 
ويف مدرســة الوســطى للتعليــم األســايس 
ألقى املمرض ســليم أبو ليلة محارضة حول 
التقليــل من الوجبــات الرسيعــة والطرق 
الصحيــة ملعالجة هــذه الظاهــرة وأهمية 

اختيار األغذية املناسبة والصحية.

نزوى - عزة اليعربية
حصلت ســلطنة عــامن ممثلة يف فريق 
للتعليــم األســايس  الخــري  أم  مدرســة 
بواليــة إزيك املركــز األول عىل مســتوى 
دول مجلــس التعــاون الخليج يف مجال 
STEM مبسابقة ابتكار الكويت العلمية 
يف مرشوع "تأثري األترجة والعلعالن عىل 
الخاليا الرسطانيــة" وذلك تحت إرشاف 
ســمرية بنت ســامل الســليمية، معلمة 
جغرافيا باملدرســة وفريقها املكون من 
نور الرمحية والشــيامء العزرية والشفاء 

العمريــة.  تتلخــص فكــرة املرشوع يف 
إيجاد عالج نبايت طبيعــي بديل للعالج 
الكيــاموي ذو املضاعفــات والتأثــريات 
الجانبية عىل املصاب، حيث كان للشكل 
الخارجي جاذبية يف مثرة األترجة ورائحة 
نبــات العلعــالن الخصائــص التطهريية 

والتعقيمية. 
بــدأ العمل بهذا البحث يف صيف ٢٠١٥  
بالتعــاون مع جامعة الســلطان قابوس 
يف عمليــة اســتخالص زيــوت األترجة 
والعلعــالن، وبــدأ التجريــب الفعــيل 
للزيــوت عــىل خاليا رسطــان الثدي يف 

عــام ٢٠١٦/٢٠١٥  بالتعاون مع جامعة 
الرشقية واالستعانة بخاليا رسطان الثدي 
واملبيــض بتعاون مع جامعة الســلطان 
قابوس.  وأظهــرت النتائج األولية قدرة 
الزيــوت املســتخلصة يف القضــاء عىل 
٨٠٪ مــن الخاليا الرسطانيــة خالل ٢٤ 
ساعة، مام يشري إىل وجود تأثري للزيوت 
عىل الخاليــا الرسطانيــة وبالتايل ميكن 
االســتمرار يف اثبات إمكانيــة أن يكون 
العالج ناجحا ملــرض الرسطان، وأوصت 
الدراسة بدمج الزيتني مًعا وتجريبه عىل 

حيوانات مصابة كالفرئان.





متابعات06

وقضــت املادة املشــار إليها بأنــه يف حالة عدم 
االلتــزام بتصحيــح املخالفة بعــد توقيع الجزاء 
اُملقــرر ُتفــرض غرامــة إداريــة مقدارها(٥٠) 
ريــاالً عامنياً عن كل يوم تســتمر فيه اُملخالفة 
ملــدة(٦٠) يومــاً، ويف حــال اســتمرارها ُيلغى 
الرتخيص مــع عدم الســامح للُمخالف بإصدار 
ترخيــص جديــد إال بعد انقضاء(٦) أشــهر من 
تاريخ اإللغاء. وسيبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً 
من يوم غد الثالثاء. وفيام ييل تفصيل للجزاءات 

اإلدارية لهذه اُملخالفات:

ُمامرسة نشاط دون ترخيص
وينص القرار يف الئحته األوىل(أ) حول ُمامرســة 
النشــاط دون الحصــول عــىل ترخيــص بلدي 
عىل مخالفة املؤسســات التي ال متتلك ترخيصاً 
مبامرســة النشــاط التجاري وفقاً لــآليت، بحيث 
تخالــف املحــالت التجاريــة املخالفــة بغرامة 
مقدارها(٣٠٠) ريال ُعامين، والوقف عن العمل 
لحــني اســتخراج الرتخيص، وتخالف األنشــطة 
الصناعية البســيطة بغرامــة(٥٠٠) ريال ُعامين، 
والوقف عن العمل لحني استخراج الرتخيص، يف 
حني تعاقب املســالخ، ومــزارع تربية الدواجن، 
بغرامة مقدارهــا(٤٠٠)  الحيوانــات  وحظائــر 
ريال ُعامين، والوقف عن العمل لحني اســتخراج 
الرتخيص، وتخالف املصانع واملنشآت السياحية 
واملراكــز التجارية واملخازن ومقاهي الشيشــة 
املخالفــة بغرامــة(١٠٠٠) ألــف ريــال ُعامين، 
والوقــف عن العمل لحني اســتخراج الرتخيص، 
الوالئــم  إعــداد وجبــات  وتخالــف مطاعــم 
واملناســبات بغرامة(٥٠٠) ريال عامين، وإتالف 
الوجبات يف حالة ثبوت عدم صالحيتها، والوقف 

عن العمل لحني استخراج الرتخيص.
ويتضمن القرار يف الالئحة(ب) مقدار الجزاءات 
والغرامــات املرتتبة عىل عــدم تجديد الرتخيص 
البلــدي، حيــث تخالف املحــالت التجارية غري 
اُملجــددة للرتخيص بغرامــة(٢٠٠) ريال عامين، 
والوقــف عن العمــل لحني تجديــد الرتخيص، 
وتخالــف األنشــطة الصناعيــة البســيطة غري 
املجــددة للرتخيــص بغرامــة مقدارهــا( ٣٠٠) 
ريــال ُعامين، والوقف عــن العمل لحني تجديد 
الرتخيــص. وتخالــف املســالخ، ومــزارع تربية 
الدواجــن، وحظائــر الحيوانات غــري املجددة 
للرتخيــص بغرامــة مالية مقدارهــا(٣٠٠) ريال 
عــامين، والوقــف عــن العمــل لحــني تجديد 
الرتخيص، وتخالف املصانع واملنشآت السياحية 
واملراكــز التجارية واملخازن ومقاهي الشيشــة 
غــري املجــددة للرتخيــص بغرامــة(٥٠٠) ريال 
عــامين، والوقــف عــن العمــل لحــني تجديد 
الرتخيص، ويخالف كل من يقوم مُبامرسة نشاط 
بخــالف املرخص به بغرامــة(٥٠٠) ريال عامين، 
ووقف النشــاط غري املرخص بــه، وُيخالف كل 
مــن يقــوم بإجــراء أي تعديالت تتعــارض مع 
االشرتاطات الصحية دون موافقة البلدية بغرامة 
مقدارها(٢٠٠) ريال عــامين، وإعادة الوضع إىل 
مــا كان عليه قبــل التعديــل، ويخالف كل من 
ينقل النشــاط من محل إىل آخر دون الحصول 
عىل ترخيص بلدي بغرامة مقدارها(٢٠٠) ريال 
عــامين، وإلغاء الرتخيص الســابق، ويخالف كل 
من ال ُيربز الرتخيــص أو دفرت الزيارات يف مكان 
بارز باملحل بغرامــة مقدارها(٥٠) رياال عامنيا، 
ويخالــف كل مــن يقــوم بعمليــات النقل أو 
التوزيع عن طريق سيارات غري مرخصة بغرامة 
مقدارها(٢٠٠) ريال عامين، والوقف عن العمل 
حتــى يقوم بتصحيح اُملخالفة، ويخالف كل من 
يغلــق محله لتجنــب التفتيــش بغرامة(١٠٠)
ريــال ُعامين، كام ُيعاقب مــن يقوم بإعادة فتح 
املحل قبــل انتهاء فــرتة الغلق بــدون موافقة 
البلدية بغرامة(٣٠٠)ريــال عامين، وإعادة غلق 
املحــل إىل حــني انتهاء فــرتة الغلــق، ويخالف 
كل مــن يعرقل موظفــي البلدية املخولني صفة 
الضبطية القضائية من أداء عملهم بغرامة مالية 
مقدارها(٢٠٠) ريال عامين، وغلق املحل ملدة ٣ 

أيام.

مخالفات العاملني
يف حني جاء جــدول الجزاءات اإلدارية املتضمن 
أنــواع املخالفات ومقدارها املــايل املرتتب عىل 
مخالفــات العاملــني وفــق البنــد(ك)، حيــث 
ُيخالف العاملون املامرســون للنشــاط التجاري 
دون الحصــول عــىل شــهادة صحيــة ســارية 
املفعــول صادرة مــن الجهة املختصــة بغرامة 
مقداراهــا(١٠٠) ريال عــامين، وُيوقف العامل 
عن العمل لحني الحصول عىل الشهادة الصحية، 
ويخالف كل عامل ميارس نشــاًطا مخالفاً ملهنته 

املوضحــة يف بطاقة إقامتــه بالوقف عن العمل 
وإحالتــه إىل الجهــة املعنية التخــاذ اإلجراءات 
القانونيــة بشــأنه، كــام يخالف العامــل الذي 
تظهــر عليه أعــراض مرضية أو جــروح بغرامة 
مقدارها(٢٠٠) ريال ُعامين، ويوقف عن العمل 
لحني شــفائه مبوجــب تقرير طبــي، ويخالف 
العامل الذي ال يهتم بالنظافة الشخصية بغرامة 
مقدارهــا(٢٠) ريــاالً ُعامنيا، وااللتــزام الفوري 
بتنفيــذ املطلــوب، ويخالف مــن ال يلتزم بزي 
العمل أو لبس الخواتــم والحيل يف أثناء العمل 
بغرامة مقدارهــا(٥٠) رياال عامنيا، ومينح مهلة 
ال تزيد عىل(٣) أيام لتصحيح اُملخالفة، ويخالف 
املــامرس لعادات غــري صحية، يف أثنــاء العمل 
«كالتدخــني» بغرامة(١٠٠) مائــة ريال عامين، 
ويخالف العامل الهارب يف أثناء التفتيش بغرامة 

مقدارها(٢٠٠) ريال عامين.

مخالفات املحالت
ونص جــدول الجزاءات يف البند(ل) من الالئحة 
الخاصــة مبخالفات املحــالت التجارية واملهنية 
والصناعية والرتفيهيــة والصحية، بأن عىل هذه 
املحالت التــي ال تقوم بإجــراء الصيانة الالزمة 
لها وملرافقها بفرض غرامة مالية مقدارها(٢٠٠) 
ريــال عامين، ومينــح املحل مهلة ملــدة ال تزيد 
عىل(٥) أيام لتصحيــح املخالفة، ويف حالة عدم 
التقيــد يغلق املحــل ملدة(٧) ســبعة أيام، كام 
تخالف املحالت التي ال توفر التهوية أو اإلضاءة 
املناســبة بغرامة(٥٠) رياالً عامنياً، ومتنح مهلة 
ملــدة ال تزيد عــىل(٥) أيام لتصحيــح املخالفة، 
ويف حالــة عــدم التقيد يغلق املحــل ملدة (٣) 
أيام، كام يخالف من يقوم بتعديالت يف تصميم 
املبنى الداخيل أو الخارجي دون موافقة البلدية 
بغرامــة(٢٠٠) ريال عــامين، ومينح مهلة ملدة ال 
تزيد عىل(٥) أيــام لتصحيح املخالفة، ويف حالة 
عــدم التقيــد يغلق املحــل ملدة(٥) أيــام، ويف 
حالــة عدم توفري مصدر للمياه الصالحة للرشب 
يخالف بغرامة(٢٠٠) ريــال عامين، ومينح مهلة 
ملــدة ال تزيد عــىل(٣) أيام لتصحيــح املخالفة، 
ويف حالة عدم التقيد يغلق املحل ملدة(٣) أيام، 
أما يف حالة عدم توفري صندوق إســعافات أولية 
مزود باملستلزمات الطبية الالزمة يخالف املحل 
بغرامــة(٥٠) رياال عامنيا، ومينــح مهلة ملدة ال 
تزيد عىل(٣) ثالثة أيــام لتصحيح املخالفة، ويف 
حالة عدم توفري مصدر للمياه الساخنة يخالف 
املحل بغرامة(٥٠) رياال عامنيا، ومينح مهلة ملدة 
ال تزيد عــىل(٥) ثالثة أيام لتصحيــح املخالفة، 
ويف حالــة عــدم إجراء صيانــة أو عدم صالحية 
ثالجــات وخزانــات ميــاه الــرشب ومتديداتها 
يخالــف بغرامة(٥٠) رياال عامنيــا، ومينح مهلة 
ملــدة ال تزيد عــىل(٥) أيام لتصحيــح املخالفة، 
كــام يخالف مــن ال يقوم مبكافحــة الحرشات 
والقــوارض أو ال يتخــذ التدابــري الالزمــة ملنع 
دخولها بغرامــة(١٠٠) ريال عامين، ومينح مهلة 
ملدة ال تزيد عىل(٣) أيام لتصحيح املخالفة، ويف 
حالة انتشــار الحرشات أو القوارض يغلق املحل 
ملدة(٥) أيام، ويف حالة عدم توفري أدوات األمن 
والســالمة يخالف املحــل بغرامــة(١٠٠) ريال 
عــامين، ومينح مهلة ملدة ال تزيــد عىل(٣ ) أيام 
لتصحيح املخالفــة، ويف حالة عدم التقيد يغلق 
املحل ملدة(٣) أيام، أمــا يف حالة عدم االهتامم 
بالنظافــة العامة داخل وخــارج املحل، ونظافة 
وترتيب األجهزة واألدوات املســتخدمة يخالف 
املحــل بغرامة(١٠٠) ريال عــامين، ومينح مهلة 
ملدة ال تزيد عىل(٣) أيام لتصحيح املخالفة، كام 
يخالــف املحل الذي ال يقــوم بصيانة توصيالت 
أو خزانــات الرصف الصحي أو تركها مكشــوفة 
بغرامــة(٣٠٠) ريال عــامين، ومينح مهلة ملدة ال 
تزيد عىل(٥) أيــام لتصحيح املخالفة، ويف حالة 
عدم التقيد يغلق املحل ملدة(٣) أيام، ويخالف 
كل من يســتخدم أجهزة غري صالحة لالستخدام 
بغرامــة مقدارها( ٣٠) رياال عامنيا، ومينح مهلة 
مــدة ال تزيد عــىل(٥) أيام لتصحيــح املخالفة، 
كام يخالف كل من يستخدم أدوات يف مامرسة 
النشــاط مصنوعــة من مــادة قابلــة للصدأ أو 
التفاعل مع األغذيــة واملرشوبات بغرامة(١٠٠) 
ريال عامين، ومينح مهلة ملدة ال تزيد عىل(٥) أيام 
لتصحيح املخالفة، ويف حالة عدم صالحية مرشح 
املياه وأنابيــب التوصيل يخالــف بغرامة(٥٠) 
ريــاال عامنيا، ومينح مهلة ملــدة ال تزيد عىل(٥)
خمسة أيام لتصحيح املخالفة، ويخالف كل من 
ال يقوم بتنظيف األســطح املالمســة للغذاء أو 
اســتخدام منظفات ومطهــرات تؤثر عىل املواد 
الغذائيــة وميــاه الــرشب بغرامــة(١٠٠) ريال 
عامين، ومينــح مهلة ملدة ال تزيــد عىل(٣) أيام 

لتصحيح املخالفــة، ويف حالة عدم التقيد يغلق 
املحل ملدة(٣) أيام. ويخالف كل من يقوم بسوء 
التخلــص من النفايــات بغرامــة مقدارها(٥٠) 
رياال عامنيا بالنسبة للمحالت التجارية، وغرامة 
مقدارها(٢٠) رياال عامنيا بالنسبة لوسيلة النقل، 
مع إزالة أســباب املخالفة. وتبلغ الغرامة املالية 
املرتتبة عىل ترسب املياه يف الشــوارع واألماكن 
العامــة(١٠٠) ريــال عامين بالنســبة للمحالت 
التجاريــة، وغرامــة(٥٠) رياال عامنيا بالنســبة 

لوسيلة النقل، مع إزالة أسباب املخالفة.

مجال األغذية
وُيخالف كل من ال يلتزم مبواصفات واشرتاطات 
التعبئــة والنقل للمواد الغذائيــة بغرامة(٣٠٠) 
ريال عــامين، وإتالف ما يثبت فســاده أو عدم 
صالحيتــه لالســتهالك اآلدمــي، ويخالــف كل 
مــن يتداول مــواد غذائيــة منتهيــة الصالحية 
غــري صالحــة  أو  أو مغشوشــة  أو محظــورة 
لالســتهالك اآلدمي بالنســبة للمحالت التجارية 
بغرامة(١٠٠٠) ألف ريال عامين ، وإتالف املادة 
الغذائيــة، وغلق املحل ملدة ٣ أيام، كام يخالف 
كل من يتداول مواد غذائية منتهية الصالحية أو 
محظورة أو مغشوشة أو غري صالحة لالستهالك 
اآلدمــي بالنســبة ملصانــع األغذية واملســالخ 
ومخــازن املواد الغذائية ومحالت إعادة التعبئة 
ومراكز التســوق بغرامة مقدارها(٤٠٠٠) أربعة 
آالف ريــال عــامين، وإتــالف املــادة الغذائية، 
مــع غلق املحل ملــدة ال تقل عــن ٥ أيام حتى 
إزالة أســباب املخالفة، ويخالف من يروج ملواد 
غذائية دون موافقة البلدية بغرامة(٣٠٠) ريال 
عامين، وإتالف املــادة الغذائية، ويف حالة ثبوت 

عدم صالحيتها.
أما بالنســبة لتداول وبيع منتجات غذائية ُتعد 
يف أماكــن غري مرخصــة، فقد حدد لهــا غرامة 
ماليــة مقدارهــا(٣٠٠) ريال عــامين، مع إتالف 
املادة الغذائية، كــام يخالف من يبيع ويتداول 
أغذيــة مطبوخــة مخزنة مــن اليوم الســابق 
ومحفوظــة بطريقة غري صحيــة بغرامة(٢٠٠) 
ريال عــامين، وإتالف األغذيــة، كام يخالف من 
ال تتوافر لديه أجهزة حفظ املأكوالت الســاخنة 
أو البــاردة أو غــري الصالحة بغرامــة(٥٠) رياال 
عامنيــا، ومينح مهلة ملدة ال تزيــد عىل(٣) أيام 
لتصحيح املخالفة، وبالنســبة لعدم توافر أرفف 
أو دواليب أو ثالجات مالمئة للتخزين أو الحفظ 
والعــرض فقد نصــت الجزاءات برتتــب غرامة 
ماليــة تبلــغ(١٠٠) ريال عــامين، عىل كل رشط 
غري متوفــر، ومينح مهلة ملــدة ال تزيد عىل(٣) 
أيــام لتصحيح املخالفــة، ويف حالة عدم االلتزام 
بتخزين أو عــرض األغذية يف درجــات الحرارة 
املناســبة،(بحيث تكون املطبوخــة(٦٤) درجة 
مئويــة، البــاردة (١٠ إىل ٤) درجــات مئويــة، 
املجمدة(١ إىل ٤٠) درجة مئوية) بغرامة(١٠٠) 
ريــال عامين، وإتــالف ما يثبت عــدم صالحيته 
لالســتهالك اآلدمي، ويخالف مــن يقوم بحفظ 
املواد الغذائية يف عبــوات غري مخصصة لحفظ 
األغذيــة بغرامــة مقدارهــا(٣٠) ريــاال عامنيا، 
وإتالف العبــوات مبحتوياتهــا. ويف حالة إعادة 
تجميد املواد الغذائية بعد إذابتها تفرض غرامة 
مقدارها(٥٠)ريــاال عامنيــا مــع إتــالف املادة 
الغذائيــة، ومخالفــة عــدم توفري ثالجــة تربيد 
لعــرض اللحــوم والدواجن واألســامك الطازجة 
غرامــة مقدارها(٥٠) ريــاال عامنيا، ومينح مهلة 

ملدة ال تزيد عىل(٣) أيام لتصحيح املخالفة.
ويف حالــة التســبب يف حــدوث تســمم غذايئ 
تفــرض غرامة مقدارهــا(٢٠٠٠) ريــال عامين، 
وغلــق املحــل ملدة ال تزيــد عــىل ١٠ أيام مع 
إزالة أســباب املخالفة، ويف حال تكرار املخالفة 
خــالل مدة الرتخيص تضاعــف الغرامة، ويلغى 
الرتخيــص، وال مينح مرة أخرى إال بعد مرور (٦) 
أشهر من تاريخ اإللغاء. ويخالف كل من ال يقوم 
بالفصــل بني املراحل املختلفــة إلعداد األطعمة 
بغرامــة(٥٠) رياال عامنيا، ومينــح مهلة ملدة ال 

تزيد عــىل ٣ أيام لتصحيــح املخالفة، ويخالف 
مــن يخلــط بــني األغذيــة النيئــة واملطبوخة 
بغرامــة(٥٠٠) ريــال عامين، وإتــالف ما يثبت 
عــدم صالحيته لالســتهالك اآلدمي، كام يخالف 
من يســتخدم مياه غــري مطابقــة للمواصفات 
القياســية املعتمدة بفرض غرامــة(١٠٠) ريال 
عامين، والوقــف الفوري عن اســتخدام مصدر 
املياه إىل حني تصحيح املخالفة، ويخالف كل من 
ال يتبع املواصفات القياســية املعتمدة لألغذية 
أو الثابت عــدم صالحيتها مخربيا بغرامة(٣٠٠) 
ريال عامين، وإتالف األغذية املخالفة، ويف حالة 
وجــود مــواد ضــارة أو قوارض أو حــرشات أو 
آثارهــا أو أي من أطوارهــا أو فضالتها يف املادة 
الغذائيــة يخالــف بغرامة(٥٠٠) ريــال عامين، 
وإتــالف املــادة الغذائية، وغلــق املحل ملدة ٣ 
أيــام، ويف حالة عدم االهتــامم بنظافة األغذية 
املعروضــة يخالــف بغرامة(٢٠) ريــاال عامنيا، 
وااللتــزام الفوري بتصحيــح املخالفة، ويف حالة 
عــدم الفصل بــني أدوات التنظيــف والتعقيم 
واملواد الغذائية يخالــف بغرامة مقدارها(٢٠) 
رياال عامنيا، وااللتزام الفوري بتصحيح املخالفة، 
ويف حالة عدم توفري الصابون الســائل ووســائل 
التجفيف املناسبة يخالف بغرامة مقدارها(٢٠) 
رياال عامنيا، وااللتزام الفوري بتصحيح املخالفة. 
ويف حالة إذابة املواد الغذائية املجمدة بطريقة 
غري صحيــة يخالف بغرامــة(٢٠٠) ريال عامين 

وإتالف املادة الغذائية.
ويف حالة اتصال ســكن العــامل باملحل يخالف 
بغرامة (١٠٠) ريــال عامين، ومينح مهلة ملدة ال 
تزيد عىل ٣ أيام لتصحيح املخالفة، ويخالف كل 
من يستخدم زيتا غري صالح للطبخ بغرامة(١٠٠) 
ريال عامين، وإتالف الزيت املستخدم، ويف حالة 
عدم توفري واســتخدام منشــار كهربايئ لتقطيع 
اللحوم املجمــدة مبحالت بيــع اللحوم يخالف 
بغرامــة(٥٠) رياال عامنيا، ومينــح مهلة ملدة ال 
تزيد عىل ٣ أيام لتصحيح املخالفة ويخالف من 

يقوم ببيــع لحوم مجهولة املصدر بغرامة(١٠٠) 
ريال عامين مع إتالف اللحوم.

ذبح الحيوانات
ويخالــف من يقوم بذبح حيوانــات أو دواجن 
يف أماكــن غــري مرخصة لهــذا الغــرض بغرامة 
مقدارهــا(١٠٠) ريال ُعامين، وإتــالف ما يثبت 
عــدم صالحيته لالســتهالك اآلدمــي. ويف حالة 
عــدم التقيــد بــاألوزان املعتمــدة للدواجــن 
املذبوحــة باملســلخ واملربدة باملحــالت تفرض 
غرامــة مقدارهــا(٢٠) ريــاال ُعامنيــا، وااللتزام 
الفــوري بتصحيح املخالفة. وعنــد عدم االلتزام 
باالشــرتاطات واملواصفــات الصحيــة الخاصــة 
مبســالخ الدواجن تفرض غرامــة مقدارها(٥٠) 
رياال ُعامنيا، وااللتزام الفوري بتصحيح املخالفة. 
ويف حالــة عــدم االلتزام بوضع ثلــج كاف عىل 
األسامك أو عدم استخدام برادات لعرضها تفرض 
غرامــة مقدارهــا(٢٠) ريــاال ُعامنيــا، وااللتزام 
الفوري بتصحيح املخالفة وإتالف الكميات غري 
الصالحــة. ويخالف غري امللتــزم بنقل مخلفات 
الذبح باملســالخ أوالً بأول بغرامة مقدارها(٥٠) 
رياال ُعامنيــا. ويف حالة ذبح الحيوان قبل إجراء 
الفحــص الظاهــري عليــه من قبــل الطبيب - 
الفنــي البيطري يخالف بغرامــة مقدارها(٥٠) 
رياال ُعامنيــا، وإتالف ما يثبت عــدم صالحيته 
لالستهالك اآلدمي. وعند نزع أجزاء من الذبيحة 
قبل فحصها من قبــل الطبيب- الفني البيطري 
يخالــف بغرامــة مقدارهــا(٥٠) ريــاال ُعامنيا، 
وإتــالف الذبيحــة يف حــال عــدم التمكن من 
تحديد صالحيتها لالســتهالك اآلدمي. ويخالف 
عدم امللتزم مبواعيد الذبح باملســلخ املقررة من 

قبل البلدية بغرامة مقدارها(٥٠) رياال ُعامنيا.
ويف حالة عدم االلتزام بالطاقة اإلنتاجية املرصح 
بهــا يف األنشــطة البيطريــة (مــزارع الدواجن 
وحظائــر الحيوانــات) تفرض غرامــة مقدارها 
(٢٠٠) رياٍل ُعامين، ومينح مهلة ملدة ال تزيد عىل 

١٠ أيام لتصحيح املخالفة.
ويف حالــة عدم التزام الرشكة املشــغلة برســوم 
الذبــح املقــررة يف املســالخ تخالــف بغرامــة 
مقدارهــا(١٠٠) ريال ُعــامين. ويخالف كل من 
يقوم ببيع الدواجن الحيَّة يف األســواق واألماكن 
العامــة بغرامــة مقدارهــا(٢٠) ريــاال ُعامنيا. 
وتفــرض غرامة(٥٠) رياال ُعامنيــا لعدم االلتزام 
باالشــرتاطات الصحيــة الخاصة بنقــل الذبائح 
من املســالخ إىل املحالت التجارية. وعند إذابة 
اللحــوم املجمدة وبيعها عىل أنها طازجة تفرض 
غرامــة مقدارهــا(٢٠٠) ريال ُعــامين، ويف حالة 
التكــرار تضاعف الغرامة، وإتــالف اللحوم. ويف 
حالــة بيع لحوم غري مختومــة بختم البلدية أو 
عدم وجود البيانات التعريفية الخاصة بالذبيحة 
تفــرض غرامة مقدارهــا(٢٠٠) ريال ُعامين، ويف 
حالة التكــرار تضاعف الغرامة، وإتالف اللحوم. 
ويف حالــة تعليق الذبائح خــارج أجهزة التربيد 
أو التجميد يخالــف بغرامة مقدارها(٢٠) رياال 
ُعامنيــا، ويف حالــة التكــرار تضاعــف الغرامة، 
وإتــالف اللحوم يف حالة ثبــوت عدم صالحيتها 

لالستهالك اآلدمي.
وتفــرض غرامة مقدارهــا (٢٠٠) ريال ُعامين يف 
حالــة عدم عزل الحيوانــات املريضة يف حظائر 
الحيوانات، ويف حالــة التكرار تضاعف الغرامة، 
وتغلق الحظــرية ملدة(٣) ثالثة أيــام. ويف حالة 
عدم فصــل مواقع تخزيــن أو تحضري أو إعداد 
لحوم الخنزير ومشــتقاتها تكون املخالفة(٢٠٠) 
ريــال ُعامين، ويف حالة التكرار تضاعف الغرامة. 
ويخالــف من يقــوم بحفــظ وتخزيــن املواد 
الغذائيــة بطريقة تعيق عملية التفتيش بغرامة 
مقدارها(٢٥) ريــاال ُعامنيا، ومينح مهلة ملدة ال 

تزيد عىل ٥ أيام لتصحيح املخالفة.
ويف حالة التــرصف باألغذية املتحفظ عليها من 
قبل البلدية تفــرض غرامة مقدارها(٢٠٠) ريال 
ُعــامين، ويغلق املحل ملــدة ٥ أيام. وعند وجود 
تــرسب أو طفــح ملياه الــرصف الصحي بداخل 

      
     

يبــدأ غدا الثالثــاء تطبيق القــرار اإلداري رقم (٢٠١٧/٥٥) بشــأن تحديد الجزاءات 
اإلدارية عىل مخالفات بلدية مســقط، وذلك يف إطار تنظيم العمل البلدي ومامرسة 
األنشــطة التجارية، وحامية الصحــة العامة، ومواجهة التلوث الناتج عن األنشــطة 
العمرانيــة والتجارية والصناعية وغريها. حيث تضمــن القرار الجزاءات اإلدارية عىل 
مامرســة النشــاط دون الحصول عىل ترخيص بلدي، وعدم تجديد الرتخيص البلدي، 
ومخالفــات العاملــني، ومخالفــات املحالت(التجارية، املهنية، الصناعيــة، الرتفيهية، 
والصحيــة) ومرافقهــا، ومخالفــات الصحــة الوقائيــة، واملخالفات الضــارة بالبيئة. 
وقــد نصت املــادة األوىل من القرار عــىل أن توقع الجزاءات اإلداريــة عىل مخالفة 
األمــر املحيل رقم(٩٧/٣٢) بشــأن حامية املرافق التابعــة للبلدية، واألمر املحيل رقم 
(٢٠٠١/١) يف شأن تنظيم األسواق، واألمر املحيل رقم (٢٠٠٦/١) بشأن وقاية الصحة 
العامة، والقرار اإلداري رقم(٢٠١١/١٦٨) باعتامد لوائح االشــرتاطات الصحية الخاصة 

باألنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، وذلك وفقاً لجدول الجزاءات املرفق بالقرار.

مسقط - الرؤية

اإلثنني ٢٦ من رجب ١٤٣٨هـ  املوافق ٢٤ أبريل ٢٠١٧م - العدد رقم ٢١٠٨
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07 متابعات

أي مرفــق مــن مرافــق املحل يخالــف بغرامة 
مقدارها(١٠٠) ريــال ُعامين، ويغلق املحل ملدة 

٣ أيام.

الصحة الوقائية
وجــاء يف جدول الجــزاءات اإلداريــة ملخالفات 
بلدية مسقط يف البند(م) حول مخالفات الصحة 
الوقائيــة أنه يف حالة عدم االلتزام باالشــرتاطات 
غرامــة  تفــرض  بالحالقــة  الخاصــة  الصحيــة 
مقدارها(٧٠) ريــاال ُعامنيا، وإتالف األدوات غري 
الصالحــة. وعنــد عــدم توفري أو تشــغيل جهاز 
التعقيم تفرض غرامة مقدارها(٥٠) رياال ُعامنيا، 
ومينــح مهلة ملــدة ال تزيد عىل(٥) خمســة أيام 

لتصحيح املخالفة.
ويف حالــة اســتخدام مســتحرضات تجميــل أو 
مــواد كيميائية غري مســموح بهــا تفرض غرامة 
مقدارها(٢٠٠) ريال ُعامين، وإتالف املستحرضات 
واملواد املخالفة. ويف حالة استخدام أجهزة طبية 
غري مرصح بها تكون الغرامة(٢٠٠) ريال ُعامين، 
مــع االلتزام الفوري بتصحيح املخالفة. ويف حالة 
عدم توفري غســاالت كهربائية لغســيل املالبس 
تفرض غرامة مقدارها(٢٠٠) ريال ُعامين، ومينح 
مهلة ملدة ال تزيد عىل ٥ أيام لتصحيح املخالفة. 
وعند عدم توفري مكان مخصص مناســب لحفظ 
املالبــس املغلفة واملعلقة تكون املخالفة بغرامة 
مقدارهــا(٢٠) رياال ُعامنيــا، ومينح مهلة ملدة ال 
تزيد عــىل ٥ أيام لتصحيح املخالفــة. ويف حالة 
عدم تغطيــة طاوالت يك املالبــس بغطاء أبيض 
ونظيف تفرض غرامة مقدارها(٢٠) رياال ُعامنيا، 
ومينــح مهلة ملدة ال تزيد عــىل ٥ أيام لتصحيح 

املخالفة. 
وعند عدم االلتزام بدرجات الحرارة املناسبة لنقل 
املــواد الغذائيــة يخالف بغرامــة مقدارها(٥٠) 
ريــاال ُعامنيــا. ويف حالة عدم اســتخدام أدوات 
الوقايــة الالزمــة لعمليــة خلط الكلــور يف آبار 
الــرشب ومحطــات الــرصف الصحــي يخالف 
بغرامة مقدارهــا(١٠٠) ريال ُعــامين. ويخالف 
بغرامة(٣٠٠) ريال ُعــامين يف حالة عدم تركيب 
جهاز حقن الكلــور عىل آبار الرشب، مع إيقاف 

ضخ املياه إىل أن يتمَّ توفري الجهاز.
ويف حالــة ضــخ مياه الرشب رغــم تعطل جهاز 
حقن الكلور أو نفــاذ مادة الكلور تفرض غرامة 
مقدارهــا (٢٠٠) ريال ُعامين، وإيقاف ضخ املياه 

إىل حني تصحيح املخالفة.
ويف حالــة عــدم تغطيــة البــرئ بغطــاء معدين 
محكم، متحرك وغري قابــل للصدأ تفرض غرامة 
مقدارهــا(٢٠٠) ريال ُعامين، ومينــح مهلة ملدة 
ال تزيد عىل(٥) خمســة أيام لتصحيح املخالفة. 
ويخالف من يقــوم بعدم االلتــزام بصيانة آبار 
الرشب بغرامة مقدارها(٢٠٠) ريال ُعامين، ومينح 
مهلة ملدة ال تزيد عىل(٥) خمســة أيام لتصحيح 
املخالفــة. ويف حالة عدم توفــري خزان علوي يف 
أماكــن بيع ميــاه الرشب تكــون الغرامة(٢٠٠) 
ريــال ُعامين، ومينــح مهلة ملــدة ال تزيد عىل ٥ 
أيام لتصحيح املخالفة. ويف حالة عدم اســتبدال 
ملحقات الشيشة بعد كل استعامل أو استخدام 
فحــم صناعي تفرض غرامة مقدارها(١٠٠) ريال 
ُعامين، وااللتزام الفــوري بتصحيح املخالفة. ويف 
حالة تقديم الشيشة ملن تقل أعامرهم عن (١٨) 
عاما تفرض غرامــة مقدارها (٣٠٠) ريال ُعامين، 
وااللتــزام الفوري بالتوقف عن تقديم الشيشــة 

ملن تقل أعامرهم عن (١٨) عاًما.

املخالفات الضارة بالبيئة
وأوردت الجــزاءات اإلداريــة ملخالفــات بلدية 
باملخالفــات  الخــاص  البنــد(ن)  يف  مســقط 
الضــارة بالبيئــة(٣٧) حالة مــع املخالفات التي 
توازيهــا. ففي حالة عدم التخلــص من الزيوت 
املســتعملة بطريقــة صحيــة وســليمة تفرض 
غرامــة مقدارها(١٠٠) ريال ُعــامين. وكذلك مع 
اســتمرار العمل إىل ما بعد غروب الشــمس يف 
ورش لحام املعادن الواقعة عىل الشوارع العامة 

والتجمعات الســكنية تكون الغرامة(١٠٠) ريال 
ُعــامين. ويف حالة عدم توفري جهاز فصل الزيوت 
يف مغاسل وورش إصالح السيارات تفرض غرامة 
مقدارهــا(١٠٠) ريال ُعامين، ومينــح مهلة ملدة 
ال تزيــد عىل ٥ أيــام لتصحيــح املخالفة. وعند 
إيقاف السيارات املراد صيانتها وإصالحها خارج 
حدود الورشــة تفرض غرامة مقدارها(٥٠) رياال 
ُعامنيا لكل سيارة. ويف حالة ترك األدوات واملواد 
املستخدمة يف العمل خارج حدود املحل تخالف 
بغرامــة مقدارها(٥٠) رياال ُعامنيــا، مع االلتزام 
الفوري بتصحيح املخالفة. ويف حالة عدم االلتزام 
بتغيــري الزيــوت يف األماكــن املخصصــة تكون 
الغرامة(١٠٠) ريال ُعــامين. وعند القيام بعرض 
مركبات اإليجار يف الطرق أو الجسور أو ممرات 
املشــاة أو املواقــف العامــة أو امليادين العامة 
تفرض غرامة مقدارها(٥٠) رياال ُعامنيا عىل كل 
ســيارة. ويف حالة النقل عن طريق وســيلة نقل 
غري مرخصة تكــون الغرامة(٥٠) ريــاال ُعامنيا، 
مع الوقف عن العمل لحني اســتخراج الرتخيص. 
وكذلك يف حالة استعامل وسيلة النقل يف أغراض 
غــري املرخص بهــا فتكــون الغرامــة(٥٠) رياال 
ُعامنيــا، مع االلتزام باألغــراض املرخص بها. ويف 
حالة عدم االهتامم بنظافة وصيانة وسائل النقل 
تفرض غرامة مقدارهــا(٣٠) رياال ُعامنيا، ومينح 
مهلة ملدة ال تزيد عىل ٣ أيام لتصحيح املخالفة. 
ويخالف بغرامة مقدارهــا(٣٠٠) ريال ُعامين يف 

حالة تفريغ املياه يف األماكن غري املخصصة لها.
ويف حالــة تفريغ ناقالت ميــاه الرصف الصحي 
يف األماكــن غــري املخصصــة لها تفــرض غرامة 
مقدارهــا(٥٠٠) ريال ُعــامين. ويف حالة التكرار 
تضاعــف الغرامة. وعند التخلــص من مخلفات 
الســيارة يف األماكــن غــري املخصصة لهــا تكون 
الغرامــة(٢٠) ريــاال ُعامنيــا، وااللتــزام الفوري 
بتصحيــح املخالفــة. ويف حالــة التعامــل مــع 
النفايات الســائلة من خالل تنظيف السيارات، 
أو وسائل النقل األخرى يف غري األماكن املسموح 
بهــا مــن البلدية تفــرض غرامــة مقدارها(٥٠) 
ريــاال ُعامنيا، ويف حالة التكرار تضاعف الغرامة. 
ويخالف من يقــوم بتغيري مواقع حاويات جمع 
النفايات دون موافقــة البلدية أو إلحاق الرضر 
بها كالحرق واإلتالف بغرامة مقدارها(٥٠) رياال 
ُعامنيا، ويف حالة التكرار تضاعف الغرامة، وإلزام 
املخالف بدفع قيمة الحاوية. ويعاقب املتخلص 
من النفايات يف غري األماكن املخصصة لها بغرامة 
مقدارهــا(١٠٠) ريال ُعــامين، ويف حالة التكرار 

تضاعف الغرامة، ومينح املخالف مهلة ملدة يوم 
واحد لنقل النفايات إىل األماكن املخصصة لها.

إلقاء النفايات
وُيعاقــب كل مــن يرمــي النفايــات يف األرايض 
الفضاء(ســواء كانت مســورة أو غري مسورة) أو 
الســاحات املفتوحة أو األوديــة بغرامة(١٠٠٠) 
ريال ُعامين، ويف حالة التكــرار تضاعف الغرامة، 
ومينــح املخالف مهلة يوم واحــد لنقل النفايات 
إىل األماكن املخصصة لها. ويف حالة رمي األنقاض 
واألشــجار وبقايا األثــاث واألجهــزة الكبرية وما 
شــابهها بجــوار حاويات جمــع النفايات تفرض 
غرامة مقدارها(٥٠) رياال ُعامنيا، ويف حالة التكرار 
تضاعــف الغرامة، ومينح املخالف مهلة ملدة يوم 
واحد لنقل النفايــات إىل األماكن املخصصة لها. 
وعند إلقاء جثث أو روث الحيوانات أو األسمدة 
يف األماكــن العامــة أو حاويات جمــع النفايات 
أو بجوارهــا تفرض غرامة مقدارهــا(١٠٠) ريال 
ُعــامين، ويف حالــة التكــرار تضاعــف الغرامــة، 
ومينــح املخالف مهلة ملدة يــوم واحد لتصحيح 
املخالفة. ويخالف مــن يقوم بالعبث مبحتويات 

بغرامة  النفايــات  حاويات جمــع 
مقدارهــا(٢٠) ريــاال ُعامنيــا، ويف 

حالة التكرار تضاعف الغرامة.
وعند إيقاف شــاحنات شفط مياه 
الثقيلة  واملعدات  والوقود  املجاري 
يف األحيــاء الســكنية أو األماكــن 
العامــة أكــرث مــن املــدة الالزمة 
للشــفط أو التحميــل أو التفريــغ 
تفــرض غرامة مقدارهــا(٥٠) رياال 
ُعامنيا، ويف حالــة التكرار تضاعف 
الغرامة أمــا عند الدخــول ملواقع 
التخلص من النفايات دون الحصول 
عــىل موافقــة البلديــة، فتفــرض 
عىل هــذا الســلوك غرامــة مالية 
مقدارهــا(١٠٠) ريــال ُعامين، ويف 
حالة التكرار تضاعف الغرامة. ويف 
حال تربيــة الحيوانات أو الدواجن 
يف األماكــن املعــدة للســكن دون 
موافقــة البلديــة فتفــرض غرامة 
مقدارها(٥٠) ريــاال ُعامنيا، ومينح 
املخالف مهلة ملدة ٣ أيام لتصحيح 

املخالفة.
ويف حالة عدم تقيد مالك أو شاغل 
العامة  النظافــة  بأعــامل  العقــار 

ومكافحــة اآلفــات تفرض غرامــة مقدارها(٥٠) 
ريــاال ُعامنيــا، ومينح مهلــة ملدة ٣ أيــام إلنهاء 

املخالفة، ويف حالة التكرار تضاعف الغرامة.
وُيخالــف مــالك املبــاين متعــددة الطوابق غري 
املتقيديــن بأعــامل النظافــة العامــة ومكافحة 
اآلفــات والتخلص من النفايات بطريقة ســليمة 
بغرامة(٣٠٠) ريال عامين ، ومينحون مهلة ملدة(٣) 
أيــام إلنهاء املخالفة، ويف حالــة التكرار تضاعف 
الغرامــة، ويف حالة تجفيف األســامك يف األحياء 
الســكنية أو الشــواطئ أو عىل أسطح املنازل أو 
أي مــكان عام تفرض غرامة مقدارها(١٠٠) ريال 
ُعــامين، ومينح مهلة ملدة ٣ أيــام إلنهاء املخالفة، 

ويف حالة التكرار تضاعف الغرامة.
وعنــد جود ترسبــات ميــاه املجــاري، أو عدم 
صيانــة خطــوط الترصيف من املبنى الســكني 
إىل الطرقــات واملياديــن العامــة أو األرايض أو 
املســاكن املجاورة تفرض غرامة مقدارها(٢٠٠) 
ريــال ُعامين، ومينح مهلة ملدة يــوم واحد إلنهاء 

املخالفة، ويف حالة التكرار تضاعف الغرامة.
ويف حالــة جود ترسبات مياه املجــاري، أو عدم 
صيانة خطــوط الترصيف مــن املبنى(التجاري، 

الســكني التجــاري، الصناعــي، الســياحي) إىل 
الشــوارع أو الســاحات العامة فتفــرض غرامة 
مقدارهــا(١٠٠٠) ألــف ريال ُعــامين، ويف حال 
التكرار تفرض غرامة مقدارها(٣٠٠٠) ثالثة آالف 
ريــال ُعامين، ومينح مهلة ملدة يــوم واحد إلنهاء 

املخالفة. 
ويف حالة عــدم التزام املقــاول بتغطية خزانات 
امليــاه املســتخدمة يف أعامل البنــاء أو خزانات 
ومتديدات الرصف الصحي الخاصة بسكن العامل 
فتفرض عليــه غرامة مقدارها(٢٠٠) ريال ُعامين، 
ومينح مهلة ملدة ٣ أيام إلنهاء املخالفة، ويف حالة 

التكرار تضاعف الغرامة.
ويف حالــة عــدم التــزام الرشكات واملؤسســات 
الخاصــة املســؤولة عــن املجمعــات التجارية 
والســكنية املتعددة الطوابق واملنشآت الفندقية 
بتوفــري حاويــات نقــل النفايات أو عــدم نقل 
النفايــات إىل األماكــن املخصصة لهــا أوالً بأول 
فتفرض غرامة مقدارها(٣٠٠) ريال ُعامين، ومينح 
مهلة ملدة ٣ أيام إلنهاء املخالفة، ويف حالة التكرار 
تضاعف الغرامة. ويف حالــة عدم إزالة مخلفات 
البنــاء أو الرتميم، أو إلقاؤهــا يف أرايض الغري أو 
األماكــن العامة أو نقل األتربــة من غري األماكن 
املخصصــة لذلك فتفرض غرامــة مقدارها(١٠٠) 
ريــال ُعــامين، ويف حال التكــرار تفــرض غرامة 
مقدارهــا(٣٠٠) ثالمثائة ريال ُعامين، ومينح مهلة 

ملدة يوم واحد إلنهاء املخالفة.
وُيخالــف من يوجد ترسب املواد النفطية وما يف 
حكمها إىل الشــوارع من ناقــالت النفط، أو من 
محطــات الوقود بغرامــة قدرهــا(١٠٠٠) ريال 
عــامين ، ويف حال التكرار تفــرض غرامة(٥٠٠٠) 
ريال عامين مع معالجة األرضار واملشاكل البيئية 

فورا.
ويف حالة اســتغالل ميــاه الــرصف الصحي غري 
املعالجــة ألغراض الــري فتكــون الغرامة(١٠٠) 
ريال ُعامين، مــع إنهاء املخالفة فــورًا. ويف حالة 
جود بؤر توالد الحرشات والقوارض داخل املنزل 
وعــدم اتخــاذ إجــراءات الوقاية تفــرض غرامة 
مقدارها(٥٠) رياال ُعامنيــا، وإعطاء مهلة ٣ أيام 

إلنهاء أسباب املخالفة.
وعند تــرك املركبات اُملهملــة يف املواقف العامة 
تخالــف بغرامــة مقدارهــا(٥٠) ريــاالً ُعامنيــا 
تفرض بعــد مــرور(٣٠) ثالثني يوًما مــن تاريخ 
وضع امللصــق التنبيهي عىل الســيارة. وُمخالفة 
البصــق يف األماكن العامة غرامــة مقدارها(٢٠) 
ريــاالً ُعامنياً. كام ُيخالف من يقــوم بإيقاد النَّار 
تحت األشــجار أو مكان ُمعد للتنزه إذا أدت إىل 
تشويه أو اإلرضار به أو مضايقة الجمهور بغرامة 

مقدارها(٢٠) رياال ُعامنيا.

     
   

اإلثنني ٢٦ من رجب ١٤٣٨هـ  املوافق ٢٤ أبريل ٢٠١٧م - العدد رقم ٢١٠٨

1000

3

 1000
5



اإلثنني ٢٦ من رجب ١٤٣٨هـ  املوافق ٢٤ أبريل  ٢٠١٧م - العدد رقم ٢١٠٨ثقافة08

مسقط - الرؤية
ُيقيــم النادي الثقــايف بعد غــد األربعاء حلقة 
نقاشــية بعنــوان "األدب الرقمــي مرشوعيتــه 

وآلياته" يف السابعة مساء مبقر النادي بالقرم. 
يشــارك يف الحلقة عدد من املهتمني واملشتغلني 
بــاألدب الرقمي منهم هدى عبــد الله الدغفق 
من اململكة العربية الســعودية، وهي شــاعرة 
وصحافيــة متعاونــة مــع مجلــة الفيصل، كام 
عملــت يف عدة وظائف منهــا العمل يف توثيق 
برامــج اُملنتدى الثقــايف التابع ملكتــب الرتبية 
والتعليــم، وعضــو يف اللجنة الثقافيــة الرتبوية 

التابعة لوزارة الرتبية والتعليم السعودية. 
كام سيشــارك يف الحلقــة الدكتــور حبيب بن 
اللطيِّف األســتاذ املســاعد يف اللغة اإلنجليزية 
يف الجامعــة العربية املفتوحــة. ومن املعروف 

عن الدكتور حبيــب اهتامماته البحثية باألدب 
املقارن ودراســات الرتجمة وتحليــل الخطاب. 

إضافة إىل مشاركة زوان السبتي مؤسسة موقع 
"أكرث من حياة". وســُتدير الحلقة اإلعالمية أمل 

السعيدي. 
ســتطرح الحلقة موضوعا له أهمية من الناحية 
األدبيــة وهــو موضــوع (األدب الرقمي) الذي 
أصبــح حديــث النقاد مــن حيــث مرشوعيته 
واختالفهــم يف آلياتــه وأنســاقه، لتــأيت الحلقة 
يف محــاور عــدة هــي؛ مفهــوم األدب الرقمي 
واصطــالح إطالقــه، والثقافة الرقميــة ودورها 
ل األدب الرقمي، واألنواع األدبية التي  يف تشــكُّ
أفرزتهــا الثورة الرقميــة، ودور الروابط الرقمية 
يف دعــم األدب الرقمي. وأخــريًا دور امللتقي يف 
إنتاج األدب الرقمي. وســيتحدث كل ُمشــارك 
يف أكرث من محــور مبينا من خالل ذلك تجربته 
ومفهومه الشخيص من األدب الرقمي، باإلضافة 
إىل إمكانــات تصنيف األدب الرقمــي وأنواعه 

التي مُيكن أن تنتج ســواء يف الوقت الحارض أو 
املستقبل الرقمي القادم. 

النقاش يسعى لتحديد مفهوم لألدب اإللكرتوين 
بسبب اللبس الذي يشوب هذا املصطلح، حيث 
أصبحت الرقمية مصــدر ثقافة واتصال لحظي 
معها وبواسطتها يشهد العامل اليوم تطورا هائال 
يف مجــال تكنولوجيا املعلومــات التي أثرت يف 
جميــع نواحي الحيــاة السياســية واالقتصادية 
واالجتامعيــة. واألنــواع األدبيــة التــي أفرزتها 
الثــورة الرقمية والتي متثلها: (الرواية التفاعلية) 
التفاعليــة)  (القصــة  التفاعليــة)  (القصيــدة 
(املرسحية التفاعلية). باإلضافة إىل دور الروابط 
الرقميــة يف دعم األدب الرقمــي" ودور املتلقي 
يف إنتــاج األدب الرقمي"، كام ســيتم مناقشــة 
املنهجيات النقدية ونظرتهــا إىل األدب الرقمي 

وإمكانات تصنيفه. 
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الربميي - سيف املعمري
انطلقــت عــىل خشــبة مــرسح املديريــة 
العامة للرتبيــة والتعليــم مبحافظة الربميي 
األيــام املرسحية لتعليميــة محافظة الربميي 
مبشــاركة ٩ مدارس بعروض مرسحية تهدف 
إىل تكوين شــخصية الطالب وتنمية قدراته 
ومهاراتــه يف مجال املــرسح املدريس وغرس 
روح التعــاون يف العمل الجامعــي واختيار 
وانتقــاء وصقــل اإلجادات الطالبيــة الفنية 
عىل خشــبة املرسح. وبدأت األيام املرسحية 
بعرض يحمــل عنوان : "امــرأة تقف خلف 
قضبــان الحــزن" تقديــم طالبات مدرســة 
آمنة بنت اإلمام جابــر بن زيد، كام قدمت 

بعنوان  طالبات مدرســة الســلطنة عرضــاً 
"بــر الوالدين". وتتواىل العــروض املرسحية 
حيث ســتقدم طالبات مدرسة ميمونة بنت 
الحــارث عرضاً بعنوان "عذرا أبنايئ" ، وتقدم 
طالبات مدرسة صعراء عرضاً بعنوان"فرشاة" 
األسنان، ويختتم اليوم بعرض لطالب مدرسة 
الســلطان قابوس بعنوان "بائع الحكم"، ويف 
اليوم الثالث ســتقدم طالبات مدرسة زينب 
بنت خزميــة عرضاً بعنوان "التفكك األرسي" 
ثم عرض لطالب مدرســة الفــاروق بعنوان 
"التهــور"، وتختتــم األيــام املرسحية بعرض 
لطــالب عزان بن قيس بعنوان "الشــحاتني" 
وعــرض بعنوان "ظاهرة التســول" لطالبات 

مدرسة حفصة بنت سريين.

مسقط – الرؤية 
يشــارك الدكتور صالح الفهدي رئيس مركز قيم 
يف فعاليــات منتــدى الغــد الخامس للشــباب 
املقام بالعاصمــة الســعودية الريــاض وذلــك 
ــمو األمــرية نوف بنت  بدعوة من صاحبة السُّ
فيصــل بن تريك رئيســة مجلــس إدارة جمعية 

الغد. 
مو املليك األمري  يقام امللتقى برعاية صاحب السُّ
فيصــل بن بندر بن عبد العزيز آل ســعود أمري 
منطقة الرياض عىل مدى ٣ أيام ويشــتمل عىل 
عّدة جلســات تتناول مواضيــع منوعة تتعّلق 
بالهوية واألرسة والقيم واملســتقبل والشــباب 

وحوار الشباب مع وزير التجارة واالستثامر.

عربي – نارص العربي
رعى الســيد خالــد بن حمد البوســعيدي حفل 
افتتاح املعــرض الفني "فيض وعطــاء" لطالبات 
مدرســة العارض للتعليم األســايس بوالية عربي 
وذلك بحضــور الدكتور عيىس بــن خلف التويب 
مديــر عــام املديرية العامــة للرتبيــة والتعليم 
ُملحافظة الظاهرة وحكم بن ســامل الفاريس مدير 

دائرة املوارد البرشية وشــيوخ الوالية وجمع من 
األهايل .

تضمن املعرض لوحات فنية جسدت من خامات 
البيئــة املحليــة، ولوحات الحرق عىل الخشــب، 
والرســم، والتصويــر، والفسيفســاء، واملعــادن، 
والطباعة عىل الســرياميك، والرسم عىل الزجاج، 
والكــوالج، والنســيج باإلضافــة اىل ركن للحرف 
والخوصيات،  كاملنســوجات،  التقليدية  العامنية 

والفخاريــات، وركن للقريــة العامنية التقليدية، 
والبيــت العــامين القديــم، وكذلــك جســدت 
الطالبــات أعامل فنية عــىل الطبيعة يف مختلف 
الفنــون التشــكيلية،وألقت كًال مــن الطالبتــان 
الجليلة الكلبانية، ورتاج الكلبانية قصائد وطنية.  
تجــدر اإلشــارة إىل أن املعرض هــدف إىل إبراز 

مواهب الطالبات بشــكل جاميل، وتنمية الحس 
الفني لديهن، وترجمة الحياة العامنية يف العصور 
الســابقة يف لوحــة فنيــة، واملعرض مــن إعداد 
معلامت الفنون التشــكيلية باملدرسة وهام ليىل 

الفيشاوي، ورقية العلوية .
 ويف هــذا الصــدد أكد الســيد خالــد بن حمد 

البوسعيدي سعادته برعاية حفل افتتاح املعرض 
الفني، مشــريا إىل أن  هذه املواهــب الفنية إذا 
مــا أعطيت الفرصة املناســبة واملســاحة املهمة 
تســتطيع أن يكون لها حضور قوي يف الســاحة 

الفنية داخل وخارج السلطنة .
وأضاف: أنــا منبهر مبــا شــاهدته باملعرض من 

إبداعــات تؤكــد  الحرص عىل الجــودة واالتقان 
وتنم عن جــودة التعليــم والتوجيه املناســب، 
ونحــن يف أمــس الحاجــة لالهتــامم بالفنــون 
التشكيلية ومختلف الفنون األخرى ألنها تساهم 
يف تهذيب نفس الطالب ورســم مالمح النجاح يف 

مختلف املجاالت.  

مسقط – الرؤية 
حصل فيلــم   Dark Wind للمخرج املقيم 
يف الســلطنة أكشــاي كومار باريجــا جائزة 
الرئيس يف حفل جوائز األفالم الوطنية الـ٦٤. 
 The Living  ويف وقت ســابق، ظفر فيلــم
Ghost  للمخرج أكشاي كومار أيضاً بجائزة 
"أفضل فيلم عن القضايا البيئية" املقدمة يف 
الحفل املرموق لجوائز األفالم الوطنية الـ٥٦.

ويناقش فلــم "Dark Wind" املقتبس من 
أحــداث حقيقة ظاهرة االحتبــاس الحراري 
والتغــري املناخي الــذي ألقــى بظالله عىل 

منطقــة  بندلخاند التي تعــاين من الجفاف 
وأيًضا عىل القرى الســاحلية ملدينة أوديشــا 
التي صارت قاب قوسني أو أدىن من االختفاء 
عــن حيز الوجــود، باإلضافــة إىل ذلك، فإنَّ 
الفيلــم يتحــدث عن آثــار التغــري املناخي 

ملختلف املناطق يف الهند.
وتــدور أحــداث الفيلم حــول رجل كفيف 
وآخر مســن ومحصل ديون شــاب يعمل يف 
مــرصف جميعهم قدموا مــن مناطق تعاين 
من حاالت مناخية شديدة، ويبذلون قصارى 
جهدهــم للعيش والبقــاء. ويف هذا الصدد، 
فقد قــال أكشــاي كومــار "رسرت بالعمل 

مــع نيال مدهــب باندا، مديــر جوائز بادما 
رشي يف قضية متــس العامل كآثــار التغريات 
املناخيــة عــىل العامل، فقــد غمرنا شــعور 
الفرح والســعادة لحظة علمنــا بخرب الفوز 
بالجائــزة يف الحفل، وال غرابة يف ذلك حيث 
إن الفيلم مميــز ويناقش قضية معارصة، ". 
جدير بالذكر أن أعامل أكشاي كومار الفنية 
ال تقترص عىل فيلــم "Dark Wind"، حيث 
قام بإخراج العديد من األفالم واملسلســالت 

التليفزيونية .
الفيلم بطولة سانجاي ميرشا، ورانفري شوري 
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ال زلــت أرى تلــك الحرية يف عينيك وعىل جبينك القاطب اُملجعد وال أعلم أهي من تراكامت 
الســنني أم ملعاناتــك من العتمــة يف الكهوف املظلمة تلــك النظرة وذلك الــرشود الذهني 
ها املسكني مهام تغري مركزك، مظهرك، ومركبك، ومأكلك. يقولون إن مكان عيشك  تصاحبك أيُّ

جميل بكل هباته وال يورث الحزن والحرية ولكنك بتَّ اليوم هكذا.
كنت بســيطاً وال تعــرف تعرجات الحياة وســالملها املؤدية اىل املجهول ومــع ذلك قلت يف 
نفسك ملاذا ال أركب الصعب فلبست قميص املنقذ واقتنعت بأنك تثور عىل الظلم والطغيان 
ومنحــت كل جوارحــك وضحيت حتى ببقايا الكرامات الســاموية التــي ورثتها عن جدتك 
العجــوز من أجل ما تراه صحيحاً ونســيت قطيــع أغنامك وأمك وأبيك الطاعنني يف الســن 
وذهبت إىل آخر درجة يف الســالمل التي صعدتها لتهوي بعدها يف الفضاء الذي ال زلت تسبح 

فيه حتى اليوم.
بحثت يف كل تفاصيل وجهك الشــاحب من جراء الســقوط عن ابتســامة خفية ومل أجدها، 
رمبا الســباحة يف الفضاء متنح بعض املناظر العلوية الجميلة ولكنها تذكرك بالســقوط املروع 
وتجعلك تفكر يف الكارثة وتنىس ما تشاهده ويأخذك الطريان إىل عوامل مجهولة ال قبل لك بها 
أيها الحائر، فالصقور تســبح بجوارك، وتستمتع بالفضاءات الواسعة الرحبة بل وتجيد اختيار 
أهدافها بكل دقة فتهوي عليها برشاســة. ويف املســاء تبات أنت يف إحدى الكهوف اُملجاورة 
مكوراً عىل نفســك تتضور جوعاً وأبناء الصقر يتمشون ليل نهار علهم يخففون من سمنتهم 
املفرطة، ســأل نفســه ملاذا هذا الظلم فوجد أنَّه ال ميلك منقاراً وال مخلباً رغم أنه قد لبس 
بعضها يف زمن البحث عن السكر والشاي األحمر وحبيبات الرز النادرة. عاد إىل كهفه القديم 
عله يجد أبويه وقطيع أغنامه يف قريته الوادعة ولكنه قد مىض زمن طويل منذ غيبته األوىل 
عنهــم، عرف بعد عودته الحزينة بأنَّ الحياة ال متنح أوقاتاً إضافية. وجد آثار أغنامه وعريش 
أبيــه وأمه واملكان الــذي كان يفضل النوم فيــه بينهام اضجع ونام يف نفس الحيز املكســو 
بحشائش رثة يتصاعد منها غبار الزمن عّله يجد ريحهم فأغمض عينيه وأرسج بخياله البعيد 

عنان التفكري فأتته الذكريات الجميلة فابتسم وقام خائفاً ورجع إىل حريته ووجومه. 
قال أنا الزلت أسقط من السامء وأبحث يف ملكوت الله عن مستقر ومقام. كل الفضاءات مل 
تســتوعب حرييت، لقد ذهبت براءيت، وفقدت أغنامي، وأمي، وأيب، وحتى بندقيتي، وخنجري 
التي أذود بهام عن نفيس، وبقيت عصاي يف مييني بها الكثري من الربوز واالنحناء وأكلها الزمن 
من أطرافها لكني مل أعد أملك غريها. إنني إنســان من كوكب آخر مل اســتوعب ما يحدث يف 
هذا املكان الغريب، لذلك سأظل سابحاً يف مجرات اآلخرين باحثاً عن نفيس التي ضاعت منذ 
زمن الثورات الخرافية والوعود الوردية التي ُمنيت بها نفيس ومل أجدها إال يف أحالمي الزائفة.

قال رجل عليم ال تتعب نفسك فأنت ال تجيد إال صفة املحارب وعليك أن تقنع مبا قسم الله 
لــك فكل أجدادك هم من املحاربني األشــداء لذلك فأنت تجيد فنــون القتال وتصلح لقيادة 
الجيوش واألرتال والكل يســتمتع بصوتك الجهوري الحــازم عندما تعتيل هذه املنصة فهذه 
هــي مهنتك املفضلة وهذا هو دورك األزيل فال تحمل نفســك ما ال تطيق وتحلم بأن تصبح 
................... فهــذه الصفات خلقــت لغريك وعندما يختلفوا ســيجدونك جاهزا عىل كامل 

هيئتك وسيمنحوك سالحاً فتاكاً تجيد استخدامه ولن ترتدد يف مامرسة مهنة أجدادك. 
شــق الصمت الذي يقلب وجه الرجل املحتار صــوت الصحون واملعالق ونظر حواليه فوجد 
حفًال بهيجاً، أناس يلبســون ثياب فضفاضة تعلوهم ابتســامات غامضــة من حضوره بلبس 
متواضــع تكوم من كل مكان، إنَّه املدعو األخري يف هذه الحفلة الصاخبة بأحاديث البطوالت 
املضمخة بدماء األبطال األسطوريني الذين كان هو أحدهم، جلس وحيداً وانتظر حتى يفرغ 
الجميع من عشــائهم الفاخر ثم ذهب يجر قدميه إىل ما تبقى منها قال له النادل اآلســيوي 
بهــدوء هناك مائدة علية القوم لعلك تجــد فيها يشء اكتفى بالقليل وانرصف إىل كهف أبيه 
متذكرا أيام صوالته وجوالته يف املراعي ويف ميادين الوغى حيث كان فارســًا ال ُيشق له غبار 
كــم كان متعجرفاً ومؤمناً مبا يفعل ولكنه وجد نفســه أخرياً كنفس حائرة تســبح يف الفضاء 

الالمتناهي.
حفظ الله عامن وحفظ جاللة السلطان.

عـيل كفيتـان بيت سعيد 

حبيب بن اللطيِّف

أكشاي كومار باريجا

            

نزوى - العامنية  
نظمت املديريــة العامة لآلثار بوزارة الرتاث والثقافة 
أمس مبركز نـزوى الثقايف ندوة تعريفية باآلثار الغارقة 
(اكتشاف حطام سفن فاسكودي جاما) وذلك يف إطار 
فعاليــات االحتفال باليوم العاملــي للرتاث لعام٢٠١٧ 
. حــارض يف الندوة أيــوب بن نغموش البوســعيدي 
مــرشف برامج اآلثار املغمــورة بامليــاه بدائرة اآلثار 
املغمورة باملياه باملديريــة العامة لآلثار، الذي تناول 

عددا من املواضيع من بينها تجربة السلطنة يف اآلثار 
املغمــورة باملياه ومدى أهمية هــذا املجال كمفردة 
جديــدة يف الرتاث الثقايف واألهمية العلمية والثقافية 
واالقتصادية له. كام تناولت الندوة دور وزارة الرتاث 
والثقافــة يف حامية الرتاث الثقايف والربامج التي تقوم 
بها يف مجال البحــث والتوثيق ملواقع الرتاث املغمور 
بامليــاه يف امليــاه اإلقليمية العامنيــة إضافة إىل أهم 
البعثــات والرحــالت االستكشــافية التــي قامت بها 

الوزارة النتشال املقتنيات والقطع األثرية الغارقة .

منح - العامنية 
ــلطان قابوس لتعليم اللغة العربية  أقيمت بكلية السُّ
للناطقــني بغريهــا بوالية منــح مبحافظــة الداخلية 
أمس محارضة ثقافيــة بعنوان (منط الحياة يف القرية 
الُعامنيــة) قدمها هالل بن محمد الســليامين مرشف 
تربــوي ملادة اللغة العربيــة باملديرية العامة للرتبية 
والتعليــم مُبحافظــة الداخليــة. تناولــت املحارضة 
ثالثــة محاور أساســية هي ُمفردات الحــارة القدمية 
وهندستها، وأهم املظاهر واالحتفاالت االجتامعية يف 
املجتمع الُعامين، والعادات والتقاليد حيث جســدت 

القريــة الُعامنية التقليدية حياة اإلنســان الُعامين يف 
املايض ببساطتها وقسوتها، وعكست مدى تكيفه مع 
البيئة املحيطة به، وكيفية اســتثامر مــوارد الطبيعة 
لقضاء حاجاته األساســية وال يزال اإلنسان الُعامين إىل 
يومنا هذا متمســكا بعاداته وتقاليــده األصيلة التي 

متيزه عن مختلف الثقافات والشعوب.
تأيت هــذه املحارضة إميانــا من الكليــة بأنه ال ميكن 
دراســة اللغة العربية مبعزل عن ثقافتها األصيلة كام 
تهدف إىل ربط الطالب بالبيئة املحيطة به وباملجتمع 
العُامين وما يزخر به من قيم اجتامعية وثقافية تعزز 

التواصل الحضاري بني الشعوب.
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يف ظل الرتاجع الحاد بأسعار النفط، انتهجت السلطنة 
مســارًا مختلًفــا يف التعاطــي مــع األزمــة، من خالل 
تحويلها إىل فرص وبدائل للنمو، ومن بني هذه البدائل 
مرشوعــات القيمــة املضافــة، واملتمثلــة يف عدد من 

القطاعات، السيام قطاع النفط والغاز.
وميثل مرشوع لوى للصناعات البالستيكية الذي تنفذه 
رشكة النفــط العامنية للمصايف والصناعــات البرتولية 
”أوربك“، أحــد أبرز مرشوعات القيمــة املضافة، من 
حيث االســتفادة من خــام النفط يف توليــد منتجات 
أخــرى تحقق قيمة اقتصادية مضافــة وترفد االقتصاد 
مبزيد من مصادر الدخل، وهو ما يدعم خطط التنويع 

االقتصادي.

ومن املقرر أن تحتفل رشكة أوربك يوم الخميس اُملقبل 
بوضع حجر األســاس لبدء األعامل اإلنشائية يف الحزمة 
الثالثة من هذا املرشوع الواعد، يف منطقة فهود بوالية 
عربي. املبــرش يف هذا املــرشوع النوعي أنَّــه يتضمن 
العديد من مجــاالت اإلنتاج، لكن الحزمة الثالثة تضم 
إنشاء معمل الستخراج ســوائل الغاز الطبيعي، وذلك 
ألوَّل مــرة يف الســلطنة بتكلفة تصــل إىل ٦٨٨ مليون 

دوالر أمرييك. 
ومن شــأن مرشوع مجمع لوى أن يساعد عىل تحسني 
وزيــادة إنتاج أوربك وتطوير منوذج العمل الخاص بها 
ومضاعفة أرباحهــا إىل جانب تطوير صناعة املنتجات 

البالستيكية يف البالد.

وال شــك أن فكرة إنشــاء هــذا املرشوع قــد أدركت 
أن الســوق العاملية تســتوعب املزيد مــن الصناعات 
البالستيكية، والتي تسجل أداًء مميزا وزيادة يف الطلب 

عىل هذه املنتجات.
املرشوع الواعد ســيوفر كذلك فرصاً لنمو املؤسســات 
الصغرية واملتوســطة من خالل االســتفادة من نســبة 
الـــ١٠ يف املئة مــن أعامل املــرشوع، واملخصصة لهذا 
النوع من املؤسســات، لذلك يتعني عىل أصحاب هذه 
املؤسســات ورواد األعــامل أن يهرعوا إىل االســتفادة 
من هذا املرشوع، ومنافســة الرشكات الكبرية، وإثبات 
جدارة املؤسســات الصغرية واملتوســطة باملشاركة يف 

مثل هذه املشاريع العمالقة.

الباحثون عــن عمل أيًضا مطالبــون بالتوجه إىل هذه 
املشــاريع، واملنافسة عىل الوظائف املتاحة فيها، وأخذ 
زمام املبادرة لشــغل هذا النوع مــن الوظائف، وعدم 
انتظــار قرارات التعمــني، وأن يربهنــوا للجميع قدرة 
العامين عىل العمل والعطاء يف مختلف ظروف العمل 
ومجاالت اإلنتاج. إنَّ مشاريع القيمة املضافة وما متثله 
من أهمية ملنظومة االقتصاد الوطني، تستدعي رضورة 
التوســع يف هذه املشــاريع، وذلك جنًبا إىل جنب مع 
جذب االســتثامرات يف شــتى القطاعــات، مبا يضمن 

مواصلــة تنفيــذ خطــط التنمية 
بأقــىص  اإلنتــاج  عجلــة  وإدارة 

طاقتها.

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

املدير العام - رئيس التحرير
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الطباعة 
القمة للصحافة  والنرش

يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 
للصحافة والنرش

     

التعليم هي املرحلة التي يتم فيها بناء الكثري فيام 
يتعلق بحيــاة الفرد، فهي ال تبنــي املعرفة فقط، 
وإمنــا تبني اتجاهات املتعلمني ومهاراتهم، وتعمل 
عىل صقل شــخصياتهم، وتؤثر يف مســتقبلهم، لذا 
فالسياســات التعليمية دامئا ما تقــدم رؤية حول 
مــا تريده من التعليم، وتحــدد صفات املخرجات 
التعليمية التي تريدها، مبا ينعكس عىل الشخصية 
االعتباريــة للمواطنة، وفقا للصفــات التي يجب 
أن يتســم بهــا املواطن، مبا يســاعده عىل تحقيق 
األهــداف والغايــات الوطنية العليــا، ويأيت ذلك 
ألّن املتعلــم يقيض جزءا كبريا من حياته يف مرحلة 
التعليــم، حيث إّن املدرســة هي املؤسســة األكرث 
تأثرياً يف بناء شخصيته، واملواقف التي تحدث فيها 
هي األكرث بقاء يف ذاكرته، فهو يتعلم مام يشاهده 
من سلوكيات ومواقف تحدث من املعلمني أو من 

زمالئه الطلبة.
والكثــري مــن املواقف تبقى بالعقــل ألّنها أخذت 
حيــزاً من االهتامم مام يدفــع العقل ليحفظها يف 
الذاكرة طويلــة املدى، ورمبا البعــض منا يحتفظ 
بذاكرتــه الكثــري من األحــداث املتعلقــة مبرحلة 
التعليم، ألنها اســتمرت يف املدرســة لفرتة طويلة 
من الزمن، فاإلنسان ال يستطيع أن يسنى املواقف 
الســعيدة، وال السيئة أيضا فكالهام تبقى محفورة 
بالعقل، يستطيع استعادتها متى ما حدث موقف 
مشــابه أو أراد العودة للــاميض والحوار مع ذاته 
ليتأمل ماضيه، أو مبا يساعده عىل قراءة مستقبله.
األمر الذي دفعني السرتجاع جزء من ذاكرة املايض 
هو هموم التعليم ومشــاكله التــي ال تنتهي، وال 
نــرى لها أفــق قريب يعجل يف إصــالح منظومتها 
املتهالكــة وغري القادرة عىل إدارة دفة التغيري نحو 
مــرايس املســتقبل، فنحن تأخرنا عــن الركب، ومل 
نســتطع أن نوجــد لنا مرفأً عىل ميناء املســتقبل، 
فالواقع التعليمي بحاجة إىل التعجيل يف إصالحه؛ 
فقد مضت الســنوات منــذ عــام ٢٠١١م، ونحن 
نرتقــب التغيري دون أن نرى أثراً، فهل نحن بحاجة 
إىل عقود مــن الزمن حتى يحــدث ذلك التجديد 

والتطوير يف التعليم!
حوار ما كان حول واقع التعليم ومشــكالته أعادين 
للاميض ألتذكر بعض أحداثه والتي ما زالت متارس 
ليومنــا هذا، رمبا نعــود لفرتة طويلــة من الزمن 
تتجــاوز العقدين، حيــث كنت طالبــاً يف الصف 
األول اإلعــدادي (الســابع حاليــاً)، ويومها كانت 
مختــربات العلوم من أرقى املختــربات التي تتوفر 
بها كل األدوات الحديثة التي تســاعد الطلبة عىل 
التعلم من خالل املامرســة واالكتشــاف، بغية من 
املؤسسة الرتبوية إكســاب الطلبة مهارات التفكري 
العليا، ومهارات االكتشــاف والتجريب، بحيث إن 
مــادة العلوم مادة تختلف عــن بقية املواد، فهي 
تعتمد عــىل بناء املعرفــة، وإكســاب الخربة من 
خــالل التعامل مع املواقف واملشــاهد، والتعامل 
مــع التجارب املخربية، لذا جهزت املختربات يومها 
بطريقة علمية وآمنــة من أجل أن تحقق أهداف 

التعلم الفاعل.
ما يعود يب للاميض هو املنهجية التي يســتخدمها 
املعلــم دون أن تتغــري، ودون أن يتم إصالح هذه 
املعلم أو تطوير أدائــه لألفضل، وكأن العامل يخلو 
مــن املعلمني األكفــأ، حيث كنا نذهــب للمخترب 

يوما واحًدا باألســبوع وكنا نشــعر بالسعادة ألننا 
كنــا نخرج من القاعة الصفيــة ونغري بيئة التعلم، 
ولكن املوقف الذي كان يأخــذ حّيزا من تفكريي: 
متى ســأمتكن من إشعال الشــعلة موقد (بنسن) 
والتي تتواجد أمام كل طالب، والتي كنت أرى أّنه 
تم اســتخدامها قبل حضورنــا، فاعتقدت أّن طلبة 
الصف الذي أعىل مّنا هم من يستخدمها، ولكنني 
انتهيت التعليم اإلعدادي ومل أمتكن من اســتخدام 
تلك الشــعلة إطالقا، ومل يستخدمها أي من زماليئ 
الطلبة، فاكتشــفت أن املعلم كان يســتبدل غطاء 
الشعلة باســتمرار حتى يوضح للزائرين أّن الطلبة 

كانوا يستخدمونها يف التجارب املخربية.
تبقــى الذكريات وأحالم الطلبة عالقة يف أذهانهم، 
هم أنفسهم القضاة الذين ســيصدرون أحكامهم 
عىل منظومة التعليــم، عىل املنهج الذي يقرؤونه، 
وعىل املعلم الذي يدرســهم، سيصدرون أحكامهم 
عىل منظومة القيم التي يشــاهدونها باملدرســة، 
وعىل مامرســة الجميع ســواء كانت باملدرسة، أو 
املجتمــع، إنهم قضاة فكيف تريــدون أن يصدروا 

أحكامهم عليكم؟
لــذا فاملســؤولية عظيمة تقع اليــوم عىل القامئني 
عــىل إدارة املنظومــة التعليمية، ومــا تبقى منها 
من أمــل نرجوه أن يصطلح حال هــذا التعليم ال 
لــيشء إال ألجل ُعامن، فإذا تبقــى هناك جزء من 
حبنا لها، ومن وطنيتنا التي نفتخر بها، فإن مســار 
التعليم يجب أن يتغــري، يجب أن يكون االهتامم 
كبــرياً بالعنــرص الرئيــيس يف املنظومــة التعليمية 
وهو املعلــم، فهو بحاجة إىل عناية خاصة تتضمن 
مجموعة مــن العنارص تــأيت يف مقدمتهــا: األطر 
القانونية التــي تنظم املهــام الوظيفية والحقوق 
والواجبات، والجانب اآلخر هو التدريب والتأهيل 
املســتمر مــن أجل تطويــر أدائه، وفقــا ألحدث 
النظريات الرتبويــة واملعارف الحديثة واملتجددة، 
إىل جانب التحفيز ومنظومات املكافآت والعالوات 
والرتقيــات التــي يجــب أن تظل يف ذات املســار 
املحدد لها، فمهنة املعلم ليست كأي مهنة أخرى، 
فاملهــام التي يقوم بها املعلم ال ميكن أن نضعها يف 
ذات امليــزان يف املهام الوظيفية للوظائف األخرى، 
لــذا مــن اإلجحاف حقــا أن يكون املعلــم وبقية 
املوظفني يف املؤسســات األخرى يتساوون يف كافة 
املزايــا، فاملعلمون يجب أن يكونوا عىل مســتوى 
عــال من االهتامم من املؤسســة الرتبوية، ويجب 
أن تعمــل عىل رفعة مكانتهم يف املجتمع، يف ذات 
اإلطــار يجــب أن تعمل عىل محاســبة املقرصين 
منهــم، فاملعلم الكفء ينتج أجياال ذات مســتوى 
عال من العطاء واإلخالص ألجــل الوطن، واملعلم 
الفاشــل ينتج مجموعــة من غــري القادرين عىل 
تحقيــق آمالهــم وطموحاتهم، لذا فــإّن االهتامم 
بهؤالء املعلمني يجب أن يأخذ أولويات املؤسســة 
الرتبوية نظراً لألهميــة القصوى التي يحظون بها، 
فدونهــم لن نســتطيع أن نخلق ذلك املســتقبل 
املنشــود الذي نرغب أن يكون عليه هذا الوطن، 
فاملناهــج الدراســية الجيــدة، وأنظمــة التقويم 
الرتبوية الحديثة، واملباين املدرسية املجهزة بأحدث 
األجهزة، لن تســتطيع أن تحقــق أهداف التعليم 
إذا مل يكــن لدينا معلــم لديه الطمــوح والعطاء 

واإلخالص يف العمل.

هــل يعقــل ان نــرتك مجتمعنــا دون ضامنات 
قانونيــة تحافظ عىل ثوابته وقيمه؟ وكيف ميكننا 
التحكم يف التطورات املجتمعية خارج السياقات 
القانونية؟ وكيف نفرس عدم وجود رقابة رســمية 
عىل نشاط محالت تتاجر مبنتجات تستهدف فئتي 
الشــباب واألطفال، وتقدم لهم كافــة اإلغراءات 
لدواعي االستقطاب املرشوع وغري املرشوع تحت 
جنوح املال؟ بعض هذه املنتجات تســتغلها قوى 
اإلرهاب للوصــول لهاتني الرشيحتني، ولألســف، 
هناك محــالت تتوفر فيها (البيئــة املواتية) لهذا 

النوع من االخرتاق اإلرهايب وكذلك األخالقي.
تلكــم مقدمة قضية نطرحهــا اليوم بصوت عال، 
ففيهــا يظهر لنا مجتمعنا املحــيل عاريا دون أية 
حاميــة قانونيــة ومؤسســاتية أو مجتمعية رغم 
وجــود مؤسســات حكومية ومنتخبــة، ومن ثم 
علينا أن نســترشف األســوأ، ومنها أيضا، تفتح لنا 
ماهية الخلل الذي ســوف يســبب لنــا الصداع 
الســيايس واالجتامعي املقبل، بسبب عدم قدرة 
فاعلني داخل هذه املؤسســات عىل تأدية دورها 
قبل اكتشــاف املخالفات التي ترتقي إىل مستوى 
الجرائــم أو حتــى بعــد اكتشــافها، ملــاذا؟ هل 
ترهلــت أم أحبطــت؟ وكيف تقــف عاجزة عىل 
إنزال العقوبة عــىل املخالفني بعد أن ثبت لديها 
املخالفات باألدلة امليدانية القاطعة؟ أننا نتحدث 
هنا عن محالت ألعاب التسلية ومحالت بيع التبغ 
(الدوخــة) يف محافظة ظفــار، ومن حيث املبدأ، 
ينبغي التأكيد عــىل أهمية وجود محالت ألعاب 
التسلية داخل املجتمع، ملتطلبات سياحية وكذلك 
لقضــاء شــبابنا أوقاتهــم يف التســلية، لكن، هل 

محالت التســلية كلها أو بعضهــا تؤدي خدماتها 
النبيلــة؟ بعد أن تم شــكلت لجنة خامســية من 
الرشطــة وبلدية ظفار والقــوى العاملة والتجارة 
والصناعــة وحاميــة املســتهلك، فريق للمســح 
امليداين لبحث أوضاع تلك املحالت، وقد تناولناها 
يف ثالثة مقاالت ســابقة، حملت العناوين التالية، 
األول، دوخة عىل الطاير.. األوىل باملجان، والثاين، 
لدينــا أفضل.. الدوخات واملداوخ، والثالث، امللك 
للتبــغ والدخــان، إال أن هــذه اللجنــة بعد أن 
تسلمت تقريرا كامال عن هذه األوضاع من فريق 
مســح ميداين، إال أنها تقف اآلن عاجزة متاما عن 
اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد املحالت املخالفة 
ملــا رخصت لــه، والســبب نرجعه إىل شــعورها 
بالخجل الذايت، وباإلحراج القانوين، فكيف تعاقب 
هذه املحــالت، وهي تجدد لها ســنويا – ولعدة 
ســنوات - تراخيصها دون أيــة إنذارات؟ إذا، هل 
ترتك هذه املحالت تواصــل تدمري البنية القيمية 
واألخالقية لشــبابنا وأطفالنــا بتلك الحجة؟ وهل 
نرتكهــا حتــى تفتح نافــذة لقوى الــرش الخرتاق 
شــبابنا وأطفالنا؟ وما الحل؟ دعونا بداية نتعرف 
عىل نتائج املســح امليداين للفريق الذي شــكلته 
هذه اللجنة برئاسة مدير حامية املستهلك بظفار، 
لــرنى جســامة املخالفات.. ودواعــي العقاب أو 

التصحيح العاجل.

محالت أللعاب التسلية أم ماذا؟ 
اختار فريق املسح امليداين واليات صاللة ومرباط 
وطاقة لدراســة أوضاع هذه املحالت، فاكتشف 
أن (٧١٪) مــن هذه املحالت مخالفة ملا رخصت 

له، وهذا يجعلنا نتنــاول القضية كظاهرة عامة، 
وكقضيــة مجتمع ودولــة معا، علام بــأن هناك 
(٦٥) محال للتســلية، غري املحــالت غري مرخص 
لها – ومتارس تلك النسبة الكبرية أنشطة مخالفة 
قانونــا، مثــل تأجــري الغــرف املغلقــة، وعرض 
القنوات املشــفرة، والســامح بالتدخــني، وعدم 
االلتزام مبواعيد العمل، وإيواء العاملة الســائبة، 
فنســبة (٥٠٪) منها عاملة غــري قانونية، وكذلك 
تفتقر إىل الرشوط الصحية، كاستئجارها رساديب 
تحت العامرات الســكنية، ووجودها بني األحياء 
الســكنية، وما تحدثه من ازعاج للساكنة، وتلكم 
االكتشافات خطرية جدا، ال ميكن السكوت عليها، 
فكيف مل تكتشــف من قبل؟ أيــن دور األجهزة 
الرقابيــة واملتابعــة؟ وكل من يتابــع بعض هذه 
املحالت، ســوف يكتشــف منذ الوهلــة، ارتياد 
مجموعة كبرية من األطفــال لها، ومكوثهم فيها 
حتــى منتصــف الليل بــل والصبــاح يف حاالت 
كثــرية، ويخرج الكثــري من الطلبة مــن املدارس 
إليهــا، فيام أكد لنا مصدر رســمي وجود أطفال 
يف ســن (الثامنــة) داخــل بعض هــذه املحالت 
حتى الفجــر، فإين دور األرس؟ التســاؤل األخري 
يفتــح قضية كربى قــد نتناولهــا يف مقال مقبل، 
إذن، هذه ليست ألعاب لتسلية شبابنا وأطفالنا، 
بل بؤر لفســادهم، بشــهادة اكتشافات الفريق، 
ولألســف هــذه املحــالت قابعة داخــل األحياء 
الســكنية، يفصلها عن منزل الطفل مرت أو مرتين 
عىل أقل تقدير، وبالتايل، فمن الســهولة املكانية 
واملالية كذلك، جذب الشباب واألطفال ملشاهدة 
قنــوات مشــفرة أو أفالم مشــينة قــد يحرضها 

الشاب معه، واملشاهدة تتم داخل غرف مغلقة، 
وداخلهــا (مراتــب وجــوادري) ووضعها شــبيه 
بأوضــاع املجالــس، ويؤجــرون كل غرفة ما بني 
(ريــال ونصف وريالني) للســاعة، وأبوابها تغلق 
باملفاتيح، وال ميكن رؤية مــا بداخلها - املحالت 
املخالفة - فهل لنا تصور أســوأ الســيناريوهات 
لهــذه الجزئية الخطرية جــدا؟ وهكذا يرتىب جزء 
كبري من شــبابنا وأطفالنا داخــل هذه املحالت، 
عىل أفالم مشــينة، وتدخــني، يف ظل ظروف غري 
صحية.. ولنا أيضا تخيل سلوك التدخني وماهيته 
وخلفياته، فمن مل يسبق له من األطفال والشباب 
التدخــني، فســيتعلمها من مثل هــذه املحالت 
املخالفة، والتخيالت والتصورات تكتســب صفة 
رشعيتهــا يف الطرح كاســتنتاج يرافــق ماهيات 

املخالفات نفسها. 

محالت بيع التبغ (الدوخة) 
أما بالنســبة ملحالت بيع التبــغ ومنتجاته، فقد 
اكتشــف فريق املســح امليــداين جرائــم أخرى 
ترتكب بحق شــبابنا وأطفالنا، وكذلك مخالفتها 
للقوانني، نذكــر هنا، عدم التزامها بقانون العمل 
العامين، وعدم قانونية عمل العاملة فيها، وكذلك 
عدم مطابقة منتجات التبــغ املباعة يف املحالت 
للمواصفــات املعمول بها وعدم وجــود بيانات 
إيضاحية عــىل املنتجات، وعــدم توفر تراخيص 
البلديــة يف بعضهــا، والســامح بالتدخني داخل 
املحــالت، كام اكتشــفت كذلك تعبئــة التبغ يف 
علــب امليــاه البالســتيكية الفارغة املســتعملة، 
وعــدم تقييد بعض املحالت بقرار عدم بيع التبغ 

(الدوخة) ملا دون الســن (١٨) سنة، والتساؤالت 
نفســها التي أوردناها يف قضية محالت التسلية، 
تنســحب عــىل محــالت بيــع التبــغ يف ضــوء 
املخالفات الكبرية التي اكتشــفها فريق املســح، 
وهذا يعني فشــل أجهزة الرقابة واملتابعة، ألّنها 
مل تكتشف إال بعد تشكيل هذا الفريق، رغم أننا 
قد فتحنــا ملفها يف عدة مقــاالت، ورغم الكثري 
من األحاديث االجتامعية، لكن التسليم الرسمي 
بعــدم التزامها بقانون العمــل العامين ومبخالفة 
التبغ الذي يقدم للشــباب واألطفال للمواصفات 
املعمول بها، وانتفاء وجــود البيانات اإليضاحية 
عىل التبــغ، يفتح ملف الرقابة واملتابعة لألجهزة 
املحلية الرســمية، ويحملها املسؤولية كاملة، كام 
يفتح اآلفاق ملســألة التالعــب باملنتجات إىل ما 
هو أبعد من تدخني التبغ، بهدف جذب الشباب 
واألطفال إىل مســتنقعات اإلدمــان، خاصة وأن 
بعض املحــاالت مل تتقيد بعامل الســن، وتغري 
أطفالنا وشــبابنا بتقديم الدوخة األوىل باملجان، 
وقــد حرصت عــىل فتــح محالتهــا بالقرب من 
املدارس واملســاجد، بل والتالعب باملنتجات، فام 
هو تأثري هذا التالعب عىل صحة شبابنا وأطفالنا 

؟ رؤية تفتح لنا اآلفاق.

إشكالية الفراغ القانوين
رغــم اإلقبال الكبــري عىل فتح محــالت ألعاب 
للتســلية وأخــرى لبيــع التبــغ، ورغــم وجود 
الطلبــات املتزايد عىل فتح محــالت مامثلة، إال 
أنــه ال يوجد قانون وال اشــرتاطات تنظم عمل 
هذه املحالت حتى اآلن، فهذه مســؤولية من؟ 

وأيــن دور مجلســنا البلدي املنتخب الســابق 
والحــايل؟ فالحديــث عن اتخــاذ بعض محالت 
ألعــاب التســلية الرساديــب مقــرا لهــا، وعن 
الغرف املغلقة، وعن اختالط الصغار مع الكبار 
ملشــاهدة القنــوات املشــفرة.. وال مــن حيث 
مســاحتها، ال ينظمها أي قانوين أو اشــرتاطات 
حتــى اآلن، فكيــف نريــد معاقبــة املحــالت 
املخالفــة؟ ميكن معاقبتها مــن منظور خروجها 
عــاّم رخصت من أجله، وما تقــوم به، بالتأكيد 
ال يدخل يف اختصاص الرخصــة القانونية، فهل 
الغرف املغلقــة مثال يدخل يف صلب التســلية 
والرتفيــه؟ وملاذا يكون بداخلهــا أدوات للنوم؟ 
مــا يدرينا ما يجرى بداخلها؟ وكلنا نعرف كيف 
وصلت داعش إىل الشــباب عن طريق األلعاب 
األون الين، فامذا يحدث داخل الغرف املغلقة؟ 
تساؤالت البد أن تطرح من حيث املبدأ، فتلكم 
املخالفات تدمر كل ما تبنيه املؤسسات الرتبوية 
والتعليمية واألرسية.. بل مؤسسات الدولة كلها، 
فأينكــم أعضاء مجلســنا البلــدي؟ وعدنا عضو 
مقرب لنا بفتح هذا امللف بعد مقاالتنا ســالفة 
الذكر، لكننا مل نشــاهد فعال، فــامذا تهتمون يا 
أعضاءنــا املنتخبني إذا مل يكن مثل هذه القضايا 
يف أولوّياتكــم؟ البد من الجهــات العليا تتدخل 
فوًرا من منظــور بقاء محالت ألعاب التســلية 
كرتفيــه برئ ونظيف يســاعد شــبابنا وأطفالنا 
عىل عبورهم السني اآلمن عىل غرار ما أقدمت 
عليه يف قضايــا األندية الصحيــة، مع توضيحنا 
بأن هناك فعال محالت ملتزمة بالغاية الســامية 

إلنشائها رغم تطلعاتها الربحية.

    
 

عىل مــرأى الجميع ُيبــاح الظلم؛ فتعّج األمكنــة بالتصفيق، 
فتتكــون الجامعات خلف الظامل يك ينــرش ظلمه بنجاح عرب 
دعمها، فيتم االستيالء عىل كل يشء.. وتتواىل الشخوص لُتقدم  
كقرابــني؛ حتى يتم رشعنة األمر.. وما يثري الدهشــة هنا بأن 
ترشيــع األمر ال ميثــل إال نقطة ال محل لها مــن اإلعراب يف 
تكوينــات تلك الســيطرة املقيتة التي ُترجــح كفة ”األنا“ أو 
تكالب رشذمة قليلــون ليبّتوا يف أمر الكرثة.. لذلك يظهر هنا 
”املسؤول“ ذات األذرع االخطبوطية؛ فله أكرث من قلب وأكرث 
من عقل ”لكنه ال يفقه بها“، وألّنه يحمل جينات فريدة من 
نوعها ال ميكن أن يستنســخها العلم، لذلك تكون الســيطرة 
وراثية ومن الواجب املحافظة عليها يف ســاللة ذلك املسؤول 
وتعميمها كتجربة ناجحة.. فيكون ظهوره مبنيا عىل قوة من 

سبقه من جامعته أو أقربائه.
ثقافة االستيالء والتشبث بالوجاهة- التي ُيعتقد بأن املنصب 
هو أحــد محركاتها- هذه الثقافة هي نتاج ذلك الظلم الذي 

وّلد سلوكيات دفعت بقيم العمل والعطاء إىل مهاوي الردى، 
ويف ذات الوقت تشــّكل لدى من ميارس الظلم سوء الفهم يف 
إدراك معنى التضحية، حيث وسم ظلمه بـ“التضحية“ عندما 
متدد وســيطر عىل املناصب وطفق خصفا يف كل االتجاهات 
دون علم أو دراية، لكنه اســتطاع أن يبني الُفرقة يف تواجده 
حتى يضمن البقاء، فتسّيد وســادت أفكاره املمجوجة حتى 
أصبحــت مرضب املثل، لتصل إىل درجــة التقديس، وجمعها 
يف كتب لتصبح دســاتري يقسم عليها اآلخرون لتنفيذها، وكل 
تلك الدساتري نظريات مقتبسة من بيئات غريبة وبعيدة عن 
ذلــك الواقع، مام جعلها أغنية يرددها يف حله وترحاله.. لكن 

املوسيقى فيها ناشزة.
بحســب ما هو معروف فإن الفساد بتشكيالته املختلفة هو 
مــن يثّبت الظامل ليامرس ظلمه أينام كان تحت ذريعة ”بأنه 
ال يوجد أحد غريه“؛ لذلك ومع انتشــار صنوف الظلم والذي 
أصبــح رضورة تتبع من قبل أولئك الذين يســمون ”متخذو 

القــرار“ فإنه جدير باملجتمعات أن تســتثمر طاقة الظامل يف 
كل يشء ألنه يفهم كل يشء إىل جانب اســتغالل طاقة أولئك 
الذين ُيســّبحون له يف الغدو واآلصال رجاال أو ركبانا!! ألنهم 

ميتلكون فن التزلف.
إن ”فــن الظلم“ أو ما نســميه ”اغتصــاب الحقوق“ أمىس 
منتــرشا وبكرثة وله متطلبــات وصنوف، وحتــى نبتعد عن 
الفهم املعاكس لفظة االغتصاب، فاملقصود هنا ليس االعتداء 
الجســدي واملجــرم فعله يف كل املجتمعــات؛ وإمنا اغتصاب 
الحقوق بقصد ورشعية اجتامعية ومباركة من املعتدى عليه 
ســواء كان فــردا أو جامعة ”مجتمع“ ألنهــم ال ميلكون حق 
”الفيتو“، فانتشــار هذا الفن مرهونا مبدى تطور الحضارات 
ومنوهــا فكلام ارتفــع مؤرش التمدن الحضــاري تنّوع العمل 
اُملكّنى  باملؤسيس، وبالتايل تنوعت فنون االغتصاب واالستيالء 
عىل كل يشء له مردود مادي أو معنوي؛ وذلك حســب كرثة 
املناصــب الشــاغرة والتي ال تكــون إال لفئــة قليلة أو ممن 

يتميز بوجــود أذرع خفية له. ويبيح هــذا النوع من الظلم 
”التعدديــة“، وهي تعددية مطلوبــة ال تتعارض مع حقوق 
املرأة التــي يكون لها زوج بأذرع األخطبوط وأكرث من قلوبه 
الثالثة؛ لذلــك فتكاثر عدد املغتصبني ومتددهم يشــبه متاما 
طريقة تكاثر األخطبوط املعروفة لدى الجميع؛ مام يعطيهم 

الحق يف األخذ والسيطرة.
لقد دفعت مامرســات الظامل إىل نشوء الفئوية أو ما يسمى 
بظهور الُنخب، وبالتايل أدى إىل ضعف جودة اإلنتاج؛ وتكرار 
املرشوعات بحكم أنها مركزية املصدر، من هنا ومن الواجب 
املجتمعي أال يحّمل أصحاب القرار فوق طاقتهم أو باألحرى 
عليهــم أن يوجهوا اهتاممتهم نحــو يشء واحد وفتح فرصة 

منح الثقة للمحيطني.
همسة:

هــل من املمكن تقليم أذرع األخطبوط؟ اإلجابة: نعم.. رمبا، 
إذا قويت شوكة املجتمع!
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مهام زعمنا أّننا نعبُد الله الواحد، فإننا- عملّيا- 
النفتُأ نتأرجُح بني مركزّيتني؛ 

 (مركزّية الله) و(مركزّية األنا)
بــل إننا كثــرياً ما نحيد عــن األوىل إىل الثانية، 
ونبقــى نصّدُق وْهَمنــا ونرفــُع َقدرَنا يف مرآة 

أنفسنا، ونحَسُب أننا ُنحِسُن ُصنعاً.
هــذا االنحيــاز من مركزّيــة اللــه إىل مركزّية 
األنا ُيغّطي مســاحًة كبرية مــن حياتنا اليومية 
فينَســِحُب عــىل خواطرِنا وهموِمنــا وأفعالِنا، 
بينام األيام متّر بنا. ومّثُة َمظاِهر ومناذج توّضح 

هذا املعنى؛
ْدق يف عمله  ١- املوّظُف الذي ال يتوّخــى الصِّ
فُيؤّخــر إنجــاز معامــالت النــاس وُيرهقهم 
صعــوداً ونزوالً بال ســبب حقيقــي، ويف نفس 
الوقــت ُيرسع لعمل الــالزم لصاحب املنصب 
أو لصاحب الواسطة.. فإنه يعيش مركزّية األنا 
وليس مركزية الله. وِمثُلُه املوظف الذي يقّدُم 
تقريرا طبّياً ظاهرُُه املرض وباطنُه قضاء. رحلُة 

استجامم أو شأٌن آخر ينايف صدق ضمريه.
٢-  َمــن ُيشــارك الجالســني لهــَو الحديــث 
والخــوض يف خصوصيات النــاس التي ُيراُد لها 
الكتامن وما يتبع ذلك من ظنٍّ وأَحكام، لُيشبع 
شَغَف اللسان.. فهو يعيش مركزية األنا وليس 

مركزّية الله.
٣ - َمــن يخالف قواننَي املرور فيتجاوز الرسعة 
املفروضة أو يُصفُّ ســيارته يف مــكاٍن خاطئ 
فريبك الســري، أو يتجاوز اآلخرين أثناء القيادة 
مغتصباً حقهم.. فهو متهّوٌر أنايّن يعيش مركزّية 

األنا ال مركزّية الله.
٤- َمــن اعتــاَد الغضب والرّد املنفِعل إلشــباع 
شــهوة االنتقام التي ُتفِقُدُه االّتزان، وال َيرتّيث 
من أجل التفاهم والتسوية.. هو إنساٌن يعيش 

مركزّية األنا وليس مركزّية الله.
٥- األُم التــي تتحّيُز البنهــا اُملخطئ (أو ابنتها) 
يف املدرسة أو بيت الزوجّية أو األمور األخرى.. 

تعيش مركزّية األنا وليس مركزّية الله. 
٦- َمــن ُيِرصُّ عىل خَطئِه - مع إدراكه به - ليك 
يكســب املوقف، أو ُيغّطيه بالتربيرات تفادياً 
لالعتذار مع بقــاء حق اآلَخر يف ذّمتِه، بينام ال 
يقبل نفس الخطأ من غريه.. فهو إنســاٌن قابٌع 

يف مركزية األنا وبعيٌد عن مركزية الله.
٧- رّبــُة املنــزل التــي ُترِهُق عاملَتهــا الفقرية 
الغريبة وتحاســبها بامليزان الدقيــق وتنهرها 
عــىل األخطــاء دوَن إدراٍك لطبيعــة نْشــأِتها 
وضعف عقلها، وال تجود عليها مببلٍغ إضايف أو 
هدّيــٍة جميلة أو مالبس جديدة أو بابتســامٍة 
أو كالٍم دافــئ..  فإنهــا تعيــش مركزية األنا ال 

مركزّية الله.
٨- مــن يرمــي الفَضالت ُيشــّوه بهــا الطريق 

أو الشــاطئ أو األماكن العامــة يف بلده الذي 
هو بيُته الكبري، فيام يحــرص عىل إبقاء منزله 

نظيفاً، يعيش مركزّية األنا ال مركزّية الله.
٩-  َمن ُيَســّوُغ لنفســِه الكــذب تحت عنوان 
ل  (الكذب األبيض) لَِيفلت من الّلوم أو لُيســهِّ
عىل نفسه قضاَء شأنِه.. فإنه يقع يف دائرة األنا 

وليس دائرة الله. 
١٠-  َمن يرى نفَسه متمّيزاً عن شخٍص آخر يف 
إميانِه أو إنفاقِه أو علِمه أو ذوقِه، فينتقُص من 
شأن اآلخر بقلبه أو بلسانه، وقد يخفى عنه ما 
ميلكه اآلخر من متّيٍز.. فإنه يعيش مركزّية األنا 

وليس مركزّية الله.
١١-  مــن يعش مركزيَة الله يســتمرُّ يف النّظر 
عاليــاً، فال يتحّرس أو ينكمش إذا ما خَرس حّقُه 
يف محاكم البرش. ألنه يعلم علم اليقني بأّن كّل 
إنساٍن ال يفوُته اســتحقاقُه - أياً كان-، حسَب 
قانون الكون وميزانه الدقيق الذي أتقَنه الله.. 

وبالتايل يبقى هادئاً شامخاً.
إّن اإلقــرار بوحدانّيــة اللــه هو ليــس تنظرٌي 
 ( بالعقل أو لفٌظ بالكالم.. وإمّنا هو حالُة (ُحبٍّ
للمعبود تغمُر الشعوَر والرُّوح، وتطلُق اإلنسان 
من ســجن (األنــا) إىل فضاء أســامئِه وصفاتِه 
دُّ بطاقاِتها  الُعليا التي متألُ مــدارات الكون، ومُتِ
ُكلَّ ُمجتهٍد ناظٍر إليها.. فتســمو غايُته ويأخذ 

لنفسه من أخالق الله..
عندئٍذ؛ يهوُن عليه قهُر النفس ومخالفة هواها 
يف حرضة الله لرتضَخ للعدل الذي يريده الله يف 

كل تفاصيل الحياة ويف أي موقٍف كان.
وَمــن ُيســلُك املَــدارات العملّية لُحــبِّ الله، 
سيحبُّه الله حّباً عملّياً، إذ يَضُعُه يف عنِي عنايتِه 
ويَهُبُه نوراً وســعادًة وأشكاالً من الخري الوفري.. 
ذلــك مصداقاً للوعد اإللهــي يف كتابه الحكيم 
”إّن الذيــن آمنوا وعملوا الصالحات ســيجعل 

لهم الرحمن ودّا“.

عديلة مال الله اللواتية
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مسقط – الرؤية
زارت ســعادة آن بريت كافيل رئيسة مجلس 
إدارة الجمعيــة الدوليــة لتقييــم التحصيل 
الرتبــوي (IEA) مدرســة ثريــا بنت محمد 
البوســعيدية للتعليم األســايس الصفوف ( ٥ 
– ١٠) ومدرســة عاصم بن عمر بن الخطاب 
للتعليم األسايس الصفوف (٥ – ١٠) باملديرية 

العامة للرتبية والتعليم مبحافظة مسقط.
يذكــر أن ســعادتها تــزور الســلطنة حاليا 
للمشــاركة يف ندوة مناقشــة نتائج الدراسة 
 TIMSS” والعلــوم  للرياضيــات  الدوليــة 
٢٠١٥“ وقد التقت بإدارة املدرستني والهيئة 

التدريســية والطلبــة واســتمعت منهم إىل 
رشح مفصل لنظام التعليم األسايس، والجهود 
التي تبذل يف ســبيل توفــري البيئة التعليمية 
الجاذبــة للطلبة، كــام زارت قاعات مصادر 
األغــراض وصعوبــات  التعلــم واملتعــددة 
التعلم، وكذلك قاعات مختربات الحاســوب 
والتوجيــه املهني ومادة العلــوم وعدد من 
الفصول الدراســية، كام اســتمعت إىل رشح 
من قبل طالبات مدرســة ثريــا بنت محمد 
البوســعيدية للتعليم األســايس الصفوف (٥ 
– ١٠) عن اســتخدام برنامج أكسل يف عمل 
الجــداول الرياضيــة والرســومات البيانيــة، 
وشاهدت درســا عمليا يف مخترب العلوم عن 

طفو األجســام يف املاء املالــح والعذب، كام 
شاهدت درسا تطبيقيا مبخترب العلوم مبدرسة 
عاصم بن عمر بن الخطاب للتعليم األسايس 
الصفوف (٥ –١٠) باستخدام تدريس األقران.

ويف ختام الزيارة أكدت سعادتها مبا شاهدته 
يف الزيــارة وقالت إن املعلمني لديهم حامس 
وحــب للعمــل وهــذا ُيحفــز عــىل زيادة 
اإلنتاجية، كذلك تطبيق التكنولوجيا الحديثة 
يف الفصول الدراســية، كــام أنه يوجد تعاون 
مســتمر يف برنامــج الدارســات الدولية من 
خالل التواصل بني خرباء الربنامج يف الجمعية 
 (IEA) الدوليــة لتقييــم التحصيل الرتبــوي
واملنسقني للربنامج بالسلطنة، حيث حصلت 

الســلطنة عىل العضوية يف الجمعية الدولية 
لتقييــم التحصيــل الرتبــوي (IEA)يف العام 

 .٢٠١٦
ويف الســياق ذاتــه قالــت بهية بنــت مراد 
البلوشــية مرشفة لغــة إنجليزيــة باملديرية 
العامــة للرتبية والتعليم مبحافظة مســقط، 
إن الزيــارة هدفــت إىل االطــالع عىل نظام 
التعليم األســايس وكيفية استخدام الحاسوب 
يف التدريس، واســتخدام تقنية املختربات يف 
التدريــس، وكذلك التعرف عىل االســتخدام 
األمثل لغرف مصــادر التعلم، والتعرف عىل 
نظــام تدريــس ذوي االحتياجــات الخاصة 

واإلمكانيات املتوفرة يف تدريسهم.

         

الرستاق - طالب املقبايل
قام عدد من موظفــات وطالبات كلية عامن الطبية 
بزيارة لــدار الرعاية االجتامعية بالرســتاق مبحافظة 

جنوب الباطنة.
هدفت الزيارة للتعرف عن قرب عىل الخدمات التي 
تقدمها الدار وآليــة قبول وإيواء النزالء فيها وكان يف 

استقبالهم عدد من املوظفات يف الدار.
وقامــت مريــم بنــت خليفــة الخزيريــة أخصائية 
الربامج والتوعيــة املجتمعية بإعطــاء الزائرات نبذة 

تعريفيــة عن الــدار والخدمات التي تقــدم فيها يف 
واالجتامعية  الصحية والنفســية  الجوانــب  مختلف 
والرتفيهية، بعــد ذلك التقى الطــالب بنزالء الدار يف 

املجلس وتبادلوا معهم األحاديث.
كام التقت الزائرات خليفة بن سليامن املياحي رئيس 
الدار حيث وجه إليهن الشــكر عىل مبادرتهن لزيارة 
النزالء، وحثهن عىل الســعي الحتواء هؤالء النزالء يف 
والياتهم ليعيشــوا بني أهلهــم وذويهم وإخوانهم يف 
البيئة التي كانوا يعيشــونها حيث إن ذلك سينعكس 

إيجابا عىل حالتهم النفسية واستقرار حياتهم.

الرؤية – خالد الخوالدي
شــهدت قاعــة الصالحات مبركــز التدريــب بدائرة 
تنمية املــوارد البرشية االجتامع الثاين للجنة البحوث 
والدراسات بصحار برئاسة الدكتور خميس املزروعي، 
والذي اســتهل االجتامع بتعريف األهداف من إنشاء 
اللجنة للوصول إىل النتائــج املرجوة، وتفعيل العمل 

مع التأكيد عىل رضورة العمل بروح الفريق الواحد.
ثــم تحــدث الدكتور خلفــان الكحايل عــن منهجية 
البحث العلمي املحكــم، وأهميته كونه ثروة وطنية 
ســاعدت الــدول املتقدمة عــىل االزدهــار والتقدم 

والنامء يف مختلف مراحله وخطواته.

بعــد ذلك تحدث عبدالرحمن العويض عن الدراســة 
البحثية التي تقوم بهــا اللجنة للتعرف عىل العوامل 
املؤثــرة عىل التحصيــل الدرايس؛ لــدى طلبة الصف 
الخامس األســايس ملحافظة شــامل الباطنة بسلطنة 

عامن.
ويف الختــام تــم توزيــع املهــام عىل أعضــاء اللجنة 

الستكامل الدراسة.
الجدير بالذكر أن لجنة البحوث العلمية والدراســات 
بصحــار جــاءت مواكبة ملتابعة كل مــا هو جديد يف 
البحث العلمي وتسليط الضوء عىل البحوث وإبرازها 
ملا متثلــه من قيمــة علميــة يف العمليــة التعليمية 

التعلمية. 

نزوى - الرؤية
افتتحت صباح أمس بقيادة رشطة محافظة الداخلية 
ورشــة عمل بعنوان املنظومة الوطنية إلدارة الحاالت 
الطارئــة وذلك تحت رعاية العميد عامر بن ســعيد 
الحجــري قائد رشطــة محافظة الداخليــة وبحضور 
املســؤولني يف األجهزة العســكرية القطاعــني العام 
والخاص يف املحافظة. ويف مستهل الورشة قدم املقدم 

فيصل بن سامل الحجري مدير املكتب التنفيذي للجنة 
الوطنية للدفــاع املدين نبذة تعريفيــة عن منظومة 

إدارة الحاالت الطارئة وهيكلها التنظيمي وأهدافها.
كام أوضح املقدم دور كل جهة داخل هذه املنظومة 
وكيفيــة التعامــل مع الحــاالت الطارئــة، والحاالت 
الطارئة التي تختص بها اللجنة الوطنية للدفاع املدين، 
ومستويات االستجابة فيها، والخدمات األساسية التي 

تعنى بها ودور كل منها.

عربي – نارص العربي
يتواصــل العمــل يف املشــاريع اإلنشــائية 
واملنفــذة يف مقــربة العراقــي بوالية عربي 
والتي قــام بتمويلهــا واإلرشاف عليها أحد 
املواطنــني، حيث يتم إنشــاء مصىل جديد 

يتســع ملا يقارب ٣٠٠ فرد مــزود مبختلف 
وســائل الراحة ومغســل لألمــوات خاص 
بالنســاء وعمل انرت لوك عىل ممىش املقربة 
وإقامة مظلــة عليه، إضافة إىل رفع ســور 
املقربة وتشــجريها، وقد شارف العمل عىل 

االنتهاء.

صحار – الرؤية
بهــدف تأهيل معلمي الســياقة وفق األســس 
الحديثة يواصل معهد السالم املرورية بالتعاون 
مع إدارة مرور صحار بقيــادة رشطة محافظة 

شامل الباطنة تنفيذ برنامج دورة تأهيل مدريب 
السياقة.

تضمن الربنامــج إطالع معلمي الســياقة عىل 
املحــاور الرئيســية لكيفيــة تدريــب طالبــي 
الحصول عىل رخصة ســياقة جديدة واألسلوب 

األمثــل يف التدريب والصفــات التي يجب أن 
تتوافــر لــدى معلمي الســياقة كام يشــتمل 
الربنامــج عىل محــارضات نظريــة وتطبيقات 
عملية عــىل مهارة الســياقة وكيفيــة التجاوز 
واالنتقــال اآلمن بــني املركبــات، باإلضافة إىل 

االلتزام بالرسعة املحــددة وكيفية التعامل مع 
املركبة يف مختلف الظروف.

رعى االفتتاح املقدم راشــد بن ســيف الشميل 
مديــر الشــؤون اإلدارة واملاليــة بقيادة رشطة 

محافظة شامل الباطنة.

الرستاق - الرؤية
احتفل أهايل قريتي الحيل والضول بوادي بني عوف 
بالرستاق بافتتاح الطريق الجبيل املخترص الذي يصل 

بني قريتي الضول والحيل.
حيث ســيوفر الطريــق الوقت والجهــد عىل األهاىل 
للوصــول إىل قريتهــم كام ســيضمن ســهولة التنقل 
يف الظروف االســتثنائية كالحــاالت الصحية الحرجة 
وأوقــات األمطــار، حيــث يتجنب الطريــق الجديد 
الذي تم شــقه عىل امتداد الجبل مســارات األودية 
التــي عادة مــا تتطلب الصيانة واإلصــالح بعد نزول 
األمطــار وهو األمر الــذي قد يتأخــر أحيانا، كام أن 

الطريق يخترص املســافة بواقع ٥ كيلومرتات مقارنة 
بالطريق السابق.

الجديــر بالذكــر أن قرية الحيل تقع عــىل بعد أكرث 
مــن ٣٠ كيلومــرتا من مركز والية الرســتاق، يف نهاية 
وادي بنــي عوف بجانــب قرية بلد ســيت، وتتميز 
الحيل بزراعــة املحاصيل املوســمية كالعنب والثوم 
وغريها، وبهــا قرابــة ١٦ بيتا، كام سيســهل الطريق 

رحلة طالب املدارس الذين يدرسون بوادي السحنت.
اســتغرق العمــل بشــق الطريــق مــا يقــارب ١٠ 
أشــهر، وقد عّرب األهايل عن فرحتهم بإنجاز املرشوع 
وتجــاوب وزارة النقــل واالتصــاالت التي ستســلم 

الطريق يف الفرتة القادمة القريبة.

مسقط – الرؤية
شارك فريق من قسم الرشطي الصغري بإدارة العالقات 
العامة برشطة عامن الســلطانية يف االحتفال مبناسبة 

يوم اليتيم العريب الذي أقيم مبركز رعاية الطفولة.

تجســدت مشــاركة الفريق من خالل ركن خاص يف 
موقع االحتفال اشــتمل عىل عدة فعاليات حيث قام 
الفريق املشــارك بتنظيم مســابقات وطرح األســئلة 
عــىل األطفال والتحاور معهم كام تــم توزيع الهدايا 

وإصدارات ملحق الرشطي الصغري عىل األطفال.

الرؤية - خالد الخوالدي
شــهدت بلدة الغليل بوالية السويق العرس 
الجامعي الثالث الــذي تنظمه لجنة إعامر 
الغليل التطوعية بالتعاون مع فريق الغليل 
الريايض وســط أجــواء احتفاليــة تناغمت 
فيها الفنون الشــعبية من الرزحة والعازي 

والعيالة.
أقيمت املناسبة تحت رعاية سعادة الشيخ 
ســعيد بن حمد الســعدي عضــو مجلس 

الشــورى وبحضور أعيــان وأهــايل البلدة 
وأهايل العرسان وجمع غفري من املدعوين.

بدأ الحفــل بكلمة اللجنــة املنظمة ملبارك 
بــن حســن الهنــدايس قــدم فيها الشــكر 
ألعضــاء اللجنــة منوها إىل أهميــة العمل 
التطوعــي وداعيــا الجميــع إىل دعم عمل 
لجنــة إعــامر الغليــل التطوعيــة، ثم قدم 
الشاعر منصور بن مفتاح الهندايس قصيدة 
بهذه املناســبة ليقوم راعي الحفل بتكريم 

العرسان الخمسة واملساهمني يف الحفل.
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صور – حمد العلوي 
تواصــل دائــرة األرايض باملديريــة العامة 
لإلســكان مبحافظة جنــوب الرشقية بوالية 

صــور إجراءات ســحب األرايض الســكنية 
للمستحقني من والية صور مبختلف املناطق 
مــن دفعات ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ وذلك حســب 
اإلعالن الصادر بالصحف املحلية للمسجلني 

طلباتهم يف الســنوات املاضية حيث انهت 
حالياً ١٢ دفعة للمســتحقني منها ٤ دفعات 
للمناطــق الجبليــة وقلهــات و٨ دفعــات 

ملستحقي األرايض مبدينة صور. 

الربميي - الرؤية 
اختتمــت وزارة البلديــات اإلقليميــة ومــوارد املياه 
برنامج التوظيف الفني واإلداري لشــبكات التواصل 
االجتامعــي " الــذي أقيــم بفنــدق الســالم بوالية 
شــبكات  بــإدارة  املختصــني  واســتهدف  الربميــي، 
التواصل االجتامعي بديوان عــام الوزارة واملديريات 
باملحافظات. رعى ختام الربنامج الدكتور ســليامن بن 
عــيل املجيني مدير دائرة التوعيــة والعالقات العامة 
مبديريــة بلديــات الربميي الدكتور ســليامن بن عيل 
املجينــي بحضور املهندس ســعيد بن راشــد الغيثي 
الخبري الفني باملديرية، حيث قام مدير دائرة التوعية 

والعالقــات العامة بتوزيع شــهادات املشــاركة عىل 
املتدربــني وتكريم املحارض واملؤسســة املرشفة عىل 
الربنامــج. ويأيت هذا الربنامج ضمن الخطة الســنوية 

ملركز تنمية املوارد البرشية بالوزارة لتدريب وتأهيل 
املوظفني ورفع كفاءتهم وتزويدهم بكل ما هو جديد 

من معارف يف مجال تخصصاتهم.

الربميي- سيف املعمري 
  ترأس ســعادة الشــيخ صالح بــن ذياب 
الربيعي وايل الربميي اجتامع لجنة السالمة 
املروريــة بواليــة الربميي بحضــور أعضاء 
اللجنــة وبحضــور أصحــاب الكســارات 
واملحاجر بالوالية، حيث متت مناقشــة ما 
تــمَّ إنجازه يف مرشوع اللوحــات التنبيهية 
الضوئيــة عــىل معابر الشــاحنات بطريق 
صاع حفيت، املشــاريع التي ستشارك بها 
اللجنــة يف مركــز الوالية مبــا يخدم جانب 

السالمة املرورية.

مسقط - الرؤية
نفذ معهد السالمة املرورية عددا من الربامج 
ومســتخدمي  الرشطــة  لرجــال  التدريبيــة 
الطريــق، األول برنامــج املركبــات الخفيفة 
لرجال الرشطة  والذي يســتمر ملدة أسبوعني، 
حيث يشتمل الربنامج عىل عدة محاور أهمها 
مهام واجبات رجل املرور، ومبادئ اإلسعافات 
األوليــة، وكيفيــة الترصف مبوقــع الحادث .  
وجاء الربنامج الثاين يف مجال السياقة الوقائية 
التأســييس ملعلامت السياقة، كام ينفذ املعهد 
برنامجــني ملعلمــي الســياقة يف والية صحار 
وواليــة صور ويشــتمل الربنامــج يف الجانب 
النظــري عــىل مجموعة من املحــارضات يف 
مجال املعرفة واملهارة يف الســياقة، والتجاوز 
اآلمــن وتغيــري املســارات، وبيئــة الطريــق 

وعالقتهــا بالســياقة، أمــا الجانــب العمــيل 
فاشــتمل عىل التدريبات امليدانية يف السياقة 
الوقائية، والوقوف اآلمن، وكيفية التعامل مع 

املركبة يف ُمختلف الظروف.  ويأيت تنفيذ هذه 
الربامج التدريبية يف إطار الســعي إىل تحقيق 

سياقة آمنة عىل الطريق.  

مسقط - الرؤية 
ــن أمس ســعادة ســعيد بن صالح بن  دشَّ
ســعيد الكيومي رئيس مجلــس إدارة غرفة 
تجــارة وصناعــة ُعــامن املعــرض الطاليب 
الــذي تحتضنــه القاعة  الهنديس الســابع 
الكربى بجامعة الســلطان قابوس ويستمر 
حتى األربعاء القادم، وذلك بحضور سعادة 
الدكتــور عــيل بن ســعود البيــامين رئيس 
الجامعة، ويقــام املعرض -الحدث الهنديس 
الطــاليب األكربعىل مســتوى الســلطنة- يف 
نســخته الســابعة تحت شــعار "الهندسة 
وريــادة األعــامل" بالتوافــق مــع أهداف 
الخطة الخمسية التاسعة للسلطنة، ويشهد 
املعــرض تواجــد ٤٥ مرشوعــا طالبيــا من 

مختلف جامعات وكليات السلطنة. 
ويســلط املعــرض الضوء عــىل العالقة بني 

الهندســة وريادة األعــامل وذلك من خالل 
إظهــار أهميــة تحويــل األفــكار واملعرفة 

الهندســية إىل مشــاريع تجاريــة تزيد من 
النمو االقتصادي للدولة وتســاعد يف تنويع 

مصــادر الدخــل. كــام يناقــش املعرض يف 
طياته طرق تحسني الحلول املتوفرة وقدرة 

األفكار الهندسية عىل تطوير حياة اإلنسان 
يف مختلف الجوانــب. ويعد املعرض منصة 

طالبيــة تتيــح للمشــاركني حريــة الطرح 
والتعبــري عــن أفكارهــم ومناقشــتها مع 
الجمهــور.  ويكتســب املعرض هــذا العام 
طابعــا مميــزا حيث ســيتم عــرض بعض 
املشاريع املختارة عىل خشبة املرسح لزيادة 
ثقة املشــاركني يف التعبري عن أفكارهم أمام 

العامة.
يأيت املعرض يف نسخته السابعة محمًال بالعديد 
  VEX من الفعاليات املصاحبة مثل مسابقة
للروبوتات ومســابقة اإلنشــاءات ومسابقة 
برمجــة اآلردوينــو، باإلضافــة إىل الجلســة 
  ES TALKS" الحواريــة الثالثة من سلســلة
" التــي تهدف إىل الرتكيــز عىل أهمية ريادة 
األعامل وتنويع مصــادر الدخل للدولة. كام 
ســيختتم املعرض فعاليته بحفل سيُعلن فيه 
عن الجوائز للمشــاريع واألفكار التي تنافس 

فيها املشاركون طيلة أيام املعرض.
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صحار – الرؤية 
اختتمــت بقيــادة رشطــة محافظــة شــامل 
الباطنة ورشة عمل تجسد البيئة الحية ملشغيل 
نظام القطاعات (راصــد) بالقيادات الجغرافية 
والتي اســتمرت ملدة أسبوع مبشــاركة ٥٣ من 

الضباط وضباط الصف واألفراد.
تضمنت الورشــة عــرض ورقة عــن آلية نظام 
القطاعــات ركزت عىل ضامن نــرش الدوريات 
وتواجدها يف القطاعات التابعة للمركز مبختلف 
أنواعها حســب االحتياجــات األمنية واملرورية 
وطرق االنتقــال إىل أماكــن البالغات وتكثيف 
التواجــد األمنــي يف املناطــق التي تكــرث فيها 
البالغات الجنائيــة واملروريــة وكيفية تحقيق 
الشــعور باألمن واألمان لــدى املواطن واملقيم 
والزائــر. كــام تخللت الورشــة زيــارة ميدانية 

لالطالع عــىل النظام يف كل من إدارة التحريات 
والتحقيقــات الجنائيــة واالستشــارات األمنية 
ومركز إيواء املتســللني وســاحة حجز املركبات 
مبركز رشطة صحار وزيــارة ميدانية للدوريات 

يف نقاط التثبيت.
مــن ناحية أخرى اختتم بقيادة رشطة محافظة 
شــامل الباطنــة برنامج النقــاط األمنية والذي 

استمر ملدة أسبوع.
تضمــن الربنامــج التعريــف بالنقــاط األمنية 
وأنواعهــا وأهدافها والفرق بــني النقاط األمنية 
الطارئة والعاديــة، إضافة إىل متطلبات النقاط، 
كام اشــتمل الربنامج عىل تطبيق عميل لكيفيه 

إقامة النقاط األمنية.
رعى ختام الفعاليتني العقيد عبد الله بن حمد 
الفــاريس مســاعد قائد رشطة محافظة شــامل 

الباطنة.

مسقط - الرؤية
متكن قســم التحريات والتحقيق الجنايئ مبركز 
رشطة الخوض من إلقاء القبض عىل شخصني يف 

عدة قضايا رسقة يف والية السيب.
وقال مصدر مســؤول باملركز إنَّ املتهمني متكنا 
من رسقة مبالــغ مالية وأجهــزة إلكرتونية من 
ســيارات متوقفة ومحالت تجاريــة يف منطقة 
املعبيلــة، الجدير بالذكــر أن املتهمني من ذوي 
الســوابق الجرمية. وقــد اتخــذت اإلجراءات 

القانونيــة بحقهام وإحالتهــام إىل االدعاء العام 
الســتكامل التحقيق. ومن جانــٍب آخر أحالت 
رشطــة عــامن الســلطانية ثالثة أشــخاص إىل 
االدعــاء العام للتحقيق بتهمــة رسقة بطاريات 
من الشــاحنات، بعد تلقي مركز رشطة العذيبة 
بالغاً عن وجود رسقــة يف منطقة غال الصناعية 
قــام بهــا مجموعة مــن األشــخاص وبالبحث 
والتحري تــم ضبط املتهمني وبتفتيش مركبتهم 
تــم العثور عىل عدد مــن البطاريات املرسوقة 

وبسؤالهم اعرتفوا بالجرم املنسوب إليهم.

مسقط - الرؤية
نظمت رشكة فابــس لتنظيم الحفــالت والندوات 
واملؤمترات برنامج ســيمنار أطفــال العرب بحضور 
مــا ال يقــل عن ١٢٠٠ طفــل.  اســتهدف الربنامج 
فئــة األطفــال خاصة ما بني األعامر ٨ – ١٤ ســنة، 
وغطــى مواضيع متثلــت يف العادات الســيئة مثل 
التدخني تعاطي املخدرات، استخدام الكحول وسوء 

استخدام شبكة اإلنرتنت، وذلك بالتعاون مع  وزارة 
الرتبية والتعليم، ومبشاركة مستشفى اسرت، جيباس، 
رشكــة الواحة للميــاه، العامنية للمــواد الغذائية، 
مجموعة رشكة الحسن، بســكويت نبيل، ومرمول 
للسفر والسياحة وهي الرشكات التي تعطي أهمية 
كربى للخدمــات املجتمعية وغرس القيم األخالقية 

الحميدة يف الجيل الجديد. 
ويف هــذا الصــدد يقــول بيجو مالــك رشكة فابس 

للمناسبات إنَّ الربنامج تضمن أيضاً التوعية بأخطار 
اســتخدام الهاتف لفرتات طويلة وأهمية التدريب 
املســبق عــىل اســتخدام تكنولوجيــا، الهواتــف 
املحمولة واإلنرتنت، مؤكــداً رضورة أن يبذل اآلباء 
واألمهات جهوداً مستمرة يف تحذير األطفال الصغار 
من خطورة استخدام وسائل التواصل االجتامعي.  

وقالــت ناديــة البلويش إن مثل هــذه الربامج من 
شأنها أن تزيد من توعية اآلباء واألمهات وتدريبهم 

عىل التعامل مع الطفل ومســاعدته عىل أن يكون 
له أهداف معينة يف الحياة .

 وقال ســعد البلويش والد أحد األطفال : "الربنامج 
يعــد حدثا مهام وقــد جئت للمشــاركة ومعي ٤ 
من أبنــايئ لقناعتي بأهمية املــواد التوعوية التي 
ســيتضمنها، ورضورة العمــل عــىل غــرس القيم 
األخالقيــة جنباً إىل جنب مع مامرســة األنشــطة 

األخرى التي يقبل عليها الطفل. 

مسقط – الرؤية 
لألســبوع الثاين عىل التوايل نفذت بلدية مسقط ممثلة 
باملديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب وبالتعاون مع 
أعضاء املجلس البلــدي بالوالية وأهايل منطقة الخوض 
مؤخــرا حملــة نظافــة بشــارع النامء بهــدف تدعيم 
التعــاون بني البلدية واملجتمــع، ونرش التوعية بأهمية 

الحفاظ عىل نظافة املدينة.
وأقيم معرض توعوي مبشاركة عدة أقسام من املديرية 
العامة لبلدية مســقط بالسيب كقسم النظافة العامة، 
ومكافحة اآلفات والقوارض ، وتفتيش األغذية، ومكتب 
اإلعــالم والتوعيــة حيــث اســتعرضت هذه األقســام 

مطبوعات ومطويــات للتوعية باملحافظة عىل النظافة 
العامة والحد من بعض املامرسات السلبية يف املجتمع، 
والطــرق الوقائيــة للتخلص من الحــرشات والقوارض 
وذلك من خــالل اتباع االشــرتاطات الصحية والتخلص 
مــن األســباب التي تــؤدي إىل تكاثرهــا والتخلص من 
النفايــات أوالً بأول ومن املياه الراكدة.  وبدأت الحملة 
من الســاعة ٧  واســتمرت حتى ١٠  صباحاً تم خاللها  
تنظيــف املنطقة من جميــع املخلفات واملشــوهات 
وإزالة األحراش والنباتات الضارة مبشــاركة أكرث من ٤٠ 
متطوعا من أهايل الحي، حيث تم تقسيم املشاركني إىل 
عدة فرق توزعت يف عدد من املواقع يف الحي وأسفرت 

الحملة عن تجميع أكرث من   ١٣٠  كيس قاممة .

عربي - العامنية 
قامت لجنة األرايض باملديرية العامة لإلسكان 
ملحافظة الظاهرة برئاســة خالــد بن محمد 
الســديري مديــر دائــرة األرايض باملديريــة 
وأعضــاء اللجنة اليــوم بتوزيــع ١٠٠ قطعة 
أرض ســكنية عىل الرجال املســتحقني بقرى 
الوهــرة وبــات والبانــة بوالية عــربي وذلك 
للطلبــات املقدمــة حتى عــام ٢٠١٤ .  من 

ناحيــة أخرى ســتقوم اللجنة يــوم الخميس 
القادم بتوزيع ٢٠٧ قطع أراض ســكنية عىل 
النساء املستحقات بقرى الوهرة وبات/وذلك 
للطلبــات املقدمــة حتى عــام ٢٠٠٩ بقرية 
الوهــرة و٢٠١١ بقرية البانة .  كام ســتقوم 
لجنــة األرايض باملديريــة العامــة لإلســكان 
ملحافظة الظاهرة خالل الفرتة املقبلة باإلعالن 
عن توزيع أراض ســكنية بعــدد من مناطق 

محافظة الظاهرة.
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بريوت - رويرتز
قــال مصدر عســكري واملرصد الســوري لحقوق 
اإلنســان إن قــوات الجيــش الســوري والقوات 
املتحالفــة معهــا أحــرزت تقدمــا ضــد مقاتيل 
املعارضة يف غرب ســوريا بالقرب من مدينة حامة 
أمس لتضيف بذلك إىل املكاسب االسرتاتيجية التي 

حققتها يف املنطقة يف اآلونة األخرية.
وقالــوا إن القــوات الحكوميــة ســيطرت عــىل 
بلدة حلفايــا والقرى القريبة منها لتســرتد بذلك 
أرايض اســتولت عليها املعارضــة يف العام املايض 
مــن القوات الحكومية الســورية. وقــال املصدر 
العســكري السوري إن القوات الحكومية اسرتدت 
حلفايــا والعديد من التالل يف املنطقة وأضاف أن 

الجيش ســيواصل القتال. وتوغل الجيش السوري 
الــذي تدعمــه غــارات جويــة روســية وفصائل 
مدعومــة من إيــران يف مناطق املعارضة شــاميل 
حامة ووســع نطاق ســيطرته يف األســبوع الحايل 
عــىل طول الطريق الرسيع الغريب الذي يربط بني 

دمشق وحلب. 
وقال املرصد الســوري لحقوق اإلنسان إن الجيش 
بــدأ التقدم نحــو مناطق قريبة مــن حلفايا بعد 
انســحاب قــوات املعارضة يوم األحــد يف أعقاب 
معاركة عنيفة وغارات جوية. ومل يتســن الوصول 

ملصادر يف املعارضة للتعليق.
وقصفــت طائرات حربية حلفايا ومســاحات من 
األرايض القريبــة من الطريــق الرسيع يف منطقة 
شديدة األهمية لحكومة الرئيس بشار األسد التي 

تعزز سيطرتها عىل غرب البالد املكتظ بالسكان.
وقاتلت فصائل املعارضة التي يقودها متشددون 
من جامعات كانت متحالفــة مع تنظيم القاعدة 
وتضم أيضا جامعات تابعة للجيش الســوري الحر 
برشاســة للدفــاع عن البلــدات يف األيــام القليلة 
املاضية. وتعني ســيطرة الجيش يف وقت ســابق 
عــىل صوران، بوابة قوات املعارضة الشــاملية إىل 
حامة، أنه اسرتد معظم األرايض التي استوىل عليها 
مقاتلو املعارضة يف هجومهم الكبري الشهر املايض. 
ومبســاعدة حلفائها أصبح للقوات الحكومية اليد 
العليــا يف الحرب املســتعرة منذ ســتة أعوام عىل 
مجموعة واســعة مــن فصائل املعارضة تشــمل 
بعــض الجامعات التــي تدعمها تركيــا والواليات 

املتحدة ودول خليجية.

املوصل - رويرتز
قالت مصادر أمنيــة إن هجوما انتحاريا جنويب 
مدينة املوصل بشــامل العراق أسفر عن مقتل 
ثالثة مــن رجال الرشطة أمس. وتشــن القوات 
العراقيــة بدعم مــن الواليات املتحــدة معركة 

لطرد تنظيم الدولة اإلسالمية من املوصل.
وقــال ضابط رشطــة لرويرتز إن حــوايل عرشة 
مهاجمني بينهم أربعة انتحاريني حاولوا التسلل 
إىل قاعــدة الطائرات الهليكوبرت التابعة للرشطة 
االتحادية يف العريج. وأضاف أن ثالثة من رجال 
الرشطــة وثالثة مــن املهاجمني لقــوا مرصعهم 
يف الهجــوم. والحقت الرشطــة باقي املهاجمني 
لكنهم متكنوا من الفــرار.  وقالت وكالة أعامق 

لألنباء التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية إن اثنني 
مــن أعضاء التنظيم فجرا ســرتتيهام الناســفتني 

بعد نفاد مــا كان بحوزتهام مــن ذخرية. وهذا 
أول هجوم كبري يســتهدف القــوات الحكومية 
بهذه املنطقة منذ أن اســتعادت سيطرتها عليها 
يف فربايــر شــباط أي بعد أربعة أشــهر من بدء 
عمليتهــا لتحريــر املوصــل. ويوجــد عدد من 
مخيــامت النازحني عن املوصــل يف بلدة حامم 
العليل املجاورة التي تعترب أيضا مركزا لعمليات 

منظامت اإلغاثة الدولية.
والتنظيم املتشدد محارص اآلن يف الجزء الشاميل 
الغــريب من املوصل وهي منطقــة تضم املدينة 
القدميــة حيث يوجد الجامع النوري الذي أعلن 
منــه أبــو بكر البغــدادي زعيم تنظيــم الدولة 
اإلســالمية الخالفة يف أجزاء من العراق وسوريا 

مبنتصف عام ٢٠١٤.
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باريس  – رويرتز
قالــت وزارة الداخلية الفرنســية أمــس إن األرقام 
املتعلقــة مبعــدل إقبال الناخبــني يف الجولة األوىل 
النتخابــات الرئاســة الفرنســية أظهرت أّن نســبة 
املشاركة بلغت ٦٩٫٤٢ باملئة بحلول الساعة ١٧٠٠ 
بالتوقيــت املحــيل، وهو ما يعنــي أّن األعداد أقل 
بشــكل طفيف من نســبة املشــاركة يف انتخابات 
الرئاسة الســابقة. وبلغت نسبة املشــاركة ٧٠٫٥٩ 
باملئــة خالل نفس الفــرتة الزمنية يف انتخابات عام 
٢٠١٢ مقابــل ٧٣٫٨٧ باملئة يف انتخابات عام ٢٠٠٧ 

و٥٨٫٤٥ باملئة يف انتخابات عام ٢٠٠٢. 
وأظهر اســتطالعان للــرأي نرشا أمس أّن النســبة 
النهائية ملن امتنعوا عن املشــاركة يف الجولة األوىل 
من انتخابات الرئاســة الفرنســية تبلغ نحو ٢٠ يف 
املئــة عىل األرجح وهي قريبة مام كانت عليه قبل 
خمس ســنوات. وقّدر اســتطالع ملؤسسة هاريس 
إنرتأكتيــف املعــدل النهايئ لالمتناع عن املشــاركة 

بنسبة ٢١٫٥ يف املئة بينام أظهر استطالع آخر أجراه 
مركــز إيفوب فوديســيال لحســاب صحيفة باري 
ماتش وتلفزيون سينيوز أّن معدل االمتناع بلغ ١٩ 
يف املئة. ووفقا لبيانات وزارة الداخلية بلغت نسبة 

االمتناع ٢٠٫٥٢ عام ٢٠١٢. 
وبــدأ التصويت أمس يف الجولة األوىل من ســباق 
انتخابات الرئاســة الفرنســية املحتدم والذي ميثل 
أهمّية خاصة ملســتقبل أوروبا واختبارًا أيضا ملدى 
اســتياء الناخبني من املؤسســة السياســية. ومّتت 
تعبئة أكرث من ٥٠ ألف من رجال الرشطة املدعومني 
بوحدات قوات خاصة من األجهزة األمنية الفرنسية 
يف حالة تأهب قصوى ونظموا دورياّت يف الشوارع 
بعد أقل من ثالثة أيام عىل مقتل رشطي بالرصاص 
وإصابة اثنني آخرين بجروح يف شــارع الشانزليزيه 

بوسط باريس.
واتخــذ قرابــة ٤٧ مليــون ناخــب قرارهم يف ظل 
إجــراءات أمنية مشــددة لالختيار من بني مرشــح 
جديد عىل الســاحة السياســية موال ألوروبا ميثل 

تيار الوسط وآخر محافظ مخرضم تالحقه الفضائح 
ويريــد خفض اإلنفاق العام ومرشــح ثالث ينتمي 
ألقىص اليســار ويشــكك يف اليورو ومــن معجبي 
الزعيــم الكــويب الراحل فيدل كاســرتو ومرشــحة 
تعهدت بغلق الحدود والتخيل عن اليورو يف سعيها 

ليك تصبح أول رئيسة لفرنسا.
ويرتقــب العامل النتيجة بقلــق بوصفها مؤرشا عىل 
انحسار أو استمرار تصاعد املد الشعبوي الذي أدى 
لتصويــت الربيطانيني لصالح الخــروج من االتحاد 
األورويب وانتخــاب دونالد ترامب رئيًســا للواليات 

املتحدة.
وإميانويل ماكرون (٣٩ عاًما) املرشح األوفر حظا يف 
الجولة األوىل وفقا الســتطالعات الرأي وهو مرصيف 
ســابق ينتمي لتيار الوســط وأسس حزبه قبل عام 
واحد فقط كام يتوقع أن يتفوق عىل مرشحة أقىص 
اليمني زعيمة حزب الجبهــة الوطنية مارين لوبان 
يف جولة إعادة بني مرشــحني اثنني يف الســابع من 
مايو. وســيمثل فوز هذين املرشحني بأكرب نسبتني 

من التصويت تغيريا جذريا يف املشهد السيايس ألّن 
الجولة الثانية لن تشــمل أي مرشــح من الحزبني 

الرئيسيني اللذين يحكامن فرنسا منذ عقود.
وقال جريوم فوركيه من معهد إيفوب الستطالعات 
الــرأي ”لن يكــون االنقســام تقليديا بني اليســار 
واليمــني بل صداما بني رؤيتــني للعامل“. لكن فرص 
املرشح املحافظ فرانسوا فيون تتحسن بعض اليشء 
بعد أن الحقته لشهور فضيحة وظائف وهمّية كام 
ارتفعت نســب تأييد املرشــح اليســاري جان لوك 
ميلينشــون يف األســابيع القليلة املاضية. ولكل من 
هؤالء املرشحني األربعة فرصة للتأهل لخوض جولة 

اإلعادة.
ويتخّلف املرشــحون الســبعة اآلخــرون كثريًا عن 
متصــدري الســباق األربعة يف اســتطالعات الرأي 
ومــن بينهم مرشــح الحزب االشــرتايك الحاكم بنوا 
هامون واثنــان من مؤيدي فكــر الزعيم املاركيس 
ليون تروتســيك وثالثة من القوميني وكاهن سابق 

أصبح نائبًا ينتمي لتيار الوسط.

          

عواصم - الوكاالت
قالت الرئاســة املرصية إن الرئيس عبد الفتاح الســييس 
اتفق مع العاهل الســعودي امللك سلامن بن عبد العزيز 
خــالل القمة التي جمعتهام أمس بالعاصمة الســعودية 

الريــاض عىل تطويــر العالقات بــني البلدين وتنســيق 
الجهــود فيام يتعلــق مبكافحة اإلرهاب. وقالت رئاســة 
الجمهوريــة يف بيانها أمس ”اتفــق الجانبان عىل رضورة 
تنمية وتطوير العالقات بني البلدين يف مختلف املجاالت 
واســتثامر الفرص واإلمكانات املتاحة لــدى الدولتني مبا 

يلبى طموحات الشعبني الشقيقني“.
وتطرقــت املباحثــات إىل مكافحــة اإلرهاب 
واتفق الجانبان عىل رضورة ”تنســيق الجهود 
وتكثيف التشــاور بني كافــة األطراف املعنية 
عىل الســاحة الدوليــة لصياغة اســرتاتيجية 
متكاملة ملواجهــة تلك الظاهــرة التي باتت 

تهدد العامل بأرسه“.
ويف ســياق آخر، قالــت وزارة الدفاع املرصية 
أمس إن وحدات من القوات البحرية املرصية 
واألمريكية بدأت تدريبات مشــرتكة يف البحر 

األحمر مبشاركة ست دول من بينها السعودية والكويت 
بصفة مراقب.

ويــأيت التدريب املشــرتك وســط تقارب مــرصي أمرييك 
توجتــه زيــارة الرئيــس عبد الفتــاح الســييس للواليات 
املتحــدة يف مطلع الشــهر بعد أن توتــرت العالقات بني 
البلديــن يف عهد الرئيس الســابق بــاراك أوباما.  واتفق 
ترامب والســييس خــالل الزيارة عىل تعزيــز التعاون يف 

مجال مكافحة املتشددين اإلسالميني.
وقالــت الــوزارة يف بيــان عــىل موقعها عــىل االنرتنت 
”انطلقــت فعاليــات التدريب البحري املشــرتك املرصي 
األمريــيك تحية النــرس ٢٠١٧ الذى تجريــه وحدات من 
القــوات البحريــة لــكال البلدين، ويســتمر لعــدة أيام 
بنطــاق امليــاه اإلقليمية بالبحر األحمر، وتشــارك به كل 
من الســعودية واإلمارات والبحرين وباكستان والكويت 
وإيطاليــا بصفة مراقب.“ وأضافت أن التدريب يشــمل 

”تخطيط وإدارة أعامل قتال مشرتكة نهارا وليال بالتعاون 
مــع القوات الجوية لتأمني منطقة بحرية ضد التهديدات 
املختلفة، والتدريب عىل أعامل املعاونة بالبحث واإلنقاذ 
بالبحر.“ ويشمل التدريب املشرتك اقتحام السفن املشتبه 
بها مبشاركة عدد من الوحدات والقطع البحرية وعنارص 

من القوات الخاصة البحرية من الجانبني.
وتوقفت مناورات ”النجم الســاطع“ املشــرتكة بني مرص 
وأمريكا يف عام ٢٠١١ بسبب االضطرابات السياسية التي 

أعقبت اإلطاحة بالرئيس حسني مبارك. 
وكان وزير الدفــاع األمرييك جيمس ماتيس قد وصل إىل 
جيبويت أمس لزيارة قاعدة عســكرية مهمة عند املدخل 
الجنــويب للبحر األحمر تنطلق منهــا العمليات يف اليمن 
والصومال. وذلك ضمن جولة تســتمر أســبوعا يف الرشق 
األوســط وأفريقيا وفيام تزيد الواليات املتحدة الضغوط 

عىل جامعات متشددة باملنطقة مثل حركة الشباب.
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مسقط – الرؤية
أعــرب عدد مــن العبي الســيب للهــويك عن 
اســتياءهم من الحكم صالح البلويش الذي قاد 
املباراة النهائية للنسخة األوىل من كأس السوبر 
للهويك أواخر مارس املايض، وقالوا إنهم اعرتضوا 
عىل عدد من القرارات التحكيمية التي أصدرها 
الحكم يف تلك املواجهة التي فاز بها نادي النرص 
بعد أن شــهدت بعض األحداث املؤســفة قبل 
نهايتها، وبالتايل كان من األهمية مبكان الرد عىل 
االتهامات التي سيقت يف حق النادي والالعبني.

وقال معتصــم الرئييس أّن التعامل غري االحرتايف 
من الطاقــم الفني للمباراة تســبب يف الضغط 
عــىل الالعبــني وخاصــة مــن مراقــب املباراة 
ومطالبته بعــدم الكالم وعدم االحتجاج، مضيفا 
أّنــه كان كثــريًا ما يكــرر بعد وقــوع األحداث 
بأّنكــم ارتكبتم ”الفضايح“ وهو ما ســاعد عىل 
”تضخيــم“ الحدث، وأضاف معتصــم:“ بالرغم 
من األخطاء الفادحــة من الحكام إال أّنه مل يتم 
اتخــاذ أي إجراء ضدهم بــل قاموا بتكرميهم يف 
تلك املباراة، مشــريا والكالم -عىل لسانه- إىل أّن 
رئيــس االتحاد هو من نزل ألرضية امللعب وقام 
بتوبيــخ الحكام ثم أمرهم بإنهــاء املباراة وكان 
ذلــك أمام مرأى ومســمع من الجهــاز اإلداري 

للفريــق وهو تناقض الكبري بني وقائع األحداث، 
كام أّن قــرارات االتحــاد اتخــذت بضغوطات 

خارجية بدون أية دراسة“.
وأوضح الكابنت سعيد الحسني أّن االحتجاجات 
التي قــام بهــا العبو الفريــق طبيعيــة نتيجة 
الضغوط واألخطــاء التحكيمية الفادحة، حيث 
كانــت املبــاراة يف أغلبهــا عبــارة عــن أخطاء 

تحكيمية ومل تحسب لنا ركلتي جزاء والرضبات 
الجزائيــة الركنية، وأضاف:“ مل يكــن هناك أية 
حالــة اعتداء عىل الحكم، ومــا قاله الحكم من 
تهم علينا وعىل نادي الســيب يف وسائل اإلعالم 
ويف جريــدة الرؤيــة تحديدا بأننــا تعاونا عليه 
واعتدينــا عليــه هو عــار من الصحــة، ونادي 
الســيب هو مؤسسة تربوية بالنسبة لنا قبل أن 

يكون مؤسسة رياضية ولنا فيها القدوة الحسنة 
ممثلة بصاحب الســمو السيد شهاب بن طارق 
آل ســعيد رئيــس النادي وبقيــة اإلخوة أعضاء 

مجلس اإلدارة“.
أما الالعب محمد اللواتيــا فقال:“ الهدفان غري 
رشعيــني متاما، األول كان مــن خطأ قبل دخول 
الدائــرة لصالحنا ومل يحتســبه الحكم، والهدف 

الثاين جاء عندما أمر الحكم فريق النرص باللعب 
مــع أن الوقت متوقــف لالحتجــاج وتم لعب 
الكــرة من أمام مرمانا وليــس من مكان خروج 
الكرة، وأؤكد أّنه مل تحدث أية حالة اعتداء عىل 
الحكم ما عــدا قيام الالعب إبراهيم الحســني 
بســحبه من قميصه، كام أّن مــدرب الفريق مل 
يحرضنا عىل االنسحاب أبدا، والعقوبة املفروضة 

عّيل ظاملة ومل أشتم الحكم أو أعتدي عليه“.
وقال قاسم ساملني إّن العقوبات كانت ارتجالية 
ومل تــنب عىل أي قانــون أو وقائع، وال شــك أّن 
عقوبات كهذه عىل الفريق سوف تؤثر بالسلب 
عىل الالعبني والفرق املشــاركة يف األنشــطة قد 
تقلصت كثريا، كام أّن عــددا من العبي الفريق 
املنتمــني للمنتخبات الوطنية ســوف يؤثر هذا 

التوقف عليهم وعىل املنتخبات الوطنية.
وعّرب إبراهيم الحســني عن أسفه ألرسة الهويك 
عىل ما بدر منه من ترصف وترسع، وقال“أؤكد 
لكــم بأنني مل أقوم برضب الحكم، وال شــك أّن 
العقوبة املفروضة عّيل محبطة بالنسبة يل كوين 
ال زلت يف بداية املشــوار، وبالشك فان ما حصل 

سيكون درسا يل“.
وقــال هاين الكليبي ”ما حــدث يف هذه املباراة 
هــي هالة إعالمية وتشــهري بســمعة النادي يف 
وســائل التواصــل االجتامعي نتيجــة ترسيب 

العقوبــات وترسيب رســالة الطعــن من قبل 
موظفي االتحاد ألشــخاص معينني وتم تداولها 
يف وســائل التواصل“، وأضــاف:“ رشيط املباراة 
أثبــت أنه ال توجد أية حالة اعتداء عىل الحكام 
وتــّم تداول الحدث بهــذه الطريقة وأىت بتأثريه 

السلبي عىل لعبة الهويك بصفة عامة“.
وقــال مــروان الرئيــيس إّنه ال توجــد منظومة 
ســواء رياضيــة أو غريها تســتطيع فــرض مثل 
هذه العقوبات خالل (٢٤) ســاعة دون دراسة 
األحــداث، مشــريا إىل أّن األمر املســتغرب هو 
عقوبــة الالعبــني وإيقافهم لثالثة أشــهر بينام 
عقوبة إيقاف الفريق ملدة ســنة، ومن الطبيعي 
أن يتوقــف الالعبون ســنة، فكيف تفرض لجنة 
املســابقات عقوبتني متعارضتني، كام أّن العبي 
املنتخــب املوقوفني ال تــرسي عليهم العقوبات 
يف حالة مشــاركتهم مع املنتخــب، فإذن لجنة 
املســابقات هنا تكافئ الالعبني وهناك تعاقبهم 

وهذا يعد تناقضا كبريا.
وأوضح محمود ســامل الحسني كابنت الفريق أّن 
بداية املباراة كانت هادئة وتسري بشكل طبيعي، 
ثم بدأت األخطاء التحكيمية ضدنا واستمرت يف 
التزايد برغم االحتجاجات البسيطة، ويف الشوط 
الرابع ازدادت أكرث وقــام الحكم صالح البلويش 

بإلغاء رضبة جزائية ركنية.

         

نخل - الرؤية
احتفل بنك مســقط، املؤسسة املالية الرائدة 
بالســلطنة، بافتتاح امللعب املعشب الجديد 
لفريــق   الهالل الريايض الثقــايف بوالية نخل 
مبحافظــة جنــوب الباطنــة ضمــن برنامــج 
”املالعــب الخــرضاء“، وذلــك تحــت رعاية 
سعادة نارص بن ســليامن بن حمد السيباين، 
نائب رئيس الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون، 
وبحضور عدد من أصحاب السعادة والشيوخ 
وعدد مــن الشــخصيات الرياضية وجامهري 
الفريق، وبهذا الحفل يواصل الربنامج تحقيق 
املزيد من النجاحات واإلنجازات واملســاهمة 

يف تنمية وتطوير الفرق األهلية بالسلطنة.
شــهدت الفعالية تقديم عدد مــن الفقرات 
الفنية التي تعرب عن فرحة الفريق وجامهريه 
بتحقيــق إنجــاز تنفيــذ امللعب املعشــب، 
كــام اشــتمل الحفل عــىل تكريم عــدد من 
الشــخصيات الرياضية واملؤسسات والرشكات 

املســاهمة يف إنجاح املــرشوع، وتكريم بنك 
مســقط عىل جهــوده يف دعم فريــق الهالل 
الريــايض وعــىل تنظيــم برنامــج ”املالعب 

الخرضاء“.
 وألقــى إبراهيــم العجمــي، مســاعد املدير 

اإلقليمــي لفــروع محافظة جنــوب الباطنة، 
كلمة قال فيها إّن برنامج ”املالعب الخرضاء“ 
والذي تم تدشــينه يف عــام ٢٠١٢ هدف إىل 
إنشــاء مالعــب معشــبة تســاهم يف تعزيز 
البنيــة األساســية للرياضــة العامنية وخاصة 

رياضة كرة القدم واملســاهمة يف ظهور املزيد 
من املواهب الشــابة العامنيــة يف كرة القدم 
لرفــد املنتخبــات الوطنية لتعزيز مشــاركتها 
يف املحافــل اإلقليمية والعاملية كام يســاهم 
الربنامج يف نرش املســاحات الخــرضاء والتي 

لها آثار إيجابية عىل مستوى البيئة والطبيعة 
العامنية.

 وأوضح أن الربنامج نجح يف افتتاح ٣٤ ملعباً 
معشــباً يف مختلف محافظات الســلطنة كام 
شــهد خالل الفــرتة املاضية افتتــاح العديد 

مــن املالعب املعشــبة، مشــريا إىل أن البنك 
سيكشــف خالل الفــرتة املقبلة عن أســامء 
الفرق األهلية الجديدة التي ستحظى بالدعم 
والتمويل لعام ٢٠١٧ ضمن برنامج ”املالعب 

الخرضاء“.
من جانبه قدم عبدالرحيم بن سليامن السدى، 
رئيس فريق الهالل الريايض، الشكر والتقدير 
لســعادة نارص بن سليامن بن حمد السيباين، 
نائب رئيس الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون، 
عىل رعايتــه لحفــل الفريق وأضــاف: نحن 
جميعــا كإدارة والعبــني وجامهــري ســعداء 
بتحقيق هــذا اإلنجاز الــذي تكاتف الجميع 
وتعاون عىل تحقيقه مؤكدا أّن الفرق األهلية 
تلعب دوراً مهاًم وبارزا يف أنشــطة الشــباب 
وتشكل الداعم األســايس لألندية واملنتخبات 
الوطنيــة، كام ننتهز الفرصة لنعرب عن اعتزازنا 
بالــدور الــذي يقوم به بنك مســقط يف هذا 
املجال من خــالل برنامج ”املالعب الخرضاء“ 

الفريد من نوعه بالسلطنة واملنطقة.

عربي  - نارص العربي
تم تدشــني ملعب فريق الشباب التابع لنادي 
عربي بدعم من رشكة أوكسيدنتال عامن تحت 
رعاية الشــيخ حمد بن ســلطان البوسعيدي 
نائــب وايل حمــراء الــدروع، وتضمن حفل 
التدشني كلمة لهالل الجسايس نيابة عن إدارة 
الفريــق، كام أقيمت مباراة اســتعراضية بني 
فريق الشــباب وفريق أوكســيدنتال وانتهت 
بفــوز األخــري بركالت الرتجيــح وبعــد نهاية 
املباراة قــام راعي املناســبة بافتتــاح منصة 
الفريق كام متت زيارة الخيمة الرتاثية وشاهد 
راعي الحفــل والحضور معرضا للفريق يحيك 

قصة مسريته الفريق منذ تأسيسه.
وكذلك قدمــت فرقة فداء الحامســية بعض 

الفقرات الفنية نالت إعجاب الجميع.
ويف هذا الصــدد قال يوســف املجريف رئيس 
فريــق الشــباب: مــرشوع امللعــب املغطى 
بالعشــب الصناعــي بلغت مســاحته ٥٤٠٠ 

مــرت، يعد رافــدا مهام جــدا ألعضــاء فريق 
الشباب وأبناء والية عربي كونه يعترب متنفسا 
والفعاليات  واملباريات  التدريبات  لهم إلقامة 

الرياضية األخرى. 
ووجــه الشــكر إىل رشكة أوكســيدنتال عامن 

عىل دعمها للملعــب بتكلفة إجاملية بلغت 
٧٣ ألــف ريال، ويف الختام قــام راعي الحفل 
بتوزيــع الجوائــز والهدايــا عــىل الــرشكات 
واملؤسســات الداعمة واألفراد املســاهمني يف 

إنجاح هذا الحفل واللجنة املنظمة.

حلبان - الرؤية
شــاركت طالبــات مــن الجامعــة األملانيــة 
للتكنولوجيــا (جيوتــك) يف البطولة املفتوحة 
لكــرة القــدم للصــاالت للفتيــات بجامعــة 
الســلطان قابوس بتنظيم من قســم الرياضة 

النسائية. 
وقالــت كابنت الفريق بســمة الراشــدي بعد 
اختتــام البطولــة: ”بذلنــا قصــارى جهدنــا 
والبطولة هذا العام اتسمت بالصعوبة حيث 
كان فريق جيوتك أصغر فريق مشــارك وضم 

٩ عامنيات وأملانية واحدة. 
وانضمــت إىل هــذه املســابقة الســنوية يف 
جامعة السلطان قابوس سبع فرق تضم فريق 
جيوتك، ونادي أهيل ســداب، ونادي االتفاق، 
وجامعة الســلطان قابــوس، وجامعة نزوى، 
ورشكة تنمية نفط ُعامن وإينب (IPEN). وقد 
لعب فريق جيوتك بقيادة بســمة الراشدي، 
التي حــازت عــىل جائــزة هــّداف البطولة 
مســجلة ١٠ أهداف، كام أحرز الفريق املركز 
الرابع بعد املباراة األخرية وكان قاب قوســني 
أو أدىن من تحقيق املركز الثاين لوال خســارته 

أمام نادي االتفاق.
وقالــت زوينــة الزكــواين، طالبــة تخصــص 
الهندســة يف الســنة الرابعة: ”نود أن نستمر 

يف لعب كرة الصاالت وتدريب الجيل الجديد 
مــن الالعبني. كام نــود أن نقــدم دورات يف 
التدريب أو التحكيم.“ ويخضع جميع أعضاء 
الفريق للتدريب يف جيوتك مرتني يف األسبوع. 
وفاز فريق كــرة القدم للصــاالت (الفتيات) 
بجيوتك عــدة مرات يف تاريــخ كرة الصاالت 
الجامعية، كام انضمت ٤ العبات بالجامعة إىل 
الفريق الوطني للمنافســة يف بطولة الجامعة 
 .٢٠١٥ عــام  األردن  يف  املفتوحــة  العربيــة 
باإلضافــة إىل ذلــك، انضمــت ٥ مــن أعضاء 

الفريــق إىل دورات للحصــول عــىل رخصــة 
التدريب يف كرة الصاالت وكرة القدم باالتحاد 
العامين لكرة القدم التي اســتضافتها الجامعة 
يف فربايــر ٢٠١٦ وحصلوا عــىل الرتخيص من 

االتحاد.
وقــد ضم فريق كرة الصاالت كل من بســمة 
الراشــدي (الكابنت)، وزوينة الزكواين، وجوخة 
الزكواين، وحنان الحبيس، وســمية الشهيمي، 
ونوال العامري، ومايا كونــن، ودعاء الرييس، 

ومآثر الهاشمي ومزنة البدري.
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(١)
كثــرية هي األحــداث واملباريات الرياضية التي عشــناها يف الفرتة األخرية وشــهدت ضجيج 
وخالف جامهريي واســع، وتضارب كبري يف الشــكل الذي ُأديرت به دفة التحكيم. وبطبيعة 
الحــال يف ُمختلف األنشــطة واملواجهــات الرياضية مآلها بأن تنتهي يف أن يكســب أحدهم 
بالفوز ومواصلــة طريق التتويج واآلخر مُينى بالهزمية، فمن غري املحال أن ينترص الجميع أو 
يخرس الجميع.. هذا هو املفهوم املتعارف عليه ولو كان وحدثت أخطاء بينة غري مقصودة!. 
ولعل هذا الضجيج إذا ما تعمقنا يف الغوص والبحث عن جذوره األوىل سنجد مآله التعصب 

الريايض.. آفة كرة القدم وُكل الرياضات.

(٢)
تابعــت ُمباريات كثرية حدثت فيها ُجملة من األخطاء وعرقلت مســرية لقب أو ســاهمت 
بذلــك عىل أقل تقدير - لنكن منصفني - فلم تقم الُدنيا مثلام يحصل اليوم عند ما ُنشــاهد 
التقليــل مــن فوز الفائــز أو التلميح بأن النوايــا ُمبّيتة أصًال لفوزه من خــالل اختيار طاقم 
تحكيمي ُمعنّي وهي علكة باتت قدمية. عىل ســبيل املثال، الضجة الواســعة التي شــهدتها 
ُمباراة برشلونة اإلسباين وباريس سان جريمان الفرنيس يف دور الستة عرش من دوري األبطال 
األورويب هذا العام وخسارة النادي الفرنيس بطاقة التأهل رغم تقدمه بأربعة أهداف نظيفة 
يف لقــاء الذهاب!. اُملتابع للقاء اإلياب ُيــدرك متاماً أن ُهناك عدد كبري من األخطاء وملصلحة 
الجانبني ولكن الشــكل األخري كان أحقية واضحة لتأهل النادي اإلسباين قياساً ملا قدمه طيلة 
املباراة ولو أنني لســت بدرجة فهم كافية لقراءة الحاالت التحكيمية إال باالســتعانة ألساتذة 
التحكيــم يف القنوات الرياضية العاملية وخرباء التحكيم يف الصحف الشــهرية. ويف مثال آخر، 
لقــاء دور الثامنية بني ريال مدريد اإلســباين وبايرن ميونخ األملاين بشــقيه الذهاب واإلياب 
ومهاجمة الحكم عىل أنه منح بطاقة التأهل للريال بشــكل ظامل. ولعل اُملتابع املحايد يدرك 
متامــاً أن األخطاء ترضر منها الطرفني ومع ذلك كانــت األحقية بتأهل ريال مدريد ملا قدمه 
بدرجة أعىل عن منافسه رغم اختالف وجهات النظر! يف اللقاءين الفائز حصد جهده وتأهل 
وشاهدنا الثقافة االحرتافية وتبادل القمصان بعد صافرة النهاية وهي ثقافة نتمنى أن تتسجد 

يف التشجيع أيضاً والتمتع بيشء من الوعي.

(٣)
وبصفتنا متابعني لكرة القدم الجميلة متجاوزين ُكل أشكال التعصب ميكن التسليم أّن الخطأ 
التحكيــم جزء ال يتجزأ من اللعبة ومن ُمّتعتها املعروفة. يحصل أن مينع خطأ تحكيمي كأس 
أو خســارة صدارة أو ثالث نقاط هامة بأضعف اإلميان .. هو خطأ حصل ومّر يتخذه الحكم 
يف أجــزاء من الثانية ومطالب أن يكون متابــع للمباراة برمتها وتفاصيلها واالنتباه من تصّيد 
الالعبــني ومتثيلهم لخداعه مبختلــف الحيّل. عمل ليس بالهني، وجهــد ليس بالقليل ودرجة 
تركيز تامة ليك يتخذ قرارا حاســام ”عىل طول“ من أول نظرة ومن زاوية نظر واحدة عكس 
ما نحن عليه، فاملجالس ونســتمتع باألكل ورشب العصائر ونتابع اإلعدادات من كل الزوايا. 
مســكني فعًال ”الحكم“ قصد يصيب تسعة وتسعني مرة ويخطئ بواحدة فيتجاهل العامل كل 

صوابه واملجهر يكون عىل ذلك ”الواحد“.

(٤)
عموماً، مســألة تطوير ُكرة القدم اُملحرتفة موضوع متجدد والتقليل من األخطاء التحكيمية 
أصبح يؤرق االتحاد العاملي للعبة؛ نظراً الرتباط األندية مببالغ واستثامرات مليونّية تحتاج أن 
تتواكب عملية تطور التحكيم يف تقليل األخطاء. الخمســة ُحكام وتقنية عني الصقر وشاشــة 
الفيديو تطورات مستجدة خالل العقد األخري، وقد قرأت ُمنذ أيام تقنية جديدة قيد التجربة 
ُيتابــع من خالل حكم إضــايف املباراة من املقصورة العلوية للملعب وأمامه شاشــة مرتبطة 
بعدة كامريات متنح مجال أوســع لتقييم الحاالت مبارشة وســتدخل حيــز التنفيذ بالدوري 
الهولنــدي مطلع املوســم املقبل. ونحن بصفتنا مشــجعني وعاشــقني مطالبني يف رفع درجة 
العقالنية والوعي يف التشجيع واالبتعاد عن آفة التعصب السيئة ونظرية املؤامرة والدخول يف 
نوايا الحكم التي ُتسيطر عىل عدد ال بأس به من الجمهور العريب اُملحب للكرة، رغم إدراكنا 
بأن الواقع عكس ذلك، ولكن لرمبا هي ملحاولة تخفيف حدة الحزن وجعله الشــامعة.. هي 
دعوة تحتاج إىل تفكر بهدوء.. كرة القدم فوز وخســارة.. اليوم لك وغداً لآلخر.. اليوم تفرح 

وتتلقى التربيكات.. وغداً تخرس وتتقبل الخسارة.. أليس كذلك؟!.

حسني الغافري
HussainGhafri@gmail.com
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مسقط - الرؤية
حقق فريق مركز الظاهرة لقب بطولة نهائيات دوري 
مراكــز إعداد الناشــئني لكرة اليد إثر فــوزه يف املباراة 
النهائيــة عىل فريق مركــز محافظة مســندم بنتيجة 
١٥/١٠ وذلــك يف اللقــاء الذي جمعهــام أمس األول 
بالصالة الرئيســية يف مجمع السلطان قابوس الريايض 
ببــورش برعاية املــر بن محمد الهاشــمي نائب رئيس 
االتحاد العامين أللعاب القوى وبحضور فهد بن عبدالله 
الرئيــيس مدير عام الرعايــة والتطوير الريايض ورئيس 
اللجنــة الرئيســية املرشفة عىل مــرشوع مراكز إعداد 
الناشئني وأمني الســويني من رشكة السويني الرياضية 

وعدد من أعضاء اللجنة الرئيسية والفنية ملراكز إعداد 
الناشئني. عقب نهاية املباراة الختامية قام راعي الحفل 
مع فهد الرئييس رئيس اللجنة الرئيســية املرشفة عىل 
مــرشوع مراكز إعداد الناشــئني وســامل املفضيل مدير 
دائــرة شــؤون املنتخبات بــوزارة الشــؤون الرياضية 
بتكريم الفرق الحائزة عىل املراكز الثالث األوىل، حيث 
نال العبو فريق محافظة مســقط امليداليات الربونزية 
إثــر فوزهم يف لقــاء تحديد املركزيــن الثالث والرابع 
عــىل فريق محافظة الداخلية بنتيجة ١٥/١٨ واســتلم 
العبو فريــق مركز مســندم امليداليــات الفضية فيام 
اســتلم العبو فريق مركز الظاهرة امليداليات الذهبية 
وكأس البطولــة، وعىل مســتوى الجوائــز الفردية فاز 

الحارس بشــار الهنايئ من فريق مركز مســقط بجائزة 
أفضــل حارس ونــال الالعب عبدالعزيز الشــحي من 
فريق مركز مسندم بجائزة أفضل مدافع أمين واستحق 
الالعب خالد الشــحي من فريق مركز مســندم جائزة 
أفضــل مدافع أيــرس ونال الالعب أميــن الحنظيل من 
محافظــة الداخلية جائــزة أفضل صانــع ألعاب وفاز 
الالعب عبدالله البلويش من فريق مركز مسقط بجائزة 
أفضل العب جناح أمين، ونال الالعب شــهاب املجريف 
من مركز الظاهرة بجائزة أفضل مدافع أيرس واستحق 
الالعب نواف اليعقويب من فريق مركز الظاهرة بجائزة 
أفضل العب دائــرة ونال املدرب رياض محمود جائزة 

أفضل مدرب بالبطولة.

الرؤية – عادل البلويش
 قال صالح ثويني مديــر منتخبنا األوملبي لكرة 
القدم أّن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة املدرب 
الوطني حمد العزاين سيعلن عن قامئة املنتخب 
النهائيــة التــي ستشــارك يف بطولــة التضامن 
اإلسالمي ملنافســات كرة القدم واملقرر إقامتها 
يف العاصمــة األذربيجانية باكو خالل الفرتة من 
١٢-٢٢ من مايو الجاري قبل انطالق منافســات 
البطولة بأســبوع، مشــريا إىل أنه من الصعوبة 
معرفــة الالعبني الذيــن سيســافرون مع بعثة 
املنتخــب األوملبي يف هذه األيــام خصوصا وأن 
هناك عــددا كبري من العبي املنتخب يف األندية 
التي تنافس وبقوة يف املرحلة الحالية عىل لقب 
املسابقات املحلية وهي الدوري والكأس الغالية، 
الفتــا إىل أّن الرؤيــة النهائيــة لقامئــة املنتخب 
ســتتضح بصورة أكــرب بعد الجولتــني القادمتني 
مــن دوري عامنتل للمحرتفــني بتاريخ ٢١ و٢٧ 
مــن أبريل الجاري.  ويســتعد منتخبنا األوملبي 
لكرة القدم لخوض منافســات كرة القدم ضمن 

دورة ألعــاب التضامن اإلســالمي، وكانت قرعة 
املســابقة أوقعت منتخبنا إىل جــوار منتخبات 
فلسطني والجزائر وتركيا ضمن املجموعة الثانية 
فيــام ضمت املجوعة األوىل منتخبات أذربيجان 
والكامــريون  للحــدث)  املســتضيفة  (الدولــة 
والســعودية واملغــرب. وأشــار ثوينــي إىل أّن 
املنتخب ســيدخل يوم الســبت املقبل معسكرا 

داخليا قبل الســفر إىل العاصمة باكو، ويستمر 
املعســكر أســبوع تقريبــا عىل أن تتجــه بعثة 
املنتخــب إىل أذربيجان ٥ مايو. من جانب آخر، 
ينتظر الفريق اســتحقاق آخر وهو املشاركة يف 
التصفيات اآلسيوية األوملبية التي تقام نهائياتها 
يف الصــني عــام ٢٠١٨، حيث أوقعــت القرعة 
التي ســحبت يف وقت سابق بالعاصمة املاليزية 

كواالملبور منتخبنا يف املجموعة األوىل إىل جانب 
منتخبات إيران وقريغيزستان وسرييالنكا.

وســيخوض منتخبنا األوملبــي مواجهتني وديتني 
أمــام املنتخــب األردين ٨ و١١ يونيــو املقبــل 
مبســقط اســتعداًدا للتصفيات، كام قــام اتحاد 
الكرة بتوجيــه الدعوات لعدد مــن االتحادات 
العربية مــن ضمنها االتحــاد العراقي، وخوض 
لقــاء ودي مــع املنتخب العراقي يــوم ١٥ من 
يونيــو املقبل، ومــع اتحاد الكرة الســوري من 
أجــل خوض مباراة ودية مــع املنتخب األوملبي 
الســوري عىل أن تكون يف الحــادي والعرشين 
من يونيو القادم يف مســقط. كام أرسل االتحاد 
دعوة مامثلة إىل االتحادين اإلمارايت والبحريني 
الشــقيقني لكرة القدم للعب مبــاراة ودية مع 
األوملبــي اإلمــارايت يف الثالــث والعرشيــن من 
يونيو القادم يف مســقط، ومع املنتخب األوملبي 
البحريني لكــرة القدم للعب مباراة ودية خالل 
يونيو القــادم، وينتظر اتحاد كــرة القدم ردود 
االتحادات الشــقيقة لتثبيــت مواعيد املباريات 

التجريبية املقرتحة.

مسقط – الرؤية
أنهى فريق عامن لســباقات السيارات بقيادة بطل 
ســباقات الســيارات العامين أحمد الحاريث حصص 
التجارب الرســمية لســباق الجولــة األوىل لبطولة 
بالنــك بــان األوروبيــة للتحمل عىل حلبــه مونزا 
اإليطالية بنجاح وذلك عىل منت سيارة استون مارتن 
فانتــاج جــي يت ٣ والتي تحمل الرقــم ٩٧، بعدما 
سجل زمناً جيداً يف التجارب الثانية التي جرت عىل 

الحلبه البالغ طولها خمسة ونصف الكيلومرت.
حيــث ســجل الفريق املكــون من الثنــايئ البطل 
العامين أحمد الحاريث وزميله بالفريق األسكتلندي 
جــوين أدام توقيتا بلغ ١ دقيقــة و٤٨ ثانية فاصل 
٨٨٣ كثــاين أفضــل توقيت يف فئة الــربو إم متأخراً 
بأجــزاء بســيطة مــن الثانيــة من صاحــب مركز 
الصــدارة يف فئة األملاين هاس والذي يقود ســيارو 
أودي والذي متكن من تســجيل زمن ١ دقيقة و٤٨ 
ثانية فاصل ٧٣٨ جزءا من األلف من الثانية ليكون 
بذلك الثنايئ قد ســّجل ثامن أفضل زمن يف الرتتيب 

الكيل يف الحصص عىل مستوى جميع الفرق.
وشــهدت الحلبة إقامة حصص التجارب الرســمية 

األوىل يف الفــرتة الصباحيــة وملدة ســاعه ونصف 
وتبادل خاللها السائقان الحاريث وآدم القيادة وقام 
الفريق الفني بإجــراء بعض التعديالت الفنية عىل 
الســيارة مام أدى إىل تحســن األداء العام للسيارة 
وتســجيل الفريــق لثــاين أرسع زمــن يف التجارب 
الثانية بعدما كان الزمن الســابق للفرته الصباحية 
هو ســادس أرسع زمن مســجل من الفريق ضمن 
فئة الربو إم. حاول الفريق الفني مواءمة الســّيارة 

ملتطلبــات الســائقني الحــاريث وآدم، حيــث ظهر 
هناك تحســنا يف األداء العام لسيارة استون مارتن 
فانتــاج جي يت ٣ بعد تدخل الفريق الفني يف عمل 
تعديالت مؤثرة عىل قوة وثبات الســيارة باإلضافة 
قــوة االندفاع، كل تلك العوامل ظهرت نتائجها مع 
نهايــة الحصص الثانية والتي أســهمت يف تحســن 
ترتيــب الفريــق وتســجيله زمنا أرسع مــع ختام 

الحصص التجريبية.

الرؤية - أحمد السلامين
يســعى الهالل الســعودي متصدر املجموعة الرابعة إىل 
حسم تأهله إىل دور الـ ١٦ من دوري أبطال آسيا يف كرة 
القدم، عندما يالقي اليوم بريسيبولس (بريوزي) اإليراين يف 

الجولة الخامسة قبل األخرية من دور املجموعات.
ويف املجموعــة نفســها، يأمل الريان القطــري يف تعزيز 
موقعــه الثــاين عندما يالقــي مضّيفه الوحــدة اإلمارايت 
الباحــث عن فوز أول له. فعىل ملعب مجمع الســلطان 
قابــوس الريايض ببــورش، يلتقي الهالل وبريســيبولس يف 
إعادة للمباراة االفتتاحية من منافسات املجموعة، والتي 

انتهت بتعادل الفريقني ١-١.
ويتصــدر الهــالل ترتيــب املجموعة برصيد مثــاين نقاط 
حققها من فوزين عىل الريان ٢-١ وعىل الوحدة ١-صفر 
يف الريــاض وتعادلني مــع بريســيبولس والوحدة ٢-٢ يف 
أبوظبي. ويبتعد الفريق الســعودي بفــارق نقطة فقط 

عن الريان ”ســبع نقاط من فوزين وتعادل وخســارة“، 
وثالث عن بريســيبولس ”خمس نقاط من فوز وخســارة 

وتعادلني“.
ويســعى الهالل املتوج قبل أيام بلقبــه األول يف الدوري 
الســعودي منــذ العــام ٢٠١١، إىل الفوز لضــامن تأهله 
إىل دور الـــ ١٦ بــرصف النظر عن نتيجة مبــاراة الريان 
والوحــدة، أو حتى مباراته املقبلة مــع الريان يف الجولة 

األخرية من منافسات املجموعة.
أمــا بريســيبولس فيســعى إىل فــوز يخلــط بــه أوراق 
املجموعــة، ويضعه يف موقــع املنافس القوي عىل إحدى 

بطاقتي التأهل للدور املقبل.
وتعترب مباراة اليوم املواجهة الرقم ٣٣ بني الهالل واألندية 
اإليرانيــة يف مختلف البطوالت اآلســيوية. وفاز الهالل يف 
١٣ من هذه املباريات، بينام فــازت األندية اإليرانية ١٢ 

مرة.
كام أّن املباراة ســتكون رقم١٢ بني الهالل وبريســيبولس. 

ويف تاريــخ املواجهات املبــارشة، يتفوق النــادي اإليراين 
بالفــوز أربع مــرات، يف مقابل ثالثة انتصارات ملنافســه 
الســعودي. ويف أبو ظبي يسعى الوحدة الذي فقد عمليا 
أي أمل باملنافســة عىل إحدى بطاقتي التأهل إىل تحقيق 
فوزه األول يف املجموعة، وذلك عندما يســتضيف الريان 

الساعي إىل تعزيز موقعه يف املركز الثاين.
ويف رصيد الوحدة نقطة واحدة من ثالث هزائم وتعادل، 
وهــو يف حاجــة إىل الفوز عــىل الريان وبريســيبولس يف 
الجولة األخــرية الحتالل املركز الثــاين، وعدم تحقيق أي 

منهام نقاطا يف املباراتني األخريتني.
مــن جهته يتطلع الريــان لتجنب الخســارة الثانية هذا 
األســبوع بعدما ســقط أمام نــده التقيلدي الســد ٢-٣ 

الخميس يف كأس قطر.
ويعول الريان يف مباراته امام الوحدة عىل رودريجو تاباتا 
هدافه يف املســابقة برصيد ٣ أهداف وسيباستيان سوريا، 

إضافة إىل مجموعة من الالعبني املحرتفني.

وتقام الجولة السادسة واألخرية من منافسات املجموعة 
يف ٨ مايــو، حيــث يلتقي الريان مع الهــالل عىل ملعب 
جاسم بن حمد يف الدوحة، وبريسيبوليس مع الوحدة عىل 
ســتاد آزادي يف طهران. وتقام مباريــات دور الـ ١٦ من 

دوري األبطال الشهر املقبل أيضا.
كــام يتطلع نادي األهــيل الســعودي إىل املحافظة عىل 
الصــدارة عندمــا يلتقــي خــارج ملعبه مــع بونيودكور 
األوزبيك اليوم عىل اســتاد بونيودكور يف طشــقند، ضمن 
الجولة الخامســة من منافسات املجموعة الثالثة يف دور 

املجموعات لدوري أبطال آسيا ٢٠١٧.
ويلتقــي يف املبــاراة الثانيــة ضمــن ذات املجموعة يوم 
اإلثنني أيضــًا زوباهان اإليراين مع ضيفــه العني اإلمارايت 

عىل استاد فوالد شهر يف أصفهان.
ويتصــدر األهيل ترتيــب املجموعة برصيــد ٨ نقاط من 
أربــع مباريــات، مقابل ٧ نقاط لزوباهــان و٦ للعني وال 

يشء لبونيودكور.

        

         

        

       

الرؤية - عادل البلويش
ُتوِّج فريق أكادميية الســلطان قابوس لعلوم 
الرشطة بطال لبطولة رشطة عامن السلطانية 
لكــرة القدم إثر فوزه يف املباراة النهائية عىل 
حساب فريق قيادة رشطة أمن منشآت النفط 
والغــاز بهدفني لهدف، وذلــك خالل املباراة 
التي جمعت الفريقني مساء أمس عىل استاد 
الرشطة بالوطّية، برعاية معايل الفريق حسن 
بن محســن الرشيقي املفتش العام للرشطة 
والجامرك، وبحضور سامل بن سعيد الوهيبي 
رئيــس االتحاد العامين لكرة القدم وعدد من 
كبار الضباط بالرشطة والشخصيات الرياضية 
واملدعويــن، وحّل يف املركــز الثالث للبطولة 

فريق اإلدارة العامة للمشــاريع والصيانة إثر 
فــوزه عىل فريق وحدة رشطة املهام الخاصة 
(قريــات) بهدفــني دون رد يف مباراة تحديد 

املركزين الثالث والرابع.
وعقــب املباراة الختاميــة قام معايل الفريق 
حســن بن محســن الرشيقي املفتش العام 
للرشطــة والجامرك راعــي الحفــل للبطولة 
بتكريــم الفــرق الحائزة عىل املركــز الثالثة 
األوىل، وعىل مســتوى الجوائــز الفردية، نال 
أفضل حكــم عبدالله الشــامخي من قيادة 
رشطة محافظة مسقط، افضل حكم مساعد 
عبداللــه الجــرداين من قيادة رشطــة املهام 
الخاصة، أحســن حارس مرمى فارس الغيثي 
من القيــادة العامــة، هــداف البطولة آدم 

الفليتي من االدارة العامة للمشــاريع، أفضل 
العب محمود املجريف من أكادميية السلطان 
قابوس لعلوم الرشطــة، أفضل مدرب أحمد 
للمشــاريع  العامــة  اإلدارة  مــن  البلــويش 
والصيانــة، أفضل إداري فيصل املعويل قيادة 
رشطة املهام الخاصة والفريق املثايل بالبطولة 

موسيقى الرشطة.
وبالعــودة إىل املبــاراة النهائية شــهد اللقاء 
نديــة بــني الفريقــني حيــث كان الضغــط 
الهجومــي حــاًرضا منــذ البداية لتســجيل 
هدف التقدم وســجل أول هدف يف الدقيقة 
٤١ بإمضــاء الالعب محمــود املجريف لفريق 
أكادمييــة الســلطان قابــوس وأضــاف فهد 
السعدي الهدف الثاين لألكادميية مع انطالقة 

الشوط الثاين بينام قلص لفريق قيادة رشطة 
أمن منشــآت النفط والغــاز بتوقيع الالعب 
عبدالله البلويش يف الدقيقة ٨٤ وحاول العبو 
فريق أمن منشــآت النفط والغاز تســجيل 
الهــدف الثاين والتعادل إال أّن دفاعات فريق 
األكادميية وقفت باملرصاد لينتهي اللقاء بفوز 
فريق أكادميية السلطان قابوس عىل حساب 
فريــق أمن منشــآت النفط والغــاز بهدفني 

لهدف.
أدار اللقــاء طاقم تحكيــم مكون من الحكم 
خالــد الشــقيص كحكــم ســاحة ومبعاونة 
الحكمني عبدالله الشــامخي كحكم مساعد 
أول وعبداللــه الجرداين كحكم مســاعد ثاين 

وعادل الغساين حكام رابعا.
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نيويورك- أ.ف.ب
عاىن األمرييك مايكل تورنر من آثار نفســية 
قاسية بســبب مشــاركته يف حرب فيتنام، 
وهو يتلقــى اآلن مع عدد من رفاقه عالجا 
نفســيا يعتمد عــىل الكالب، مببــادرة من 

جمعية تعنى باملحاربني القدامى.
يف الســبعينات من القــرن العرشين، كان 
مايكل جنديــا يف الجيــش األمرييك، وُنقل 
مــع الوحــدات املقاتلة إىل فيتنــام، حيث 

شــهد عىل أهوال الحرب فصــار يعاين من 
نوبات عصبية، ومل يعد قادرا عىل االنخراط 
بني الناس. لكنه يشــعر منذ بضع ســنوات 
بتحســن يرى أن الفضل فيه يعود إىل كلبه 
الذي اقتناه بتوجيه مــن الجمعية. ويقول 
"حني أشعر أين يف وضع غري مريح، يتصبب 
مني العرق، وأصبــح عصبيا، وأرفع صويت". 
لكن كلبه جوش "يشعر بكل ذلك، ويصدر 
صوتــا ليخــربين أنه ينبغــي االبتعــاد عن 

املكان".

    

ملا تتعدى الجروح الجســد وتخــدش الروح، 
يكفي أن يسألك أقرب النَّاس: "كيف حالك؟" 

لتفيض أمواج األمل والعربات.

أعلــم أنه ســيصعب عىل ضيقي 
األفق أن يفهموا قدرة السلطنة عىل نسج عالقات 
ود حتى مع املتحاربني وليس فقط املتخاصمني، 

ُعامن دولة عظمى بفكرها وتاريخها.

كــن منتبها لــكل كلمة تتفــوه بها ولكل 
حــرف تخطه يداك فأحــرص عىل الكلمة 
الطيبة مبتعدا عن ما يعكر الصفو ويفرق 

األمة ..

ما يقدمه شــبابنا عنــد إعطائهم الفرصة 
والثقة واالحتــواء الفنــي واملعنوي يثلج 
الصــدر ويشــعرنا بالخجــل أال نكرمهــم 

وندعمهم لتحقيق أحالمهم وسعادتهم!
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ارسلوا إلينا تغريداتكم عرب الهاشتاج:
#مغردو _الرؤية

مسقط - الرؤية
حصل نارص بن ســيف السعدي طالب الدكتوراه 
يف جامعــة الســلطان قابوس عىل جائــزة ”عبد 
اللــه العيل النعيم لخدمة تاريخ الجزيرة العربية 
وآثارهــا“ املقدمة مــن جمعية التاريــخ واآلثار 
بــدول مجلس التعــاون يف الريــاض، وذلك عن 
بحثه بعنوان ”نظــام التغريق (مصادرة األموال) 
يف ُعامن بني الظرف السيايس واألثر االقتصادي“، 
والســعدي طالب دراسات عليا بقسم التاريخ يف 

كلية اآلداب والعلوم االجتامعية. 
وتعد حوادث التغريق/ املصادرة يف ُعامن إحدى 
القضايــا التاريخية التي مل تنــل اهتامم الباحثني 
واملؤرخــني، رغــم ارتباطهــا الوثيــق بالتحوالت 
السياســية فيها منذ أول يف عام ٨٨٧هـ - ١٤٨٢م 
إىل آخــر حالة تغريق حدثت يف التاريخ العامين، 
وتحديدا يف عهد اإلمام ســامل بن راشد الخرويص 
سنة ١٣٣٣هـ - ١٩١٥م. ويهدف البحث إىل إلقاء 
الضــوء عىل دوافع ومســببات تغريــق األموال، 
وكذلك الكشــف عن أثــر التحول الســيايس يف 
إصــدار أحــكام حيــازة األمــوال، والتعرف عىل 
طبيعة الظــرف االقتصادي الــذي واكب عملية 
الحيــازة وأثــره يف تلك األحــكام. وتكمن أهمية 
البحث يف عــدم عناية الباحثني بهــذه القضية- 

عدا دراســة ظهرت مؤخرا وتناولت التغريق من 
زاويــة لغوية للدكتور محمــود الريامي- وكذلك 
يعــد نظــام التغريق\املصــادرة أحــد القضايــا 
التي ثــار حولها الجــدل الفقهي والســيايس يف 
آخــر إمامتني هــام: إمامة عزان بــن قيس عام 
العرشيــن  القــرن  وإمامــة  ١٢٨٥هـــ\١٨٦٨م، 
١٣٣١-١٣٧٠هـ\١٩١٣-١٩٥٥م- اإلمام ســامل بن 
راشــد الخــرويص، واإلمــام محمد بــن عبد الله 
الخلييل- وظهرت حول تلــك األحكام املناظرات 
والنقاشات الفقهية والسياسية، ورغم ظاهر األمر 
يبــدو أنه جــدل فقهي إال أنَّ األمــر ال يخلو من 
تأثري األبعاد السياسية. يشار إىل أّن هذه الجائزة 
تحمل اسم معايل الدكتور عبد الله العيل النعيم 
أمــني مدينة الرياض األســبق يف اململكة العربية 
الســعودية ومتنح كل عام ألربعــة أعامل علمية 
يف تاريخ الجزيــرة العربية وآثارها وفق الرشوط 
واإلجــراءات املنظمة لها ومن أهــداف الجائزة 
تشجيع الدارســني والباحثني من أعضاء الجمعية 
ومن خارجهــا عىل البحث والتأليــف والتنقيب 
األثري يف فرعي الجائــزة مبا يتوافق مع أهدافها 
وتنشــيط البحــث والتأليف يف تاريــخ الجزيرة 
العربية وآثارها يف مختلف عصورها مع اإلســهام 
يف تقدم حركة البحث العلمي ويف اتساع املعرفة 

اإلنسانية بتاريخ جزيرة العرب وتراثها.
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مسقط - العامنية

توقع وزارة الســياحة اليوم مع رشكة شــاطئ النخيل 
اتفاقيــة تطويــر مرشوع مجمــع النخيل الســياحي 
املتكامل الذي تبلــغ تكلفته ٢٦٥ مليون ريال عامين. 
ويقــام املرشوع يف موقــع حيوي بالواجهــة البحرية 
بوالية بــركاء مبحافظة جنوب الباطنة عىل مســاحة 
تقــدر بـــ ٥٠٠ ألف مــرت مربع بنظام حــق االنتفاع 
باألرض وينــدرج تحت قامئة مرشوعــات املجمعات 

السياحية املتكاملة. 
ويتميــز املــرشوع بواجهة بحرية متتــد إىل ٨٣٠ مرتًا 
والبحــرية الصناعية التي ســيتم إنشــاؤها يف وســط 
املــرشوع عىل مســاحة ٣٥ ألــف مرت مربــع لتكون 
منطقــة الجذب الرئيــيس للمرشوع ومركــزا للرتفيه 
وســوف تشــكل نقطة االرتــكاز التي ســيتم تطوير 

مكونات املرشوع املختلفة حولها.
ويضم مرشوع مجمع «النخيل» الســياحي ٣ فنادق 
من فئة األربع والخمس نجوم وشــققا فندقية بسعة 
إجاملية (٦٧٠) غرفة و(١٤٣٦) وحدة ســكنية تتكون 
مــن شــقق وفيلل ومنــازل والتــي ســتكون متاحة 
للتملك للعامنيــني واألجانب، ومركزا تجاريا وســوقا 
تقليديا ومدرســة عاملية ومطاعــم متنوعة وحديقة 
مائية ومرافق ترفيهيــة وخدمية أخرى. ويأيت تطوير 
مرشوع مجمع ”النخيل“ ضمن جهود وزارة السياحة 
وبالرشاكة مع القطاع الخاص عىل تنفيذ وتطوير عدد 

من املشاريع واملجمعات السياحية املتكاملة.

مسقط - الرؤية
نظمت هيئــة تقنيــة املعلومات أمــس حلقة عمل 
بعنــوان ”تطبيــق عميل عــىل املشــاركة املجتمعية 
اإللكرتونية“ ملســؤويل الجهــات الحكومية، وذلك يف 
مبنــى الرشكة العامنيــة لالتصــاالت عامنتل، بهدف 
تشجيع املؤسسات الحكومية عىل اُملشاركة املجتمعة.
وهدفت الحلقة إىل توضيح مفهوم املشاركة املجتمعية، 
وأهمية تطبيقــه، والتأكيد عىل األثــر اإليجايب لتطبيق 
املشــاركة اإللكرتونية يف تعزيز أداء املؤسســات وكسب 
ثقة أفراد املجتمع املدين، وكذلك توضيح الفرص املتوفرة 
عىل الشبكات االجتامعية لتطبيق املشاركة اإللكرتونية، 
وبالتايل تحفيز املؤسســات ودفعهــا للتنافس يف تطبيق 
املشــاركة اإللكرتونية، وتحديد مشــاريع معينة للعمل 
عليها مبنهجية املشــاركة اإللكرتونيــة بعد حلقة العمل.  
وبــدأت الحلقة بتنــاول مدخل للمشــاركة املجتمعية 

وأهميتهــا، ثم تســليط الضوء عىل وضع الســلطنة يف 
تقرير األمــم املتحــدة للجاهزية اإللكرتونيــة ومعايري 
التقييم ضمن هذا التقرير، كام تم عرض تجربة مرشوع 
(شــوركم) الذي تنظمه هيئة تقنيــة املعلومات بهدف 
رفع نسبة املشاركة املجتمعية. واستعرض الدكتور أحمد 
بن ســامل الحوسني (املؤسس والرئيس التنفيذي لتكوين 

للتقنية) الخطوات الخمس للمشاركة اإللكرتونية وهي: 
(الخلفيــة والتوقعــات، التخطيــط، التنفيــذ، التواصل، 
التقييــم والتغذيــة الراجعة) وتم خــالل حلقة العمل 
تطبيق عمــيل لعدد من املبــادرات الحكومية املقرتحة 
من املشاركني بهدف تطبيق املشاركة املجتمعية يف تلك 

املشاريع ووضع الخطط املقرتحة لها.

مثريت – الرؤية 
حصــدت دائرة التنمية الزراعيــة بوالية مثريت أمس 
محصول الشــعري(صنف أســرتايل) يف مزرعة املواطن 
عبد الله بن ســعيد الشعشــعي مبنطقة الهيلة بوالية 
مثريت بعد نجاح التجربة التي اســتمرت قرابة أربعة 
أشــهر عىل مســاحة ٥٠ فدانا باســتخدام نظام الري 
املحوري تحت إرشاف ومتابعة من قبل الدائرة، حيث 
تعد هذه التجربة حافــزاً مهام لتكرارها عىل النطاق 

االستثامري عىل مساحات واسعة.
وأكــد املهنــدس عبود بــن مبارك الشعشــعي مدير 
دائــرة التنميــة الزراعية بوالية مثريــت أنَّ الحكومة 
الرشيدة ممثلة يف وزارة الزراعة والرثوة السمكية تويل 
زراعة املحاصيل الحقلية ومنها الشــعري اهتامماً كبرياً 
وتشــجع املزارعني عىل زراعتها والعمل عىل تطويرها 
واملحافظة عليها وتســعى الــوزارة من خالل برامجها 
وخططها إىل تنمية القطاع الزراعي وتطوير الزراعات 
الحقليــة لدى املزارعني اعتبارها من أهم الركائز التي 

قامت عليها حياة اإلنسان العامين . 
وقال الشعشعي إن برامج الوزارة تقوم بدور كبري نحو 
اســتغالل األرض الزراعية واملوارد الطبيعية االستغالل 
األمثل بتطبيقها الوسائل والتقنيات املختلفة للحفاظ 
عىل هذه املوارد والعمل عىل استدامتها وتوفري فرص 
عمل لألرس العامنية وقد أمثرت تلك الربامج إىل تغيري 
أمنــاط وأســاليب الزراعــة التقليدية لــدى املزارعني 

وإدخال العديد من األصناف الزراعية ذات اإلنتاجية 
العالية وإقناع املزارعني باستخدام الوسائل والتقنيات 
الحديثــة وتبني أســاليب الزراعة الحديثــة وامليكنة 

الزراعية وتصنيع املنتجات الزراعية .
وأضاف املهندس مدير دائرة التنمية الزراعية بثمريت 
أنَّ اإلرشــاد يعترب كغريه من الربامــج املتعددة يقدم 
إىل املزارعــني بالعديد من الطرق والوســائل املبارشة 
وغري املبارشة فهو بال شــك خدمــة زراعية تهدف إىل 
مســاعدة املزارعني ورفع كفاءتهم وتحديد مشاكلهم 
ووضــع الحلول املثىل لها، ويتم اإلرشــاد الزراعي من 
خــالل الفنيني واألخصائيني واملهندســني واملرشــدين 
ســواء كان بالزيــارات الحقلية الفرديــة أو الجامعية 
والنــدوات اإلرشــادية وأيام الحقــل وحلقات وورش 
العمل واملحارضات الجامهريية ويتم أيًضا باستخدام 

الوسائل اإلعالمية املختلفة .
ويدعو املهندس عبود بن مبارك الشعشــعي مدير 
دائــرة التنمية الزراعيــة بوالية مثريــت املزارعني 
واملهتمني بالقطاع الزراعي برضورة االســتفادة من 
برامج اإلرشــاد الزراعي والوقاية واألخذ باألســس 
الصحيحــة لعمليــات الزراعة واإلنتــاج والحصاد 
ومراعــاة األســلوب األمثل أثناء عمليات تســويق 
املنتجات الزراعية واإلطالع عىل رغبات املســتهلك 
حســب مواســم اإلنتاج الزراعي ليحقــق املزارع 
الربح املناســب والعائد الجيد من زراعته وحراثته 

ألرضه. 

صور – حمد العلوي 
عقــدت لجنة الســياحة بُغرفــة صــور مُبحافظة جنوب 
الرشقية اجتامعها األوَّل لعام ٢٠١٧م، برئاسة سامل بن عبد 
الله املخيني رئيس لجنة الســياحة بفرع الغرفة مُبحافظة 
جنــوب الرشقيــة عضــو املجلــس البلدي بواليــة صور. 
وناقشت اللجنة العديد من املواضيع املدرجة عىل جدول 
األعامل منها متابعة التوصيات السابقة وأهم مستجداتها 
املتمثلــة يف مخاطبــة إدارة الســياحة مبحافظــة جنوب 
الرشقية حول إمكانية عمل جرس بوادي شــاب للمشــاة 
لخدمة املواطنني والســياح ومقرتح تنظيم ملتقى سياحي 
مبحافظة جنوب الرشقية بوالية صور وعمل دليل سياحي 
بالتعــاون مع إدارة الســياحة مبحافظة جنــوب الرشقية 
وغرفة التجارة والصناعة مبحافظة جنوب الرشقية وإدراج 

كل املواقع السياحية .
وكذلك مناقشــة أهم مقومات السياحة مبحافظة جنوب 
الرشقيــة املتمثلة باملوقع الســياحي وكيفية اســتغاللها 
بشــكل أمثل وتطرقت اللجنــة إىل إمكانية عمل زيارات 

ميدانيــة إىل املواقع الســياحية والوقــوف عليها وكيفية 
االســتفادة منها بحيث يتــم عمل تصــورات حول هذه 
املواقع والتواصل مع الــرشكات الكربى باُملحافظة لتنمية 
هــذه املواقــع وتطويراتها حيث تعتــرب محافظة جنوب 

الرشقيــة مــن أهــم املحافظات التــي متتــاز باملقومات 
الســياحية، حيث أكــد املخينــي رئيس لجنة الســياحة 
بالعمل الجاد والسعي املستمر يف إبراز القطاع الذي يعد 
من أهم الروافد ويساعد عىل دفع عجلة التنمية الوطنية 
وكذلــك أكد املجتمعون عىل أهميــة إضافة أعضاء جدد 
أصحاب املشــاريع الســياحية البارزة باملحافظة لكونهم 
أصحاب العالقة يف هذا القطاع وإمكانية االســتفادة من 
خرباتهــم وتطلعاتهــم ومعرفة مقرتحاتهــم والصعوبات 
التي يواجه هذا القطاع وتّم التطرق إىل املطالبة باإلرساع 
بعمل دورات مياه حول شواطئ محافظة جنوب الرشقية 
وذلك لبدء املحافظة باســتقبال األفواج السياحية بشكل 
دائم طوال العام وخالل املواسم السياحية، أما فيام يخص 
ترشــيح نائب رئيــس اللجنة فقد تمَّ االتفــاق بني أعضاء 

اللجنة ملناقشته يف االجتامع القادم. 

صور – الرؤية 
نظمت إدارة حامية املســتهلك مبحافظة جنوب الرشقية 
مؤخــراً حلقة عمــل تضمنت عــددا مــن أوراق العمل 
ملوظفيهــا، تواصًال للجهود التي تقوم بها اإلدارة يف تطوير 

مهارات املوظفني وإكسابهم الخربات التي تساعدهم عىل 
تطوير أدائهم يف خدمة املستهلكني. 

وقدمت الورقة األوىل زينب بنت عبد الله السنانية أمينة 
خزينة، وسعاد بنت ســعيد البوسعيدية كاتبة مشرتيات، 
واشتملت عىل عرض تقدميي ألعامل القسم تضمن عدداً 

مــن املحاور منها التعريف مبهام قســم الشــؤون املالية 
والتعريــف بأمــني الخزينة وضوابط الــرصف، إضافة إىل 
التعريف مبهام وواجبات مسؤول املشرتيات، كام تم التطرق 
 لإليرادات التي يتم تحصيلها مــن املخالفات والغرامات.

 وقدمت الورقة الثانية تعيبة ســليم الهاشــمية أخصائية 

ضبط جودة ســلع وخدمــات، وتناولت فيهــا التعريف 
بأعامل قســم مراقبة األســواق وعالقته باألقسام األخرى، 
كام تم عرض طرق تنظيم الجوالت التفتيشــية، ومناقشة 
الصعوبات والتحديات التي تواجههم يف تحقيق األهداف 

املرجوة، وكيفية مواجهتها. 

مسقط – الرؤية 
تشــارك الهيئة العامــة للتأمينــات االجتامعية اليوم 
يف اجتامع رؤســاء أجهزة التقاعد املــدين والتأمينات 
االجتامعيــة، الذي تســتضيفه األمانــة العامة لدول 
مجلــس التعــاون لدول الخليــج العربيــة يف مقرها 

بالرياض.
ويستعرض االجتامع جملة من املوضوعات التي تهم 
املخاطبني بأنظمــة التقاعد والتأمني االجتامعي بدول 
املجلــس من بينهــا تطوير هذه األنظمــة مبا يضمن 
اســتدامتها ومتكينها من الوفاء بالتزاماتها املستقبلية 
إىل جانــب مناقشــة أبــرز التحديات التــي تواجهها 
أجهــزة التقاعد والتأمــني االجتامعي. ويــرتأس وفد 
الهيئة املشــارك يف هذا االجتامع حمدة بنت ســعيد 
الشامســية القامئة بأعــامل املدير العــام، وعدد من 

املختصني بالهيئة.

مسقط – الرؤية 
اســتقبلت وزارة الســياحة وفًدا مــن جمهورية 
روســيا االتحاديــة من ممثــيل رشكات الســفر 
والســياحة، يف إطار الرتويج للســلطنة يف السوق 
السياحي الرويس بهدف زيادة استقطاب السياح 
الروس إىل الســلطنة. ويأيت التعاون يف ظل وجود 
تســهيل لإلجراءات للســياح القادمني من ٤ دول 
مختلفة وهــي روســيا والصني والهنــد وإيران، 
بالتنســيق مع رشطة عامن السلطانية. وتمَّ خالل 
االجتــامع تقديــم عرض مريئ إلبــراز أهم املعامل 
الســياحية واملقّومــات الرتاثيــة والطبيعية التي 

تنفرد بها السلطنة.
وأشار ســامل بن عدي املعمري مدير عام الرتويج 
الســياحي بوزارة الســياحة إىل أنَّ عدد الســياح 
الروس القادمني إىل الســلطنة خالل العام املايض 
بلــغ حــوايل ثالثــة آالف ومئتني ســائح، ويعترب 
الســائح الرويس من محبي ســياحة االســتجامم، 
ويشتهر باهتاممه بالســياحة الرتاثية والطبيعية 
حيث تحظى الســلطنة بالعديد مــن املقومات 
التي تشكل عامل جذب للسائح من مختلف دول 
العامل. ويأيت التنسيق املشرتك مع املعنيني برشطة 
عامن السلطانية ضمن مبادرة تسهيالت التأشرية 
اإللكرتونيــة وإجــراءات الحصول عىل التأشــرية 
لألســواق الســياحية الجديدة التي تســتهدفها 
وزارة السياحة، وهي جزء من املبادرات الخمسة 

عرشة الخاصة بالقطاع السياحي التابعة للربنامج 
الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي. 

وأضــاف املعمري أن من أبرز ما تم االتفاق عليه 
بــني وزارة الســياحة ورشطة عامن الســلطانية 
بخصوص تســهيل إجراءات التأشريات السياحية 
لألفواج القادمة من األســواق السياحية الجديدة 

التي يســتهدفها القطاع الســياحي العامين وهي 
روســيا والصني والهند وإيران، السامح للمنشآت 
نجــوم)  و٥  و٤   ٣) التصنيــف  ذات  الفندقيــة 
ومكاتــب ورشكات الســفر والســياحة بتقديــم 
طلبــات اســتخراج التأشــريات الســياحية مــن 
اإلدارة العامة للجــوازات واإلقامة. ومنح األفواج 

السياحية القادمة من أربع دول ناهضة اقتصاديا 
هي روســيا والصــني والهند وإيران التســهيالت 
الالزمة الســتخراج التأشريات الســياحية رشيطة 
أن تكون تحــت مظلة املنشــآت الفندقية ذات 
التصنيــف (٣ و٤ و٥ نجــوم) ومكاتب ورشكات 
السفر والسياحة املرخصة من الوزارة. إىل جانب 

االتفاق عىل تشجيع الســياح القادمني للسلطنة 
كأفــراد وتســهيل إجــراءات منحهم التأشــريات 
السياحية رشيطة أن يكونوا تحت مظلة املكاتب 
أو الــرشكات أو املنشــآت املرخصــة وأن يكــون 
لديهم حجز مســبق. وبخصوص الرحالت الجوية 
العارضــة العابرة فقد تمَّ االتفــاق عىل أن تقوم 
املكاتــب ورشكات الســفر والســياحة املنظمــة 
لهــذه الرحالت مبوافــاة وزارة الســياحة بقوائم 
املجموعــات الســياحية لتقوم بدورهــا بإحالتها 
إىل اإلدارة العامة للجوازات واإلقامة بوقت كاٍف 
الستخراج التأشريات الالزمة لهم وأن يقترص ذلك 

عىل رعايا دول (روسيا والصني والهند وإيران). 
ويشــار إىل أن جــدول الزيــارة للوفــد الرويس يف 
السلطنة سيستمر ملدة مثانية أيام وسيتضمن زيارة 
لبعض املواقع الســياحية التي تزخر بها الســلطنة 
ومنها جولة يف املعامل السياحية يف العاصمة مسقط 
كزيارة الجامع األكرب، ومتحف بيت الزبري وســوق 
مطرح. كام تشمل الجولة زيارة محافظة الداخلية 
والتجول يف أهم معاملها الســياحية الشهرية كوالية 
نزوى للتعرف عىل ســوقها العريــق وقلعة نزوى 
التاريخيــة، وزيارة لســوق بهال وحصــن جربين، 
والجبــل األخرض، ووالية الحمــراء إضافة إىل زيارة 
محافظــة شــامل وجنــوب الرشقية حيث ســيتم 
التوقف عند بعض املعامل السياحية التي تزخر بها 
املنطقة كرمال الرشقية، ووادي شــاب ووادي بني 

خالد، ومصنع السفن يف والية صور.
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متابعات02 اإلثنني ٢٦ من رجب ١٤٣٨هـ  املوافق ٢٤ أبريل  ٢٠١٧م - العدد رقم ٢١٠٨اقتصاد

            
مسقط – الرؤية 

تنظــم الهيئة العامــة لرتويج االســتثامر وتنمية 
التعريــف  الصــادرات «إثــراء» أوىل جلســات 
بالفرص املتاحة يف قطاع السياحة، ضمن مبادرتها 
الســنوّية ”أمســيات اقتصادّية“ اُملقــرر إقامتها 
يف الســابعة من مســاء األربعاء املقبل يف الهيئة 

العامة للطريان املدين بالحيل الشاملية.
ويأيت ذلك ســعًيا لفتح باب الحوار بني املختصني 
واألكادمييــني ورجــال األعــامل حــول الفــرص 
بالقطاعــات االقتصادّية  املرتبطــة  والتحديــات 
الواعــدة يف الســلطنة. ووفقاً لبيانــات املجلس 
العاملي للســفر والســياحة، فإن قطاع السياحة 
اســتطاع توفــري أكرث مــن ١٠٧ ماليــني وظيفة 
مبــارشة، كام دعم بصورٍة مبارشة وغري مبارشة ما 
مجموعه ٢٨٤ مليون وظيفة بحسب إحصائيات 
العــام ٢٠١٥؛ أي مــن بني ١١ وظيفــة يف العامل 
هناك وظيفة واحدة يوّفرها قطاع السياحة. ومن 
املتوقــع بحلول عام ٢٠٢٦ أن ترتفع هذه األرقام 

لتصــل بني ١٣٦ و٣٧٠ مليون وظيفة عىل التوايل؛ 
ليوّفــر هذا القطاع وظيفة واحدة من كل تســع 
وظائــف تشــغلها القطاعات األخــرى يف جميع 

أنحاء العــامل. ويف تعليقه حول الفرص املتاحة يف 
قطاع الســياحة، أشار طالب بن سيف املخمري، 
مدير عام التسويق واإلعالم بإثراء: معظم األفراد 

يعتقــدون أن فــرص العمل يف قطاع الســياحة 
مرتبطــة بقطاع الخدمات ضمن ســاعات يومّية 
محددة، غري أّن الســياحة توّفر أشــكاال مختلفة 

من الوظائف خصوًصا يف منطقة غنّية باملقومات 
السياحّية مثل السلطنة.

وأضاف املخمــري: حني تزور فندًقــا أو منتجًعا 
تلتقــي بعدٍد مــن املوظفني الذيــن يعملون يف 
االستقبال أو مبقدم الطعام يف املطعم أو مبوظفي 
خدمــات الغــرف، بينــام يعمل فريــٌق أكرب من 
موظفــي الفنادق يف وظائف أخرى مثل اإلرشاف 
واملحاسبة والتسويق واإلدارة وغريها، ما يعني أّن 
هذا القطاع زاخٌر بالفــرص التي ال مُيكننا رؤيتها 
مبارشًة. األمــر ذاته حني تحجز مقعدك عىل منت 
إحــدى الخطوط الجوّية، فأنت ال تلتقي ســوى 
مبوظف الجــوازات يف املطــار أو باملضيفني عىل 
الطائرة، بينــام يعمل الجزء األكــرب من موظفي 
رشكــة الطريان التــي اخرتتهــا يف وظائف أخرى 
مســاندة، األمــر إذن يتعلق باكتشــاف الفرص 
ومحاولــة الرتويــج لها هنــا يف ُعــامن، وهذا ما 
نســعى إليه عرب مبادرة (األمسيات االقتصادّية). 
وبعيًدا عن الوظائف املبارشة يف الرشكات الكبرية، 
هناك فــرٌص أكرب ألصحاب املؤسســات الصغرية 

التقليدّيــة  واملتوســطة للعمــل يف الصناعــات 
املختلفة التي ميكــن أن تدعم هذا القطاع منها؛ 
الصناعات اإلبداعية، واإلرشاد السياحي، وصناعة 

املنتجات التقليدّية وغريها.
وُيذكــر أن األمســية تنّظــم بدعٍم مــن الرشيك 
االســرتاتيجي رشكة يب.يب.ُعامن وباســتضافة من 
الهيئــة العامة للطــريان املدين، ويدير الجلســة 
صاحب الســمو الســيد الدكتور أدهــم بن تريك 
آل سعيد، أستاذ مشــارك بكلية التجارة والعلوم 
االقتصادّية بجامعة السلطان قابوس، وباستضافة 
كال مــن؛ جيليــان تايلــر مديرة تطويــر األعامل 
مبركز ُعامن للمؤمتــرات واملعارض، ومازن خوري 
مديــر االســتثامر بالصندوق الُعامين لالســتثامر، 
وخالــد الصايف الحريبي نائــب الرئيس التنفيذي 
للعمليات، وإيريك والــرتس مدير رشكة الهدهد 
للرحالت الســياحّية. كــام أّن الدعــوة مفتوحة 
عرب التســجيل املبارش يف أيٍّ من األمســيات من 
خالل الرابــط events.ithraa.om أو عرب وصلة 

التسجيل يف املوقع اإللكرتوين للهيئة.
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الرؤية – نجالء عبدالعال
أدخلــت ُرشطة ُعــامن الســلطانية تعديالت 
عىل الالئحة التنفيذيــة لقانون إقامة األجانب 
أصبح مبوجبها وللمرة األوىل استصدار تأشريات 
زيــارة ســياحية متنحها الســلطة املختصة من 
كافــة املنافذ القانونية للســلطنة لرعايا الدول 
التــي ُتحددهــا، وذلك بناء عــىل طلبهم، كام 
متنح مبعرفة ممثليات الســلطنة بالخارج. كام 
متنــح التأشــريات الســياحية بنــاء عىل طلب 
صاحب عمل محيل مرصح له مبامرسة النشاط 
السياحي، وتحت مسؤوليته مقابل ضامن مايل 
تحدده الســلطة املختصة، ويصــدر بتحديده 
قرار مــن املفتش العــام، ووفق القــرار الذي 
أصــدره الفريق حســن بن محســن الرشيقي 
املفتــش العــام للرشطة والجامرك، واملنشــور 
بالجريدة الرســمية أمس، سيبدأ العمل بنظام 
تأشــريات الزيارة الســياحية املعدل من اليوم، 

اإلثنني.
وتضمن القرار تعريف مفصل بتأشــرية الزيارة 
الســياحية بأنها التي متنحها السلطة املختصة 
لألجنبي الذي يرغب يف دخول السلطنة بقصد 
الســياحة، وتخول التأشــرية حاملهــا الدخول 
واإلقامة يف البالد ملدة شهر، قابلة للتمديد ملدة 
ُمامثلة، وســتكون الرسوم املستحقة الستخراج 

تأشرية الزيارة الســياحية عرشين رياالً. ويذكر 
أنه قبــل التعديل كانت التأشــرية الســياحية 
تخول حاملها الدخــول واإلقامة يف البالد ملدة 
ال تتجاوز (١٠ عرشة أيام) أو (شــهر) حســب 
طلــب األجنبي، وكانــت قابلــة للتمديد ملدة 
مامثلة ملدة التأشرية املمنوحة، وميكن الحصول 
عليها من املنافذ القانونية حســب قامئة الدول 
املحددة من قبل الســلطة املختصة، كام ميكن 
منحها تحت كفالة الرشكات السياحية الحاصلة 
عــىل ترخيص مبامرســة النشــاط الســياحي 

ولجميع الجنسيات وفق الرشوط والضوابط .
أما إجــراءات إصدار تأشــرية ســياحية لقامئة 
الــدول رقــم ١ فكانت تســتخرج مــن كافة 
ممثليــات الســلطنة يف الخارج بــدون كفالة 
محليــة، ومــن كافة املنافــذ القانونيــة، وعرب 
اإلدارة العامــة للجــوازات واإلقامــة أو مــن 
إدارات أو أقســام الجوازات واإلقامة باملناطق 
الجغرافية. وإجراءات إصدار تأشــرية سياحية 
غري قامئــة الدول رقم ١ كانــت تتطلب إرفاق 
رسالة مقدمة من الكفيل بطلب كفالة األجنبي 
معتمــدة مــن الكفيــل أو املخــول بالتوقيع 
ومختومة بختم املؤسسة. أما الرسوم فكانت ٥ 
رياالت عامنية للتأشرية السياحية ملدة ١٠ أيام 
– والتــي ألغيت- و٢٠ ريــاالً عامنياً إذا كانت 

مدتها شهر.

مسقط - الرؤية 
نظمت دائــرة الرقابة املاليــة واإلدارية بوالية 
إبراء بالتعاون مع مستشــفى إبــراء املرجعي 
أمس ندوة توعوية حول دور الجهاز يف حامية 
املــال العام والحفــاظ عىل مقــدرات الوطن 
ومكتســباته ملنتســبي املستشــفى. وعقدت 
الندوة مبقر املستشــفى، وحــارض فيها فيصل 
بــن حمود الحســني، وعبد الله بن ســليامن 
الســعيدي مــن املديريــة العامــة لألعــامل 
القانونيــة، بحضور عبد الله بن عيل بن صالح 
الرزيقــي مدير دائرة الرقابــة املالية واإلدارية 

للدولة بوالية إبراء.
وشــهدت النــدوة تقديــم رشح مفصــل  حول 
اختصاصات وصالحيــات الجهاز والــدور املناط 
بــه والقوانني املنظمة لعمله، كام تم اســتعراض 
منوذجي إقــرار الذمة املالية واإلفصاح الســنوي 
للمســؤول الحكومــي. وتــم التطــرق لقنــوات 
التواصــل املجتمعــي بــني الجهــاز واملواطنــني 

واملقيمني ومن بينها نافذة البالغات والشــكاوى 
عىل املوقع اإللكرتوين للجهاز، والكيفية التي ميكن 
من خاللها تواصل املواطنني واملقيمني مع الجهاز 
لتقديم الشــكاوى والبالغات، كالتقديم من خالل 
النافذة أو من خالل تطبيقات الهواتف الذكية أو 
الوصول ملقر الجهاز الرئييس، مبحافظة مسقط أو 

مــن خالل أفرع الجهاز مبحافظات الســلطنة، أو 
عــن طريق االتصال بالخط املجاين املخصص لهذا 
الغرض وغريها من وســائل التواصل االجتامعي، 
واآلليــة التي يتبعها الجهــاز يف التعامل مع هذه 
البالغــات والشــكاوى، ويف ختــام النــدوة قــام 

املحارضون بالرد عىل استفسارات الحضور

بركاء – الرؤية 
يشهد أبريل الجاري االحتفال مبرور ثالث سنوات عىل 
بدء تشــغيل ســوق الجملة املركزي لألسامك بالفليج 
بواليــة بــركاء يف محافظة جنوب الباطنــة حيث بدأ 
التشغيل الفعيل للسوق يف ٢٠ أبريل من عام ٢٠١٤م 
وبعد مرور ثالث سنوات عىل التشغيل الفعيل للسوق 
تحقــق عدد من املــؤرشات االقتصاديــة املرتفعة يف 
أداء الســوق ودوره املستمر يف تطوير عمل منظومة 

التسويق السميك يف السلطنة. 
ومن التشــغيل الفعيل للســوق حتى الشهر الجاري 
بلغ حجــم اإلنزال الســميك يف الســوق عرشة آالف 
وســبعامئة وواحد ومثانني طنا (١٠٧٨١ طنا) ووصلت 
كميــة املبيعــات إىل مثانيــة آالف وثالمثائــة وثالثــة 
عــرش طنا (٨٣١٣ طنا) بينام ســجلت قيمة املبيعات 
تســعة ماليني وأربعة آالف وأربعامئة وعرشين رياال 

(٩٠٠٤٤٢٠ رياال).
وتعمــل وزارة الزراعــة والرثوة الســمكية ممثلة يف 
املديرية العامة للتســويق واالســتثامر السميك عىل 
تطوير العمل يف الســوق وتعريف املســتفيدين من 

السوق بالخدمات والتسهيالت التي يقدمها السوق.
وعىل بعد أكرث من ٧٠ كيلومرتا من العاصمة مســقط 
يقع ســوق الجملة املركزي لألســامك بالفليج بوالية 

بــركاء مبحافظة جنــوب الباطنة مببانيــه ذات اللون 
األبيض املســتوحى مــن العامرة العامنيــة التقليدية 
ومبرافقه املختلفة من الصالة الرئيسية لعرض األسامك 
وصــاالت اإلنــزال الســميك والفرز واملنــاداة وغرف 
التربيد واملخازن واملكاتــب وغرفة التحكم ووحدات 
إلنتاج الثلــج ومخترب باإلضافة إىل مســجد ومواقف 
الســيارات وغرفــة الحــراس وغرفة اســرتاحة لناقيل 
األســامك وتبلغ املســاحة اإلجاملية الكاملة للســوق 
٤٣ ألف مرت مربع ويبلغ مســاحة مبنى الســوق ١٢ 
ألف مرت مربع ويؤدي السوق دورا اقتصاديا ويساهم 
يف تــوازن األســواق املحلية من ناحيــة توفري كميات 
األســامك املناســبة ألســواق التجزئة ومحــالت بيع 

األسامك واملراكز التجارية يف محافظات السلطنة.
ويأيت إنشاء الســوق لتحقيق عدد من األهداف مثل 
: تجميــع العــرض والطلب يف نفس املــكان وتنظيم 
عملية توزيع املنتجات يف الســوق املحيل واألســواق 
الخارجية واختصار مســالك التســويق واملساهمة يف 
تحقيــق التوازن بــني العرض والطلب وإيجاد ســعر 
واحد متوازن وفقا للمنافســة والشــفافية والحد من 
التصدير املبارش لألسامك من نقاط اإلنزال كامدة خام 
واملحافظة عىل جودة املنتجات السمكية واملواصفات 
املعمول بها وإيجاد نظام يوفر الشفافية يف املعامالت 

الخاصة باملنتجات السمكية.

ومــن اإلحصائيــات الصــادرة مــن املديريــة العامة 
للتســويق واالســتثامر الســميك نجد تصاعد كميات 
اإلنزال الســميك واملبيعات وقيمة املبيعات ففي عام 
٢٠١٤م شــهد  إنــزال حوايل ١٥٩٤ طنا من األســامك 
بينــام بلغت كّميات األســامك املباعة حــوايل ١٠٦٤ 
طنــا وبقيمة إجامليـة تقــّدر بأكثـر من مليون ومائة 
وستة وستني ألف وخمسني ريال عامين ( ١١٦٦٠٥٠) 
ويف عام ٢٠١٥م ارتفعت حركة تداوالت الســوق إىل : 
٢٨٥١ طنا من مختلف أصناف األســامك متثل  كمية 
اإلنزال الســميك بيعت منه ٢٢٩٠ طنا بقيمة مليونان 
وســتامئة وســبعة وســتني ألف وســبعامئة وسبعة 
ومثانني رياال عامنيا (٢٦٦٧٧٨٧ ) ومرة أخرى ارتفعت 
مــؤرشات كميات االنزال واملبيعــات وقيمة املبيعات 
للعــام املايض ٢٠١٦م ووصلــت إىل :  ٤٥٣٤ طنا من 
األســامك  كإنزال سميك تم بيع ٣٤٣٢ طنا منها بقيمة 
مبيعات بلغت ثالثة ماليني وســتامئة وستة وخمسني 

ألفا وثالمثائة وواحد وستني رياال . (٣٦٥٦٣٦١ ).
وشــهد الســوق مع بدء العام الجاري ٢٠١٧م حركة 
تداوالت نشــطة ومــع نهاية الربع األول من الســنة 
يف شــهر مارس املايض ســجل الســوق أداء تصاعديا 
وكانت كميات اإلنزال الســميك يف الســوق يف أشــهر 
ينايــر وفرباير ومارس املاضيــة كاآليت:  ١٤٤٩ طنا تم 
بيع كمية ١١٧٦طنا وبقيمة مبيعات إجاملية وصلت 

إىل مليــون وثالمثائــة وخمســة آالف ومائتني واثنني 
وعرشيــن رياال (١٣٠٥٢٢٢). ويف شــهر أبريل الحايل 
وإىل يــوم ٢٠ أبريــل كان اإلنــزال الســميك ٣٥٣طنا 
بيعت منــه ٣٥١طنا بقيمة ٢٠٩آالف ريال(٢٠٩٠٠٠)  
ومن اإلحصائيات نجد حركة الســوق قد شهد تطورا 
ملحوظا يف مــؤرشات أدائه الثالثة من كميات اإلنزال 

السميك وكمية املبيعات وقيمة املبيعات. 
وتجــري جميــع املعامالت يف ســوق الجملة املركزي 
لألســامك وفقــا لنظــام الكــرتوين يعد مــن أحدث 
األنظمة املستخدمة يف األسواق وبواسطة هذا النظام 
االلكتــورين يتم تقديــم عدد من الخدمــات ومنها : 
خدمة إصــدار تراخيص التداول للبائعني واملشــرتين 
وترخيص دخول وســيلة نقل للسوق والتي تصدر يف 
حالــة تقديم الوثائق واملســتندات املطلوبة متكاملة 
يف عــرشة دقائق كام أن عمليــات البيع تتم إلكرتونيا 
بطريقــة ســهلة وبشــفافية حيث بعــد االنتهاء من 
عملية البيــع بطريقة املناداة وبعــد وصول املزايدة 
لسعر معني ورسوها عىل أحد املشرتين يتم التسجيل 
الكرتونيا لعملية البيع والبائع واملشــرتي واملبلغ ويتم 
تحصيــل وتحويل املبالــغ الكرتونيا وتصــدر الفاتورة 
الكرتونيا وتسجل وتوثق بتاريخه يف قاعدة إلكرتونية 
يف الســوق وميكن العودة إليها بكل ســهولة متى ما 

دعت الحاجة إىل ذلك.

الربميي – الرؤية 
نظم صنــدوق تقاعد موظفي الخدمة املدنية أمس 
نــدوة تعريفية ملوظفي دائرة القوى العاملة ومركز 
التدريــب املهني مبحافظة الربميــي بهدف التعرف 
عىل قانــون معاشــات ومكافآت ما بعــد الخدمة 
ملوظفي الحكومة العامنيــني، وبحضور حمدان بن 
محمد العربي املدير املساعد بدائرة القوى بالربميي. 
وشهدت الندوة التعريف بقانون معاشات ومكافآت 
ما بعد الخدمة ملوظفي الحكومة وأهم املهام التي 
يقوم بها صندوق تقاعــد موظفي الخدمة املدنية، 
كام تناولت الندوة العديد من املحاور كاالشرتاكات 
واإلجازات بأنواعهــا، وضم مدد الخدمة وإجراءاتها 
وأنواع املســتحقات التقاعدية والفئات املســتحقة 
للمعاش التقاعدي، إضافة إىل توضيح النظام املوحد 
ملد الحامية التأمينية ملواطني دول مجلس التعاون 
بــدول الخليج العربية العاملني يف غري دولهم يف أي 
دولة عضــو باملجلس، ويف ختام املحــارضة تم الرد 

عىل استفسارات الحضور.

مسقط – الرؤية 
تحتفــل جمعية املصــارف العامنية باليوم 
العريب للشــمول املــايل الــذي يوافق ٢٧ 
أبريــل مــن كل عــام، من خــالل تنظيم 
نــدوة بعنــوان ”مقدمــة عــن االقتصاد 
العامين ودور املؤسســات املالية يف التنمية 
االقتصاديــة“ وذلك يوم األربعاء املقبل، يف 
كلية الدراســات املرصفية واملالية مبشاركة 
عــدد من املؤسســات الحكومية والخاصة 
وبحضور مجموعة مــن الطلبة والطالبات 
والكليــات  الجامعــات  ميثلــون  الذيــن 
بالســلطنة، وذلك بهدف تعريف وتوعية 
فئة الشــباب بأساســيات االقتصاد العامين 
ودور القطاع املرصيف يف التنمية االقتصادية 
وتعزيز الثقافة املالية لدى هذه الفئة من 

املجتمع.
وينظم أعضاء جمعيــة املصارف العامنية 
مــن البنوك واملؤسســات املاليــة زيارات 
طالبيــة ملجموعــة مــن طلبــة وطالبات 
املــدارس للتعريف بطريقة عمل املصارف 
والتســهيالت  والخدمــات  واملنتجــات 
املرصفية التي تقدمهــا للزبائن والتعريف 
باألنظمــة األمنيــة وغريهــا مــن األعامل 

املرصفية .
ويــأيت االحتفــال باليوم العريب للشــمول 
املايل بهدف املســاهمة يف تحقيق شمولية 
الوصــول للخدمات املاليــة لجميع فئات 

املجتمع بالسلطنة وذلك من خالل تصميم 
وابتــكار منتجــات مرصفيــة تتــواءم مع 
احتياجــات جميع فئــات املجتمع إضافة 
إىل تبني إطالق مبادرات وتنظيم فعاليات 
وأنشطة تعزز من التوعية املالية والشمول 

املايل .
وتتضمــن نــدوة ”مقدمة عــن االقتصاد 
يف  املاليــة  املؤسســات  ودور  العــامين 
التنميــة االقتصاديــة“ عــدة محــاور من 

أهمهــا التعريــف  بأساســيات االقتصــاد 
العــامين ودور القطاع املــرصيف يف التنمية 
االقتصادية وأهمية الشمول املايل لالقتصاد 
كذلك ســتبحث الندوة دور البنك املركزي 
العــامين يف تنظيم ورقابــة القطاع املرصيف 
وتنميــة االقتصــاد العامين كام ستشــتمل 
الندوة عىل تنظيم جلســة نقاشــية تضم 
ممثلني عــن الصريفــة التقليدية والصريفة 
اإلســالمية والبنك املركزي وذلك للحديث 

حول أهمية الثقافة املالية وخدمة الزبائن 
والتوجهــات الحاليــة يف القطــاع املرصيف  
علــاًم بــأن مجموعــة مــن الشــخصيات 
والخرباء االقتصاديني سيشــاركون يف إنجاح 
هذه الندوة ميثلون عددا من املؤسســات 
الحكوميــة والخاصة .  وضمــن االحتفال 
باليــوم العــريب للشــمول املايل ســتنظم 
جمعية املصارف العامنية ممثلة يف البنوك 
واملؤسسات املالية بتنظيم زيارات ميدانية 
للطلبــة والطالبات ملرحلــة لتعليم مابعد 
األســايس (الصفوف الحادي عــرش والثاين 
عــرش) تهدف هــذه الزيــارات إىل تعزيز 
الوعــي وتنمية مهارات الطلبة فيام يتعلق 
بــدور البنــوك والقطــاع املرصيف بشــكل 
عام يف تعزيــز االقتصاد الوطنــي ونوعية 
الخدمات واملنتجات املرصفية التي تقدمها 
البنــوك وكيفية االســتفادة منهــا ومعرفة 
الطريقــة املثىل الســتخدام أجهزة الرصف 
اآليل (الســحب واإليــداع) وغريهــا مــن 
األعامل والخدمات املرتبطة بعمل الفروع 
يف البنــوك املختلفــة . وأطلقــت جمعية 
املصارف العامنية هاشتاج خاص باالحتفال 
باليــوم العريب للشــمول املــايل #اليوم – 
 ٢٠١٧ & املــايل   للشــمول –  العــريب – 
OBA_ #  ” وميكن التفاعل والتواصل مع 
الهاشــتاج ملعرفة كافة التفاصيل املتعلقة 
باالحتفــال بهــذا اليوم وإبــرز الفعاليات 

واألنشطة املصاحبة لهذا الحدث.

جمعية المصارف العمانية
Oman Banks Association

مسقط – الرؤية 
أطلقت الهيئة العامة لحامية املستهلك بالتعاون 
مع رشكــة مديال مؤخراً حملة الســتدعاء ٦٢٣٤ 
قابس طاقــة قابل للفصل يوكيــه من نوع جي 
ملضخــات الثــدي ســوينج ماكيس، وســوينج، 
وفريســتايل طــرازات بــدءاً من يونيــو ٢٠١٢، 
وذلــك اعتــامداً عىل أرقام الشــايص (ســوينج 
و(ســوينج:٠٣٠٫٠٠٤٨)   (٠٤٠٫٠٠١٩ ماكــيس: 
و(فريستايل:٠٤٢٫٠٠١١) و(قاعدة توصيل طاقة 

إضافية كقطعة غيار: ٠٩٩٫٠٢٧٢و٠٩٩٫٠٠١٧).
ويأيت االســتدعاء إلمكانية تعــرض قابس الطاقة 

القابــل للفصــل للكرس أثناء خلعــه من مقبس 
يوكيــه وذلك يف حال اســتخدام درجــة معينة 
من القــوة مام قد يؤدي لظهور األجزاء املوصلة 
للطاقــة، وعليــه ســتعمل الرشكة عــىل إيقاف 
اســتخدام قابس الطاقة القابــل للفصل وتوفري 

بديل مع خدمة شحن مجانية للمستهلكني.
وتؤكد هذه االستدعاءات عىل الجهود التي تقوم 
بهــا الهيئة يف املجــاالت املختلفة، ومتاشــياً مع 
حرصها املســتمر عىل إجراء مراجعات مستمرة 
لجميع املنتجات املطروحة يف أســواق السلطنة، 
بهدف توفــري الحامية الالزمة للمســتهلكني يف 

كاّفة املجاالت
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وقــال ســعادته إنَّ مــن املتوقع كذلــك إنجاز 
محطة التحليــة يف قريات بســعة إنتاجية ٢٠٠ 
ألــف مرت مكعب يف اليوم خــالل العام الجاري، 
عالوة عــىل االنتهاء من محطتــي صحار وبركاء 
خالل العام املقبــل. ولفت املحروقي إىل أن من 
بني املشــاريع البارزة للهيئة إعادة طرح مناقصة 
محطة تنقية املياه بسد وادي ضيقة خالل الفرتة 
القريبة املقبلة. وأبرز سعادة رئيس الهيئة العامة 
للكهرباء واملياه جهود الهيئة املتواصلة لتوظيف 
التقنيــات الحديثــة يف عملهــا، مثل اســتخدام 
أجهزة متطــورة وفق املعايري الدولية للكشــف 
عن ترسبيات املياه، إذ اشــرتت الهيئة مجسامت 
استشــعار للضوضاء، والتي يجــري مراقبتها عن 

بعد بواسطة أنظمة االتصال.
وإىل نص الحوار....

**ما هي الدراسات أواملسوح املختلفة التي 
تنفذهــا الهيئــة ملواكبة الزيادة الســكانية 

والتوسع العمراين بالسلطنة؟
قامت الهيئة يف ٢٠١٢ بتطوير «الخطة الرئيسية 
لقطــاع امليــاه ٢٠٤٠» والتي قدرت حســابات 
توقعات الطلب عىل املياه بناًء عىل «اإلسقاطات 
الســكانية ٢٠٤٠» الصــادرة مــن املركز الوطني 
لإلحصــاء واملعلومات؛ حيث تخضع حســابات 
توقعات الطلب عىل املياه ملراجعة سنوية، وذلك 
بالتعــاون مع عدد من الجهــات األخرى وبحث 

احتياجاتها ومتطلباتها من املياه.
كام يقــوم املركز الوطني لإلحصــاء واملعلومات 
مبوافاتنــا بتقديــرات النمــو يف عــدد الســكان 
واملــؤرشات االقتصادية، وبعد هــذه اإلجراءات 
تجري مراجعة تقديرات منــو الطلب عىل املياه 
مدفوعة بزيادة عدد الســكان ســواء املواطنني 
أو املقيمــني، وهذا يخــدم جانبــني؛ أوال: توفري 
تقديــرات الطلب عــىل املياه للرشكــة العامنية 
لــرشاء الطاقة واملياه للســبع ســنوات املقبلة، 
والتــي تتوىل تدبري ســعات تحليــة إضافية من 
خالل إنشــاء محطات تحلية جديدة أو التوسع 
يف املحطات القامئة حســب االحتياج وحســب 
هذه التقديرات، ثانياً تدخل هذه التقديرات يف 
حلقة التخطيط ملشاريع الهيئة العامة للكهرباء 
واملياه، مثل إنشاء خطوط نقل املياه والخزانات 
ومحطــات الضخ وبالتــايل نتمكن مــن مواكبة 
النمو يف الطلب عــىل املياه وتغطية املخططات 

والواليات بشبكات توزيع املياه.
**مــاذا عن أبــرز اســتثامرات الهيئة خالل 
٢٠١٧؟ ومــا حقيقــة ما يثار حــول الدعم 
الحكومــي للميــاه والتكلفــة الفعلية قبل 

الدعم؟
من أبرز االســتثامرات املشــاريع الرئيسية التي 
تعمــل عليهــا الهيئــة العامة للكهربــاء واملياه، 
مثل مــرشوع خط النقل من صحار إىل محافظة 
الظاهــرة، ومرشوع تعزيز خط النقل بني محطة 
بــركاء ومحطــة صحــار، ومــرشوع تعزيز خط 
نقل ميــاه الداخلية من بــركاء اىل بهال، وتعزيز 
مــرشوع خط نقل املياه الــذي يربط محافظتي 
شامل الرشقية وجنوب الرشقية، وهذه املشاريع 
جميعهــا يف مرحلة الدراســات اإلطارية. وهناك 
أيضاً مرشوع خط النقل من قريات إىل مســقط، 

وهو حالياً يف مرحلة التنفيذ.
أما عن ســؤالك بشــأن التكلفــة الفعلية، فتبلغ 
تكلفــة الجالــون الحقيقية ٧ بيســات، وتتكفل 

الحكومــة بدعــم ٤ بيســات للجالــون ويدفع 
املشرتكون الســكنيون ما بني ٢ و٢٫٥ بيسة وفق 
نظــام الرشائــح، وذلــك فيام يخص االســتهالك 
الســكني. أمــا االســتهالك التجــاري والصناعي 
والحكومــي فهــو بســعر ٣٫٥ بيســة للجالون. 
وبالنســبة للناقــالت فــإن التعرفــة املعتمــدة 
للناقــالت الصغــرية التي تقل عــن ٧٠٠ جالون 
فهي بيســة واحدة للجالون والناقالت التي تزيد 
ســعتها عن ٧٠٠ جالون فإن تعرفتها ٣ بيســات 

للجالون.
**أين وصل العمل عىل إعادة هيكلة قطاع 
املياه ودمج بعض القطاعات مثل رشكة حيا 

للمياه تحت مظلة مجموعة مناء؟
تم تشــكيل لجنة تيســريية إلعادة هيكلة قطاع 
املياه واملوزعة مســؤولياته التشغيلية حالياً بني 
خمس مؤسســات وهي الهيئة العامة للكهرباء 
واملياه وبلديــة صحار واملديريــة العامة للمياه 
التابعــة ملكتــب وزيــر الدولة ومحافــظ ظفار 
ورشكــة حيا للميــاه ورشكــة صاللــة لخدمات 
الرصف الصحي، وقامت اللجنة بتعيني استشاري 
متخصــص وقدم األخري توصياتــه إلعادة هيكلة 
قطــاع املياه، واســتقر رأي الحكومــة عىل دمج 
قطاع املياه والرصف الصحي عىل أن تكون حصة 
الحكومة مــن الرشكات تحت مظلــة مجموعة 
منــاء، وهناك تصور عىل أن تكــون هيئة تنظيم 
الكهربــاء هي من يقوم بالدور التنظيمي لقطاع 
املياه والرصف الصحي، فيام تقوم وزارة البلديات 
اإلقليمية وموارد املياه بوضع السياسات العامة، 
مع األخــذ يف االعتبار أن إعادة الهيكلة والتحول 
املقرتح إىل إطار تنظيمي جديد وهيكلة جديدة 
للسوق، سيتطلب مراجعة الترشيعات والقوانني 
ذات العالقة، األمر الذي يستغرق بعض الوقت، 
حيث يؤمل أن يتم هذا خالل الســنوات الثالث 

سنوات املقبلة.
** اذكر لنا تفاصيل املسار الجغرايف ملرشوع 
إمــداد املياه مــن محطة تحليــة صحار إىل 

عربي؟
مسار املرشوع جغرافيا يبدأ من والية صحار ومير 
عرب سلسلة جبال الحجر ويربط واليات الظاهرة 
ببعضهــا، إىل أن ينتهــي يف والية عربي، وســيتم 
ربط واليــات محافظــة الربميي بنفــس الخط، 
وهــذا الخط ســيكون إضافة اىل الخــط القائم 
اآلن مــن صحار اىل الربميــي، ويبلغ أقىص حجم 
للخط الرئيــيس ١٦٠٠ ملم ويتفرع اىل ســعات 
أقل يف الخطــوط الفرعية. وتم األخذ يف االعتبار 
عنــد تصميم الخط أن يفي باحتياجات محافظة 
الظاهرة حتــى عام ٢٠٤٠، وكــام يعلم الجميع 
عــىل أنه مرشوع مكلف وســيتم متويله خارجياً 
من خــالل إحدى جهات التمويل الخارجية التي 

تم االتفاق معها بواسطة وزارة املالية.
** مــا هــي مســتجدات تنفيــذ محطات 
التوســعة بصحار وبركاء وقريــات ومحطة 

تنقية املياه بسد وادي ضيقة؟
مــن املتوقع أن يتم االنتهاء خالل هذا العام من 
إنشــاء محطة التحلية يف قريات بســعة إنتاجية 
٢٠٠ ألــف مرت مكعب يف اليوم، وبدء التشــغيل 
التجريبي، يف محطتي صحار بسعة ٢٥٠ ألف مرت 
مكعب يومًيا وبركاء بسعة ٢٨١ ألف مرت مكعب 
يومياً، فإن ســري العمل فيهام يتم وفق املخطط 

لــه، ومن املتوقــع أن يتم االنتهــاء منهام خالل 
العــام القادم ٢٠١٨. وحول محطــة تنقية املياه 
بســد وادي ضيقة فســتتم إعادة طرح املناقصة 

للمرشوع قريباً.
** متتلــك الهيئــة مجموعــة مــن خزانات 
الطــوارئ.. ما هي املــدة الزمنية مللء هذه 
الخزانــات؟ وهــل هنــاك مســاٍع لزيــادة 

أعدادها؟
قامت الهيئــة بتنفيذ املرحلة األوىل من خزانات 
الطــوارئ ببعــض املناطق يف محافظة مســقط 
والتــي تعاين مــن قلة الســعة التخزينية؛ حيث 
تــم إنشــاء خزانــات الطــوارئ يف مناطق روي 
والوادي الكبري والوطية والقرم، وحسب البيانات 
ومؤرشات االســتهالك تستطيع خزانات الطوارئ 
أن تغطــي الطلــب يف حــال انقطــاع املياه من 
املحطة ملدة ٤٨ ســاعة عىل أســاس االســتهالك 
لعام ٢٠٢٥، وهناك خطــة لزيادة عدد خزانات 
الطوارئ ومدرجة هــذه الخزانات ضمن الخطة 

الخمسية التاسعة.
** مــا هي جهــود الهيئة العامــة للكهرباء 
واملياه لتأهيل الشبكات وتقليل الكسورات؟
قامــت الهيئــة بتأهيــل الشــبكات يف عدد من 
املناطــق من ضمنهــا األنصب مبســقط املرحلة 
األوىل؛ حيث تم تأهيل ٩٠ يف املئة من شــبكات 
التوزيع مبنطقة األنصب الثانية، واآلن تم إرســاء 
مناقصة األنصب املرحلــة الثانية وبدأت الرشكة 
املنفذة يف إصدار التصاريح، وسيتم العمل خالل 
أبريــل الجاري، وقــد تم تحديــد املناطق ذات 
الكســورات الكبرية، كام تقوم الهيئة باســتبدال 
التوصيــالت املنزليــة التــي تزيــد فيهــا أعداد 

الكسورات خاصة يف ُمحافظة مسقط. 
كــام قامت الهيئة بتنفيذ عدد من املشــاريع يف 
مجال تأهيل الشــبكات القدمية، وذلك حســب 
املناطق التي تكرث فيها الكســورات يف شــبكات 
املياه حيث تم تأهيل شــبكة امليــاه يف املنطقة 
الخامسة يف العامرات، وذلك عىل مرحلتني؛ حيث 
قامــت الهيئة بتقســيم التأهيل عــىل مرحلتني 
وذلــك لضامن عــدم التأثري عــىل املواطنني من 

حيث الحفريات وانقطاع املياه لفرتات طويلة.
هــذا ويتــم تســجيل الكســورات عــرب نظــام 
املعلومــات الجغرافية ويتم عــرب النظام تحديد 
املواقــع ذات الكســورات الكبــرية وبالتايل يتم 
تأهيل الشــبكة وتغيري األنابيب وهناك تحديات 
تواجه أعامل التأهيل أبرزها: املفاضلة بني متديد 
الشــبكات أو التأهيل، وإصدار التصاريح الالزمة 
من الجهــات ذات العالقة، والوقت املســتغرق 
للتأهيــل (عدم تأثــر املواطنــني باالنقطاعات)، 
وقطع األسفلت وإعادته وفك وتركيب اإلنرتلوك.

** مــا هي االحرتازات التــي تتخذها الهيئة 
للحد من فاقد املياه؟

تبــذل الهيئــة العامــة للكهرباء وامليــاه جهودا 
مضنية للحد من فاقد املياه؛ حيث بدأت الهيئة 
يف مرحلة ســابقة منذ عام ٢٠١١، تطبيق أفضل 
املامرســات العاملية للتحكم ومراقبة فاقد املياه، 

وتم إنشــاء عــدد كبري مــن مناطــق القياس 
والبالغ عددها حوايل ١٨٠ منطقة موزعة عىل 
جميع محافظات الســلطنة، وتشكل محافظة 
مســقط الجزء األكرب منها؛ حيث يصل عددها 
ألكرث من ٤٠٠ منطقــة قياس، يتم فيها مراقبة 
االســتهالك اللييل لتحديــد فاقد امليــاه، وتم 
تحديــد املناطق ذات الفاقد العــايل بناء عىل 
الحســابات املســتخدمة عامليــا، وبعدها تبدأ 
فرق الكشــف عن الفاقد بالحــث عن الفاقد 
خالل الفــرتة الليلية. وهنــاك ١٣ فريقا لفاقد 
املياه، وتم تزويده بأفضل األجهزة املستخدمة 
عامليا للكشــف عــن فاقد امليــاه، ويقوم فنيو 
الفاقد خالل الفرتة الليلية بالكشف عن الفاقد، 
وذلك ألن الضغط يتزايد بشدة داخل الشبكة، 
وبالتايل يكون من الســهل االستامع للترسبات 

داخل الشبكات.
كام قامــت الهيئــة بتطبيق تركيــب محابس 
الضغط للتحكم بفاقد املياه وكذلك تركيب ١٨ 
مخفضاً للضغط، وقــد أثبتت كفاءتها، بجانب 
اســتخدام تقنيات عديدة يف مجــال تخفيض 
الضغــط؛ حيــث إن هناك تخفيــض للضغط 
عــىل مرحلــة واحــدة، وهنــاك تخفيض عىل 
مرحلتــني، وهناك أيضا تخفيــض للضغط بناء 
عىل االستهالك بالشبكة وقد تم استخدام هذه 
التقنيات وال زالت الهيئة مســتمرة يف تركيب 

مخفضات الضغط. 
والهيئــة مســتمرة يف البحــث عــن التقنيات 
الحديثة التي تســاهم بالكشف عن الترسبات 
حيث تم مؤخراً اقتناء مجســامت استشــعار 
للضوضاء يتم ُمراقبتها عن بعد بواسطة أنظمة 
االتصــال وبالتــايل ســيزيد هذا من مســتوى 
اإلنتاجية لدى فرق الكشف عن الترسبات حيث 
ستغني هذه األجهزة من السري عىل الشبكات 
لتتبع الضوضاء للكشف عن الترسبات بالتتبع 
عن بعد مام يعد توفريا للجهد والوقت. وهذه 
األجهــزة يتــم اســتخدامها مبحافظة مســقط 
وســيتم اقتناء أجهزة أخرى لباقي املحافظات 
بعد أن أثبتت كفاءتهــا. وتقوم الهيئة بتطوير 
أنظمــة التحكم الســتخدامها للتحكــم بفاقد 
املياه حيث يتم تطوير الخطة الشاملة ألنظمة 
املراقبــة والتحكم «ســكادا»، مبــا يتمىش مع 

الخطة االسرتاتيجية بعيدة املدى التي تنتهجها 
الهيئة للتحكم بفاقــد املياه، كام قامت الهيئة 
العامة للكهرباء واملياه برتكيب نظام البطاقات 
الذكيــة لتعبئة ناقالت املياه والذي تم تطويره 
ليحل محل النظام الســابق حيث ُيعد النظام 
الجديد أكرث تطوراً من الناحية التقنية مبا يقلل 

فاقد املياه.
** كم عدد املشــرتكني حتى نهاية ٢٠١٦ يف 
قطاع امليــاه؟ وكم عدد املضافني خالل ذلك 

العام وحده؟ 
بلــغ عدد املشــرتكني لــدى الهيئة حتــى نهاية 
عــام املايض ٤٣٥٥٩٢ مشــرتكا، وتم خالل ٢٠١٦ 
إىل  يعــود  وهــذا  مشــرتكا،   ٣٥٣١١ تســجيل 
الشــبكات التي تم تشغيلها وافتتاحها خالل عام 
٢٠١٦؛ حيث تم تشــغيل عدد من شبكات املياه 
يف مختلف محافظات وواليات الســلطنة. وأبرز 
هذه الشبكات: شبكات املياه يف محافظة جنوب 
الرشقية حيث تم افتتاح شــبكات املياه يف عدد 
مــن مناطق والية صور، كام تم افتتاح شــبكات 
املياه يف أجزاء من واليات إبراء واملضيبي والقابل 
مبحافظة جنوب الرشقيــة، ويف محافظة جنوب 
الباطنة تم افتتاح بعض الشبكات يف والية بركاء 
والرســتاق ويف محافظة الداخلية أيضا تم افتتاح 

شبكات املياه يف أجزاء من واليات بهال ونزوى.
** ما هي أحدث إحصائية عن عدد مكاملات 
املشــرتكني ملركــز االتصــال يف ٢٠١٦، وعدد 

الحاالت التي تم التعامل معها؟
يتعامــل مركــز االتصــاالت يف الهيئــة العامــة 
للكهربــاء واملياه مع كافة الحــاالت واالتصاالت 
التــي ترده عىل الرقــم ١٤٤٢، والذي يعمل عىل 
مدار الساعة لتلقي االستفسارات وبالغات املياه 
مــن جميع محافظات الســلطنة؛ حيث يتعامل 
املركز مع هذه االتصاالت بشكل فوري. وقد بلغ 
عــدد االتصاالت التي اســتقبلها مركز االتصاالت 
يف العــام املــايض ٢٤٩,٢٧٧ اتصــاال تنوعت بني 
االستفســارات عــن خدمات املياه واالستفســار 
حول ما تعلنه الهيئة عرب وســائل اإلعالم وتلقي 
بالغات الترسيبــات املنزليــة وانقطاعات املياه 

ومالحظات الفواتري.

ع ســعادة محمد بن عبدالله املحروقي رئيــس الهيئة العامة للكهرباء  توقَّ
واملياه أن يتم إنجاز إعادة هيكلة قطاع املياه يف الســلطنة خالل السنوات 
الثالث املقبلة، موضحاً أنَّ التصور القائم يســتهدف أن تتوىل هيئة تنظيم 
الكهربــاء الــدور التنظيمــي لقطاع امليــاه والرصف الصحــي، فيام تقوم 
وزارة البلديات اإلقليمية وموارد املياه بوضع السياســات العامة. وكشــف 
املحروقــي- يف حوار مع «الرؤية»- أن إعــادة الهيكلة والتحول املقرتح إىل 
إطار تنظيمي جديد وهيكلة جديدة للسوق، تتطلب إجراء مراجعة شاملة 
للترشيعــات والقوانني ذات العالقة، وهو ما قد يطيــل أمد تنفيذ الخطة 

واالنتهاء منها خالل الفرتة املتوقعة. 

حوار- أحمد الجهوري 
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ييــي، فيام تقوم ــف الصح
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مسقط - الرؤية
رصــد تقرير صــادر عن التــداوالت 
العقارية بوزارة اإلســكان أّن محافظة 
شــامل الباطنة حققت خــالل مارس 
املايض أعــىل التــداوالت العقارية يف 
عقود البيع والهبات واإلرث والقسمة 
إضافــة إىل التأشــريات عىل مســتوى 
املحافظــات فيــام جــاءت محافظة 
مســقط األعىل يف الرهن وفك الرهن، 
يف حني جاءت واليتا صحار والســويق 
األكرث متلكاً بني الخليجيني لهذا الشهر 
وجاء مواطنو دولة اإلمارات األعىل يف 
نســبة التملك بني أبناء دول املجلس 
وذلك وفقاً لترصيح ســعادة عبدالله 
بن سامل املخيني أمني السجل العقاري 

بالوزارة. 
العقــود  املخينــي إن قيمــة  وقــال 
املتداولــة خالل شــهر مــارس املايض 
بلغــت (٢٧٣) مليونــا و(٨٧٣) ألفــا 
و(٥٣٦) ريــاال عامنيــا يف حني بلغت 
الرسوم املحصلة (١٠) ماليني و(٢١٩) 
ألفا و(٥٨٥) رياال عامنيا، وبلغ إجاميل 
أعــامل النشــاط العقــاري (٣٥١٣٨) 
ترصفاً قانونياً شــملت ترصفات البيع 
والهبــة واإلرث واملبادلة والرهن وفك 
الرهن واالنتفاع والقسمة باإلضافة إىل 

التأشريات. 
وقال أمني السجل العقاري إن إجاميل 
قيمة عقود البيع بلغت (١١٧) مليونا 
وأكــرث مــن (٤٣٩) ألف ريــال عامين 
من خــالل (٥٥٤٢) تــرصف بيع عىل 
مســتوى محافظــات الســلطنة فيام 
بلغت الرسوم املحصلة عن البيع (٤) 
ماليني وأكــرث مــن (٥٠٠) ألف ريال 

عامين.
وأضــاف األمــني إن ترصفــات البيــع 
يف محافظة شــامل الباطنة ســجلت 
النسبة األعىل مقارنة ببقية محافظات 
الســلطنة خالل الشــهر املايض حيث 
بلغــت (١١٧٥) تــرصف بيــع تلتهــا 
محافظة مسقط بعدد (١٠٤٧) ترصفا 
للبيــع ثــم محافظة جنــوب الباطنة 
بعدد (١٠١٣) ترصف بيع ثم محافظة 
الداخليــة بعدد (٦١٨) ترصف بيع ثم 
محافظة شــامل الرشقية بعدد (٤٠٩) 
ترصفــات بيع ثــم محافظــة جنوب 

الرشقية بعــدد (٣٩٥) ترصف بيع ثم 
محافظــة ظفار بعــدد (٣٦٤) ترصف 
بيع ثم محافظة الظاهرة بعدد (٢٨٧) 
ترصف بيع ثم محافظة الربميي بعدد 
(١٠٩) ترصفــات للبيع ثــم محافظة 
الوســطى بعــدد (٩٧) تــرصف بيــع 
وأخــرياً محافظة مســندم بعدد (٢٨) 

ترصفا للبيع.
وقال املخيني إن مارس املايض شــهد 
إصدار (٢٣١٣٩) ســند ملكية مبا فيها 
سندات متلك الخليجيني منها (٤٧٤١) 
ســند ملكية مبحافظة جنوب الباطنة 
مبحافظــة  ملكيــة  ســند   (٤٤٩٦) و 
شــامل الباطنة و(٤١٤١) سند ملكية 
مبحافظة مسقط و(٣٣٧٨) سند ملكية 
مبحافظة الداخلية وتم إصدار (١٤٩٤) 
ســند ملكية مبحافظة شامل الرشقية 
وإصدار (١٣٣٨) سند ملكية مبحافظة 
ملكيــة  ســند  و(١٢٧٦)  الظاهــرة 
مبحافظــة جنوب الرشقيــة و(١١٠٩) 
سندات ملكية صدرت مبحافظة ظفار 
ومبحافظة الربميي (٤٩٣) ســند ملكية 
و(٣٩٩) سند ملكية أصدرت مبحافظة 
الوســطى باإلضافــة إىل (٢٧٤) ســند 
ملكية مبحافظة مســندم يف حني بلغ 
عــدد القطع الجديدة املســجلة ألول 

مرة (٧٠٥٩) قطعة أرض.
وأوضــح أمني الســجل العقــاري أّن 
إجاميل عدد امللكيــات الصادرة ألبناء 

دول مجلس التعــاون الخليجي خالل 
شــهر مــارس املــايض وفقــا لضوابط 
متلك العقــار بالســلطنة بلغت (٩٢) 
ســند ملكية حيث جاء مواطنو دولة 
اإلمــارات العربية املتحــدة يف املرتبة 
األوىل بني عــدد املتملكني بعدد (٧١) 
يليهــم   (٪٧٧) بنســبة  أي  متملــكاً 
مواطنــو دولــة الكويت بعــدد (١٥) 
متملكاً أي بنســبة (١٦٪) ثم مواطنو 
مملكة البحرين بعدد (٤) متملكني أي 
بنسبة (٤٪) ثم وأخرياً مواطنو اململكة 
العربية الســعودية بعــدد  متملكني 
اثنني أي بنســبة (٢٪)  مشــرياً إىل أن 
نســبة متلك أبناء دول مجلس التعاون 
تركزت يف محافظة شامل الباطنة بعدد 

(٤٣) متملــكاً بنســبة (٤٧٪). وقــال 
سعادته إن إجاميل قيمة عقود الرهن 
بلغــت (١٥٤) مليونا وأكرث من (٧١٢) 
ألــف ريال عامين من خــالل (٢١٢٧) 
ترصفاً للرهن عىل مســتوى محافظات 
الســلطنة فيام بلغت الرسوم املحصلة 

عن الرهــن أكرث من (٧٢١) ألف ريال 
عامين كانت النسبة األعىل يف ترصفات 
الرهــن يف محافظــة مســقط مقارنة 
ببقيــة محافظــات الســلطنة والتــي 
بلغــت (٥٩٢) ترصف رهــن. واختتم 
سعادة عبدالله بن سامل املخيني أمني 

السجل العقاري بقوله إّن قيمة عقود 
املبادلة بلغت مليون وأكرث من (٧٢١) 
ألف ريــال عامين والرســوم املحصلة 
عنها أكرث مــن (٣٤) ألف ريال عامين 
من خالل إبرام (٨٦) عقد مبادلة كان 
نصيب محافظة شــامل الرشقية (١٧) 
عقداً مبادلة وهي النسبة األعىل عىل 
مستوى املحافظات أما بالنسبة لعقود 
اإلرث فقــد بلغــت (٥٢٩) عقد إرث 
كان نصيــب محافظة شــامل الباطنة 
النســبة األعىل يف عدد العقود املربمة 
والتــي بلغــت (٢٠٠) عقــد إرث كام 
بلغت عقود الهبــات املربمة (١٩٣٥) 
عقــًدا كانت النســبة األعىل ملحافظة 
شــامل الباطنــة بعــدد (٣٩٤) عقًدا 
وبلغت عقود فــك الرهن املربمة عىل 
مســتوى املحافظات (٧٣٥) عقدا كان 
النســبة األعىل ملحافظة مسقط بعدد 
(٢٦٢) عقــد فــك رهــن وجــاء عدد 
عقود القسمة عىل مستوى محافظات 
الســلطنة (٧١٧) عقًدا كانت النســبة 
الباطنــة  شــامل  ملحافظــة  األعــىل 
بعــدد (٢١٤) عقًدا كــام بلغت عقود 
التأشــريات املربمة (١٩٥) عقدا كانت 
النسبة األعىل ملحافظة شامل الرشقية 
بعدد (٥٧) عقد وبلغت عقود االنتفاع 
املربمة عىل مستوى املحافظات (٢٢٥) 
عقــًدا كانت النســبة األعىل ملحافظة 

الداخلية بعدد (٦١) عقًدا.

مسقط – الرؤية 
ينطلق ”تحدي جبل شــمس“ يف نسخته لعام 
٢٠١٧ يوم الجمعة املقبل، بتنظيم ُمشــرتك بني 
وزارة الســياحة وفريق ”هوســاك“ من رشكة 
الجبال الحجرية للسفر والسياحة، حيث ُسيقام 
السباق يف جبل شمس- وهي أعىل قمة جبلية 
يف الخليــج العريب- حيث يبلــغ ارتفاعها ثالثة 
آالف مرت تقريباً، ويجمع التحدي مشاركني من 
مختلف الدول والجنسيات والفئات العمرية. 

ويتجمــع املشــاركون قبل انطالق الســباق يف 
وادي النخــر بوالية الحمراء ثم االنتقال بعدها 
إىل منتجع ســام جبل شــمس حيث ســتكون 
نقطة االنطالق من املنتجع وسيعرب املشاركون 
خالل السباق مسافة عرشة كيلومرتات صعوداً 
إىل أعــىل القمــة وســيتوجب عليهــم االلتزام 
بقوانني املســابقة وإثبات عبورهم بكل محطة 
يوجد بهــا أعضاء فريــق ”هوســاك والتوقيع 
عىل ذلك. وســيكون الفائز هــو من يصل أوالً 
إىل القمــة ليفوز مببلغ وقدره ثالثة آالف دوالر 
أمرييك، بحيث سيتم تقسيم الجائزة بالتساوي 
ألول الواصلني من فئتــي الذكور واإلناث علام 
بأّن للمشــاركني حريــة اســتكامل الطريق أو 

الرجوع إىل نقطة البداية. 
املقاصــد  مــن  بالعديــد  الســلطنة  وتزخــر 
الســياحية التي تلبي ملحبي سياحة املغامرات 
والتشــويق كل ما يصبون إليــه، كام أّنها تعترب 
أحد املنتجات الســياحية التي ال تدخر الوزارة 
جهــداً يف تطويرها لالســتفادة مــن املقومات 

الســياحية التــي تتمتــع بها كافــة محافظات 
الســلطنة. وقد قامت الــوزارة بتأهيل وصيانة 
عدد من املســارات الجبلية بكٍل من سلســلة 
جبــال الحجــر الرشقــي والغريب والسلســلة 
الجبلية مبســقط، وذلك بهدف تنشيط سياحة 
املغامــرات والرتويج لها، حيث تم تدشــني ١٢ 
مســاراً يف العــام ٢٠٠٥ م، وتعكــف الــوزارة 
حالياً عــىل تطوير وصيانة املســارات الجبلية 
القدمية الواقعة بسلسلتي جبال الحجر الرشقي 
والغريب، ناهيك عن استحداث مسارات جبلية 

قدمية مل يتم تأهيلها من قبل.
ويقــول عيل حســني، مديــر فريق هوســاك،: 

القى ”تحدي جبل شــمس“ يف نسخته املاضية 
رواجاً كبرياً مبشاركة أكرث عن ٢٠٠ متسابق من 
دول مختلفة، ونحن نأمل أن نســتقطب هذه 
السنة أعداداً أكرب من ُمحبي سياحة املغامرات 
والرياضات. نســتهدف من خــالل الفعالية أن 
ننجــح يف الرتويج للســلطنة كوجهة ســياحية 
متمّيزة للمغامريــن والرياضيني من كافة دول 
العــامل، حيث إّن الســلطنة وبال شــك ُتحظى 
بالعديد مــن املقّومات الســياحية من الجبال 
والسهول والشطآن والصحاري التي تجعل منها 
وجهًة مثالية للقيام بأنشطة رياضية وتشويقية 

متنوّعة.“ 

 مسقط - الرؤية 
متّكنــت إدارة حاميــة املســتهلك بالســيب 
من ضبــط رشكة متخصصــة يف إمداد بعض 
املستشــفيات واملراكز الصحية يف الســلطنة 
باألدوات واللوازم الطبية واملحاليل املختربية 
تقــوم بالتالعــب بتواريــخ صالحّيــة تلــك 
املستلزمات، وبالرتويج ألصناف أخرى منتهية 

الصالحية.
وتعــود تفاصيــل الواقعة إىل تلقــي اإلدارة 
معلومــات تفيــد بقيــام إحــدى الرشكات 
واللــوازم  األدوات  مجــال  يف  املتخصصــة 
الطبيــة بالتالعــب بتواريــخ صالحّيــة تلك 
املســتلزمات، وعىل ضوء هذه املعلومات تّم 
اتخــاذ اإلجراءات القانونّية الالزمة من بحث 
ومتابعة وتحري وجمع االســتدالالت للتأكد 
من هذه املعلومــات، حيث تأكد ألخصائيي 
الضبــط صّحتهــا، وعليــه تم التنســيق مع 
الجهــات املعنّيــة ألخذ املوافقات الرســمية 
ملداهمة موقــع الرشكة بغية التعرّف عىل ما 

يدور به من مامرســات. وبعد الحصول عىل 
املوافقات الرسمية، وبالتعاون والتنسيق مع 
وزارة الصحــة واإلّدعاء العــام ورشطة عامن 
السلطانّية تم وضع خطة للمداهمة وتكليف 
مأمــوري الضبــط بالتنفيذ حيــث تم ضبط 
العاملة اآلسيوّية تقوم بتغيري تواريخ صالحّية 
بعــض األدوات الطبّيــة وذلــك باســتخدام 
مــواد معينة عىل ذلك كــام تالحظ ملأموري 
الضبط وجود كمّيات كبرية من املســتلزمات 
الطبّية منتهية الصالحّية، وأخرى تّم التالعب 
بتواريــخ صالحيتها، حيث بلــغ العدد الكيل 
للعبــوات أكرث مــن (٩١٥٥١) عبّوة مام يعد 
مخالفــاً لقانــون حاميــة املســتهلك، وذلك 
حســب نص املــادة (٧) بشــأن حظر تداول 
الســلع املغشوشة، أو الفاسدة أو املقلدة، أو 
غري املــرصح بتداولها وبنص املــادة (٣) من 

الالئحة التنفيذية للقانون.
وبحسب تقارير مختصة فإن من شأن املواد 
ذات التغليف املعّقم أن تتسبب يف حدوث 
التهابات ملســتخدميها بســبب انتهاء فرتة 

التعقيــم، أما بخصوص املــواد ذات األجزاء 
البالســتيكّية كأنابيــب التنفــس مثــًال فإن 
التغيــريات يف خواص البالســتيك تســهم يف 
منو البكترييا وحــدوث اإللتهابات للمريض، 
وبخصوص املواد الخاصة باملختربات الطبية 
فقــد يــؤدي اســتخدام بعضهــا كاملحاليل 
منتهية الصالحية إىل تشخيص خاطئ وعالج 
املــرىض بطريقة غري صحيحــة، وبالتايل قد 
تؤثــر عىل صحــة املريض وزيــادة التبعات 
الصحّية عىل أقل تقدير، وقد تســهم يف أكرث 
مــن ذلك، علاًم بــأن جميع هــذه املواد ال 
يجوز استخدامها ألنها تعدت مّدة الصالحّية 
وبالتايل فإّنها لن تؤدي الغرض الذي صّنعت 
مــن أجله، وســتؤثر عــىل الصحــة العامة. 
وتؤكد الهيئة العامة لحامية املســتهلك عىل 
أهمّيــة التــزام املزّودين بالنظــم والقوانني 
ومراعاة اشــرتاطات الصحة والســالمة، كام 
تدعــو الجميع إىل رضورة التعاون يف اإلبالغ 
عن مثل هذه املامرســات بغّية الوصول إىل 

سوق مطمئنة وآمنة.

مسقط - الرؤية 
اختتمت مرحلــة التدريب ضمن برنامج 
ســفراء مناء، الذي تنظمــه مجموعة مناء، 
ضمــن سياســة التنمية املســتدامة التي 
تســعى من خاللهــا املجموعــة إىل بث 
ثقافتها يف املجتمــع املحيل. وتعد مرحلة 
التدريــب هي املرحلة األوىل من الربنامج 
التي استمرت ألكرث من ٣ أشهر، حيث بلغ 
إجاميل عدد الطالب املســتفيدين ١٤٢١ 
طالًبــا وطالبــة من مختلف املؤسســات 
التعليميــة يف الســلطنة ومراكز التدريب 

املهني.
وبلغ عــدد الســاعات التدريبية ١٠٦٤٨ 
ساعة مقسمة عىل ٣٦٠ طالب من جميع 
مــدارس الســلطنة بواقــع ٢١٦٠ ســاعة 
تدريبية، و٧٦٠ طالبا جامعيا من مختلف 
طالب الكليــات والجامعات بواقع ٦٠٨٠ 
ســاعة تدريبية، و٣٠١ من طالب معاهد 
التدريــب املهني وطــالب معاهد تأهيل 

الصيادين يف السلطنة بواقع ٢٤٠٨ ساعة 
تدريبية.

ويعد برنامج ســفراء مناء من أهم الربامج 
التــي تنظمهــا مجموعــة منــاء والــذي 
يســتهدف الطلبة مــن جميــع الرشائح 
التعليميــة لتعريفهــم وتدريبهم مبعارف 
ومهــارات التنميــة املســتدامة والطاقة 
املتجــددة وإدارة املخلفــات وإكســاب 
مســتدامة  ســلوكية  مهــارات  الطــالب 
وتعديل بعض املامرســات التي تستنزف 
مجاالت التنمية. وكام تهدف إىل تشــجيع 
الطلبــة عــىل العمــل الجامعــي وإدارة 
املشــاريع املســتدامة. ونــرش ذلــك بني 
أقرانهــم يف املجتمع من خــالل مهمتهم 
كســفراء مناء لخدمة الوطــن عىل صعيد 

الحارض أو املستقبل.
وستشهد املرحلة التالية من برنامج سفراء 
مناء تصفية أفكار واختيار املشــاريع التي 
ســيتم تنفيذها من قبل املشاركني خالل 

الفرتة من مايو إىل سبتمرب ٢٠١٧. 

مسقط – الرؤية 
يرعى املركز التجــاري الُعاميّن األمرييّك باقة من 
أنشــطة مركز مصنع االبتكار الــذي تّم افتتاحه 
مؤخرا، يف إطــار التزامه الدائــم بتعزيز وتنمية 
الســلطنة.  يف  املحلّيــة  املجتمعــات  مهــارات 
ويتضمن الدعم تقديم عدد من املنح الدراســّية 
التــي تتيــح للطــالب الُعامنيــني الحصول عىل 
عضوّية كاملــة يف مصنع االبتكار خالل موســم 
صيــف ٢٠١٧ لالســتفادة من أنشــطة التصنيع 
الرقمي واملعدات الصناعيــة الحديثة يف املصنع 

لتحويل أفكارهم اإلبداعية إىل واقع ملموس. 
وقال عــيل كــامل داود، رئيس املركــز التجاري 
الُعــامين األمريــيك: «انطالقــاً مــن إمياننا بكون 
الشباب يشكلون عامد املســتقبل وركنه الركني، 
فقــد حرصنا دامئاً عىل متكينهم لالبتكار واإلبداع 
وشق طريقهم نحو تحقيق أهدافهم املنشودة»، 
وأضاف: «إننا نثمن إطالق مبادرة مصنع االبتكار 
وفخورون بتقديم دعمنا لهذه املؤسسة املحلية 
املتفــردة، فضــًال عن ســعينا لتمكني الشــباب 
العامنيني لالستفادة منها بأفضل طريقة ممكنة».
وقــال فــراس بــن خميــس البلــويش، الرئيس 
التنفيــذي ملركز مصنع االبتكار: هدفنا األســايس 
يف مصنع االبتكار يكمــن يف نرش ثقافة التصنيع 
ضمن مختلف فئات املجتمع عرب االستفادة من 
أحدث التقنيات املعارصة من أجل تطوير حلول 
فعالة للتحديات التي نواجهها يومّياً. وال شّك أن 
املصنع ُيقّدر كل أشــكال الدعم واملساندة التي 
من شــأنها متكني شبابنا وترســيخ ثقافة االبتكار 

يف الســلطنة. ومن هنا، فإننــا فخورون برشاكتنا 
املميــزة مــع املركز التجــاري الُعــامين األمرييك 

ونشكره عىل ما قّدمه لنا من دعم سخي». 
ويشــار إىل أن مركز مصنع االبتكار مُيثل مرشوعا 
مشــرتكا بني هيئة تقنية املعلومــات وعدد من 
املخرتعــني الُعامنيــني. ويقــدم املركــز باقة من 
الخدمــات املتنوعة التي تشــمل معمال لالبتكار 

فضال عــن أحــدث تقنيــات التصنيــع الرقمي 
واألوىل من نوعها يف الســلطنة، حيث ســتكون 
متاحــة لعامــة الناس. كام يقــدم املصنع دعمه 
الفنــي والتقني ملســاعدة أعضائه يف تصنيع كل 
يشء تقريبا، بدءا من اإلكسسوارات البالستيكية 
للهواتــف النقالــة وصــوال إىل معــدات صناعة 

الفضاء.

عبدالله املخيني 
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ســجل املؤرش العام لســوق مســقط لألوراق املالية 
تقريًبــا نفس املســتوى الذي أغلق عنــده يف نهاية 
األســبوع املايض وهو ٥٤٧٥ نقطة، وذلك مع تباين 

إغالقات األسهم القيادية بني ارتفاع وتراجع.
وتراجــع ســهم بنــك مســقط بنســبة ١٪ تقريبــاً 
وهبط ســهم ريسوت لألســمنت ٢٫٥٪، ويف املقابل 
ارتفع ســهام االتصاالت: أوريــدو ٢، وعامنتل ٠٫٨٪، 
وتراجعــت قيم التداول واســتمر خروج االســتثامر 
األجنبي؛ حيث بلغ إجــاميل ٢٫٣٦ مليون ريال وبلغ 
صايف الفرق بني قيمــة رشاء األجانب وبيعهم حوايل 
٣٥ ألــف ريال صايف خروج. وشــهد إجاميل األوراق 
املالية املتداولة انخفاًضا بنســبة بلغت ١٣٫٤ يف املئة 
تقريًبــا وبلغ عددها نحــو ١١ مليون ورقــة مالية، 
ووصل عدد الصفقات التي متت خالل الجلســة إىل 

٤٨٩ صفقة.
وسجلت القيم السوقية للرشكات املدرجة يف السوق 
تراجعاً طفيفاً بنهاية الجلســة بلــغ حوايل ٣ ماليني 
ريال لتقف عند ١٧٫٨٤١ مليار ريال بانخفاض ٠٫٠١ 
يف املئة. وتّم أمس التداول عىل أسهم ٣١ رشكة، خرج 
منها ٧ أسهم رابحة مع تراجع أسعار ١١ سهاًم وبقاء 

١٣ ســهاًم آخر عىل أســعار إغالقها السابقة. وسجل 
املؤرش املايل ومؤرش الصناعة انخفاًضا، مقابل ارتفاع 
مؤرش الخدمات ومؤرش الســوق الرشعي مع ارتفاع 
ســهمي االتصــاالت. وجاء إغالق املــؤرش املايل عند 
٧٩٩٤ نقطة بنســبة تراجع ٠٫١٨٪، فيام أغلق مؤرش 
الصناعة فاقــدا ٣٢ نقطة وأغلق عــىل ٧٤٥٢ نقطة 
ومبا ميثل ٠٫٤٣٪ أقل من مســتوى اإلغالق الســابق، 
أّما مؤرش الخدمات فسجل ارتفاًعا إىل مستوى ٢٨٠٧ 
نقطة، بينام كان ارتفاع مؤرش السوق الرشعي ضئيل 
للغايــة ما أبقــاه تقريباً عند نفس مســتوى إغالقه 

السابق عىل ٨٠٠ نقطة.
وتصدر ســهم الخدمات املاليــة قامئة األوراق املالية 
األعىل ربًحا حســب نســبة التغري يف الســعر بنسبة 
زيــادة ٨٪ ليصل إىل ٠٫١٠٨ ريال. أّما قامئة األســهم 
األكــرث تراجًعا بنســبة التغيري يف الســعر فكان عىل 
رأسها ســهم ريسوت لألسمنت بســعر إغالق ١٫١٥ 
ريال بانخفاض ٣٠ بيســة. ويف قامئة األســهم األكرث 
إقبــاالً من حيث قيــم التداول، فتصدر ســهم بنك 
صحــار بقيمة تداوالت ٥٨٣ ألــف ريال مثلت ٢٥٪ 
من إجاميل التداوالت. وجاء يف املركز الثاين سهم بنك 
مسقط وبلغت قيم التداول عليه خالل الجلسة ٤٨٩ 

ألف ريال بنسبة ٢١٪ من إجاميل قيم التداول.
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وقــال عوض بــن خلف بن محمــد الهوم 
امليايس رئيــس وفد غرفة تجــارة وصناعة 
عامن التجاري املشارك يف املعرض الصناعي 
مبدينة بورصة الرتكية: تكللت مساعي الوفد 
بالنجاح وتكللت كذلك رؤية وأهداف غرفة 
تجــارة وصناعة عامن بالنجــاح من خالل 
مــا كســبناه نحن رواد األعــامل من خالل 
املشــاركة يف هذا الوفد بتبادل الخربات مع 
نظرائنا رجال األعــامل وصاحبات األعامل 
األتــراك وكذلك مــن خالل مــا وفقنا إليه 
من متكن بعض الرشكات العامنية الصغرية 
واملتوسطة األعضاء يف الوفد من إبرام بعض 
العقــود واالتفاقيــات مع بعــض الرشكات 
واملؤسســات الرتكية الصغرية واملتوســطة. 
ومــن بني العقــود التي تــّم التوقيع عليها 
بــني رابطة اتحاد الرشق األوســط للســفر 
والســياحة التي تضم أكــرث من ٢٩٠ رشكة 
ومكتب سفر وســياحة عىل مستوى العامل 
ورشكة ســامء مســقط للســفر والسياحة 
لصاحبها صالح الراشــدي وتقيض االتفاقية 
عــىل أن تكون رشكة مســقط وكيال لرابطة 
اتحاد الرشق األوســط للسفر والسياحة يف 
الســلطنة. واأليام القادمة ســتكون حبىل 
باألخبار الســارة يف إبرام عقود جديدة بني 

رجال األعامل العامنيني ونظرائهم األتراك.
لرتتقــي)  (شــاركنا  أّن  املياســري  وأضــاف 
مبادرة ناجحة والغرفة برئاسة سعادة سعيد 
بن صالح الكيومي تسري وفودا تجارية تضم 
أصحاب املؤسســات الصغرية واملتوسطة يف 
زيارات إىل خارج الســلطنة يتم من خاللها 
االطــالع عــىل التجارب املتميــزة يف الدول 
الشقيقة والصديقة، وأقدم الشكر لسعادة 
رئيــس الغرفــة وملجلــس اإلدارة والجهاز 
املتميــزة ودعمهم  التنفيــذي ملســاعيهم 
الالمحــدود ألصحــاب املرشوعات الصغرية 
واملتوسطة وملا يقدمونه من دعم ومساندة 

إلنجاح زيارات مثل تلك الوفود.
وقــال صالح بن ســامل خصيب الراشــدي 
رجل أعامل وصاحب مؤسسة سام مسقط 
للســفر والســياحة إن الزيارة التي قام بها 
الوفــد إىل جمهورية تركيــا وبالتحديد إىل 
محافظة بورصة كللت والحمدالله بالنجاح 
وأتاحت الزيــارة االلتقاء مع رجال األعامل 
بجمهوريــة تركيــا وبحث فــرص التعاون 
والرشاكــة يف مختلف املجاالت مشــريا إىل 
أّن الرشكــة وفقت بدعم مــن رئيس الوفد 
واملســؤولني يف غرفة تجارة وصناعة عامن 

بصورة عامة يف إبــرام عقد تعاون ورشاكة 
مــع رابطة اتحاد الرشق األوســط للســفر 
والســياحة لالســتفادة من تجربة الرابطة 
يف تنشــيط أداء الرشكــة يف مجــال العمل 
الســياحي وبالتــايل املســاهمة يف الرتويج 
للســياحة إىل السلطنة خصوصا ولقد ملسنا 
تقبــال إيجابيــا ورغبة مــن الجانب الرتيك 

للتعاون يف هذا املجال املهم والحيوي.
وأوضح الراشــدي أّنه ســيعقد قريبا اللقاء 
الرســمي برئيس املركز يف السلطنة لتوقيع 
العقــد النهــايئ مــع الرشكة. وأكــد صالح 
الراشدي أهمية الدور الكبري الذي تقوم به 
الغرفة يف تنظيم مثل هذه الزيارات للوفود 
التجارية التــي تضم املؤسســات الصغرية 
واملتوســطة شــاكرا القامئــني عــىل مبادرة 
(شاركنا لرتتقي) لدورهم املتميز يف تسهيل 

مثل الزيارات وتوفري كل أسباب نجاحها.

وقــال محمــد حمــود البلــويش صاحــب 
مشــاريع الشــارق الوطنية: انطباعنا جيد 
عن مشــاركتنا يف املعــرض الصناعي الرتيك 
ضمن وفد املؤسســات الصغرية واملتوسطة 
الذي نظمتــه غرفة تجــارة وصناعة عامن 
ضمن مبادرة (شاركنا لرتتقي) وهي مبادرة 
متميــزة موجهة بصورة أساســّية للرشكات 
الصغــرية واملتوســطة يف مختلف املجاالت 
حيث مكنتنا هذه املشــاركة مــن االلتقاء 
بعدد مــن رجال األعامل األتراك وعدد من 
أصحاب رشكات اإلنشــاءات الرتكية وكانت 
اســتفادتنا جيــدة من هذه املشــاركة من 
حيث تبادل الخربات يف هذا املجال واالطالع 
عىل تجاربهم واالســتفادة منهم كام اطلع 
الوفد يف املعــرض الصناعي عىل الصناعات 
الرتكية يف مواد البناء واالنشاءات، الرتكيب، 
التدفئــة، التربيد، التكيــف، الغاز الطبيعي 

والتقنيات والصناعات الرتكية بشــكل عام؛ 
واملعــرض كان شــامال وقــد حــرض الوفد 
التجاري أغلب الفعاليات املصاحبة وزيارة 
العديــد من املواقع التجارية واملؤسســات 
التجاريــة كــام التقــى الوفــد بعــدد من 
املســؤولني األتراك واملستثمرين وتم تبادل 
الخربات العامنية الرتكية. ونتقدم بالشــكر 
الجزيــل إىل غرفــة تجــارة وصناعة عامن 
إلتاحــة الفرصــة لنــا للمشــاركة يف هكذا 
معــارض ونخص بالشــكر ســعادة رئيس 

الغرفة واألخ عوض امليايس رئيس الوفد.
وقالــت مريــم بنــت عبدالله بــن مبارك 
املخينية صاحبة رشكة ربوع الرميس للتجارة 
واملقاوالت: أشكر جزيل الشكر غرفة تجارة 
وصناعــة عامن عــىل إتاحة هــذه الفرصة 
لزيارة تركيــا وبالتحديــد محافظة بورصة 
الصناعيــة مــع الوفــد العامين كام أشــكر 

جزيل الشــكر رئيس الوفــد عوض امليايس 
والقامئــني عىل الوفد يف الغرفة، حيث إنهم 
بذلوا كل الجهد لتســهيل كل ما نحتاجه يف 
هذه الرحلة املفيــدة، كام أتاحت يل هذه 
املشاركة فرصة االلتقاء ببعض املستثمرين 
األتراك ومــن مختلف الدول املشــاركة يف 
املعــرض الصناعي الرتيك الذين اســتفدت 
منهــم مبعرفتــي بالكثــري مــن املجــاالت 
االســتثامرية العاملية، راجية من الله تعاىل 
أن يوفقنــا جميعا يف مــا حصدناه يف هذه 
الرحلة وما سنحصده يف الرحالت القادمة؛ 
منفعة لنــا ولبلدنا الحبيبــة الغالية عامن 
بقيادة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن 
سعيد املعظم -حفظه الله ورعاه - ونشكر 
غرفــة تجارة وصناعة عامن عىل تســيريها 
للوفود التجارية وعىل رأســها رئيس الغرفة 

سعادة سعيد بن صالح الكيومي.
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مسقط - الرؤية 
أطلق الهالل للخدمات املرصفية اإلســالمية بالبنك 
األهيل مؤخراً منتج خدمــات اإلجارة املتوافقة مع 
أحــكام ومبــادئ الرشيعة اإلســالمية، حيث ميكن 
للعمالء االســتفادة منه لتمويل التعليم ومصاريف 
الزواج والعالج الطبي وأجرة تشــييد املباين وغريها 

من املتطلبات الشخصية املتنوعة. 
وقال لويد مادوك، الرئيس التنفيذي للبنك األهيل: 
يتميز منتج خدمــات اإلجارة من الهالل للخدمات 
املرصفية االسالمّية بأنه يسهل عىل العمالء الوصول 
إىل فــرص متويل احتياجاتهم الشــخصّية، وذلك يف 
وقت يــزداد فيه الطلــب عىل التمويــل املتوافق 
مع أحــكام الرشيعــة اإلســالمية، حيــث بإمكان 
الجميع االستفادة منه ونحن سعداء بهذا النموذج 
للتمويل، خصوصا وأّن املنتجــات والخدمات التي 
يقدمها الهالل للخدمات املرصفية اإلســالمية تفي 
باحتياجــات كافة رشائــح وفئات العمــالء، حيث 
يلتــزم الهالل  بتلبية احتياجاتهــم مبعايري متوافقة 

مع أحكام الرشيعة اإلسالمية وبخدمات مميزة.
وقــال محمد الحــاريث القائم بأعامل رئيس قســم 
الخدمات املرصفية اإلســالمية بالهــالل للخدمات 
املرصفيــة االســالمية: منتجاتنــا مصممــة لتمكني 
العمــالء مــن تحقيــق تطلعاتهــم  وأهدافهم. يف 
حني أّن مــا توصف به خدماتنا بأّنها رسيعة ومرنة 
ومريحــة يف تلبيــة احتياجــات الجميــع، جميعها 
مميزات تســهم يف مســاعدة العمالء عىل تحقيق 
أحالمهــم واالســتمتاع بالحياة بأفضــل صورها بل 
أيضا إكســابهم القــدرة عىل مواجهــة التحديات. 
لذلك بإمكان العمالء التواصل مع البنك لالستفادة 
من أي خدمة متويــل متوافقة مع أحكام الرشيعة 
اإلســالمية، مثل متويل رســوم الدراســة والتعليم، 

ومتويل مرصوفــات الزواج، وحزم الســفر.. وإلخ، 
حيــث إن الهــالل للخدمــات املرصفية اإلســالمّية 
النافذة اإلسالمية للبنك األهيل يقدم مجموعة من 
املنتجات املتخصصة التي ميكن للعمالء االســتفادة 

منها.
ويشــار إىل أّن الهالل للخدمات املرصفية اإلسالمية 
وعــرب خدمات اإلجــارة يوفــر التمويــل املتوافق 
مــع أحكام ومبــادئ الرشيعة اإلســالمية ملختلف 
املتطلبات الشــخصية التي تشــمل متويل الدراسة 
والتعليــم، والســفر والحــج والعمــرة وخدمــات 
النقــل والعالج الطبــي ومصاريف الــزواج والبناء 
واإلســكان وغريها من االحتياجات الشخصية.  ويف 
إطار توفريهــذه الخدمات لكافــة رشائح املجتمع 
يحــرص الهالل للخدمات املرصفية اإلســالمية عىل 
االرتباط باتفاقيات تقديم خدمات مع العديد من 
مزودي مختلف أنواع الخدمات، حيث يقوم برشاء 
الخدمــات التي يرغــب فيها العمــالء، ثم يقدمها 
لهــم وفق معايــري ورشوط اإلجارة.  وقد شــهدت 
خدمات الهالل للخدمات املرصفية إإلســالمية منوا 
كبرياً منذ إطالقها  يف عام ٢٠١٣. حيث تتسع قاعدة 
املســتفيدين مــن املنتجات والخدمــات املتوافقة 
مع أحكام الرشيعة اإلســالمية التي يقدمها الهالل 
للخدمــات املرصفيــة اإلســالمية لتشــمل األفراد 
والرشكات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وعمالء 
البيــع بالتجزئة، وتقدم هــذه الخدمات من خالل 
ســبعة فروع متخصصة ومنترشة يف كل من الوطية 
مبحافظة مســقط، وبهال والرستاق وصحم وصاللة 
وسامئل واملوالح. وباإلضافة إىل هذه الفروع ميكن 
أيضــا خدمة العمالء عرب مركز االتصال الذي يعمل 
طوال أربع وعرشين ساعة عىل مدار أيام األسبوع، 
وكذلك عرباملنافذ املخصصــة لخدمة العمالء وعرب 

أجهزة الرصف اآليل يف جميع أنحاء السلطنة.

مسقط –  الرؤية
أســدل الســتار عىل معــرض التعليــم العــايل الرائد يف 
الســلطنة (جيديكس) ومعرض تعمني الوظائف بحضور 
أكرث من ۲٤۰۰۰ زائر خالل أيام املعرض الثالثة. وشاركت 
يف معرض جيديكس أكرث من ٢٠٠ جامعة وكلية مرموقة 
من أكرث من ٢٠ دولة، يف حني شــاركت يف معرض تعمني 
الوظائــف أكرث من ٥٠ رشكة رائدة مــن القطاعني العام 
والخاص يف الســلطنة. وتبــادل العارضــون خرباتهم يف 
املعرضني األكرث شــهرة تحــت تنظيم الرشكــة العامنية 

للتجارة واملعارض. 
وقال أندري كورنيلسن، ممثل مؤسسة التبادل األكادميي 

األملانية ومحارض أملــاين إن معرض جيديكس يف منطقة 
الرشق األوســط ُيعد منصة جيدة لرتويج برامج مؤسسة 
التبــادل األكادميــي، حيث شــهدت املؤسســة اهتامماً 
متزايــداً خالل الســنوات األخرية من الطلبــة الُعامنيني 
نحــو الجامعات األملانية. وأضاف: لدينا أكرث من ١٨٠٠٠ 
برنامج يف أكرث من ٤٠٠ جامعة. لذلك؛ بإمكانك الحصول 
عىل أي برنامج أو مقرر تعتزم دراســته يف أملانيا بالرغم 
مــن أن أغلب الربامــج متوفرة باللغة األملانية وليســت 
باإلنجليزيــة. فبام أن الربامج متوفرة مجاناً، فهذه كذلك 
فائدة إضافيــة للطالب ليأتوا إىل أملانيــا. وقالت د. مها 
كوبيل الرئيســة التنفيذية وعميدة كلية مجان الجامعية 
إّن معــرض جيديكس ميثل فرصًة ممتــازًة للتعارف بني 

مؤسسات التعليم العايل، ليس فقط عىل املستوى املحيل 
فحســب، ولكن عىل املســتوى الدويل كذلــك؛ وقالت: 
يحرص موظفو كلية مجان عىل حضور معرض جيديكس، 
فــني والطلبة  حيــث تعرض الكليــة برامجهــا إىل املوظِّ
املتوقــع دخولهم إليهــا كذلك. فيحــرص موظفو مركز 
الدراسات العليا واألكادمييون وموظفو القبول والتسجيل 
وموظفو التســويق بالكلية والطالب الخريجون والطلبة 
املنتظمــون حاليــاً يف الكلية عىل املشــاركة يف املعرض. 
فربامجنا ُتَحــّدث بناًء عىل رؤية الدولة ورؤية ورســالة 
فني املحتملني؛  الكلية. أيضاً، نتحدث يف املعرض مع املوظِّ
حيــث نأخذ بعني االعتبار احتياجاتهم ومالحظاتهم عىل 
برامجنــا التدريســية. وقالت خلود الغّســانية، رئيســة 

قســم الطالب الدوليني بعامدة الدراسات الُعليا بجامعة 
الُســلطان قابوس إن معرض جيديكس ُيعد فرصة مهمة 
جداً ملؤسسات التعليم العايل لرتويج برامجها وخدماتها 
للعاّمة؛ وقالت: شــاَرَكت يف معرض جيديكس هذا العام 
ثالث وحدات من جامعة الُسلطان قابوس وهي: عامدة 
الدراســات الُعليــا وعامدة القبــول والتســجيل ومركز 
الدراســات التحضريية. وســعدنا باغتنام هــذه الفرصة 
يف التعريــف بربامج الدراســات الُعليا وبرنامج الســنة 
التأسيســية. وُتقدم الجامعة سنوياً مجموعة من بعثات 
الدراسات الُعليا بعد التنافس عليها، كام أّنها ُتقّدُم برامج 
تدريبية وورش عمــل مفتوحة للعامة والتي ُتعترب جزءا 

من خدمات الجامعة اُملقّدمة للجمهور.

مسقط - العامنية
تبــدأ يف الســادس عرش مــن أكتوبــر املقبل أعامل 
النســخة الثانيــة عــرشة ملؤمتــر ومعــرض الغذاء 
والضيافــة الذي يعــد أهم حدث ســنوي يف مجال 
الغــذاء والضيافة يف الســلطنة وتنظمه رشكة أعامل 
املعــارض الُعامنيــة (ُعــامن إكســبو) مبركــز ُعامن 

للمؤمترات واملعارض ويستمر لثالثة أيام. 
ومــن املتوقــع أن تشــارك يف الفعاليــات أكرث من 
١٥٠ رشكــة محليــة وعامليــة من مصنعــي األغذية 
واملرشوبات واملســتوردين واملنتجني وتجار التجزئة 
ومقدمــي خدمــات واملطاعــم ومقدمــي خدمات 
التعبئة والتغليف والتجهيز والبائعني يف هذا املعرض 
وكذلك القامئني عىل صناعة الســياحة بكل منتجاتها 

وتجهيزاتها.
ويأيت املعرض لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من 
أصحاب األعــامل ومصممي الديكــورات الداخلية 

للمنشــآت الســياحية وكذلــك احتياجــات مديري 
وأصحاب االســرتاحات واملطاعم السياحية ومديري 

املشــرتيات بهذه املنشــآت مبــا يحتويه مــن مواد 
ومعدات وآليات تخدم املجال السياحي.

ويصاحب املعرض مؤمتر عن سالمة الغذاء مبشاركة 
عــدد من الخــرباء الدوليني يف مجال ســالمة الغذاء 
وكافــة الجهــات العامــة والخاصــة ذات العالقــة 
ملناقشة عدة محاور تتصل بسالمة األغذية وأحدث 
السياســات واللوائــح والطــرق املبتكــرة والتقدم 
التكنولوجــي فيام يتعلــق بضامن ســالمة األغذية 

والتأكد من جودتها.
ويســتهدف املعــرض واملؤمتر أصحــاب األعامل 
التجاريــة املتعلقــة بالغــذاء والضيافــة وخاصة 
املؤسســات الصغرية واملتوســطة لعقد رشاكات 
جديدة والتعــرف عىل املزيد مــن التطورات يف 
هــذه الصناعة واتجاهاتها الحالية واملقبلة، ويعد 
فرصــة لاللتقاء والتواصل مــع املوردين الدوليني 
واملحليني واملشرتين املحتملني وللتعرف أيضا عىل 
معايري الجودة العالية واالســرتاتيجيات التي من 
شــأنها تعزيز هذه الصناعة ومجاالت االســتثامر 

فيها.

أبرم ممثلو الــرشكات العامنية الصغرية واملتوســطة أعضاء وفد «الغرفة» 
املشــارك يف فعاليــات املعرض الصناعــي بالجمهورية الرتكيــة العديد من 
العقود واالتفاقيات مع الرشكات واملؤسســات الرتكية الصغرية واملتوسطة، 
إىل جانب توقيع عقد بني رابطة اتحاد الرشق األوسط للسفر والسياحة التي 
تضم أكرث من ٢٩٠ رشكة ومكتب ســفر وسياحة عىل مستوى العامل ورشكة 
سامء مسقط للسفر والسياحة. كام عقد الوفد خالل الزيارة عددا كبريا من 
اللقــاءات الثنائية مع أصحاب وصاحبات األعامل الصغرية واملتوســطة يف 
تركيا ووفود الدول املشــاركة يف املعرض الصناعي الذي تضمنت الصناعات 
الرتكيــة يف مجاالت مواد البناء واإلنشــاءات والرتكيــب والتدفئة والتربيد 
والتكيف وتوصيل الغاز الطبيعي والتقنيات وغريها من املجاالت األخرى.

مسقط – الرؤية 

عيل البلويشمريم املخينيةمحمد البلويشصالح الراشدي
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مسقط - الرؤية

كشــفت أوارص عــن «مهرجــان الرسعــة» 
لعمالئهــا الجدد يف مناطــق العذيبة والغربة 
عــدي،  والقــرم، ووادي  اإلعــالم،  ومدينــة 
والحمرية، والوادي الكبري، ودارسيت، وحلة 

السد، والوطية. 
ودشــنت الرشكة الرائــدة يف توفري خدمات 
املتخصصــة،  العريــض  للنطــاق  اإلنرتنــت 
حملــة «رسعة تفوق الخيال» وفتحت الباب 
الســتقبال طلبات مســبقة للحجز بالنســبة 
للمناطق الجديدة التي ستشــملها التغطية، 
وذلك يف ســبيل تســهيل إجراءات االشرتاك 
بالنســبة للعمــالء الذيــن كانــوا يتطلعون 
لخــوض التجربة مع خدمــات أوارص فائقة 
الرسعــة. وميكــن اآلن للمقيمــني يف مناطق 
التغطيــة الجديدة التقــدم بطلب خدمات 
أوارص مســبقاً من صالة عــامن أفينيوز مول 
أو منفذ ســيتي سنرت مسقط أو موقع أوارص 
اإللكــرتوين أو رقــم أوارص عىل الواتســاب. 
وسيحصلون عىل األولوية يف توصيل الخدمة 
إليهم. وبتدشني هذه الحملة ستكون أوارص 
قــد وضعت أسســاً جديدة مبعنــى الكلمة، 
وطبعت بصامتها الواضحة يف مناطق مختلفة 
من العاصمة، حيث سيســتمتع سكان هذه 
املناطق بالرسعة وعدم انقطاع االتصال التي 

كانت مصدر عناء لهم عىل مدى الســنوات 
السابقة.

وبجانب هذه الحملة، فإنَّ أوارص تقدم عرضاً 
رائعاً لعمالئها وهو اشــرتاك مجاين ملدة شهر 
وترقية مجانية للعمالء الجدد للباقات الثالث 

األوىل: سيحصل مشرتكو باقة ٢٠ ميجابت يف 
الثانية عىل اشــرتاك مجاين مدته شهر وستتم 
ترقيــة باقتهم إىل باقة ٥٠ ميجابت يف الثانية 
للشــهر األول؛ ومشرتكو باقة ٥٠ ميجابت يف 
الثانية ســيحصلون عىل اشرتاك مجاين مدته 

شهر وســتتم ترقية باقتهم إىل ١٥٠ ميجابت 
يف الثانية للشهر األول؛ كام سيحصل مشرتكو 
باقــة ١٥٠ ميجابــت يف الثانية عىل اشــرتاك 
مجاين مدته شــهر وســتتم ترقية باقتهم إىل 
٣٠٠ ميجابت يف الثانية للشهر األول. يستمر 

العــرض ملدة ٣ أشــهر ابتداء مــن ٢٣ أبريل 
ولغاية ٢١ يوليو ٢٠١٧.

وقال عصام اإلســامعييل مدير دائرة القسم 
التجــاري بالرشكــة: ”إن عمليــة التوســيع 
والتطويــر الجاريــة مذهلة من عــدة نواٍح، 

حيث نتــج عنها إطــالق مهرجــان الرسعة 
لدى أوارص والذي ســيكون حدثاً مســتمراً، 
وســنعمل عىل تغطية املزيد مــن املناطق. 
كام أن أوارص قد فتحت اآلن املجال للعمالء 
يف مناطــق التغطية الجديدة لتقديم طلبات 
توصيل الخدمة، وذلــك يف كل من العذيبة، 
الغربة، مدينة اإلعــالم، والقرم، ووادي عدي، 
والحمرية، والوادي الكبري، ودارسيت، وحلة 
الســد، والوطية. وهذا اإلنجاز يعترب ترجمة 
واقعية للخطط الرامية إىل جعل أوارص تحتل 
موقــع الصــدارة باعتبارها مــزود الخدمات 
األرسع منــواً يف البالد، وتلبية للطلب املتزايد 
من العمالء عىل خدمات إنرتنت أكرث رسعة».

وبعــد أن حازت أوارص عــىل ثقة العمالء يف 
قدرات اإلنرتنت عالية الرسعة لديها، وشبكتها 
املتناميــة باطــراد، فقد أثبتــت جدارتها يف 
مناطق تواجدها وســتقوم باملثل يف املناطق 
الجديدة ســتدخل ضمن شبكتها. ومن شأن 
إدخال شــبكة فايربنت للمنازل والرشكات يف 
مناطق جديدة أن ميهد الطريق أمام السكان 
لتجربة الرسعات غري املسبوقة، والتي كانت- 
وســتظل- الســمة املميزة والعالمة الفارقة 
ألوارص منذ أن دشــنت عملياتهــا قبل عام. 
وتســعى أوارص إىل توسيع شــبكتها لتغطية 
املزيد مــن املناطق، واملحافظــة دامئاً - كام 

عودت عمالءها - عىل الجودة واالهتامم.
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املصنعة – الرؤية
عقــدت رشكة املها لتســويق املنتجات النفطية 
مبنتجع امللينيــوم بوالية املصنعــة اجتامعاً مع 
مرشيف ومسؤويل محطات تعبئة الوقود مبحافظة 
جنوب الباطنة، استعرض خالله التحديات التي 
تواجــه املحطات واآلليــات الناجعــة لتذليها، 
وصوال إىل تقديم خدمات راقية لكافة العمالء. 
وناقــش االجتــامع أهميــة جــودة الخدمات 
املقدمة للعمالء الكرام من خالل توفري خدمات 
ســهلة ورسيعة وآمنة ملرتــادي محطات خدمة 
وقــود ”املها“ واالهتــامم بالخدمــات املرافقة 
كمحالت التسوق الرسيع ودورات املياه وكذلك 

مراكز غسيل وتشحيم املركبات . 
وشــهد االجتــامع التنويــه إىل أهميــة الرتويج 
للمنتجات الخاصة برشكة ”املها“ كبطاقة الريال 
اإللكــرتوين وبطاقــة العائلة رميــاس ومنتجات 
الزيوت ومشتقاتها وتوضيح املشاريع التي تنوي 
الرشكة تنفيذها كبناء املحطات الجديدة وهدم 
وإعادة بنــاء املحطات القدمية، وإنشــاء مراكز 
لغسيل وتشحيم املركبات وذلك لتوفري خدمات 

عاليــة الجودة للعمالء الكرام. وأشــاد أحمد بن 
ســامل الكندي مدير تطوير األعــامل برشكة املها 
لتســويق املنتجات بالتعاون املشرتك بني مرشيف 
ومسؤويل املحطات ورشكة ”املها“ من أجل توفري 
بيئــة صحية متميــزة لكافة مرتــادي املحطات 
بكفاءة وجــودة عالية.  ويف ختام االجتامع وزع 

مدير تطوير األعامل الهدايــا التحفيزية ملرشيف 
ومســؤويل املحطات تكرميــاً لهم عىل جهودهم 
الطيبــة واملثمرة. ويشــار إىل أنَّ رشكــة ”املها“ 
افتتحت محطتني لخدمة الوقود بجنوب الباطنة 
األوىل مبنطقــة ودام الســاحل بواليــة املصنعة، 

والثانية مبيناء الصيد البحري بوالية السويق. 

مسقط – الرؤية 
أعلَن بنــك نزوى عن تعيني الدكتور منصور عيل محمد 
القضــاة يف منصــب الرئيــس الجديــد لقســم االلتزام 
الرشعي. وســيتوىل القضاة مهمــة اإلرشاف عىل تطبيق 
البنك لكافة أعامله وعملياته التشــغيلية مبا يتامىش مع 
الرشيعة اإلســالمية. وســيعمل جنباً إىل جنب مع لجنة 
الرقابــة الرشعية يف البنك لتعزيز وضــامن اتباع أفضل 
املامرســات وأكرثها شــفافية يف طرح وتطوير محفظة 
املنتجات والخدمات. وقال الدكتور القضاة، رئيس قسم 
االلتزام الرشعي الجديد لدى بنك نزوى: ”يتمحور دورنا 
يف اللجنة حول تقديم االستشــارات الرشعية الشــاملة 
لكل ما يقوم به البنك من أعامل ومبا يتامىش مع اإلطار 
التنظيمي للصريفة اإلســالمية املوضــوع من قبل البنك 
املركزي الُعامين. كام نتعاون مع جميع األقسام املختلفة 
والفريــق اإلداري بالبنك لضامن تحقيق أعىل مســتوى 
من الشــفافية يف كافة املعامالت املالية واملرصفية التي 
ينفذهــا البنــك“. وُيعــد الدكتور منصــور عيل محمد 
القضاة أحد رواد قطاع الصريفة اإلســالمية حيث ميتلك 
خربات واســعة متتد ألكرث مــن ٢٠ عاماً يف هذا القطاع. 
وقبيــل انضاممــه إىل بنك نزوى، تقلــَد القضاة العديد 
من املناصــب املرموقة لدى عدٍد من أبرز املؤسســات 
املاليــة واملرصفية يف املنطقة. وتتضمن مســريته املهنية 
الحافلــة العمــل كمســاعد مديــر عــام إدارة الرقابة 

الرشعية يف مرصف اإلمنــاء بالرياض، ومدقق داخيل يف 
دائـــرة التدقيق الداخيل والرشعي ومســؤول التفتيش 
الرشعــي، وأمــني رس هيئــة الرقابة الرشعيــة يف البنك 
اإلســالمي األردين.  ويشــار إىل أن رئيس قســم االلتزام 
الرشعي يحمل درجة الدكتــوراه يف االقتصاد واملصارف 
اإلسالمية من جامعة الريموك يف األردن. وحصل القضاة 
عــىل شــهادة املدقق الرشعــي املحرتف مــن املجلس 
العام للبنوك اإلســالمية، (CISSA)، والدبلوم املهني يف 
التدقيق من األكادميية العربية للعلوم املالية واملرصفية، 

.(CIB) وشهادة املرصيف اإلسالمي املعتمد

إبراء – الرؤية 
احتفلــت رشكة تكافــل عامن للتأمــني بافتتاح 
فرعهــا الجديــد يف والية إبراء مبحافظة شــامل 
الرشقية تحت رعاية ســعادة الشــيخ صقر بن 
ســلطان الشــكييل وايل إبراء وبحضــور لفيف 
من املدعوين وأهايل الوالية. وعربَّ الشــيخ راشد 
بن ســيف الســعدي رئيس مجلس اإلدارة عن 
بالغ رسوره الفتتاح الفرع الجديد وعن شــكره 
الجزيل لسعادة الشــيخ راعي الحفل وأفاد بأن 
هذه املناســبة وليدة الجهود الدؤوبة واملخلصة 
التــي تبذلهــا الرشكة لتمكــني أبناء الســلطنة 
واملقيمــني فيها من االســتفادة مــن الخدمات 
واملنتجات املتميزة التي تقدمها وسعيها الدائم 
لتقريب املسافات التي تفصلها عن عمالئها من 
خالل استكامل شبكة من الفروع تغطي جميع 

مناطق السلطنة.
وأعربــت جناب الســيدة الدكتــورة روان بنت 
أحمد آل ســعيد الرئيــس التنفيذي للرشكة عن 
شكرها وامتنانها  لراعي الحفل والحضور األكارم 
وقالت إن الرتحيب والتشــجيع الذي حظيت به 
الرشكة يف إبراء يحتم عليها أن ترد هذا الجميل 

من خــالل تقديــم خدمات التأمــني عىل أعىل 
املســتويات إىل أهايل الوالية واملناطق املحيطة 
بهــا يف محافظة شــامل الرشقيــة. وأضافت أنَّ 
هــدف الرشكة النهايئ هو الوصــول إىل العمالء 
وتعريفهــم عىل املنتجات التــي تقدمها لهم يف 
ســبيل تحقيق الحامية الالزمة لهم وملمتلكاتهم 

وأعاملهــم.  ويشــار إىل أن رشكــة تكافل عامن 
للتأمــني ش.م.ع.ع هــي رشكة مســاهمة عامة 
تأسســت يف عــام ٢٠١٤ وهي رائــدة يف أعامل 
التأمــني التكافيل املتوافق مــع مبادئ الرشيعة 
اإلســالمية وتقــدم لعمالئها باقــة متنوعة من 
املنتجات التي تحقق االطمئنان لهم والحامية. 

مسقط – الرؤية 
أعلنت Ooredoo عن خططها لتوســيع 
نطاق تغطية شــبكتها لإلنرتنــت املنزيل 
فائــق الرسعــة عــرب األليــاف البرصية 
لتشمل الغربة الجنوبية والغربة الشاملية 
العمالء  وســتمكن  الشــاملية.  والعذيبة 
من االســتمتاع باإلنرتنت برسعات فائقة 
تصــل إىل ١ جيجابت/ثانية وبيانات غري 
محدودة ودقائــق ُمكاملات غري محدودة 
  Ooredooمــن وإىل الخــط الثابت لـــ
وتخفيضات رائعة عىل املكاملات الدولية 

والكثري من املزايا الرائعة.
وقال جوهــان بوس، الرئيــس التنفيذي 
للوحدة التجارية: يتمحــور تركيزنا حول 
تعزيز مكانتنا كــرواد لخدمات البيانات 
بالســلطنة مــن خــالل طــرح منتجات 
وخدمات بقيمة مناسبة لعمالئنا مدعومة 
بشبكتنا عالية الكفاءة. ومن خالل شبكتنا 
لأللياف البرصيــة فائقــة الرسعة أصبح 
بإمكان عمالئنا االستمتاع برسعات هائلة 
لإلنرتنت وباقات متنوعة بقيمة تنافسية 

من شأنها إثراء تجربتهم وتوفري خدمات 
االتصاالت مبستوى ال مثيل له.

وتتوفــر باقــات اإلنرتنــت املنــزيل فائق 
الرسعة باأللياف البرصية بقيمة ســنوية 
رائعة ُتعد األفضل عىل مســتوى ســوق 
االتصــاالت وتبدأ مــن٢٨ ريــاال عامنيا. 
وتقــوم Ooredooبتوفــري املــودم مــع 
خدمــات الرتكيــب مجانــاً. ومــن خالل 

االشــرتاك يف أي باقــات اإلنرتنت املتاحة 
ســيحظَى العمالء مبزايا إضافية تشــمل 
بيانات غري محدودة عىل كل الباقات. وال 
تقترص مميزات الباقات عىل رفد العمالء 
بخدمات اتصاالت رسيعة وموثوقة فقط 
بل وتشــمل دقائق مجانية غري محدودة 
 ،Ooredooمــن وإىل الخــط الثابت لـــ
وخصومات عىل املكاملات الدولية وجودة 

أفضل لإلنرتنت.
ويشــار إىل أنَّ خدمــات اإلنرتنــت فائق 
الرسعة باألليــاف البرصية تحظى بقبوٍل 
 Ooredoo كبرٍي ومتواصل من قبل عمالء
الذين يتطلعون إىل االستفادة من باقات 
البيانــات غري املحدودة. ويشــمل نطاق 
تغطيــة هــذه الشــبكة كل مــن الحيل 
والخــوض واملعبيلــة واملنومة والســيب 
الجديدة وحي الصاروج وسور آل الحديد 
ووادي اللوامــي ورأس الحمــراء ومجمع 
تنفيــذ   Ooredoo وســتواصل  تــالل. 
خططها  لتوســيع تغطية شــبكتها خالل 
العــام الجــاري يك تصــل إىل املزيد من 

عمالئها.

صحار – الرؤية 
نظــم بنك صحار مؤخراً ورش عمل لتنمية املهارات 
الشخصية  ملوظفي البنك، ضمن الجهود املتواصلة 
لتعزيــز التواصــل بــني املوظفــني وتحفيزهم عىل 
العمل الجامعي وتطوير أداء العمل. وعقدت ورش 
العمل تحت عنوان ”التــوازن بني العمل والحياة“ 
يف مختلــف املحافظات وخصصــت ملوظفي فروع 

البنك. 
وقالت منرية بنت عبد النبي ميك، مدير عام املوارد 
البرشية واإلســناد ببنك صحار: نويل يف بنك صحار 
أهمية كبــرية لخدمــة زبائننا وتزويدهــم بأفضل 
الحلول املرصفية املبتكرة. ولتحقيق هذه األهداف 
فإننــا نحــرص يف البنــك عــىل أن يقــوم موظفونا 
بواجباتهم ويقدمــوا أفضل خدمة بكل وفاء وتفاٍن 
والتــزام. فنحن نســتثمر يف موظفينا ونحرص عىل 
توفري املساعدة لهم عىل الصعيد الشخيص والعميل، 
لذلك نركز ونصب جهودنا نحو تعزيز روح التعاون، 
وتشــجيعهم عــىل توطيــد العالقات فيــام بينهم 
والعمل كفريق واحد برصف النَّظر عن الفرع الذي 

يعملون به.

وأرشف عــىل ورش العمــل املدرب عــيل الفرعي، 
وألقــى محارضات ركــز فيها عىل أهميــة التواصل 
والعمــل الجامعي بني املوظفني وتحفيزهم؛ وإدارة 
الوقت والســيطرة عىل التوتر ومواضيع أخرى ذات 
صلــة.  وتأكيداً عــىل التزام البنــك بتعزيز عالقات 
مهنيــة أفضــل داخل شــبكة األفرع، قالــت منرية 
مــيك إن ورش العمــل املخصصة ملوظفــي األفرع 
تســاعدهم عــىل مواجهة العقبــات التي ميكن أن 
يواجهونهــا خــالل التواصــل فيام بينهــم. كام أنه 
مــن خالل تجربتنــا وجدنــا أيضاً التأثــري اإليجايب 
لهذه الورش يف  تقويــة العالقة مع زبائننا، وأصبح 

موظفونا قادرين عىل خدمة الزبائن بطريقة أفضل 
وابتكار خدمات تلبي احتياجاتهم املرصفية. وخالل 
ورش العمل، تعرف موظفو البنك عىل سبل تطوير 
وتوسيع  شبكة عالقاتهم داخل البنك وبني زمالئهم 
يف كافة أفرع بنك صحار يف السلطنة. وأكّد املدرب 
عــيل الفرعــي رضورة الفصل بني الحيــاة العملية 
والشخصية كخطوة للحفاظ عىل الرتكيز واإلنتاجية. 
وألقى الضوء عــىل أهمية إيجــاد املحفز الداخيل 
يف مــكان العمل ومحاولة  خلــق تحديات جديدة 
للمسؤوليات اليومية وللمهام املتعددة التي يتوالها 

املوظف.

مسقط – الرؤية 
يواصــل الطريان الُعــامين، الناقل الوطني للســلطنة، 
املــيض قدمــا يف خطته التوســعية الطموحــة معلنا 
عن انضــامم طائرة جديدة من طــراز بوينج ٩-٧٨٧ 
درمياليرن إىل قوام أســطوله الجــوي بتاريخ ٢٢ أبريل 
٢٠١٧، ذلك عقب إضافة طائرتني إىل أســطول الرشكة 
املتنامــي خالل هذا العام من طراز بوينج ٨٠٠ -٧٣٧ 

وطائرة جديدة من طراز بوينج ٩-٧٨٧.
وتوفر مقصورة درجة رجــال األعامل عىل الطائرات 
من طراز بوينج ٧٨٧ درمياليرن ٣٠ مقعدا عىل درجة 
رجــال األعامل من تصميم رشكة يب أي أيروســبيس، 
والتــي تعمــل بإمكانيــة التحكم لتتحــول إىل أرسة 
مســطحة بســهولة باإلضافــة إىل ٢٥٨ مقعــدا عىل 
الدرجة الســياحية. جهزت كافــة الدرجات بأحدث 
أنظمــة الرتفيــه املتكاملة من ’تاليــس‘، والتي تتيح 
الوصول إىل مجموعة واســعة مــن الربامج الرتفيهية 
املتنوعــة أعدت خصيصا الســتكامل وســائل الراحة 
واملقاعــد  للمقصــورات  اإلســتثنائية  والرفاهيــة 
الجديدة،مــام يضفــي تجربة ســفر ال مثيــل لها يف 
األجــواء، وبعد انضــامم الطائرة الجديــدة إىل قوام 
أســطول الناقل الوطني بات الطريان العامين يشغل 
ســتة طائرات من طراز بوينج ٧٨٧ درمياليرن، حيث 
سيتم تسيري الطائرة الجديدة إىل الوجهات األوروبية 

والرشق األقىص. وقال عبدالعزيز بن سعود الرئييس، 
نائــب رئيــس تنفيــذي لتطويــر العالمــة التجارية 
واملنتجــات: ”يضيــف الطريان العــامين اليوم طائرة 
جديدة إىل أســطوله الجوي ضمن خطته التوســعية 
الطموحــة، إذ يأيت اســتالم الطائــرة الجديدة كجزء 
من برنامــج الناقل الوطني التوســعي الطموح عىل 
مستوى األســطول والشبكة، وعىل حد سواء، يواصل 
الطريان العامين ضخ اســتثامراته بهدف توفري أفضل 
الخدمــات املمكنــة وتقديــم تجربة ســفر فريدة 

لضيوفه يف األجــواء“. وبانضامم الطائــرة الجديدة، 
يصــل قوام أســطول الطريان العــامين إىل ٥٢ طائرة، 
حيث يتكون األسطول الحايل من ٦ طائرات من طراز 
بوينــج ٧٨٧ درمياليرن و ٦ طائرات من طراز إيرباص 
٣٠٠-٣٣٠، باإلضافة إىل ٤ طائرات من طراز إيرباص 
٢٠٠-٣٣٠ و ٥ طائــرات من طــراز بوينج ٩٠٠-٧٣٧ 
و ٢٦ طائــرة من طراز بوينــج ٨٠٠-٧٣٧، إىل جانب 
طائرة واحدة من طراز بوينج ٧٠٠-٧٣٧ و ٤ طائرات 
من طــراز إمرباير ١٧٥. ويأيت انضامم هذه الطائرات 

الجديدة إىل أســطول الناقل الوطني الجوي مرتجاًم 
اللتزام الرشكة بامليض قدما يف االســتثامر وفق خطط 
النمــو والتوســع املوضوعة، ومن جهــة أخرى، نال 
الطريان الُعامين مؤخرا جائزة  «أفضل سوق حرة عىل 
منت الطائرة» يف الرشق األوســط بعد االستفتاء الذي 
أجرته املجلة األملانية املتخصصة يف صناعة الخدمات 
املقدمة للمســافرين، «باكس إنرتناشــونال»، لقرائها 
الذين أدلوا بأصواتهم يف اختيار الناقالت ذات األداء 

املتميز يف تحقيق اإلنجازات وتطوير املنتجات.

 جوهان بوس

د. منصور القضاة
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مسقط - الرؤية
تحتفــل رشكة النفــط العامنية للمصــايف والصناعات 
البرتوليــة «أوربك» يوم الخميــس املقبل بوضع حجر 
األساس لبدء األعامل اإلنشــائية يف الحزمة الثالثة من 
مــرشوع مجمع لــوى للصناعات البالســتيكية، وذلك 
تحت رعاية معايل سلطان بن سامل الحبيس األمني عام 
للمجلس األعىل للتخطيط، رئيس مجلس إدارة أوربك، 

وذلك يف منطقة فهود بوالية عربي.
وتشــمل الحزمة الثالثــة ألعامل الهندســة والتوريد 
والبنــاء والتي رســت عىل رشكتي  جي يس للهندســة 
والبناء ورشكة ميتســوي ورشكاه املحدودة عىل إنشاء 
معمل الســتخراج ســوائل الغاز الطبيعي والذي ُيعد 
األول من نوعه يف الســلطنة بتكلفــة إجاملية قدرها 
٦٨٨ مليــون دوالر أمرييك. ويعد مرشوع مجمع لوى 
للصناعات البالســتيكية أحد املشاريع التحويلية التي 
ستساهم يف تحسني وزيادة تنوع إنتاج أوربك وتطوير 
منوذج العمل الخاص بها ومضاعفة أرباحها إىل جانب 
تطوير صناعة املنتجات البالســتيكية يف سلطنة عامن. 
وبالنظــر إىل الظروف املواتية يف أســواق البالســتيك 
العامليــة التي تشــهد زيادة مســتمرة يف الطلب عىل 

البالســتيك، يــأيت مــرشوع مجمــع لــوى للصناعات 
البالســتيكية ليخلــق العديــد من فــرص األعامل يف 
سلطنة عامن ويساهم يف تعزيز مكانة أوربك يف سوق 

البرتوكيامويات الدويل.
وعنــد بدء تشــغيل مــرشوع مجمــع لــوى للصناعات 
البالســتكية يف عــام ٢٠٢٠، ســيحقق املجمــع تحوال يف 
خليط منتجات ومنوذج أعامل أوربك حيث ســيضاعف 
من أرباح الرشكة وسيوجد فرصا تجارية جديدة وسيولد 
الكثري من فرص العمل كام سيدعم تنمية قطاع الصناعات 
البالستيكية التحويلية يف السلطنة. ومن املتوقع أن يزيد 
هذا املرشوع من حجم إنتاج املنتجات البالستيكية بنحو 

١ مليون طن وهو ما سريفع اإلنتاج اإلجاميل ألوربك من 
البالســتيك إىل ١,٤ مليون طن مــن البويل إثيلني والبويل 
بروبلــني. ونظرا لوجود املجمــع املتكامل بصحار والذي 
يضم مصــايف أوربك ومصنع العطريــات ومصنع البويل 
بروبيلني ووحدة التكســري بالبخار والوحدات التحويلية 

للبــويل بروبيلــني والبويل إيثيلني، فإن املرشوع ســيكون 
واحــدا من مجمعــات التكريــر والبرتوكيامويات األكرث 
تكامــال يف العــامل والذي من شــأنه أن ميكن الرشكة من 
تحقيق االســتفادة القصوى من النفــط والغاز املنتج يف 

السلطنة.

مسقط - الرؤية 
عقــد مجلــس إدارة بنك اإلســكان العــامين اجتامعه 
الدوري الثاين لهذا العام، حيث بحث املواضيع املدرجة 
عىل جــدول أعاملــه، ومن بينهــا االطالع عــىل تقرير 
املديــر العام حول أنشــطة البنك. وشــهد البنك تقدما 
ملحوظا يف كافة بنــود القوائم املالية، إضافة اىل ارتفاع 
محفظــة القروض اإلســكانية؛ حيث وافــق البنك عىل 
قروض إسكانية بقيمة ١٨ مليون ريال عامين منذ بداية 
العام حتى نهاية مارس ٢٠١٧، وبلغت تكلفة املســاكن 
املكتملة خالل نفس الفرتة ١٥ مليون ريال عامين. ومن 
بني املوضوعات األخرى التي بحثها املجلس تعيني نائب 
لرئيــس مجلــس اإلدارة، وكذلك تعيني أعضــاء اللجان 
التابعــة للمجلس وهي لجنــة املاليــة وإدارة املخاطر 

ولجنــة التدقيق وااللتزام، وذلك عىل إثر انتخاب أعضاء 
جــدد باملجلس مــن قبل الجمعية العامة للمســاهمني 
يف اجتامعها الســنوي األخري الذي عقد يف ٢٠١٧/٣/٢٧. 
واطلع املجلس عىل الخطــوات التي اتخذها البنك نحو 
تطبيــق املعيار املحاســبي الــدويل رقــم (٩) واملتعلق 
باألدوات املالية واملخصصات املالية وسيحل محل املعيار 
رقــم (٣٩)؛ حيــث جاء هــذا املعيار اســتجابة لدروس 
األزمــة املالية العاملية والتي من أحد أســباب امتدادها 
هو التأخر يف االعرتاف بخســائر الديون واملعيار الجديد 
يتطلب احتساب مخصصات الديون بناء عىل التوقعات 
بحدوث التعرث أو عدم الدفع من جانب املقرتض. واطلع 
املجلــس عىل محــارض اجتامعات اللجــان املنبثقة عنه 
وأصــدر توجيهاتــه بخصوصها ثم اعتمدهــا، كام بحث 

سائر املوضوعات املدرجة عىل جدول أعامله.

صاللة - الرؤية
أقيم بجمهورية الصني الشعبية مبدينة 
شــنزن، معرض ومؤمتر خــط الحرير، 
وذلــك بالتعــاون مع نادي الشــباب 
العاملي لألعامل وبتنظيم من املنظمة 
العاملية للتجــارة يف الفرتة من ٢٠-٢٧ 
أبريل ٢٠١٧، ومبشاركة  أكرث من ٢٠٠ 
مســتثمر عريب يف الصني، و١٣٠ رشكة، 
وبحضــور نخبــة من رجــال األعامل 
العرب وبعض الشخصيات االقتصادية 
الهامــة ضمــن وفــد نادى الشــباب 

العاملي لألعامل.
وقالــت آمنة بنــت خــادم العوادي 
املوهبة  التنفيــذي لرشكــة  الرئيــس 
العرصية للتجارة رئيسة لجنة صاحبات 
األعامل بغرفة تجــارة وصناعة عامن 
مبحافظــة ظفــار إن مؤمتــر ومعرض 
خــط الحريــر ميثــل منصــة تجارية 
اقتصاديــة ُمميزة ومبــادرة رائعة من 
بجمهورية  للتجــارة  العاملية  املنظمة 
الشــباب  ونــادي  الشــعبية  الصــني 

العاملي لألعامل فرصــة مميزة لتبادل 
العالقات واألعــامل واالطالع عىل كل 
ما هو جديد ومفيد يف جانب األعامل 
مبختلف فئاتها وأنواعها. وعىل هامش 
املعرض واملؤمتر، تم اختيار آمنة بنت 
خادم بن سعيد العوادي ممثلة لنادي 
الشــباب العاملــي لألعامل بســلطنة 

ُعامن.
وذكــر خالــد البلــويش رئيــس نادي 
الشــباب العاملــي لألعــامل إن هــذا 
املؤمتر جاء ضمن خطة دعم الشــباب 
ورجال ونســاء األعامل ورواد األعامل 
يف الوطن العريب، مشريا إىل أن مشاركة 
النــادي وتنظيــم هذا املؤمتــر ودعم 
التعــاون العــريب الصينــي يأيت ضمن 
خطة جمهورية الصني الشعبية إلعادة 
خط الحرير الجديــد وربط العالقات 
التجاريــة واالقتصاديــة بــني الصــني 
والدول العربية. ويعد املؤمتر من أهم 
املؤمترات التي يتم فيها عقد صفقات 
تجارية بني التجــار العرب والرشكات 

الصينية.
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اليــوم انطالقة جديدة مــن االقتصاد الوطني وذلــك بوضع حجر 
األســاس للمدينة الصناعيــة الصينية العامنية التي تضع ســلطنة 
ُعامن عىل خارطــة التجــارة والتنمية املســتدامة بالدقم الواعدة 
ــمو الســيد تيمور بن أســعد بن طارق آل  حيث قام صاحب السُّ
ســعيد بوضع حجر األســاس ملــرشوع املدينة الصناعيــة الصينية 
العامنيــة بالدقم، حيث إنَّ اللقاءات املســتمرة واملثمرة من خالل 
(االجتامعــات واملؤمتــرات) مع معــايل الدكتور عيل بن مســعود 
الســنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عامن والجانب الصيني 
واليابــاين من الجانب اآلخر كان له األثر الكبري يف جلب االســتثامر 
لســلطنة عامن ال ســيام الدور الذي لعبه معايل يحيى بن ســعيد 
الجابــري رئيس مجلس إدارة هيئة املنطقــة االقتصادية بالدقم يف 
توفري كافة السبل االقتصادية، حيث إنه ليس بجديد عىل السلطنة 
إقامــة عالقات اقتصادية (تجارية) بــني دول العامل فهي كانت من 
الدول املســيطرة عىل التجارة كذلك البــد من الدخول يف املجاالت 
الســياحية. لذا ال بد من فتح باب جلب الرشكات العاملية والدولية 
واملحلية وتســهيل كافة اإلجــراءات وتذليل العقبات التي ميكن أن 
تواجه تلك الرشكات بحيث تعطى التصاريح يف مجال العمل وتوفري 
كافــة املعطيات باملقابل فإن توفري تلك الرشكات كافة الخدمات أو 
بعضها يخــدم الوطن الجاذب لالقتصاد كذلــك ال ننىس بأن تكون 
هنــاك حامية للبيئة العامنية ومتابعة مســتمرة لرمي املخلفات يف 
األماكــن املخصصة وطريقة إتالفها حتى يبقــي ذلك املكان نظيفا 
ومميزا بالنقاء، حيث إن سلطنة عامن بلد جميل وآمن وبه خريات 
كثرية يعجز اللســان عن وصفها، حيث إن الســلطنة وتضاريســها 
واملقومــات التــي تزخر بها وجاملها الفاتن مــن الرشق إىل الغرب 
ومــن الشــامل إىل الجنــوب يف كل مكان وكل بقعــة يف هذا البلد 
تجعلــك تهيم بعشــقه، فال بد من أن نســهل لنحصل ونجني وأن 
تكــون تلك املجاالت يف محافظة ظفار جــزًءا ويف محافظة الربميي 
جــزءا ويف محافظــة الداخلية جزءا ويف محافظــة الرشقية وغريها 
مــن املحافظات، حيث إن تلك املحافظات تتمتع باملناظر الخرضاء 
وبعضها بالربودة يف فرتة الصيف وبسحر الشواطئ. لذا يجب علينا 
تطوير البنية األساســية للمحافظــات وعدم وجود أي مناقصات يف 
تلك املشــاريع وإمنا بالتعاقد اُملبارش من قبل وزارة السياحة وبعض 
الوزارات كمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلديات 
اإلقليمية وأن تحل كافة العقبات يف وقتها وحينها فال مجال للتأخري 
حتى ينتعش الســوق املحــيل واالقتصاد العامين مــن خالل البعد 
الــكيل عن النفط ومشــتقاته وعىل الطريان الُعــامين املحيل توفري 
بعض التذاكر يف أوقات مختلفة وبأقل األســعار للحصول عىل زوار 
جــدد، حيث إن رشكات الطريان األخــرى يف تنافس محموم وتقدم 

تذاكر زهيدة األمثان لتجذب السياحة واالستثامر.
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