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انطالق امللتقى األول 
لألمراض غري املعدية.. 

سبتمرب املقبل

بدء التمرين االسرتاتيجي 
السنوي »صنع القرار 6« يف 

كلية الدفاع الوطني

03 02

مسقط - الرؤية

د  ــع َمَعايل الشــيخ ســيف بــن ُمحمَّ وقَّ
الشبيبي وزير اإلســكان، اتفاقية لتطوير 
الخدمــات اإللكرتونية لوزارة اإلســكان، 
بالتعــاون مــع رشكــة بهوان ســايربتك، 
ِضْمن ُمبادرات ُعامن الرقمية والحكومة 
اإللكرتونية، بالتنســيق مــع هيئة تقنية 
املعلومــات، وبحضور ســعادة املهندس 
ســيف بن عامر الشــقيص وكيــل وزارة 
اإلســكان، والدكتــور ســامل بن ســلطان 
الرزيقــي الرئيس التنفيــذي لهيئة تقنية 

املعلومات.

ومُبوجــب االتفاقية -التي تعــدُّ منوذًجا 
للرشاكة بــني القطاعني العــام والخاص- 
ســيجري إنشــاء منصة توفر أكرث من 60 
خدمة إلكرتونيــة تغطي معظم خدمات 
الوزارة يف مجاالت التخطيط واملســاحة 
واألرايض والســجل العقــاري واإلســكان 
العقــاري، إضافة  والتطوير  االجتامعــي 
لخدمات املراجعني، وستبدأ الرشكة التي 
أســندت إليها املناقصة إعداد التطبيقات 
الالزمــة للمنصــة اإللكرتونية اسرتشــاًدا 
بالدراســة االستشــارية الســابقة التــي 
أعدتها الوزارة بالتنســيق مع هيئة تقنية 

املعلومات.

»اإلسكان« توقع اتفاقية 
لتوفير 60 خدمة إلكترونية

الرؤية - أحمد الجهوري

كشَف املركُز الوطنيُّ لإلحصاء واملعلومات 
-عرب نرشته اإلحصائية الشــهرية- أنَّ أكرَث 
من نصف العامنيــني العاملني يف القطاع 
الخاص واملؤمن عليهــم يتقاضون راتب 
499 ريــاال وأقــل، بنســبة 51.8%، وبلغ 
عددهم حوايل 133 ألف عامل وموظف 

من إجاميل نحــو 258 ألفا، بنهاية أبريل 
املايض.

وأظهــرْت اإلحصائيــات أنَّ أكــرث من 77 
ألــف عامل عامين يتقاىض كل منهم راتباً 
يــرتاوح بني 325 إىل أقــل من 400 ريال، 
كــام يتقاىض حوايل 56 ألــف عامين راتباً 
يرتاوح بني 400 ريال وأقل من 500 ريال 

عامين.

أديس أبابا - رويرتز

قال مكتب رئيــس وزراء إثيوبيا أيب أحمد 
أمس األحد إّن رئيس أركان الجيش ورئيس 
والية أمهرة التي تقع يف شــامل البالد قتال 
يف هجومــني منفصلني، لكــن هناك صلة 
بينهام عندما نفذ جــرال محاولة انقالب 

لالستيالء عىل السلطة يف الوالية.

وجــاء يف بيان ملكتــب أيب أحمد أّن رئيس 
الوالية أمباتشــو مكونن ومستشــاره قتال 
بالرصاص وأصيــب املدعي العام يف أمهرة 
مبدينــة بحــر دار عاصمة الوالية مســاء 
الســبت. ويف هجــوم منفصــل يف نفــس 
الليلــة، ُقتل رئيــس أركان الجيش اإلثيويب 
الجــرال ســري مكونن وجــرال متقاعد 

برصاص الحارس.

لندن - العامنية

حّقق فريق قوات السلطان املسلحة 
للرماية إنجازا دولًيا مرشفا للسلطنة 
بصفة عامة وقوات السلطان املسلحة 
بصفــة خاصة يف إطار مشــاركته يف 
 ”ARA“ مســابقة الجيش الربيطاين
يف مياديــن معســكر “بربرايــت” 

باململكــة املتحدة والتــي اختتمت 
فعالياتها يف 20 يونيو الجاري.

الســلطان  قــوات  فريــق  ومتّكــن 
املســلحة من الفوز باملركز األول يف 
املســابقات الجامعية عىل مســتوى 
الفــرق الدولية وحصــل عىل كأس 
الدوق، إضافة إىل عدد من الكؤوس 

الفردية يف نفس املسابقة.

إنجاز مشرف لفريق قوات السلطان المسلحة للرمايةانقالب فاشل في إثيوبيا يودي بحياة رئيس األركاننصف العمانيين بالقطاع الخاص يتقاضون أقل من 500 ريال

مسقط - الرؤية

التَقى َمَعايل الشــيخ عبدالله بن نارص 
البكــري وزير القــوى العاملة، أمس، 
مجموعــًة من أعضــاء مجالس إدارة 
وممثــي عــدد مــن كــربى الرشكات 
العاملــة يف القطاع الخاص؛ لتعريفهم 
بالربنامــج الوطني للتطويــر القيادي 
ومتكــني اإلدارات العامنية الوســطى 
والعليــا يف القطاع الخــاص “اعتامد” 

امُلزّمع إطالقه خالل الفرتة املقبلة.
وأشار معاليه إىل أنَّ برنامج “اعتامد” 
هو إحــدى مبــادرات مخترب ســوق 
وذلــك ضمــن  والتشــغيل؛  العمــل 
الربنامــج الوطنــي لتعزيــز التنويــع 

االقتصادي “تنفيذ”.

البكري: تجسيد للشراكة الحقيقية بين القطاعين

»اعتماد« برنامج وطني لرفع نسب التعمين 
في الوظائف العليا بالقطاع الخاص

البرنامج إحدى مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل
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مسقط - الرؤية

الســنوي  التمريــن  فعاليــات  انطلقــْت 
االســراتيجي »صنع القرار 6« صباح أمس، 
مبقــر كلية الدفــاع الوطني، والــذي ينفذه 
املشــاركون بالدورة السادســة من مختلف 
الجهــات العســكرية واألمنيــة واملدنيــة، 
بحضور عــدد من الخــراء واملستشــارين 
من الجهات العســكرية واألمنية والوزارات 
والهيئات الحكوميــة وهيئة التوجيه بكلية 

الدفاع الوطني.
ب اللواء الركن ســامل بن مســلم قطن  ورحَّ
آمــر كلية الدفــاع الوطني مديــر التمرين 
واملستشــارين  الخــراء  مــن  باملشــاركني 
واإلعالميــني، وأكــد أهمية هذه املشــاركة 
ورضورة التفاعــل مــع ُمجريــات التمرين 
لتحقيق األهداف املتوخاة. واستمع الجميع 
إىل إيجاز عن الرنامج العام للتمرين قدمه 
العميــد الركــن محمد بن يعرب الســيفي 

مساعد آمر كلية الدفاع الوطني.
ويأيت التمرين الذي تســتمر فعالياته حتى 
4 يوليــو امُلقبل، تتويًجا للمعارف واملهارات 
األكادمييــة التــي اكتســبها املشــاركون يف 
الــدورة، وترجمة للمعــارف النظرية ضمن 
راتها  خطــة املنهــاج العــام للــدورة ومقرَّ
املتضمنة أحدث  االســراتيجية  األكادمييــة 
تقنيات التدريب عىل املســتويات الوطنية 

واإلقليمية والدولية.
وُيعدُّ مترين كلية الدفاع الوطني حدثاً مهمًّ 
ومحوراً أساسيًّا من محاور القيادة والتحليل 
األول  املقــام  يف  ويعتمــد  االســراتيجي، 
عــىل قدرة املشــاركني بالدورة عــىل اإلملام 
بالدراســات والقضايــا االســراتيجية ذات 
الصلــة مبفاهيم األمن الوطنــي، وإدراكهم 
ألهمية املصالح واألهــداف الوطنية العليا، 

إضافة إىل معرفتهم مبنهجية العمل املشرك 
التكاميل يف إطار املنظومة الوطنية الشاملة، 
لتوظيــف أدوات القــوة الوطنية مبا يحقق 

ويحافظ عىل األمن الوطني.
ويهــدف التمريــن »صنــع القــرار 6« إىل 
إرســاء قواعد فكرية ومنهجية اســراتيجية 
لتحقيق مبــدأ التعاون املشــرك والتكامل 
بني مختلف الجهات الحكومية العســكرية 
منهــا واألمنيــة واملدنيــة، كم يهــدف إىل 
التطبيق العميل واملمرســة الفعلية ألدوات 
التخطيط االسراتيجي يف املستوى الوطني، 
واملمرســة العملية لفنون ومهــارات إدارة 
األحداث والحاالت االســتثنائية من املنظور 

االسراتيجي.
وبهذه املناســبة، قال اللواء الركن ســامل بن 
مســلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني مدير 
التمريــن: »ُيعــد التمرين الســنوي »صنع 
القــرار 6« أحد أبرز املحطات الرئيســية يف 
املنهاج العام للكلية، وهو أحد أبرز التمرين 
عىل املســتوى الوطني الذي حرصت الكلية 
عــىل تنفيــذه مبشــاركة عدد مــن الخراء 
واملستشــارين مــن مختلــف املؤسســات 
الحكومية، والذي يهدف إىل تحقيق العمل 

الوطني التكاميل املشرك فيم بينها يف صنع 
واتخاذ القرارات االسراتيجية عىل املستوى 
الوطنــي فيــم يتعلــق بالقضايــا الوطنية 
واإلقليميــة والدوليــة وتأثريهــا عىل األمن 
الوطنــي، اســتناًدا عىل األســس واألدوات 
والطرق العلمية التي اكتســبها املشــاركون 
بالدورة يف مختلف العلوم االســراتيجية«. 
وأوضــح أن املشــاركني يقومــون بدراســة 
وتحليــل وتقييــم مجموعة مــن األحداث 
والفرضيــات التــي تحــايك البيئــة املحلية 
واإلقليمية والدولية لتمكني املشــاركني من 
ممرســة القيــادة والســيطرة للوصول إىل 
صناعة القرار عىل املســتوى اإلســراتيجي، 
مضيفاً أن هذا التمرين يعد فرصة ســانحة 
لتبــادل الخــرات واملعــارف واألفــكار بني 
املشــاركني فيه والخــراء ممثــيل الجهات 
الحكومية. وأعرب قطن عن متنياته للجميع 
بالتوفيــق يف تنفيذ مجريات وفعاليات هذا 
التمرين، كم وجه الشــكر إىل كل الجهات 
بت باملشــاركة يف هذا  الحكوميــة التي رحَّ
التمريــن الذي ميثــل محطة مهمــة للقاء 
ويحقــق العمــل الجمعي املشــرك كأحد 

أهداف وقيم الكلية.

وقــال العميد الركن بحــري أحمد بن فريي 
البلــويش موجــه اســراتيجي بالكليــة إن 
التمرين االســراتيجي »صنع القرار 6« يأيت 
تتويجــاً للحصيلة املعرفيــة والفكرية التي 
اكتســبها املشارك خالل الســنة األكادميية، 
وذلك مــن خالل مقــررات الفصــل األول 
الذي يتضمن الدراســات االســراتيجية من 
تحليل وتخطيط اســراتيجي والدراسات يف 
الشــأن الوطني، إضافة إىل ُمقررات الفصل 
الثاين الذي يشتمل عىل الدراسات اإلقليمية 
والدولية واملؤسسات الدولية الفاعلة؛ حيث 
يقوم املشــارك بتحليــل مختلــف القضايا 
االسراتيجية السياسية واالقتصادية واألمنية 
يف الشــأن الوطنــي واإلقليمــي والــدويل. 
وبــنيَّ أنَّ التمريــن يهــدف إىل إثــراء فكر 
املشــارك لعملية صنع القرار عىل املستوى 
االســراتيجي من خالل إكســابهم املعارف 
واملهــارات التي متكنهم مــن تويل املناصب 
القيادية، وليتمكنوا من صياغة السياســات 
واالســراتيجيات الوطنية وصــوالً إىل اتخاذ 

القرارات االسراتيجية السليمة.
وقال العميد ســعيد بن حمد البلويش قائد 
رشطة محافظة مســقط مــن رشطة عمن 

السلطانية )مستشــار بالتمرين(: »إن لهذا 
التمريــن أهميــة بالغة يف إعــداد الكوادر 
الوطنية املنتســبة لــدورات الدفاع الوطني 
وصقل مهاراتهم وتهيئتهم للمشاركة يف صنع 
القرارات االسراتيجية يف الحوادث والقضايا 
الحيويــة واملهمة عــىل املســتوى الوطني 
واإلقليمــي والــدويل، كــم تكمــن أهمية 
التمريــن يف مجــال األمن الوطني بشــكل 
عــام«. وأشــار إىل أنَّ تحليــل األحداث من 
النواحي السياسية واالجتمعية واالقتصادية 
يرسم طريقاً واضحاً ملتخذي القرارات األمر 
الذي يجعل القرار مبنأى- بالقدر املستطاع- 
عن ردود الفعل السلبية سواء عىل املستوى 
الداخيل للدول أو املســتوى الخارجي الذي 
يخص العالقات الدولية. وأكد أنَّ الســلطنة 
وبفضل السياســة الحكيمة لحرضة صاحب 
الجاللة الســلطان قابوس بن سعيد املعظم 
القائــد األعــىل- حفظه الله ورعــاه- تنعم 
باالســتقرار واألمــن ونالت عىل املســتوى 
الخارجــي احرام وتقديــر املجتمع الدويل، 
نظــراً البتعادها عــن التدخل يف الشــؤون 
الداخلية للدول األخرى ونظرتها املتوازنة يف 

التعامل مع قضايا املنطقة والعامل.

وقال السيد شبيب بن املرداس البوسعيدي 
مدير عام الشــؤون املحلية بوزارة الداخلية 
)مستشــار بالتمريــن(: »ال شــك أن مثــل 
هذه التمرين لها هدف ســاٍم ووطني، وأن 
تكاتف كل الجهات الحكومية )العســكرية 
واألمنية واملدنية( والخاصة له أهمية كبرية 
يف صنع القرار الســليم والصائب، وذلك من 
خالل تقديم املعلومــات املطلوبة واملفيدة 
والقيمة التي تخدم صنــاع القرار من أجل 
أخذ القرار املناسب تجاه حدث معني سواء 
كان محلياً أو إقليمياً أو دوليا، وكذلك صنع 
االحتــمالت التي قد تحدث يف املســتقبل 
ووضــع الحلــول املناســبة لتفــادي هذه 
التحديات والعقبات، وآلية التعامل معها«. 
وقال الشــيخ عبدالحكيم بــن عامر الهنايئ 
)مشارك بالدورة السادسة(: »ميثل التمرين 
االســراتيجي لكلية الدفاع الوطني النشاط 
الرئيــي الختامي لهذه الــدورة؛ حيث تم 
تصميمه ليمنح املشاركني الفرصة للمشاركة 
يف عملية صنــع القرار الوطنــي واإلقليمي 
االســراتيجي،  املســتوى  عــىل  والــدويل 
ولتطوير مهاراتهم يف عملية صنع القرارات 

االسراتيجية«.

بمشاركة عدد من الخبراء والمستشارين واإلعالميين من الجهات الحكومية

انطالق التمرين االستراتيجي السنوي »صنع القرار 6« في كلية الدفاع الوطني

العميد الركن محمد السيفي العميد سعيد البلويش اللواء الركن سامل قطن

القاهرة - العامنية 

عقــد وزراء املالية العرب للــدول األعضاء 
اجتمعــا طارئا أمــس مبقر جامعــة الدول 
العربية بالقاهرة، بشأن تفعيل شبكة األمان 
املالية للســلطة الوطنية الفلسطينية، ومّثل 
السلطنة يف االجتمع ســعادة الدكتور عىل 
بن أحمد العيســايئ سفري السلطنة املعتمد 
لــدى مرص ومندوبها الدائــم لدى الجامعة 

العربية.
وأكــد أحمد أبو الغيط األمني العام لجامعة 
الــدول العربيــة أن الغــرض الرئيــي من 
اجتمِع اليــوم هو اإلحاطــة بالوضع املايل 
الصعــب والدقيــق الذي يواجهــه الجانب 

الفلســطيني، مع التأكيد عىل أهمية العمل 
عىل املســتوى العريب بصورة حثيثة وناجزة 
عىل إســناد الفلســطينيني عر شبكة األمان 
املاليــة، أو بأي صورة من صور الدعم املايل، 
عىل سبيل املنح أو حتى القروض، من أجل 
تجــاوز هذه األزمــة الضاغطــة والخطرية. 
وأضاف أبوالغيط “لقد اســتمعنا جميعاً إىل 
كلمــة الرئيس محمود عبــاس أمام مجلس 
الجامعــة يف االجتــمع الطــارئ الذي ُعقد 
يف أبريل املايض ملناقشــة تطــورات القضية 
الفلســطينية”. وأكد أبــو الغيط أنَّ الرئيس 
الفلسطيني رشح عمق األزمة التي تواجهها 
الســلطة الفلســطينية جراء االستقطاعات 
التعســفية التي فرضتها إرسائيل عىل أموال 

الرضائب الفلســطينية .. فضــاًل عن تراجع 
امُلســاعدات األمريكيــة، يف ضــوء حملــة 
تضييق مكشــوفة تســتهدف الضغط عىل 

القيادة والشعب الفلسطينيني.
وشــدد عىل أن املوقف الفلسطيني برفض 
اســتالم األموال منقوصة هو موقف مبديئ 
يســتدعي االحــرام ويفرض علينــا كعرب 
تقديــم كل الدعم واملســاندة. وهاجم أبو 
الغيط إرسائيل، وقال إن األموال هي أموال 
فلسطينية، ال حق إلرسائيل يف استقطاع أي 
جزء منها، والتسليم بحق إرسائيل يف معاقبة 
الفلســطينيني اقتصادياً بهــذه الطريقة هو 
رشعنة إلجراء غري رشعي أو قانوين فضاًل عن 

كونه غري إنساين أو أخالقي.

السلطنة تشارك في االجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب

إنجاز مشرف لفريق قوات السلطان المسلحة للرماية
لندن - العامنية

حّقــق فريق قوات الســلطان 
دوليا  إنجازا  للرماية  املســلحة 
مرشفــا للســلطنة بصفة عامة 
املســلحة  الســلطان  وقــوات 
بصفة خاصة يف إطار مشاركته 
يف مســابقة الجيــش الريطاين 
“ARA” يف مياديــن معســكر 
باململكة املتحدة  “بريبرايــت” 
والتي اختتمت فعالياتها يف 20 

يونيو الجاري.
الســلطان  ومتكن فريق قوات 
املسلحة من الفوز باملركز األول 
يف املســابقات الجمعيــة عىل 
مستوى الفرق الدولية وحصل 
عــىل كأس الــدوق، إضافة إىل 
عدد من الكــؤوس الفردية يف 
نفس املسابقة، كم حصل عىل 
املركز األول يف مسابقة امليثون.
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مسقط - الرؤية

عق��دت املديرية العامة للكش��افة 
واملرشدات أمس حلقة نقاشية حول 
املستجدات وتطوير منظومة العمل 
الكشفي واإلرشادي بعشائر الجوالة 
والج��واالت يف الجامعات والكليات 
واألندي��ة الرياضية وجمعيات املرأة 

العامنية.
الدكتور  النقاش��ية  الحلق��ة  وترأس 
يعق��وب ب��ن خلف��ان ب��ن خلفان 
الن��دايب مدير ع��ام املديرية العامة 
للكشافة واملرش��دات بحضور مدير 
للكش��افة واملديرة  املس��اعد  ع��ام 
العامة املساعدة للمرشدات ومرشيف 
والجواالت  الجوالة  وقيادات عشائر 
بالس��لطنة، وذل��ك مب��رح الفرقة 

املوسيقية بغال.
وأش��اد املدير العام بالدور اإليجايب 
والتفاع��ل الدائ��م ال��ذي تقدم��ه 
والجواالت،  الجوالة  مختلف عشائر 
وق��ال: »نأمل أن يكون لقاؤنا هادفاً 
للوقوف عىل مرئياتكم ومقرتحاتكم 
لتجويد العمل الكش��في واإلرشادي 
ملرحل��ة الجوالة والجواالت«، مؤكدا 
تواص��ل  وس��يلة  إيج��اد  رضورة 
مش��رتكة بني املديري��ة وبني جميع 

عش��ائر جوالة وجواالت الس��لطنة 
ملتابع��ة أنش��طتهم والح��رص عىل 
أولوية  الش��باب وإعطائه��م  متكني 
قص��وى م��ن حي��ث املش��اركة يف 
الت��ي تقدمها  الربام��ج واألنش��طة 
املديرية، موضحا أّن الش��باب جزء 
ال يتجزأ من خطط وبرامج أنش��طة 
املديري��ة. وأش��ار إىل أهمية تفعيل 
املش��اركة يف األعامل الهادفة والتي 
تخ��دم املجتمع وانتقاء املش��اركات 
والربامج واألنشطة النوعية ورضورة 
التعاون ب��ني كافة عش��ائر الجوالة 
وإبراز أنشطتهم يف مختلف وسائل 

التواصل االجتامعية.
ولف��ت الن��دايب إىل توثي��ق ال��زي 
الكش��في واإلرشادي ملرحلة الجوالة 

والجواالت وأهمية االلتزام به، نظرا 
لدوره البارز يف تقديم الصورة املرشفة 
املختلف��ة،  املش��اركات  جمي��ع  يف 
داعيا عش��ائر الجوالة إىل التسجيل 
يف قوائ��م املديرية م��ن أجل ضامن 
جودة العمل الكش��في واإلرش��ادي 
لتلك املرحلة، ومعرفة التوسع الذي 
تسجله هذه املرحلة الختيار أنسب 
تناس��بها  التي  والربام��ج  األنش��طة 
وتستوعب تلك األعداد. وقدم رؤساء 
أقسام الكشافة واملرشدات باملديرية 
العامة للكش��افة واملرش��دات عرضاً 
واالش��رتاطات  للضواب��ط  تفصيلي��اً 
لتسجيل عش��ائر الجوالة والجواالت 
وأهم األنش��طىة والدورات املقدمة 
له��ذه ملرحلة، بعدها تم عرض فيلم 

مريئ عن مرشوع قط��رة دم والذي 
كان للجوالة دور بارز يف املس��اهمة 
فيه، تاله عرض م��ريئ آخر ملختلف 
األنشطة والربامج التي قدمتها عشائر 
الجوال��ة. إىل ذلك، ت��ّم فتح املجال 
للمناقشات واملقرتحات والتساؤالت؛ 
حيث تحدث أحم��د الهميمي قائد 
عش��ائر جوالة وجواالت نادي بهالء 
حول إتاحة فرص مش��اركة الجوالة 
والج��واالت يف املخي��امت الصيفية، 
وأشار إىل الدور الذي تقدمه عشائر 
الجوال��ة يف حم��الت الت��ربع بالدم. 
وعق��ب الدكتور املدي��ر العام عىل 
ذلك قائ��ال إّن للجوال��ة والجواالت 
نصيب دائم يف مختلف املش��اركات 
س��واء كانت املخي��امت الصيفية أو 
الشتوية حيث لهم مشاركة يف العام 
املن��رم يف املخيم الصيفي بس��هل 
جبل آشور مبحافظة ظفار. وأشادت 
وفاء العامرية رئيس��ة جمعية املرأة 
العامنية بالس��يب ومرشفة عش��رة 
جوال��ة وج��واالت ن��ادي الس��يب 
بالدور والتعاون واالهتامم املتواصل 
العام��ة  املديري��ة  تقدم��ه  ال��ذي 
للكش��افة واملرش��دات وسعيها نحو 
تقديم العديد من الربامج واألنشطة 

للجوالة.

»الكشافة« تناقش مستجدات وتطوير منظومة عمل عشائر جوالة وجواالت السلطنة

مسقط - الرؤية

كرّم معايل الش��يخ خالد بن عمر بن س��عيد 
املره��ون وزير الخدمة املدنية أمس املهندس 
س��هيل درويش أس��عد، خبر الحاس��ب اآليل 
باملديري��ة العام��ة للمعلوم��ات واإلحص��اء 
مبناس��بة انتهاء مه��ام عمله بال��وزارة والتي 
تج��اوزت 22 عاًما، توىّل خاللها مهام متعددة 
تتص��ل بتطوير إج��راءات العم��ل يف أنظمة 
الحاسب اآليل وتقنية املعلومات؛ حيث ساهم 
يف تطوي��ر نظام املوارد البرشي��ة “مورد”، مبا 
يتناس��ب واحتياج��ات الوح��دات الحكومية 

املطبقة للنظام.
وأعرب معايل الش��يخ وزي��ر الخدمة املدنية 
خالل التكريم عن ش��كره وثنائه عىل الجهود 
التي قدمه��ا املهندس س��هيل درويش خالل 

عمل��ه كخبر حاس��ب آيل؛ حي��ث كان لتلك 
األع��امل واملس��ؤوليات األث��ر اإليج��ايب عىل 
العم��ل التقني بال��وزارة، وانعكاس هذا عىل 
ال��وزارة يف قط��اع الخدم��ة املدني��ة، متمنيا 
معاليه له التوفيق يف حياته العملية والعلمية 
واألرسية. بدوره قدم املهندس سهيل درويش 
الش��كر والتقدير ملعايل الشيخ خالد بن عمر 
بن س��عيد املره��ون وزير الخدم��ة املدنية، 
وملس��ؤويل ال��وزارة وكافة موظفيه��ا عىل ما 
وج��ده منه��م جميعاً م��ن تع��اون يف تأدية 
األعامل املكلف بها، واعتزازه بس��نوات عمله 
الطويلة التي قضاها يف السلطنة، والتي شعر 
خالله��ا أّنه بني أهله وذوي��ه، معرباً عن بالغ 
ش��كره لهذه اللفتة الطيبة، ومتنياته للجميع 
التوفي��ق والنجاح. حرض حف��ل التكريم عدد 

من مسؤويل الوزارة.

المرهون يكرم أحد أقدم موظفي »الخدمة المدنية« 

مسقط - الرؤية 

رع��ى س��عادة الدكتور عيل بن س��عود 
البيامين رئيس جامعة السلطان قابوس، 
أمس، انطالق فعاليات الربنامج الصيفي 
“املستكشف الناشئ 2019” يف نسخته 
الثاني��ة، بالتع��اون م��ع وزارة الرتبي��ة 
والتعلي��م، وذل��ك مبش��اركة 127 م��ن 
طلبة املدراس من الصف التاس��ع ومن 
املجيدي��ن علمًيا يف م��اديت الرياضيات 
واللغ��ة اإلنجليزية وم��ن املجيدين يف 
االختبارات النفس��ية، ويستمر الربنامج 

حتى 25 يوليو املقبل.
ويس��عى الربنام��ج إىل م��زج التعلي��م 
والرتفيه يف مواد الرياضيات والحاس��ب 
اآليل واللغة اإلنجليزية كإحدى الوسائل 
املهمة إليصال املعلوم��ة بطرق محببة 
للطلب��ة وتوف��ر ج��و تعليم��ي جاذب 
وتوف��ر بيئ��ة تعل��م تكس��ب الطالب 
املعرف��ة األكادميي��ة إىل جان��ب صقل 
مهاراته الذاتية واإلبداعية بنمط يجمع 

بني العلم والرتفيه.
وأبرز س��عادة رئي��س الجامعة- يف كلمة 
له- كيفية االس��تفادة من ه��ذا الربنامج 
وأهدافه ونتائج النسخة األوىل منه ورشح 
للطلب��ة املش��اركني الفرق ب��ني املرحلة 

التعليمية يف املدارس واملرحلة الجامعية 
وكيفية اس��تغالل الحياة الجامعية.  من 
جانب��ه، أكد راش��د بن حم��د الكيومي 
مستش��ار رئي��س الجامع��ة للتخطي��ط 
والتطوي��ر مدي��ر الربنام��ج أّن الربنامج 
يسعى إىل توس��يع آفاق الطالب وتقوية 
مداركه الذهنية وصقل ش��خصيته حتى 
يتوافق بس��هولة مع املتغرات الحاصلة، 
وأن ي��درك ويتفاع��ل مع م��ا هو جديد 

بالعامل بطريقة علمي��ة وعاملية، مبيًنا أن 
الربنامج يضع رؤية اسرتاتيجية تهدف إىل 
تحفي��ز الفضول الثقايف والعقيل والنفيس 
للطالب م��ن خالل رحلة االستكش��اف. 
وب��نّي الكيوم��ي أّن معاي��ر االختيار يف 
النس��خة الثانية من الربنامج تعتمد عىل 
اإلج��ادة يف الرياضيات واللغة اإلنجليزية 
واالختبارات النفس��ية ك��ون اإلجادة يف 
اإلنجليزي��ة مهمة  الرياضي��ات واللغ��ة 

للنجاح يف الجانب األكادميي للربنامج كام 
أن اإلجادة يف االختبارات النفس��ية مهمة 
للنجاح يف الجانب غر األكادميي )الثقايف- 
اجتامعي- ترفيهي(.  يش��ار إىل أّنه شارك 
يف النسخة األوىل من برنامج املستكشف 
ط��الب   110  )2017  -2015( الناش��ئ 
وطالبات حققوا فيه��ا نجاًحا باهرًا متثل 
يف اجتياز 36% منهم الربنامج التأس��ييس 

يف الجامعات وهي نسبة »عالية جدًا«.

جامعة السلطان قابوس تدشن برنامج »المستكشف 
الناشئ« لتعزيز المعارف األكاديمية لدى الطالب

مسقط - الرؤية

ُعق��د صباح أمس األحد االجتامع الثاين للجنة 
الوطنية ملكافحة األمراض املزمنة غر املعدية، 
برئاسة سعادة الدكتور عيل بن طالب الهنايئ 
وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط وبحضور 

أعضاء اللجنة، بديوان عام وزارة الصحة.
وتم خالل االجتامع اعتامد املحرض الس��ابق، 
كام قدم مق��رر اللجنة تقرير املتابعة وتطرق 
إىل اإلعداد الالزم ملتلقى األمراض غر املعدية 
األول املزم��ع إقامته يف ديس��مرب م��ن العام 
الج��اري. بعدها ت��ّم تقديم تقري��ر التكلفة 

التقديرية لخطة األمراض غر املعدية، وعرض 
اعتامد األنش��طة التشغيلية للخطة التنفيذية 
لألمراض غر املعدية. وش��هد االجتامع تقديم 
عرض حول إدراج خطط مكافحة األمراض غر 

املعدية يف أماكن العم��ل، ومخاطبة الجهات 
ذات العالقة بتفعيل خطط مكافحة األمراض 
غ��ر املعدية ب��ني موظفي وط��الب الكليات 
واملعاهد املختلفة ورفع مقرتح »س��وق نزوى 

ب��ال تب��غ« إىل الجه��ات املعنية 
لترشي��ع الئح��ة عامة لألس��واق 

بهذا الخصوص.
إىل جان��ب ذلك متت مناقش��ة 

مق��رتح إنش��اء صفح��ة إلكرتوني��ة للجنة 
وإعالناتها ع��ىل مواقع التواصل االجتامعي، 
ووض��ع راب��ط له��ا يف مختل��ف املواق��ع 
اإللكرتوني��ة للجهات املمثلة باللجنة؛ تكون 
معني��ة بن��رش أع��امل اللجن��ة وفعالياتها، 
إضافة إىل نرش التوعي��ة بخصوص األمراض 

غر املعدية.

وحول ما يس��تجد من أعامل، ناقش االجتامع 
موض��وع الس��يجارة اإللكرتوني��ة وخطورتها 
س��واء عىل مستخدميها أو عىل أفراد املجتمع 
والبيئ��ة، ومثنت اللجنة ما تق��وم به الجهات 
املختص��ة م��ن منع دخ��ول هذ الن��وع من 
السيجارة ألسواق الس��لطنة لتفادي األخطار 

الصحية البالغة الناتجة عنها.

تسليط الضوء على مخاطر السيجارة اإللكترونية وجهود حظرها

استعراض استعدادات »الصحة« لتنظيم ملتقى األمراض غير المعدية في سبتمبر المقبل
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تدريب موظفي جامعة السلطان قابوس على »الوالء المؤسسي«

انطالق البرنامج الصيفي األول للجنة 
ذوي اإلعاقة السمعية بجنوب الباطنة

100 مشارك في المخيم الصيفي 
لكشافة الداخلية بالجبل األخضر

قصيدة شعرية واستعراضات شبابية وعزف موسيقي في حفل االفتتاح

إزاحة الستار عن معسكر شباب األندية في مسقط.. وبرامج 
متنوعة لصقل مهارات المشاركين

 مسقط - الرؤية

قابــوس  الســلطان  جامعــة  اختتمــْت 
-ُممثلة يف مركز خدمة املجتمع والتعليم 
املســتمر- دورة تدريبية بعنوان “تنمية 
الوالء املؤسيس”، مُبشاركة 24 من شاغيل 
والتنفيذية واإلرشافية  العامــة  الوظائف 
بالهيئة العامة لســجل القــوى العاملة، 
والتي اســتمرَّْت ملدة 5 أيام، خالل الفرتة 

من 16 إىل 20 يونيو 2019.
إذكاء  إىل  التدريبيــة  الــدورة  وســعْت 
معــارف املشــاركني حول ماهيــة الوالء 
املؤســيس وواقعــه يف منظــات القطاع 
العام، وتعريفهم بَعالقة أخالقيات العمل 

ت إىل  يف دعم الوالء املؤســيس، كا َســعَ
إكســاب املشــاركني املهــارات الالزمــة 
للتغلُّب عىل التحديات التي ُتعيق تجذر 
الوالء املؤسيس باملؤسسة. وتخلَّل الدورة 
التدريبية عدٌد مــن التارين الجاعية، 

واألنشطة التدريبية، والعصف الذهني.
وقــال الدكتــور زهران بن ســامل الصلتي 
مديــر مركز خدمــة املجتمــع والتعليم 
املســتمر: إنَّ هذه الــدورة جاءت ضمن 
حزمة من الدورات التدريبية التي َتْسَعى 
لســدِّ احتياجات موظفــي القطاع العام 
مــن املعارف واملهارات التي ُتعينهم عىل 
تحقيق أعىل مستوى من اإلنجاز يف كافة 

املجاالت.

 الرستاق - طالب املقبايل

أطلقــْت الجمعية الُعانية لــذوي اإلعاقة 
السمعية -ُممثلة يف لجنة الجمعية مبحافظة 
جنوب الباطنــة- أوىَل ُمبادراتها الصيفية يف 
تأهيل وتدريب األطفال مــن ذوي اإلعاقة 
الســمعية وضعــاف الســمع عــىل النطق 
والتخاطــب، والتــي تعدُّ مــن أوىل الربامج 

املنفذة ضمن الربنامج الصيفي باملحافظة.
وتهدُف املبادرة إىل إكساب وتنمية األطفال 
عــىل النطق والــكالم؛ من خــالل الربنامج 
التدريبي الصيفي لطــالب املدارس، والذي 
ــذه الجمعيــة -بالتعــاون مــع جمعية  ُتنفِّ
إحســان- ويدعم الربنامج تنميــة املهارات 
للطــالب وصقلها وبنــاء قدراتهــم وتعزيز 
الثقة واالعتاد عىل أنفســهم. كا ُيشــارك 
يف الربنامج عــدٌد من الفتيات الصم الفنيني 
القامئني عىل اســتغالل وقت فــراغ األطفال 

الصم بتعليمهم العديد من املهارات؛ منها: 
حفظ القــران الكريــم، وتعزيــز القدرات 
الفنية. ويســتضيُف  واملهــارات  اللغويــة، 
الربنامــج أكرث مــن 25 من الطــالب الصم 
ومن مختلــف األعار. وأثنــْت مريم بنت 
خلــف الهالليــة رئيســة لجنــة الجمعيــة 
مبحافظــة جنــوب الباطنة، عــىل التفاعل 
الكبري الــذي القاه الربنامــج والحاس من 
املشــاركني وأولياء األمور، وقالت: ألول مرة 
يف املحافظة شــارك هذا العــدد، وكان من 
املمكن أن يتزايد العدد أكرث من ذلك، لكن 
صعوبة توفري وسائل نقل لدى البعض ممن 
يقطنــون يف املناطق الجبليــة حالت دون 
ذلك، لكن تنفيــذ الربنامج يف حد ذاته يعد 
إنجازا ســنعمل عىل الحفــاظ عليه، وتنفيذ 
املزيــد من الربامج التــي تعمل عىل تطوير 
وتأهيــل ودمــج ذوي اإلعاقــة الســمعية 

وضعاف السمع يف املجتمع.

نزوى - الرؤية

اخُتِتمْت بنيابة الجبل األخرض فعاليات املخيم 
الصيفي لكشــافة محافظــة الداخلية، والذي 
حمــل شــعار “الكشــفية وتنميــة املجتمع”، 
وأقيم مبشــاركة ما يقارب الـ100 كشاف وقائد 
من وحدات محافظــة الداخلية. وأقيَم املخيم 

ضمــن الخطة الســنوية للمفوضية الكشــفية 
واالرشــادية مبحافظة الداخلية، تحت شــعار 
“الكشــفية وتنمية املجتمــع”، وبالتعاون مع 
الجهــات واملؤسســات املجتمعيــة يف الجبل 
ذت يف املخيم  عْت الربامج التي ُنفِّ األخرض. وتنوَّ
بني املهارات والفنون الكشفية، والتي متثلت يف 

األعال الريادية وطرق التخييم الخلوي.

مسقط - الرؤية

الســلطان  مبجمــع  أمــس،  افُتِتــح، 
قابــوس الريــايض ببــورش، معســكر 
مســقط،  األنديــة مبحافظة  شــباب 
الــذي ُيقام خــالل الفــرتة 23 يونيو 
الجــاري إىل 28 يوليــو املقبل، وأقيم 
حفل االفتتــاح تحت رعاية ســعادة 
الشــيخ عبدالوهاب بن نارص املنذري 
نائب رئيس الهيئــة العامة لصناعات 
الحرفية، وبحضور سعادة الشيخ رشاد 
بن أحمد الهنايئ وكيل وزارة الشؤون 
الرياضية، وسعيد بن عبدالله النبهاين 
رئيس اللجنة املرشفة عىل معسكرات 
شــباب األندية، وعدد من املسؤولني 

بوزارة الشؤون الرياضية.
وأكد ســعادة الشــيخ نائــب رئيس 
الهيئــة العامــة لصناعــات الحرفية، 
أهمية املعســكرات يف تعزيز قدرات 
الشــباب، وقــال يف ترصيحات عقب 
االفتتــاح: أودُّ أن أُعرِب عن ســعاديت 
برعاية حفل افتتاح معسكرات شباب 
األندية لصيف عــام 2019، والتعرف 
والربامج  االنشــطة  عــىل مجموعــة 
التــي ســتنفذ يف املعســكرات والتي 
بكل تأكيد ستســهم يف صقل مواهب 
الشــباب وتربز ابداعاتــه الفنية وما 
لديهــم من خــربات حقيقيــة، وهي 
فرصــة كذلــك للتفاعل بني الشــباب 
وبني املؤسسات املشــاركة والداعمة، 
ونتمنــى لهــم جميعــا كل التوفيق 

والنجاح.

ه سعادة الشيخ رشاد بن أحمد  وتوجَّ
الهنايئ وكيل وزارة الشؤون الرياضية، 
بالشــكر لجميع الشباب املشاركني يف 
معســكرات شباب األندية يف نسختها 
والشــكر   ،2019 للعــام  السادســة 
لألندية التي تفاعلت ورشحت هؤالء 
الشــباب لالســتفادة من برامج هذه 
املعسكرات، مؤكدا أنَّ وزارة الشؤون 
برامجهــا  خــالل  -ومــن  الرياضيــة 
الصيفيــة- ُتحــاول أن تخدم رشيحة 
كبرية من الشباب باستثار أوقاتهم يف 
اإلجازة الصيفية؛ مبــا ُيفيدهم ويفيد 
مجتمعهم. وأشاد سعادته باستحداث 
6 معســكرات لشــباب األندية؛ منها 
معسكران لفتيات يف صحار والربميي، 

حيث إنها تضم حزمة من األنشــطة 
تالمــس  التــي  النوعيــة  والربامــج 
مهاراتهم  وتصقل  الشباب  احتياجات 
والثقافيــة  العلميــة  املجــاالت  يف 
والرياضية وبرامج القيادة، إىل جانب 
برامج تطوعية لخدمــة املجتمع، إىل 
جانب عــدٍد من الــورش التخصصية 
يف مختلــف املجاالت اإلبداعية، ودعا 
الشــباب لالســتفادة من معسكرات 
شــباب األنديــة يف تنميــة قدراتهم 

وصقل مهاراتهم وخرباتهم.
وألقى سعيد بن عبدالله النبهاين رئيس 
اللجنة املرشفة عىل املعسكرات، كلمة 
وزارة الشــؤون الرياضيــة؛ قال فيها: 
ُنرحــب بكم جميعــا يف حفل افتتاح 

معسكرات شــباب األندية الذي يعد 
واحدا من بــني خارطة الربامج املهمة 
التي تنظمها وزارة الشؤون الرياضية 
لتطويــر قدرات الشــباب واســتثار 
أوقات فراغهم خالل اإلجازة الصيفية. 
وأضاف أنَّ ُمعسكرات شباب األندية 
برؤيتهــا وأهدافها وبرامجها الجديدة 
مُتثل إضافــة حقيقيــة ملنظومة تلك 
الفعاليات، والتــي تهدف لغرس قيم 
التعاون يف نفوس الشــباب املشاركني 
وصقل مهاراتهم وقدراتهم اإلبداعية، 
وإتاحــة الفرصــة أمامهــم ملارســة 
الثقافيــة  املجــاالت  يف  هواياتهــم 
والعلميــة  والفنيــة  واالجتاعيــة 
والرياضية، وفق برامج معدة خصيَصا 

لهــذا الغــرض، وتنميــة روح القيادة 
واإلدارة لدى الشباب.

وأوضح النبهاين أنَّ معســكر شــباب 
األندية مبحافظة مسقط -الذي تستمر 
فعالياته حتــى الثامن والعرشين من 
شهر يوليو املقبل، مبشاركة ما يقارب 
120 شــابا ومرشفــا- يعــدُّ املحطــة 
األنديــة  شــباب  ملعســكرات  األوىل 
الســتة التي تتضمنها خارطة الربامج 
واألنشطة لهذا العام، والتي تستهدف 
ما يقــارب 600 مشــارك ومشــاركة 
من شــباب األندية واملراكز الرياضية 
وقال  الســلطنة.  محافظات  مبختلف 
إن املعســكرات ســتقام تباعــا خالل 
شهري يونيو ويوليو؛ منها معسكر يف 
والية صحار مبحافظة شــال الباطنة 
إىل  للفيتــات،  مخصصــا  وســيكون 
جانب معســكر يف محافظة الربميي. 
وتابــع أنَّ خارطة الربنامج ســتتضمن 
إقامة معســكر للذكور يف والية نزوى 
مبحافظــة الداخلية، وأيضــا يف والية 
صور بجنوب الرشقية، فيا تستضيف 
العمــل  معســكر  ظفــار  محافظــة 
الخليجي الشــبايب املشــرتك مبشاركة 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 
واململكة األردنية الهاشــمية واململكة 

املغربية.
وبــنيَّ النبهاين أن قريــة التنمية متثل 
واحدة من الربامج األساسية والنوعية 
التــي تســعى اللجنــة املرشفة عىل 
معســكرات األندية لتجديد أنشطتها 
لُتصبــح إضافــة حقيقية  وبرامجهــا 

ألنشطة املعســكر األخرى، مشريا إىل 
أنَّ القريــة بأركانها تعــدُّ مركزا علميا 
تدريبيا وحواريا شامال؛ حيث تتضمن 
إقامة 8 ورش تدريبية، مبشــاركة عدد 
مــن الجهات الحكومية ومؤسســات 

املجتمع املدين.
وقام ســعادة راعي الحفل بتدشــني 
شــعار املعســكرات لهذا العام إيذانا 
شباب  ملعسكرات  الرسمي  باالنطالق 
األنديــة التــي تضــم 6 معســكرات 
لشــباب األندية؛ هي: معسكر شباب 
األندية مبحافظة مســقط، ومعســكر 
شــال  مبحافظــة  األنديــة  فتيــات 
الباطنــة، والذي ســيقام خالل الفرتة 
مــن 29 يونيو إىل 5 يوليــو املقبل يف 
املجمع الشبايب بصحار، ويستهدُف ما 
يقارب 70 فتــاة من مختلف األندية. 
أمــا املعســكر الثالث، فهو معســكر 
الربميي،  األنديــة مبحافظــة  فتيــات 
والذي سيقام خالل الفرتة 6-12 يوليو 
املقبــل يف املجمع الشــبايب بالربميي، 
ويستهدف 60 مشــاركة من مختلف 
أندية الســلطنة. فيا يقام املعســكر 
الرابع يف محافظة الداخلية يف املجمع 
الشــبايب بنزوى خالل الفــرتة 19-13 
يوليو، وسيشــارك فيه مبــا يقارب 95 
مشاركا من مختلف واليات السلطنة. 
وســتحتضن محافظة جنوب الرشقية 
املعســكر الخامس يف املجمع الشبايب 
بصور خالل الفرتة من 27 يوليو وحتى 
2 أغسطس، ويستهدف ما يقارب 95 
مشاركا من مختلف واليات السلطنة.

مجلس الخنجي 
والتواصل االجتماعي

كثرية هي املبادرات االجتاعية التي تطلقها شــخصيات بارزة يف املجتمع 
مــن أجل تعزيز التواصل بني أفراده، ومثل هذه املبادرات تنبع من القيم 
العانية األصيلة التي توارثتها أجيال متعاقبة، ويف مقدمتها قيمة الحفاظ 
عىل الســبلة العانيــة كموروث عاين خالد، يســهم يف تحقيق التواصل 

االجتاعي الفعيل بني سكان القرية والحي والحارة.
ولقد رشفــُت بحضور مجلس الخنجي، الذي يقيمــه رجل األعال خليل 
بــن عبدالله الخنجي والذي شــغل من قبل منصب رئيــس غرفة تجارة 
وصناعة عان، وهو مجلس يســهم بصورة إيجابية يف طرح حلول للكثري 
من القضايا املجتمعية، من خالل اســتضافة الخرباء واملتخصصني يف عدد 
من املجاالت يف منزله الذي يســتضيف هذا املجلس، من أجل االســتزادة 

بأفكارهم ورؤاهم حول العديد من املوضوعات التي يتم طرحها. 
ومجلس الخنجي صورة مصغــرة للمجتمع العاين األصيل الحريص دامئا 
عىل مناقشــة قضاياه املختلفة بحثا عن الحلــول ورسعة اإلنجاز، وهو ما 
يدعونا للفخر بأننا قادرون عىل مواجهة كل املشكالت بهدوء وصرب وُبعد 

نظر.
األمــر اآلخر املميز لهــذا املجلس، أّنه يعتمد البســاطة يف كل يشء، بدءا 
من دعوة الحضور عرب رســائل الواتــس آب ومرورا بطبيعة املكان املميز، 
والحديث الهادئ الراقي يف هذا املجلس، فال تجد مشــاحنات أو تالســنا 
نتيجة اختالف الرأي بني الحضور، بل تجد رحابة صدر تكشف عن مكنون 
املعــدن األصيل للعاين الواعي الذي يدرك بعمــق وعن معرفة تفاصيل 
قضايــا بلده وما يشــغل بــال مواطنيه. والذي قد ال يعرفــه الكثريون أّن 
عددا من املبادرات يتم تنفيذها يف املجتمع، خرجت من مجلس الخنجي، 
الذي وفر البيئة املناسبة ملناقشة قضايا عديدة انتهت بطرح حلول عملية 

وواقعية لها.
إننا ويف عرص التواصل االجتاعي عرب وســائل تقنية حديثة غريت شــكل 
الحياة، نعاين من فقدان التواصل الحقيقي مع األصدقاء واألهل واملعارف، 
ونجد أنفســنا يف أمــس الحاجة إىل مثــل هذه املجالس والســبالت ليك 
نستعيد ذكريات املايض ومنيض عىل خطى األجداد يف طريقتهم العبقرية 
يف حل املشــكالت، مستعينني يف ذلك بالرأي املتخصص والحكيم والعلمي 

من أصحابه.
إننــي أطلقها دعوة مفتوحة لجميع إخــواين يف عاننا الغالية، أن نحافظ 
عىل اإلرث التاريخي الذي نفخر به بني األمم، وأن نعّود صغارنا وشــبابنا 
عىل قيم الســبلة العانية لــيك يقوى بنيان هذا املجتمع ويشــتد عوده 

ويقف صلبا يف مواجهة أية مشكالت يف أي وقت.

عيل البوسعيدي
abufirase @gmail.com
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مسندم- الرؤية

والثثروة  الزراعثثة  وزارة  تنظثثم 
السثثمكية بالتعاون مثثع املعهد 
العثثايل للقضثثاء دورة تدريبيثثة 
خاصثثة بتخويل صفثثة الضبطية 
القضائية، وذلك خالل الفرتة من 
23 إىل 27 مثثن الشثثهر الجاري، 
تحت رعاية مساعد املدعي العام 
الشثثيخ نارص بن عثثي الغافري 
مدير عام االدعاء العام مبحافظة 
مسثثندم، ويشثثارك يف الربنامثثج 
مأمثثوري  مثثن   31 التدريبثثي 
الضبطيثثة القضائية بالوزارة عىل 
مسثثتوى محافظة مسندم. ويأيت 
تنظيثثم الدورة ضمثثن الدورات 
التدريبيثثة التي تنظمهثثا الوزارة 
الضبطيثثة  مأمثثوري  لتدريثثب 
القضائيثثة بجميثثع املديريات يف 
القطاعثثن الزراعثثي والسثثميك؛ 
وبناء عىل القرار الوزاري بتخويل 
صفة الضبطيثثة القضائية لبعض 

موظفثثي وزارة الزراعثثة والروة 
السثثمكية. وتهثثدف الثثدورة إىل 
تعريثثف املشثثاركن بكافة قوانن 
القضائية وفقا  وأحكام الضبطيثثة 

لقانون اإلجراءات الجزائية، إضافة 
إىل رشح القوانن الخاصة بالوزارة.
ويشثثمل برنامج الدورة عددا من 
املحاور املتضمنة يف أحكام قوانن 

وزارة الزراعثثة والروة السثثمكية، 
وقانون اإلجراءات الجزائية، وكذلك 
تعريف ورفثثع الدعوى العمومية 
ونقضها وجمع االسثثتدالالت. كام 

تعرف الدورة بصالحيات وواجبات 
مأمور الضبط القضايئ مثل التلبس 
التحفظية  واإلجثثراءات  بالجرمية، 
املتهثثم والحبس  والقبثثض عثثىل 

أوامثثر  إىل  إضافثثة  االحتياطثثي، 
الضبط  وأوامر  بالحضور  التكليف 
والتفتيش  واالنتقثثال  واإلحضثثار، 

وضبط األشياء والترصف فيها.

الربميي - سيف املعمري

أسثثدل السثثتار عىل برنامج تدريب 
موظفثثي وزارة البلديثثات اإلقليمية 
وموارد املياه عىل أفضل املامرسثثات 
يف اإلدارة والقيثثادة الذكيثثة، والذي 
نظمته الوزارة، مبشثثاركة 22 متدرباً 
مثثن مديثثري الدوائر ومسثثاعديهم 
بديثثوان عثثام الثثوزارة واملديريثثات 
الفرتة  باملحافظات، خالل  والبلديات 
16 إىل 20 يونيثثو الجثثاري مبحافظة 

الربميي.
وقثثدم الربنامثثج الدكتثثور حاتم 

عبدالفتثثاح طلبثثة، وهثثدف إىل 
متكن املشثثاركن ملعرفثثة أفضل 
اإلدارة  يف  العامليثثة  املامرسثثات 
وتزويدهثثم  الذكيثثة،  والقيثثادة 
باملعرفة وتعزيز املهارات املتصلة 
مبفاهيم اإلدارة والقيادة من حيث 
تنمية املهارات اإلدارية ومهارات 
والتميثثز يف  القيثثادة، واإلبثثداع 
بأحدث  الذكية  اإلدارة  مامرسات 
املامرسثثات واملنهجيات العاملية؛ 
مفاهيثثم  وتطبيقثثات  لتعزيثثز 
أفضثثل  يف  الشثثاملة  الجثثودة 

املامرسات اإلدارية.

الرؤية - العامنية

عقثثدت لجنة الشثثؤون البلدية 
بوالية مثريت اجتامعا لها برئاسة 
سعادة الشثثيخ مسلم بن أحمد 

الحرضي وايل مثريت. 
واستعرض االجتامع عدًدا من 
املواضيع املدرجة عىل جدول 
األعثثامل من بينهثثا التصديق 

عىل محرض االجتامع السثثابق 
الواردة  الثثردود  واسثثتعراض 
للجنة مثثن الجهات املختصة. 
كام ناقشثثت اللجنة املواضيع 
بالوالية  والتنمويثثة  الخدمية 
منها طلبثثات تتعلثثق بإقامة 
بعثثض املشثثاريع إىل جانثثب 
الداخلية  الطثثرق  إنارة بعض 

بالوالية.

»الزراعة« تنظم دورة تدريبية خاصة لمأموري الضبطية القضائية بمحافظة مسندم

بلدية ثمريت تستعرض تنفيذ تدريب موظفي »البلديات« على أفضل الممارسات اإلدارية
مشاريع خدمية وتنموية

نزوى - الرؤية

املعلومات  تقنيثثة  دائرة  نظمت 
بتعليميثثة الداخليثثة ممثلثثة يف 
حلقثثة  األجهثثزة  إدارة  قسثثم 
عمل بعنثثوان “مبثثادرة التعليم 
بن  للمحثثارض هالل  اإللكرتوين” 
محمد املحروقي فني حاسب آيل 
باملديرية استهدفت مجموعة من 
منتسثثبي دائرة تقنية املعلومات 

باملحافظة.
وهدفثثت املبادرة ملنثثح الفرصة 
ملوظفي دائثثرة تقنية املعلومات 
الكتساب  املدريس  الدعم  وفنيي 
املهارات الالزمة لتفعيل الدراسة 
والدورات التدريبية عىل منّصات 
التعليثثم اإللكثثرتوين لالسثثتفادة 
من الثثدورات التدريبية املجانية 
التثثي توفرهثثا هثثذه املنصات؛ 
مام يسثثاهم يف تنميثثة املهارات 
لديهثثم،  والفنيثثة  اإلداريثثة 
وإكسثثابهم املزيد من الخربة يف 
والفنية.  العلميثثة  تخصصاتهثثم 
تضمنثثت الثثدورة التدريب عىل 

منصتثثن إلكرتونيتن هام منصة 
»نثثدرس«؛  ومنصثثة  »رواق« 
حيث اشثثتملت كل منصة عىل 
التدريبية  مجموعة من الدروس 
املقدمة للمتدربن؛ مقسثثمة إىل 
مراحل استهدفت املرحلة األوىل 
موظفي دائرة تقنية املعلومات، 
والثانيثثة فنيثثي املثثدارس؛ أّمثثا 
املرحلة األخرية فقد اسثثتهدفت 
املوظفثثن واإلداريثثن مبثثدارس 

املحافظثثة بشثثكل عام. وأشثثار 
املحروقثثي إىل وجود خطة عمل 
مسثثتقبلية تهدف إىل نرش ثقافة 
التعلثثم اإللكرتوين بثثن كٍل من 
فنيي الدعم املثثدريس وموظفي 
ديثثوان عثثام املديريثثة والكادر 
بالتعاون مع  املدريس والطثثالب 

مركز التدريب واإلمناء املهني.
الجديثثر بالذكثثر أّن من مميزات 
منّصات التعلم اإللكرتوين؛ التعلم 

الذايت، لتوفري دورات تدريبية يف 
مختلف املجاالت يقدمها أساتذة 
متمكنون، ويتم تقديم الدورات 
باللغثثة العربية، وميكثثن متابعة 
املنثثزل  يف  التدريبثثة  الثثدورات 
الذيك،  الهاتف  من  ومشثثاهدتها 
ومينثثح املتدرب املرونة يف اختيار 
الوقت املناسب للتدريب، حيث 
نح املنتسثثبون شهادة مشاركة  ميمُ

بعد كل دورة تدريبية. 
بالثثدورة  امللتحقثثون  وأعثثرب 
عثثن رضاهم عثثام تثثّم تقدميه 
يف الثثدورة؛ حيث قثثال محمود 
تعليمية-  أجهزة  -فني  الشكيي 
أّن الدورة ممتازة وقد اسثثتفاد 
منهثثا املشثثاركون بشثثكل كبري 
بجهود  أقيمثثت  أنها  خصوصثثاً 
داخلية. أما رقية بنت سثثليامن 
نظثثم  -أخصائيثثة  الحراصيثثة 
الداخلية-  بتعليميثثة  معلومات 
بربنامجن،  التحقت  إنها  فقالت 
 ”»Adobi Primer برنامثثج 
العمثثي، وبرنامثثج آخر يتامىش 

مع حياتها الشخصية.

 عربي - نارص العربي

عقثثدت تعليميثثة الظاهثثرة حلقثثة 
نقاشثثية حثثول انقطثثاع الطالب عن 
الدراسثثة قبل نهاية الفصل الدرايس، 
وذلثثك بهثثدف وضثثع آليثثة تفعيل 
املساءلة اإلدارية واملتابعات اإلرشافية 
والفنيثثة للمدارس لضامن مامرسثثات 
صحيحثثة وفاعلة، وفقا ملا نصت عليه 
القوانن واألنظمثثة واللوائح املعمول 
بهثثا. واسثثتهدفت الحلقثثة مديثثري 
ومديرات املدارس واملرشفن الرتبوين 
ومرشيف اإلدارة املدرسية وتقويم األداء 
املدريس ومجموعة من رؤساء وأعضاء 
مجالثثس أولياء األمور. وبدأت الحلقة 
النقاشية بكلمة قدمها الدكتور عيىس 
بن خلف التثثويب املدير العام، تحدث 
فيها عن تنامي ظاهرة انقطاع الطالب 

عن الدراسة مع نهاية الفصل الدرايس 
الثاين للعثثام الدرايس الحثثايل 2018/ 
2019م. ورسد التثثويب مجموعثثة من 
األسثثباب التي تثثّم حرصها من خالل 
فريق متابعثثة االنتظام املدريس وآلية 

املحافظة عىل زمن التعلم.

بعثثد ذلثثك قثثّدم الدكتثثور عي 
أداء  تقويثثم  مثثرشف  الوائثثي 
مدريس عرضا مرئيا استعرض فيه 
نسب االنقطاع الطاليب، وما متت 
االنتظثثام واالنضباط  متابعته يف 
املثثدريس من واقع مثثا تّم رصده 

ألداء املثثدارس وخاصثثة طثثالب 
مثثدارس صفوف الحلقثثة األوىل 
مثثن التعليم األسثثايس، مسثثلطا 
الضثثوء عثثىل بعثثض التحديات 
التي تّم حرصها من قبل مديري 

ومديرات املدارس. 

مبادرة حول »التعلم اإللكتروني« في الداخلية 

»تعليمية الظاهرة« تبحث أسباب انقطاع الطالب قبل نهاية العام الدراسي
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تنامي اإلقبال على البرنامج الصيفي »رحلة ابتكار 3« 
بمركز العلوم والتكنولوجيا بالداخلية

300 مشارك ببرنامج »صيفي تعليمي« بكلية عمان 
البحرية الدولية في صحار

نظمته اللجنة الوطنية للشباب بُمشاركة 40 شابا وشابة

»يشهدون« يصل محطته األخيرة بعد نجاح تدريب الشباب على 
آليات توثيق التاريخ الشفوي من كبار السن

نزوى- الرؤية

تتواصــل لألســبوع الثاين عــى التوايل 
فعاليــات وأنشــطة الربنامــج الصيفي 
“رحلــة ابتكار 3” والــذي ينظمه مركز 
العلوم والتكنولوجيــا باملديرية العامة 
للرتبيــة والتعليــم ملحافظــة الداخلية 
للعام الثالــث عى التوايل، وذلك ضمن 
أنشــطته يف خدمة املجتمع واستغالل 
أوقــات فــراغ الطلبة مع بــدء اإلجازة 

الصيفية.
املــايض  األســبوع  الربنامــج  وانطلــق 
ويســتمر حتى 27 يونيــو الجاري مبقر 
نــزوى.  بالرويشــية يف واليــة  املركــز 
ويهــدف الربنامــج إىل تزويــد الطلبة 
بالعديد من املعــارف واملهارات لصقل 
قدراتهم العلميــة والعملية يف مختلف 
املجــاالت مــن خــالل ورش تدريبيــة 

متخصصة واملســتهدفة لجميع الفئات 
العمريــة ويــأيت تنظيــم الربنامج بعد 
النجاح الذي القته النســخ الســابقة يف 

العامني املنرصمني.
وقــال ســعود بــن حمــد الريامي إن 

الربنامــج يهــدف إىل تعزيــز مهــارات 
لــدى طلبــة  االبتــكار واالستكشــاف 
املدارس الحكومية والخاصة، مشريا إىل 
تنوع الربامج وحلقات العمل التدريبية 
يف مجاالت الذكاء االصطناعي، وبرمجة 

الروبوتــات الذكيــة والتعليمية وليجو 
بوســت، والرســامة، إىل جانب حلقات 
الذكية،  واللوحات  اإللكرتونيــات  عمل 
والطاقــة املتجــددة، والتعلم التفاعيل، 
وتقنية النانو وغريهــا من الربامج التي 
تعــد من مخرجــات الثــورة الصناعية 

الرابعة. 
وبــنيَّ الريامــي أن الربنامــج يتضمــن 
تعريف الطلبة بكيفية صناعة القصص 
التفاعلية واأللعاب اإللكرتونية وحلقات 
وحلقــة  األبعــاد  ثالثيــة  الطابعــات 
اإلذاعي،  األســتوديو  األردوينو، وحلقة 
وحلقة طوارئ املنزل، وذلك مبشــاركة 
طلبــة الحلقــة األوىل والثانية وما بعد 
التعليــم األســايس وطــالب وطالبــات 
مؤسسات التعليم العايل وأولياء األمور 
واملوظفني، وقد بلغ عدد املســجلني يف 

الربنامج 960 مشاركا.

صحار - الرؤية

شــهد مرسح كلية عــان البحريــة الدولية 
بصحــار افتتــاح برنامــج “صيفــي تعليمي 
الثامنــة تحــت رعايــة  2019” يف نســخته 
الدكتــور خالد بن راشــد البلويش مدير دائرة 
الربامــج التعليمية باملديريــة العامة للرتبية 
والتعليــم مبحافظة شــال الباطنة، وبحضور 
مســاعد العميد للشــؤون األكادمييــة بكلية 
عان البحرية الدولية وسعيد الزعايب مسؤول 

خدمة املجتمع برشكة نفط عان.
وتضمن االفتتــاح تقديم العديد من الفقرات 
املنوعة، حيث تم عرض فيلم بعنوان “صيفي 
تعليمــي لعــام 2018”، وقدم نائــب عميد 
كلية عان البحرية للشــؤون األكادميية كلمة 
ترحيبيــة بالطلبة، أعــرب فيها عن ســعادة 
م نبيل اليحيايئ  الكلية باستضافة الطلبة. وقدَّ
مدير التســويق بكلية عان البحرية الدولية 

نبــذة تعريفية عن الكليــة وتخصصاتها، وتال 
ذلك كلمــة الدكتور خالد بن راشــد البلويش 
مديــر دائرة الربامــج التعليميــة، أعرب فيها 
عن حــرص املديرية عى تقديم أجود الربامج 

التدريبية لهذه الفئة من الطالب املتميزين.
وعن الربنامج واستمراريته يف نسخته الثامنة، 

قال املهندس سويد بن سعيد الشمييس املدير 
التنفيذي لشؤون رشكة ميناء ُصحار واملنطقة 
الحــرة إن الرشكــة مســتمرة يف دعمها لهذا 
الربنامــج، مبــا يحقق أقىص اســتفادة للطلبة 
والطالبات املشــاركني وتزويدهــم باملهارات 
والخــربات الرضوريــة يف حياتهــم التعليمية 

واملســتقبلية، مشريًا إىل أنَّ الربنامج هذا العام 
يتميــز بالعديد مــن الفــرص التدريبية التي 
تركــز عى تعلــم اللغة اإلنجليزية بأســلوب 
مبتكر ومستوى تعليمي عال ملهارات الكتابة 

والقراءة واألنشطة األخرى املصاحبة.
وقــال الدكتور خالد بن راشــد البلويش مدير 
دائــرة الربامــج التعليمية باملديريــة العامة 
للرتبيــة والتعليم بشــال الباطنــة واملرشف 
عــى الربنامج إن الربنامج هــذا العام يأيت يف 
حلــة جديدة من حيث منهجيــة تعلم اللغة 
اإلنجليزيــة مبا يتناســب مــع مرحلة الصف 
الحادي عرش مــن التعليم ما بعد األســايس، 
وفق رؤية تعليميــة تتوافق مع التطور الذي 
وصل إليــه الطلبة والطالبات املشــاركون يف 
الربنامــج هذا العــام، وإكســابهم املزيد من 
املهــارات اللغوية يف الكتابــة والتحدث وحل 
األسئلة واألنشــطة التعليمية األخرى يف هذا 

الجانب.

مسقط - الرؤية 

يف النشــاط األول للمــرشوع مــن عــام 
2019، اختتمت اللجنة الوطنّية للشباب 
مســاء أمس الورشة النظرية من مرشوع 
“يشهدون”، التي أقامتها اللجنة بفندق 
مجــان مبحافظة مســقط خــالل الفرتة 
 40 مبشــاركة   ،2019 يونيــو  16إىل19 
شابًّا وشــاّبة من املهتّمني باملجال توثيق 
التاريخ الشــفوي وتدويــن التاريخ من 

أفواه الرواة كبار السّن.
وتــّم تكريم املشــاركني يف حفل ختامي 
مبّسط، ألقى فيه حمد بن سامل العلوي 
أمني رّس اللجنة الوطنية للشــباب كلمة 
قــال فيهــا: “أتقــّدم بتهنئــة الشــباب 
املشــارك عى وصوله لختام الورشة بعد 

أربعــة أيام من التدريب املكّثف، نظرًيا 
وعملًيــا، عــى طــرق وآليــات التوثيق 

العلمي للتاريخ الشــفوي من أفواه كبار 
الســن، بدًءا من التعــرف عى مختلف 
بيئــات جمع الــرتاث الثقــايف، وتكوين 
فريــق جمع املــواد امليدانّيــة، وطرائق 
جمع املــواد ميدانيا وآلياتــه، فضاًل عن 
إعداد خطة بحث مناســبة للمواد التي 
تم جمعها”. وتابــع:”ال أقول إننا ننتهي 
بنهايــة إعدادكــم خطــط البحــث، بل 
وننطلــق معكــم يف مرحلــة النزول إىل 
امليدان، حيث تتحّول معرفتكم النظرية 
التــي تلّقيتموهــا عــى أيدي أســاتذة 
متخصصني يف مجال الــرتاث الثقايف غري 
املاّدي، نخّصهم بالشــكر من هذا املنرب، 
بحيــث تتحول هــذه املعرفــة النظرّية 
إىل واقــع عمــيل من املالحظــة الذكّية، 
املتمرّســة،  واملقابلة  العلمّي،  والتدوين 
لنتمكــن معكم وبكم مــن حفظ تراثنا 
العــايّن املروّي من النســيان والســهو 
يف خضّم تســارع وتــرية الحياة، ومنارس 
املواطنة واالنتــاء إىل هذا البلد العزيز 
من خالل تبّني مثــل هذه املرشوعات، 

التــي ال يخفــى علينــا ما تؤّصلــه فينا 
وتوّثقــه بهوّيتنــا العانية، لرنســم لها 
مسارها املســتقبيّل الذي ال يتناقض مع 
صورتهــا املاضيــة والحــارضة”. واختتم 
كلمته قائــاًل: “إّن العمــل القادم الذي 
ســيتّم عى أيديكم وبإرشاف نخبة من 
املختصني لن يتوّقف عندكم وحسب، بل 
وستشكركم عليه األجيال الالحقة شبابنا 
وأنتم تشّكلون حلقة الوصل بينهم وبني 

من سبقوكم من اآلباء واألوّلني”.
ويعد مرشوع يشــهدون ضمــن برنامج 
“املواطنة واالنتاء” الذي تنفذه اللجنة 
مبعّية 4 برامج مستدامة أخرى. وتسعى 
الورشــة ضمن هذا املرشوع إىل تدريب 
الشباب عى طرق وآليات التوثيق العلمي 
للتاريخ الشــفوي من كبار السن وطرق 
مقابلتهــم وإعــداد األســئلة، واإلرشاف 
عليهــم ميدانًيا أثناء قيامهــم بالتوثيق، 
ومن ثم تقييم التجربة واالســتفادة من 
نتاجاتهــا املرئّية واملكتوبة واملســموعة؛ 
لنرشها وتســويقها بني الشباب؛ لتحقيق 

هدف املرشوع مبا يخدم أهداف اللجنة 
الوطنية للشــباب. وقال محمد الرواحي 
عضــو اللجنــة الوطنية للشــباب رئيس 
مــرشوع يشــهدون إن من كبار الّســن 
مــن يحفظــون التاريــخ يف صدورهــم 
ونســّميهم “الرواة”، وهم ميلكون الكثري 
مــن مكونات اإلرث الحضــاري العاين، 
مشــريا إىل أنَّ هــذا املــرشوع هدف إىل 
إرشاك الشــباب يف جهود املحافظة عى 
هذا اإلرث من قصــص وأحداث وأمثال 
بحضارتهم  لتقويــة متســكهم  وحكــم، 
اإلنســانّية، وتأهيلهم مبهــارات التوثيق، 
وتعزيز دورهم يف املحافظة عى التاريخ 
بــه.  واالهتــام  والثقــايف  االجتاعــي 
وأضاف الرواحي: “استهدفنا فئة الشباب 
من 19- 39 ســنة، يف دورة تتكون من 3 
أســابيع، يكون األسبوع األول نظرًيا عى 
شــكل ورشــة، فيا يخصص األسبوعان 
اآلخران منها للتطبيق العميل، حيث ينزل 
املتدربون الشــباب إىل امليدان ويلتقون 
بالــرواة ويجرون معهــم امُلقابالت. بعد 

ذلك يقومون بتسليم املواّد بعد دراستها 
وتفريغها كا تــّم تدريبهم عى ذلك يف 

الورشة للمتخصصني املرشفني عليهم”.
وقدمت ورشــة “يشــهدون” األكادميية 
والباحثــة العانيــة الدكتــورة عائشــة 
الباحثني  الدرمكّيــة، مبعيــة مســاعدي 
الدكتور نارص الصقرّي، وتهاين الحوسنّية. 
وتناولت الورشــة النظريــة أهمية صون 
الــرتاث الثقــايف ميدانًيــا، وبيئات جمع 
الــرتاث الثقــايف، وفريــق جمــع املادة 
امليدانيــة، وطرائق جمع املــادة ميدانًيا 
وآلياتــه، وإعــداد خطة بحث مناســبة 
للمــواد التي تــم جمعها. كــا تناولت 
الورشــة دواعــي جمــع الــرتاث الثقايف 
والحضاريــة  والثقافيــة  االقتصاديــة 
واالجتاعية، فضاًل عن دواعي االستدامة. 
واهتمت الباحثة يف الورشة بتبيان وسائل 
جمع الرتاث الثقايف من مالحظة وتدوين 
ومقابلــة، كا وّضحت مهــاّم الجامعني 
واملرشفني، وطريقة إعــداد دليل الجمع 
امليداين وكيفية االستفادة منه، فضاًل عن 
مراحل الجمــع امليداين للمــواد وإجراء 
املقابالت مع الرواة اإلخباريني وتفريغها 

وإعداد الخطة العلمية لها.
واختتمــت الورشــة بإجــراء مقابــالت 
افرتاضية فيا بني الشــباب املشاركني تم 
تسجيلها تسجياًل مرئًيا وعرضها النتقادها 

وتصحيح مساراتها.
وقالت الدكتورة عائشة الدرمكية: “يُعد 
مرشوع يشهدون كوادر وطنية يف مجال 
البحث يف الــرتاث الثقايف، وهو موضوع 
مهم جًدا ووطنــّي جًدا وملّح جًدا أيًضا. 
ســيخّرج هذا املرشوع باحثني وجامعني 
ميدانيني ســيكون لهــم أثرهم يف مجال 

توثيق التاريخ الشفوي”.

أخبار الشرطة
بدء برنامجين تدريبيين بـ»أكاديمية الشرطة«

التدريب على مسببات الحرائق 
بقيادة جنوب الباطنة

»أمن المطارات« تنظم دورة 
لتدريب موظفي التفتيش

مساعدة قارب صيد في دبا

مسقط - الرؤية

انطلق بأكادميية الســلطان قابوس لعلوم الرشطة برنامجــان تدريبان؛ األول حول تأهيل 
املهــارات العملياتيــة واإلدارية للرتب األخرى بــإرشاف من معهــد التدريب التخصيص 
باألكادميية، ومبشــاركة منتسبني من تشكيالت رشطة ُعان الســلطانية. ويهدف الربنامج 
إىل االرتقاء بأداء املشــاركني وتطوير مهاراتهم املهنية وزيادة معارفهم يف العلوم القانونية 
والرشطية من خالل عدد من املســاقات الدراســية والتطبيقــات العملياتية. بينا تضمن 
الربنامج الثاين ورشــة “مســاق البحث العلمي” ويشــارك فيها عدد من ضباط تشكيالت 
رشطة ُعان السلطانية، وتهدف إىل إكساب املشاركني مهارات وطرق البحث العلمي من 
خالل مناقشــة عدة محاور أبرزها محور العنارص األساسّية للبحث العلمي ومحور أدوات 
البحث العلمي ومحور القواعد الشــكلية للبحث العلمي. ورعى افتتاح الربنامجني العميد 
سامل بن راشد العلوي قائد أكادميية السلطان قابوس لعلوم الرشطة؛ حيث وجه املشاركني 

إىل رضورة االستفادة من املحارضات والفعاليات التدريبية وترجمتها إىل بيئة العمل.

الرستاق - الرؤية

نفــذت قيادة رشطة محافظة جنوب الباطنة بالتعاون مع إدارة الدفاع املدين واإلســعاف 
دورة تدريبية يف مجال مســببات الحرائق واإلسعافات األولية والتي استمرت ملدة أسبوع 
مبشــاركة عدد من منتســبي قيادة رشطة املحافظــة. وتضمنت الــدورة مختلف العلوم 
واملعارف املتعلقة بحوادث الحرائق ومكافحتها وطرق تقديم اإلسعافات األولية للمصابني 
يف هذه الحوادث. ورعى ختام الدورة العقيد ســامل بن مبــارك األبروي آمر وحدة رشطة 
املهام الخاصة بالرستاق؛ حيث ألقى كلمة حث فيها املشاركني عى بذل املزيد من الجهد 
يف الســعي لتلقي العلوم واملعارف التي تكســبهم الخربات الالزمــة ألداء األعال املوكلة 

إليهم بالطريقة امُلثى.

مسقط - الرؤية

عقدت اإلدارة العامة ألمن املطارات أمس دورة “أجهزة مشغيل التفتيش عى النظام التشبيهي”، 
والتي تستمر ملدة أسبوعني مبشاركة 65 فردا. وتتضمن الدورة عدة محاور أهمها رشح برنامج 
الدورة وأهدافها والتعريف باألجهزة املســتخدمة يف التفتيش باملطارات والتعريف باملواد التي 
تهدد أمن وســالمة الطــريان املدين وكيفية التعامــل معها إضافة إىل التعريف بجهاز األشــعة 
السينية وملحقاتها وكيفية استخدامها، كا يتخلل الربامج متارين عملية ملعرفة السوائل واملواد 

الخطرة. وتهدف الدورة إىل إكساب املشاركني املهارات الالزمة التي تعينهم عى أداء عملهم.

دبا - الرؤية

قدمت رشطة خفر الســواحل دبا املساعدة لقارب صيد عى متنه شخصان، تعطل 
قاربها مبنطقة رأس الســو ت بوالية دبا بعد نفاذ الوقود منه وتم مرافقة القارب 
إىل ميناء دبا. وتدعو رشطة عان الســلطانية أصحــاب القوارب إىل رضورة إجراء 
الصيانــة الدورية لقواربهم وأخذ كمية كافية من الوقود والتأكد من وجود أدوات 

السالمة واإلسعافات األولية قبل ارتياد البحر.



مسقط - الرؤية

التَقى َمَعايل الش��يخ عبدالله بن نارص البكري 
وزي��ر الق��وى العاملة، أم��س، مجموعًة من 
أعضاء مجال��س إدارة وممثيل عدد من كربى 
الرشكات العاملة يف القطاع الخاص؛ لتعريفهم 
بالربنام��ج الوطني للتطوي��ر القيادي ومتكني 
اإلدارات العامنية الوس��طى والعليا يف القطاع 
الخاص )اعتامد( امُلزّم��ع إطالقه خالل الفرتة 

املقبلة.
“اعت��امد”  برنام��ج  أن  إىل  معالي��ه  وأش��ار 
ه��و إح��دى مب��ادرات مخترب س��وق العمل 
والتش��غيل؛ وذلك ضم��ن الربنام��ج الوطني 
لتعزيز التنوي��ع االقتصادي “تنفيذ”، ويهدف 
لع��رشة آالف  القيادي��ة  امله��ارات  لتطوي��ر 
كادر وطن��ي م��ن العاملني بالقط��اع الخاص 
الس��نوات القادم��ة ضم��ن برنام��ج تدريبي 

قيادي مبس��تويات عاملية، ومن ثمَّ متكينهم يف 
الوظائف الوس��طى والعليا مبؤسسات القطاع 
الخاص. وأوضح معاليه أن “اعتامد” يجس��د 
رشاك��ة حقيقية ب��ني القطاع��ني، فالحكومة 

تقوم بتموي��ل وإدارة الربنامج لتطور الكوادر 
العامنية قياديا وتس��ليحها مبهارات يحتاجها 
سوق العمل، ويف املقابل هي فرصة ملؤسسات 
القطاع الخاص للحصول عىل تأهيل وتدريب 

لكوادرها العامنية لتصبح قادرة عىل اإلمساك 
بزمام الوظائف القيادية يف هذه املؤسس��ات، 
م  وهو ما يضمن استدامة أطول ألعاملها. وقدَّ
س��عادة املهندس محمد بن سامل البوسعيدي 

رئيس الربنام��ج الوطني للتطوير القيادي من 
أجل متكني اإلدارات العامنية الوسطى والعليا 
يف القط��اع الخاص “اعت��امد”، عرًض��ا مرئيًّا؛ 
استعرض فيه خطة الربنامج، الفتا إىل أن فكرة 

برنامج “اعت��امد” جاءت نتيج��ة املالحظات 
التي وردت من القطاع الخاص يف مخترب سوق 
العمل والتش��غيل ب�”تنفيذ” عن وجود نقص 
يف الكف��اءات العامنية يف اإلدارات الوس��طى 
والعلي��ا، إضافة إىل نقص يف الربامج التدريبية 
املتخصص��ة يف القي��ادة، والت��ي م��ن دورها 
تأهيل املواطنني باملهارات الالزمة ليتولوا تلك 
الوظائف، وهنا يأيت “اعتامد” ليخرِّج كفاءات 
عامني��ة يف مج��ال اإلدارة والقي��ادة، ُمضيًفا 
أن “اعت��امد” يه��دف لزي��ادة مضاعفة عدد 
العامني��ني العاملني يف تل��ك الوظائف. وتنفذ 
املس��ار التعليمي للربنامج مؤسسة “تكاتف” 
 ،CCL »بالرشاكة مع “مركز القيادة اإلبداعية
والت��ي ُتّعد م��ن أب��رز املراك��ز التدريبية يف 
مج��ال القيادة وتعليم املديري��ن التنفيذيني، 
ويعمل يف أكرث من 160 دولة منذ تأسيسه يف 

سبعينيات القرن املايض.

الرؤية - أحمد الجهوري

كش��َف املركُز الوطنيُّ لإلحص��اء واملعلومات 
-عرب نرشته اإلحصائية الش��هرية- أنَّ أكرَث من 
نص��ف العامنيني العامل��ني يف القطاع الخاص 
واملؤم��ن عليه��م يتقاضون رات��ب 499 رياال 
وأق��ل، بنس��بة 51.8%، وبل��غ عددهم حوايل 
133 أل��ف عامل وموظف م��ن إجاميل نحو 

258 ألفا، بنهاية أبريل املايض.
وأظه��رْت اإلحصائيات أنَّ أك��رث من 77 ألف 
عامل عامين يتقاىض كل منهم راتبا يرتاوح بني 
325 إىل أقل من 400 ريال، كام يتقاىض حوايل 
56 ألف عامين راتباً يرتاوح بني 400 ريال وأقل 

من 500 ريال عامين.
وأظهرْت الن��رشة اإلحصائية للُعامنيني املؤمن 
عليهم يف القطاع الخ��اص، أنَّ عدد العامنيني 
الذين يتقاضون راتبا أكرث من 2000 ريال بلغ 
13.6 أل��ف عامين بنس��بة 5 يف املئة من عدد 
العاملني، وأن عدد العامنيني الذين يتقاضون 
راتبا ي��رتاوح ما بني 1000 ري��ال إىل أقل من 
2000 ريال يبلغ نحو 30 ألف عامين بنس��بة 
تتج��اوز 11 يف املئة من إجاميل عدد العاملني 
يف القطاع الخاص. وبلغ عدد العامنيني الذين 

يتقاضون راتبا يرتاوح ما بني 900 إىل أقل من 
1000 ري��ال 7.5 ألف عامل عامين بنس��بة 3 
يف املئ��ة تقريبا من إجاميل ع��دد العاملني يف 
ل عدد الذين يتقاضون  القطاع الخاص، وس��جَّ
راتباً يرتاوح ما بني 800 إىل أقل من 900 ريال 
9.3 آالف عام��ل عامين، ش��كلوا ما نس��بته 4 
يف املئ��ة تقريبا من إجاميل ع��دد العاملني يف 
القط��اع الخاص. وَبَلغ ع��دُد الُعامنيني الذين 
يتقاض��ون راتباً ي��رتاوح ما ب��ني 700 إىل أقل 
م��ن 800 ريال، حوايل 13 ألف��ا تقريبا، مثَّلوا 
ما نس��بته 5 يف املئة تقريب��ا من إجاميل عدد 

العامل��ني يف القط��اع الخاص. أم��ا العامنيون 
الذين يتقاضون راتبا يرتاوح ما بني 600 ريال 
إىل أقل من 700 ريال، فقد بلغ عددهم 22.7 
ألف عامين، ما نس��بته ح��وايل 9 يف املئة من 
إجاميل عدد العاملني يف القطاع الخاص. وبلغ 
عدد العامنيني الذين يتقاضون راتبا يرتاوح ما 
ب��ني 500 ريال إىل أقل من 600 ريال 28 ألف 
عامين تقريبا، ما نسبته حوايل 11 يف املئة من 

إجاميل عدد العاملني يف القطاع الخاص.
ويعم��ل 60 ألف ع��امين يف قطاع التش��ييد، 
وميث��ل بذلك أهم القطاع��ات التي يعمل بها 

العامنيون العاملون يف القطاع الخاص املؤمن 
عليهم حسب النشاط االقتصادي واملجموعات 
املهنية حتى نهاية شهر أبريل املايض. ويعمل 
أك��رث من 37 ألف عامل عامين يف قطاع تجارة 
الجمل��ة والتجزئ��ة وإص��الح املركب��ات ذات 
املح��ركات والدراج��ات الناري��ة، ويعمل 31 
ألف عامين يف قط��اع الصناع��ات التحويلية، 
وأكرث م��ن 30 ألف عامل ع��امين يف التعدين 
واس��تغالل املحاجر، كام يعم��ل أكرث من 30 
ألف عامل عامين يف قطاع التعدين واستغالل 
املحاجر، ويف قطاع أنشطة الخدمات اإلدارية 
وخدمات الدعم يعمل 19.5 ألف عامين، ويف 
قطاع النقل والتخزين يعمل 19.6 ألف عامل 
ع��امين، ويف قطاع األنش��طة املالية وأنش��طة 

التأمني يعمل 17 ألف عامل عامين.
ويعم��ُل مبهنة مديري اإلدارة العامة واألعامل 
29 أل��ف عام��ل ع��امين، و58 ألف��ا يف املهن 
الكتابية، و57 ألفا يف املهن الهندسية األساسية 
واملس��اعدة، و45 ألفا يف مهن الخدمات، و24 
أل��ف عامل عامين مبهن��ة الفنيني يف املواضيع 
العلمي��ة والفنية واإلنس��انية، و14 ألفا عدد 
االختصاص��ني يف املواضي��ع العلمي��ة والفنية 

واإلنسانية، و14 ألفا يف مهن البيع.

مسقط - الرؤية 

اس��تقبَل َمَعايل حارس بازيتش وزير االقتصاد 
البوسني، الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهويت 
عض��و مجل��س إدارة غرف��ة تج��ارة وصناعة 
ع��امن، ِضْمن برنام��ج زيارة الوف��د التجاري 
العامين لغرفة تجارة وصناعة عامن للعاصمة 

البوسنية سرياييفو.
وشهدْت املقابلة بحَث أوجه التعاون التجاري 
واالقتصادي املش��رتك بني البلدين الصديقني، 
وس��بل تعزيز االستثامرات املش��رتكة وتذليل 

التحديات ومواضيع النقل واللوجستيات.
وأوَض��ح الدكتور أحم��د ب��ن عبدالكريم الهويت 

رئي��س الوفد التج��اري العامين إىل البوس��نة، أنَّ 
اللقاء بحث فتح خط طريان مبارش بني مس��قط 
ورساييفو، وأثر ذلك عىل تعزيز التعاون، وتفعيل 

الجوانب االس��تثامرية والس��ياحية بني البلدين. 
كام ت��مَّ التط��رق ملوض��وع تس��هيل اإلجراءات 
وإعطاء ميزة للعامنيني يف جانب التبادل التجاري 

وإقامة املعارض واالس��تثامر ومتلك العقارات يف 
البوس��نة. ويتطلَّع الجانبان العامين والبوسني إىل 
تعزيز التبادل التجاري واالس��تثامري بني البلدين 
الصديق��ني، وينظ��ر رج��ال األع��امل العامنيون 
باهت��امم لتط��ور وتوس��ع الس��وق االقتصادي 
للبوس��نة.. حرض اللقاء س��عادة روزمري بوبريش 
مستش��ار وزراة االقتص��اد البوس��ني وعدد من 
رجال األعامل العامنيني.   واختتم الوفد التجاري 
الع��امين لغرف��ة تج��ارة وصناعة ع��امن زيارته 
للعاصمة البوس��نية س��ريايفو، والتي اس��تغرقت 
ع��دة أيام، وش��هدت توقيع ع��دة اتفاقيات بني 
رجال األعامل العامنيني ونظرائهم البوس��نيني يف 
مجاالت تجارية واقتصادية وسياحية واستثامرية.

مسقط - الرؤية 

أعلَن معهد تكاتف برتوفاك ُعامن إكامل 
23 طالب��ا من رشك��ة صالل��ة للميثانول 
مدة 12 ش��هرا للدورة التأسيسية املكثفة 
والتدري��ب التقني. وك��رَّم معهد تكاتف 
برتوفاك ُعامن الط��الب املتفوقني الذين 
خال س��جلهم من الغياب. وحصل العديد 
من املتدربني يف رشك��ة صاللة للميثانول 
الربنام��ج  يف  تفوقه��م  ش��هادات  ع��ىل 
والصحة  التقنية  والرياضيات  التأس��ييس 

والسالمة.
وقال جلني هاردين��ج املدير العام ملعهد 

تكاتف برتوفاك ُعامن: فخر لنا أن نختتم 
ه��ذه الدورة الناجحة للف��وج األول من 
املتدرب��ني م��ن رشكة صالل��ة للميثانول. 
ونأم��ل أن تك��ون ه��ذه بداي��ة مبرشة 
للمجموعات القادم��ة لتحقيق نجاحات 

ملموسة يف املعهد.
وس��ُيقام أول حف��ل تخري��ج لتكات��ف 
وسيس��تلم  الحق��ا.  ُع��امن  برتوف��اك 
الخريج��ون ش��هادات م��ن وزارة القوى 
العامل��ة، إضافة لش��هادات معتمدة من 
س��يتي آند جيل��دز، وهي رشك��ة عاملية 
رائ��دة مقرها اململك��ة املتحدة يف مجال 

املهارات املهنية والتنمية.

الرؤية - طالب املقبايل

ب��دأْت، أمس، أعامل الربنام��ج التدريبي 
بتقني��ات  البيئي��ة  املس��ؤولية  »تنمي��ة 
ُتنظمه  الخرضاء«، وال��ذي  التكنولوجي��ا 
غرف��ة تج��ارة وصناع��ة ُع��امن مبقرها 

الرئييس، ويستمر خمسة أيام.
العامل��ني بقطاع  الربنام��ج  ويس��تهدُف 
التوعية واإلعالم البيئي بالسلطنة؛ حيث 
يس��عى الربنام��ج لرفع الوع��ي يف مجال 

ن الربنامج  حف��ظ وصون البيئ��ة، ويتضمَّ
العديد من املحاور؛ أهمها: اإلعالم البيئي 
واالقتص��اد األخرض والتقني��ات املرتبطة 
بالزراع��ة والرتب��ة التقني��ات الخ��رضاء 

املرتبطة يف مجايل النفط والغاز.
ويس��تعرُض الربنام��ج تقني��ات حديث��ة 
االستخدام يف الطاقة املتجددة، والتقنيات 
بالنق��ل واملواصالت،  الخ��رضاء املرتبطة 
إضاف��ة لحلق��ة عم��ل ح��ول التقنيات 
املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات الخرضاء.

مسقط - الرؤية

استحدثْت الهيئة العامة لسوق املال 
ُيتي��ح الفرصة لذوي  نظاًما إلكرتونيًّا 
الكف��اءة والخ��ربة العملي��ة واملهنية 
وامله��ارات املتخصصة، وتش��جيعهم 
ع��ىل االنض��امم لعضوي��ة مجال��س 
إدارة ال��رشكات؛ وذلك م��ن منطلق 
الهيئ��ة عىل تحدي��ث نظمها  حرص 
وترشيعاتها، وسعياً منها لتوفري السبل 
الكفيلة بوج��ود ُبنى هيكلية متوازنة 
يف مجال��س إدارة رشكات املس��اهمة 

العامة.
��د محمد بن س��عيد العربي نائب  وأكَّ
الرئي��س لقطاع س��وق رأس املال، أنَّ 
النظ��اَم مُيث��ل انطالقة لتوف��ري قاعدة 
بيانات مرجعية للكوادر البرشية التي 
مُيكن أن تشغل عضوية مجالس إدارة 
رشكات املس��اهمة العامة؛ باعتبار أنَّ 
ه��ذه املجالس ه��ي الجه��ات العليا 

املسؤولة عن اإلرشاف عىل إسرتاتيجية 
عم��ل ال��رشكات، وتحدي��د أولوياتها، 
ووضع سياساتها، ومتابعة أدائها، واتخاذ 
القرارات الت��ي تخص أعاملها ومتابعة 
أدائها املايل والتشغييل، وستكون مبثابة 
حلقة وصل بني الرشكات واألش��خاص 
الذين يرون أنه��م يتمتعون بالكفاءة 
والخ��ربة وامله��ارات الالزم��ة لش��غل 

منصب عضو مجلس إدارة، مضيفا أنه 
ب عىل الفرد الراغب يف الرتش��ح  يتوجَّ
إدراج بيانات��ه من مؤه��الت وخربات 
يف النظام حتى تتمك��ن الرشكات من 
االط��الع عليها وتقييم مدى اس��تيفاء 
األعضاء املحتملني للخربات واملؤهالت 
املطلوبة مبا يتناس��ب مع طبيعة عمل 
ال��رشكات وتطلعاته��ا. وأوَضح العربي 
أنَّ النظ��ام ت��مَّ تصميمه الس��تقطاب 

كف��اءات جدي��دة لعضوي��ة مجالس 
اإلدارة ومس��اعدة رشكات املس��اهمة 
العامة يف تعزيز كفاءة مجالس إدارتها، 
ويتيح للجهات املس��جلة االطالع عىل 
قاعدة بيانات متنوع��ة من الكفاءات 
والخ��ربات، وُيس��هم يف رف��د مجالس 
إدارة رشكات املساهمة العامة بطاقات 
برشي��ة تتمت��ع بخربات وكف��اءات يف 
والتخصصات. ودعا  املجاالت  مختلف 

نائ��ب الرئي��س لقط��اع س��وق رأس 
امل��ال كافة العامنيني وغ��ري العامنيني 
املؤهل��ني والذي��ن يرون يف أنفس��هم 
الكفاءة والخ��ربة ولديه��م الرغبة يف 
ش��غل منصب عض��و مجل��س إدارة 
لقاعدة  واالنض��امم  املب��ادرة  رضورة 
البيانات من خالل تس��جيل أسامئهم 
وبياناته��م يف املوقع اإللكرتوين للهيئة 
العامة لس��وق املال. ومُيكن للرشكات 

الراغب��ة يف االس��تفادة م��ن قاع��دة 
البيان��ات الخاصة باألفراد الذين أبدوا 
استعدادهم لشغل عضوية أي مجلس 
إدارة زيارة املوقع ع��رب نفس الرابط، 
مؤكداً أنَّ الهيئة العامة لس��وق املال 
-باعتبارها الجهة الرقابية والترشيعية- 
ستواصل سعيها لدعم جهود الرشكات 
وتطلعاتها نحو تحسني أدائها وتطوير 

أعاملها.

يستهدف رفع نسب التعمين في الوظائف اإلشرافية العليا

البكري ُيطلع ممثلي كبرى شركات القطاع الخاص على البرنامج الوطني للتطوير القيادي »اعتماد«

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

وفد عماني يبحث تعزيز التعاون التجاري مع وزير االقتصاد البوسني

»تكاتف بتروفاك عمان« يكرم المتفوقين

التدريب على »تقنيات التكنولوجيا 
الخضراء« في »الغرفة«

»سوق المال« تدشن نظاما إلكترونيا لتسجيل أعضاء مجالس اإلدارة في قاعدة بيانات مركزية
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الرؤية - نجالء عبدالعال

أَْص��َدر َمَع��ايل الس��يِّد خالد ب��ن هالل 
ب��ن س��عود البوس��عيدي وزي��ر ديوان 
البالط الس��لطاين، أمرًا محليًّا يحمل رقم 
2019/1، بش��أن تحدي��د أماك��ن مزاولة 

نش��اط بيع السيارات املستعملة يف والية 
صحار، ويق��ي القرار بق��ر الرتخيص 
مبزاولة نشاط بيع الس��يارات املستعملة 
ع��ىل املناطق الصناعية، عىل أن يس��تمر 
العمل بالرتاخيص الصادرة ملزاولة نشاط 
بيع الس��يارات املستعملة يف غري املناطق 

الصناعي��ة إىل ح��ن انتهائها. وس��ُتفرض 
غرامة إداري��ة مقدارها 100 ريال عامين 
ع��ىل كل من يخال��ف القرار، م��ع إلزام 
املخال��ف بإزالة أس��باب املخالفة. وُنشرِ 
القرار يف الجريدة الرس��مية أمس، لُيبدأ 

العمل به من اليوم اإلثنن.

مسقط - الرؤية

اس��تقبلْت دائ��رة امللكي��ة الفكري��ة بوزارة 
التجارة والصناع��ة طلبات من وزارة الزراعة 
والرثوة الس��مكية لتس��جيل م��ؤرش جغرايف 
باس��م “ماعز الباطن��ة” و”ماع��ز الجبايل”؛ 
لُيطلق االسم عىل املنتجات الحيوانية للامعز 
التي تنطب��ق عليه مواصفات التس��جيل يف 

املناطق املحددة.
وبحس��ب بيان��ات التس��جيل املنش��ورة يف 
الجري��دة الرس��مية، أم��س، يش��مُل املؤرش 
الجغرايف ملاعز الباطنة حدوَد املناطق الجبلية 
الواقعة بن محافظتي الباطنة والظاهرة، كام 
توجد يف معظم املناطق الشاملية للسلطنة، 
ويستخدم املؤرش الجغرايف يف تعريف املاعز 
بهذه املناطق إذا ما انطبقْت عليها األوصاف 
يف مظهره��ا، ومنه��ا أنه يغل��ب عليها اللون 

البني الغام��ق مع وجود منطق��ة بيضاء يف 
الوجه وأس��فل الساق، وهي ساللة متوسطة 
الحجم، ولديها قرون كبرية يف الذكور واإلناث 
وذيل قص��ري الط��ول، كام يتغطى الجس��م 

بشعر متوسط الطول.
وبحس��ب الوص��ف اإلنتاجي للامع��ز، فإنَّ 
متوس��ط وزن املول��ود عند املي��الد 3 كجم، 
وعن��د الفط��ام 14 كج��م، ومتوس��ط وزن 
الجس��م الناضج 33 كجم، ونس��بة الخصوبة 
92%، ونس��بة التوائ��م 130%. وت��رىب هذه 
الساللة عىل نطاق واسع بغرض إنتاج اللحم. 
ونظام الرتبية لهذه الساللة وفق نظام تربية 
متوس��ط املدخالت. ون��ش بالجريدة طلب 
تسجيل مؤرش جغرايف باسم “ماعز الجبايل”، 
وح��دود املنطق��ة الجغرافية الت��ي ينطبق 
عليه��ا امل��ؤرش الجغرايف هي سالس��ل جبال 
الحجر الشقي. وتسمى ساللة ماعز الجبايل 

مبس��ميات أخرى؛ مثل: ماعز الرحبي، وماعز 
الس��وامل، وماعز النعب. وهي من السالالت 
كب��رية الحجم، وميي��ل لونها للبن��ي الغامق 
والبن��ي الفات��ح والبني املحم��ر، ويوجد يف 
البعض منها بقع بيضاء عىل أرجلها ورأس��ها. 
ويعترب رأس هذه الساللة كبري الحجم نسبيا، 
واألنف محدب الش��كل، واألذنان قصريتان، 
ك��ام أن القرون موج��ودة يف معظم الذكور 
واإلن��اث ومنحني��ة للخل��ف والذي��ل قصري 
ومرتفع لألعىل. وبحس��ب الوصف اإلنتاجي 
لهذه الساللة، فإنَّ ُمتوسط وزن املولود عند 
امليالد يبلغ 3.3 كجم، وعند الفطام 16 كجم، 
ومتوس��ط وزن الجس��م الناض��ج 30 كجم، 
ونسبة الخصوبة 85%، ونسبة التوائم %120، 
وترىب هذه الس��اللة عىل نطاق واسع بغرض 
إنتاج اللحم، ونظام الرتبية يجري وفق نظام 

تربية متوسط املدخالت.

مسقط - الرؤية

��م مجلس البح��ث العلمي حلقة  نظَّ
عمل، بالتعاون م��ع الشكة العامنية 
لخدم��ات ال��رف الصح��ي )حيا(، 
بعنوان »دور القطاع الخاص يف تعزيز 
الوطن��ي«؛ وذلك  االبت��كار  منظومة 
مبق��ر املؤسس��ة مبنطق��ة مرتفعات 
املط��ار، وبحضور عدد من مس��ؤويل 

الشكة.
م��ت الدكتورة رشيف��ة الحارثية  وقدَّ
مديرة مشوع اإلس��رتاتيجية الوطنية 
العلمي  البح��ث  لالبت��كار مبجل��س 
نبذة ع��ن املشوع، وأك��دت أهمية 

املش��اركة الفاعل��ة يف اإلنف��اق عىل 
البح��ث والتطوي��ر. وتضم��ن اللقاء 
تقديم رحم��ة العامرية لعرض حول 
مشوع اإلسرتاتيجية الوطنية لالبتكار 
الذي يأيت بالتناغ��م مع رؤية »عامن 
2040«، ك��ام قدمت نورة البلوش��ية 
عرضا حول مؤرشات العلوم والتقانة.

وهدفْت حلقة العمل إىل التعريف 
بأهمي��ة دور مؤسس��ات القط��اع 
الخاص العامنية لتحس��ن مؤرشات 
االبت��كار  م��ؤرش  يف  الس��لطنة 
العاملي، ضمن خطة عمل مشوع 
مبؤسس��ات  لاللتقاء  اإلس��رتاتيجية 
القطاع الخ��اص الوطنية املختلفة، 

يف  املؤسس��ات  دور  واس��تعراض 
يف  الوطني��ة  امل��ؤرشات  تحس��ن 
مؤرش االبتكار العاملي ذات العالقة 
باالستدامة البيئة، وكذلك مؤرشات 
البح��ث والتطوير ضم��ن مشوع 
مؤرشات العل��وم والتقانة. ويجمع 
مجل��س البح��ث العلم��ي ويحلل 
البيانات املتعلقة بحساب مؤرشات 
العل��وم والتقانة، والتي من ضمنها 
حس��اب حج��م االنف��اق الوطني 
ع��ىل البح��ث العلم��ي والتطوير 
التجريب��ي... وغريها من املؤرشات 
ذات العالقة يف جميع مؤسس��ات 
القطاع العام والخاص يف السلطنة.
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أطلق��ْت هيئ��ة تقني��ة املعلومات 
-ُممثلة مبركز ساس لريادة األعامل- 
س��اس،  برنام��ج مرسع��ة  أم��س، 
بالتعاون مع منصة مطوري جوجل، 
يف حفل أقي��م مبقر الهيئة، بحضور 
وال��شكات  املس��ؤولن  م��ن  عدد 
التقنية الناشئة املشاركة يف الربنامج، 
وممثيل عن منصة مطوري جوجل.

��ت 7 رشكات ناش��ئة ضمن  وانضمَّ
الدفعة األوىل للربنامج، وهو برنامج 
ص يف تطوير اإلدارة التجارية  متخصِّ
أس��ابيع،  ل�10  والتقنية، ويس��تمر 
ب��إدارة فري��ق مركز س��اس لريادة 
األع��امل، وتعاون م��ع الخرباء من 
منصة مطوري جوج��ل، وعدد من 

الخرباء من السلطنة.
ل مركز س��اس لريادة األعامل  وشكَّ
فريًقا مع منصة مطوري جوجل لبدء 
الشكات  يس��تهدف  ساس  مرسعة 
التقنية الناش��ئة الجاه��زة لتطوير 
السوق،  احتياجات  منتجها ملواءمة 
وس��يعد الربنام��ج ه��ذه الشكات 
الناشئة لتهيئتها من الجانب التقني 
واالس��تثامري للدخول يف السوق يف 

برنامج مرّكز وقصري املدى.
وق��ال حم��ود ب��ن داود الحمدان 
مدير مركز س��اس لري��ادة األعامل 
يف هيئ��ة تقنية املعلوم��ات: نفخر 

بإط��الق برنام��ج مرسع��ة س��اس، 
فق��د طور فري��ق العم��ل برنامجا 
مكثف��ا بالتع��اون م��ع خ��رباء من 
منصة مطوري جوجل يتناسب مع 
الناشئة  التقنية  الشكات  متطلبات 
ملواءم��ة تطوير املنت��ج التقني مع 
احتياج��ات الس��وق. ونؤم��ن بأنَّ 
الربنام��ج سُيس��هم يف تطوير قطاع 
تقنية املعلومات واالتصاالت وبيئة 
ري��ادة االعامل يف الس��لطنة. وتعدُّ 
منصة مطوري جوج��ل أحد برامج 
رشك��ة جوجل الت��ي تتع��اون مع 
برام��ج املرسع��ات مع مؤسس��ات 
مختلفة يف ش��تى انحاء العامل الذي 
يهدف ملس��اعد الشكات الناش��ئة 

عىل النمو.
وقال س��ليم عبيد مسؤول عالقات 

املطوري��ن والنظ��ام اإليكولوج��ي 
مبنطق��ة الشق األوس��ط وش��امل 
يف  لتواجدن��ا  س��عداء  إفريقي��ا: 
مركز  م��ع  وبالتع��اون  الس��لطنة، 
س��اس لريادة األعامل، للمساهمة 
يف تطوير البيئة الريادية والشكات 
التقني��ة الناش��ئة، ومنصة مطوري 
جوج��ل م��ن برامجن��ا الرائدة يف 
دعم الشكات الناش��ئة، وسيشارك 
مجموع��ة من املوجه��ن من حول 
الع��امل لتوجي��ه الشكات الناش��ئة 
الشك��ة  وتواص��ل  الربنام��ج،  يف 
تقدي��م برامج مش��ابهة يف املنطقة 
خ��الل الس��نوات املاضي��ة؛ ومنها: 
دع��م مجموعات مط��وري جوجل 
ومب��ادرات مثل: هاكث��ون األفكار 

للنشء... وغريها. 

قصر بيع السيارات المستعملة في صحار على المناطق الصناعية تسجيل مؤشرات جغرافية لـ»ماعز الباطنة« و»ماعز الجبالي«

»تقنية المعلومات« تطلق »مسرعة ساس« بمشاركة 7 شركات ناشئةحلقة عمل حول دور القطاع الخاص في تعزيز »االبتكار الوطني«
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د  ��ع َمَعايل الش��يخ س��يف ب��ن ُمحمَّ وقَّ
الشبيبي وزير اإلس��كان، اتفاقية لتطوير 
الخدم��ات اإللكرتونية لوزارة اإلس��كان، 
بالتع��اون م��ع رشك��ة بهوان س��ايربتك، 
ْمن ُمبادرات ُعامن الرقمية والحكومة  ضرِ
اإللكرتونية، بالتنس��يق م��ع هيئة تقنية 
املعلوم��ات، وبحضور س��عادة املهندس 
س��يف بن عامر الش��قيص وكي��ل وزارة 
اإلس��كان، والدكت��ور س��امل بن س��لطان 
الرزيق��ي الرئيس التنفي��ذي لهيئة تقنية 

املعلومات.
ومُبوج��ب االتفاقية -التي تع��دُّ منوذًجا 
للشاكة ب��ن القطاعن الع��ام والخاص- 
س��يجري إنش��اء منصة توفر أكرث من 60 
خدمة إلكرتوني��ة تغطي معظم خدمات 
الوزارة يف مجاالت التخطيط واملس��احة 
واألرايض والس��جل العق��اري واإلس��كان 
العق��اري، إضافة  والتطوير  االجتامع��ي 
لخدمات املراجعن، وستبدأ الشكة التي 
أس��ندت إليها املناقصة إعداد التطبيقات 
الالزم��ة للمنص��ة اإللكرتونية اسرتش��اًدا 
بالدراس��ة االستش��ارية الس��ابقة الت��ي 
أعدتها الوزارة بالتنس��يق مع هيئة تقنية 

املعلومات.
وكان��ْت ال��وزارة ق��د انته��ت يف 2016، 
وبالتنس��يق مع هيئة تقني��ة املعلومات 
من مرحلة الدراسة االستشارية لخدمات 
ال��وزارة، والتي أجرتها إح��دى الشكات 
املتخصص��ة، إىل جان��ب إعداد ُمس��تند 
املناقصة، وتمَّ االتفاق والتفاوض مع عدة 

مؤسس��ات ورشكات متخصص��ة لتطوير 
من��وذج الشاك��ة ب��ن القطاع��ن العام 
والخاص، وط��رح مناقصة تنفيذ املشوع 
ت ُمختصن  م��ن خالل اللجنة الت��ي ضمَّ
ال��وزارة وهيئ��ة تقني��ة املعلومات  من 
لتحلي��ل الع��روض املقدمة. وتمَّ إس��ناد 
العمل إىل رشكة بهوان س��ايربتك من بن 

سبع رشكات تقدمت للمناقصة.
ومبوج��ب االتفاقية، م��ن املؤمل تفعيل 
املنص��ة الجديدة لوزارة اإلس��كان أواخر 
2020م عرب قنوات متعددة؛ منها: موقع 
الوزارة عىل الش��بكة العاملية، وتطبيقات 
الهوات��ف الذكية؛ حيث س��تعمل املنصة 
اإللكرتونية عىل سبيل املثال عىل ترسيع 
)الكرويك(  املساحية  الرسومات  استخراج 
واعتامدها بص��ورة رسيعة ومبارشة دون 

الحاج��ة ملراجعة ال��وزارة، بالتكامل مع 
قواعد نظ��م البيانات الجغرافية املرتبطة 

مع باقي املؤسسات الحكومية األخرى.
وُتتي��ح املنصة إمكاني��ة إطالع املراجعن 
عىل األمالك الخاصة بهم بصورة مبارشة، 
ويف مج��ال اإلس��كان االجتامعي س��يتم 
تفعيل التكامل اإللكرتوين مع املؤسسات 
األخرى ذات الصلة من خالل ربط قواعد 
البيانات دون الحاج��ة ملراجعة املواطن 
لل��وزارة. ويف مج��ال خدم��ة املراجعن، 
سيتم تفعيل خدمة تتبع حركة املعامالت 
إضافة إلنش��اء مركز اتصال موحد )كول 
سنرت( يعمل عىل فرتتن صباحية ومسائية 

للرد عىل مختلف االستفسارات.
وقال الدكتور س��امل بن سلطان الرزيقي 
الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية املعلومات: 

ب��ن  متكام��ل  م��شوع  أول  ه��ذا  إنَّ 
مؤسس��ات القطاع الحكوم��ي، وبتنفيذ 
من مؤسس��ات القطاع الخاص، ويهدف 
ملواصل��ة ودع��م التوجه الوطن��ي نحو 
التح��ول الرقم��ي، وتس��هيل إج��راءات 
الحص��ول ع��ىل الخدم��ات اإللكرتوني��ة 

املقدمة من املؤسسات الحكومية.
ن دور مؤسس��ات  وأضاف الرزيقي: نثمِّ
القط��اع الخ��اص يف دعم اإلس��رتاتيجية 
الوطنية ملجتمع عامن الرقمي والحكومة 
اإللكرتوني��ة، وتأيت االتفاقي��ة تأكيدا عىل 
الشاك��ة القامئ��ة ب��ن الجانب��ن وعىل 
اهت��امم الحكوم��ة يف دعم املؤسس��ات 
الخاصة يف مختل��ف املجاالت ويف مجال 
تقنية املعلوم��ات واالتصاالت عىل وجه 

الخصوص. 

من جهته، قال هالل بن خميس املخيني 
مدي��ر ع��ام رشكة به��وان س��ايربتك: إنَّ 
االتفاقي��ة متث��ل األوىل من نوعه��ا التي 
توقعها الشكة مع وزارة اإلس��كان ضمن 
سلس��لة اتفاقي��ات قادم��ة م��ع جهات 
حكومية أخرى يف مجال تطوير الخدمات 
اإللكرتوني��ة، وهو مشوع كب��ري بتقنية 
عالي��ة، وميثل نقل��ة نوعية يف مس��توى 
الخدمات الحكومية املقدمة يف السلطنة؛ 
حيث تتوىلَّ الشكة متويل تنفيذ املشوع؛ 
مام ُيعدُّ تطبيق��ا عمليا التفاقية الشاكة 

بن القطاعن العام والخاص.
وق��ال عبدالحكي��م ب��ن زه��ران العربي 
مدير دائ��رة تقنية املعلوم��ات بالوزارة: 
إنَّ امل��شوع يه��دف الس��تكامل التحول 
اإللك��رتوين لل��وزارة ع��رب تطوي��ر منصة 

جدي��دة للخدم��ات اإللكرتوني��ة، بديال 
ع��ن املنصة الحالية اعتامدا عىل دراس��ة 
استش��ارية س��ابقة لتطوي��ر الخدم��ات 
تم تنفيذها، بالتنس��يق م��ع هيئة تقنية 
املعلومات؛ حيث تمَّ وضع أحدث املعايري 
الدولية املعتمدة يف هذا الش��أن؛ تشمل 
جميع الخدم��ات التي تقدمها الوزارة يف 
العقاري والتخطيط  التس��جيل  قطاعات 
واألرايض واإلس��كان االجتامعي والتطوير 
العق��اري... وغريها م��ن الخدمات التي 

تقدمها الوزارة.
امل��شوَع -وم��ن  أنَّ  الع��ربي  وأض��اف 
اإللكرتوني��ة- س��يعمل  املنص��ة  خ��الل 
عىل تس��هيل الوصول لخدم��ات الوزارة 
لجميع املستفيدين؛ سواء كانوا أفرادا أو 
مؤسس��ات؛ من خالل البوابة اإللكرتونية 
الجدي��دة أو تطبيق��ات الهواتف النقالة 
ك��ام تتيح متابع��ة إج��راءات الخدمات 
داخل تقس��يامت الوزارة، وصوال إلنجاز 
الخدمة بدون الحاجة ملراجعة الوزارة يف 

أغلب الخدمات.
وأوضح مدي��ر دائرة تقنية املعلومات أنَّ 
املشوَع يش��مل تطوي��ر جميع األنظمة 
الداخلية املتعلقة بالخدمات اإلس��كانية 
والربط اإللكرتوين مع جميع املؤسس��ات 
بالخدم��ات،  العالق��ة  ذات  الحكومي��ة 
كام يش��مل إنش��اء مركز لالتصال لدعم 
املس��تفيدين م��ن الخدم��ات، وس��يتم 
تشغيله بالكامل بواسطة الشكة املنفذة 
ن  عىل فرتتن صباحية ومسائية، كام تتضمَّ
االتفاقي��ة تدريب املوظفن والفنين عىل 

إدارة النظام اإللكرتوين.

بالتعاون مع »بهوان سايبرتك« ضمن مبادرات »عمان الرقمية«

توقيع اتفاقية لتطوير الخدمات اإللكترونية لـ»اإلسكان«.. وتفعيل المنصة بنهاية 2020  



09 رؤى اإلثنني ٢0 من شوال 1٤٤0هـ  املوافق ٢٤ يونيو ٢019م - العدد رقم ٢٦٤٥

املدير العام - رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

محول: ٢0٢ , ٢0٤, ٢0٥
businessdesk@alroya.info

املحليات
محول: ٢07 , ٢08

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: ٢1٤ , ٢1٥

sportdesk@alroya.info
االعالنات

هاتف: ٢٤٦٥٢٤01-فاكس : ٢٤٦٥٢٤٤٤

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: ٢٤٦٥٢٤0٢- فاكس : ٢٤٦٥٢٤0٤

التوزيع
هاتف: ٢٤٦٥٢٤03- فاكس : ٢٤٦٥٢٤0٤

الطباعة 

مؤسسة عامن للصحافة والنرش
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: ٢٤٦٥٢٤00-فاكس : ٢٤٦٥٢٤٤٤

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

رسالة مؤثرة 
جدا توجه وطني نحو التحّول الرقمي

يف بادرة منشودة تعدُّ منوذًجا وتطبيقا عمليا 
عــى مفهــوم الرشاكة بن القطاعــن العام 
والخاص؛ وقعت وزارة اإلسكان أمس اتفاقية 
مع رشكة بهوان ســايربتك؛ تقــي بتطوير 

الخدمات اإللكرتونية لوزارة اإلسكان، 
وبنــاًء عــى هــذه االتفاقيــة التــي تــأيت 
ِضْمن ُمبــادرات ُعامن الرقميــة والحكومة 
اإللكرتونية ســيتم إنشاء منّصة تحتوي أكرث 
مــن 60 خدمــة إلكرتونية تغطــي معظم 
خدمــات الــوزارة يف مجــاالت التخطيــط 
العقــاري  والســجل  واألرايض  واملســاحة 
واإلســكان االجتامعي والتطويــر العقاري، 

وخدمــات املراجعن. ومــن املؤمل أن يتم 
تفعيــل هذه املنصــة بحلول أواخــر العام 
2020م عــرب قنوات متعــددة؛ منها: موقع 
الوزارة عى الشــبكة العامليــة، وتطبيقات 
بــدوره  الــذي  األمــر  الذكيــة؛  الهواتــف 
ســينعكس عى تجويــد الخدمــة املقدمة 
بإمكانهم  للمراجعــن وترسيعهــا؛ حيــث 
-عــى ســبيل املثــال ال الحــر-  ترسيع 
اســتخراج الرسومات املســاحية )الكرويك( 
واعتامدها بصــورة رسيعة ومبــارشة دون 
الحاجــة ملراجعــة الوزارة، كام ســيكون يف 
مقــدور املراجعن أيضا االطالع عى األمالك 

الخاصــة بهم بصــورة مبارشة، وســيتم يف 
مجال اإلســكان االجتامعي تفعيل التكامل 
اإللكــرتوين مع املؤسســات األخــرى ذات 
الصلة من خــالل ربط قواعد البيانات دون 
الحاجة ملراجعة املواطن للوزارة. إضافة إىل 
تفعيل خدمة تتبع حركة املعامالت، وإنشاء 
مركز اتصال موحد )كول ســنرت( يعمل عى 
فرتتن صباحية ومســائية للرد عى مختلف 

االستفسارات.
الحكومــة  أهــداف  يرتجــم  املــرشوع  إّن 
الرشــيدة يف مواصلة دعــم التوجه الوطني 
نحــو التحــّول الرقمي، وتســهيل إجراءات 

الحصول عى الخدمات اإللكرتونية املقدمة 
من كل املؤسســات الحكومية وفق أحدث 

املعايري الدولية املعتمدة يف هذا الشأن.
ومؤكــد أّن االتفاقيــة لن تكــون األوىل من 
نوعها فســتتبعها اتفاقيات ومشاريع تقنية 
أخــرى؛ ســتمثل نقلــة نوعية يف مســتوى 
الخدمات الحكومية املقدمة يف الســلطنة، 
والتي تســعى يف مجملها لتطوير الخدمات 
اإللكرتونية وتذليلها مبا يوفر الوقت والجهد 

املراجعــن،  عــى  الكبــري 
ويضمــن خدمة مقدمة ذا 

جودة عالية.

رؤية

د. عبدالله باحجاج

ان الشهابي غسَّ

كام كان املستعمرون يف القرن املايض 
ويقســمون  وحدهــم،  يجتمعــون 
املســتعمرات والحدود العربية بعيداً 
عن أصحاب الشــأن، وكأننا شــعوب 
فاقــدة األهليــة ال ُتحِســن الترُّف 
وتقرير املصري ومعرفة ما يجب عليها 
فعله، فإنهم يُعــوُدون بعد املائة عام 
التــي مــرَّت بوجوه جديدة وأســامء 
مغايرة، وعواصــم مختلفة للتخطيط 
والتنفيذ، دون إرادة أصحاب الشــأن 
ودون حضورهــم وموافقتهم، بل من 
دون مناقشــتهم وأخذ رأيهم؛ فالفكر 
، ال يزال  املســتعِمر هو نفسه مل يتغريَّ
ينظر إىل هذه املنطقة وشــعوبها عى 
أنهــا فاقدة األهليــة، ال ميكنها تقرير 
مصريهــا، ال ُيقيم لهــا وزناً وليس من 
داع لتضييع الوقت يف استشــارتها، بل 
ميكن إنهاء األمر مبعزل عنها  وإرســاء 

ما ال يصلح لها عى أرض الواقع.. هذه 
الشــعوب التي باتت جثة واقفة عى 
قدمن، منهكة لشّدة ما ركلتها أحذية 

أشكال االســتعامر املختلفة، وأْجَهزَت 
عليهــا األنظمة املحلية -حتى ال نقول 
الوطنيــة- بتعريتهــا نهــاراً عى املأل 
العاملي، وأذاقتها من صنوف العذاب 
واملهانــة ألواناً، ومــن رسقات الوطن 
واإلثــراء الخــاص فنونــاً؛ هانت عى 
أهليها، فكيف ال تهون عى من يسّن 
الســكن لذبحها عــى اعتبارها زيادة 
ضارة عى البرشية، واســتئصالها رأفة 

ببقية الشعوب الحية؟!
لَطالاَم تساءلُت عامَّ يشُعر به الكبش 
يف الدقائــق التي تســبق ذبحه، هل 
يشــعر بتكهرب األجواء؟ هل يشــعر 
أن الســاعة حانت؟ هل يتساءل: ملاذا 
أنا؟ أو حتى: ملاذا نحن من دون بقية 
الحيوانات؟ هل يعني له شــيئاً صوت 
الســكن وهو ُيشحذ؟ هل مييز رائحة 
دماء من ســبقوه وهــو يف طريقه إىل 

املذبــح؟ هل مييز وجه ناحره؟ هل له 
القدرة عى الهــرب أو تغيري مصريه؟ 
هل مــن حيلــة أو مخرج مــن هذا 
املصــري املحتوم؟ كل مــا نراه يف وجه 
الخروف هو تلــك العينان بنظرات ال 
معنى لها، وال رسائل من وراء الصمت 
توصلهــا، وال وصية ملن ســيأتون من 
بعد أن ُتغمَضا للمرة األخرية... هكذا 
هــي العيون اليوم تدور يف محاجرها، 
فارغة من املعاين، قابلة مبا ســيجري، 
قانعة بــأن ليس لها من األمر شــيئاً، 
واملكتوب ليــس منه “َمْهــرَب”، وأن 
الســكن قدر الرقاب... فيا هذا الذي 
تستعّد لتربك علينا بركبتيك، ال تتعب 
ســاعديك كثرياً، سّن ســكينك واشحذ 
نصلهــا فلقــد تهّيــأت لــك األعناق، 
مــاً أنك لــن تجد دماء  ونأســف ُمقدَّ

ترفع بها يديك دليل نرك.

أرجوك ال تبخل بشحذ السكين

مــاذا أفعل بثالثة مــن أوالدي يقبعون عى 
قامئــة الباحثــن عن عمــل منذ ســنوات، 
وتقاعــدي القانــوين يف األجــل القريــب؟.. 
تســاؤل آملنــي كثــريا مــن ويل أمــر هؤالء 
الباحثــن عــن عمــل، ورد ضمن ســياقات 
لني مسؤولية  رســالة نصية طويلة، وقد حمَّ
البحــث لهم، أو عــى األقل لواحــد منهم، 
عن فرصة عمــل، وليلة أمس األول َبعث يل 
برسالة نصية اعتقاًدا منه بتجاهيل لقضيته، 
أنقــل منها العبارة التاليــة: “ما زلت منتظر 
ردك عى آحر من الجمر، ومتلهِّف بشــغف 
لسامع رنة الهاتف، لكن الظاهر ال حس وال 

خرب”.
قضيَّــة تحمُل صفتْن مزدوجتــْن تتداخالن 
مع بعضهــام البعض؛ األوىل إنســانية؛ كون 
حال للتعاقد يف األجل املنظور،  ويل األمر ســيُ
وهــذا يعني أنَّ ُمرتَّبه ســيهبط إىل أكرث من 
ر بعمق،  النصف، وُهنا ُبعد سيكولوجي ُمقدَّ
ره قبل تقاعده وبعده، فكيف بعد  ولنا تصوُّ
ل هذا الراتب املسكن  تقاعده؟ فَكم سيتحمَّ
من تبعات والتزامات من كل الجهات؟ ومع 
هــذا ال يتأىت التقديــر إال ملتعاطي الكحول 
ومورِّديه عرب تخفيض رضيبته من 100% إىل 
50%، بقرار ال يزال يثري الجدل يف توقيته ويف 

تقدير أسبابه.
والثانية: اجتامعية؛ كون هذه القضية يعاين 
منهــا كل بيت ُعــامين، ولهــا تداعيات عى 
معيشــة األرس، وقيــم الكثري من الشــباب، 
ثنا يف مقاالت ســابقة عن االنتشار  وقد تحدَّ
السنوي املخيف للمخدرات وبالذات القات، 
وكل َيوم انتظــار للوظيفة، يعني املزيد من 
اآلالم االجتامعية وسقوط ضحايا ُجدد، وكل 
ق يف بنيات األرس، ســتجد  حالة يــأس تتعمَّ
التعاطف االجتامعــي مع كلِّ منحنى يظهر 
فوق السطح؛ ألنَّ هناك حالة تعب وإرهاق 
ــخ أفقيا ورأســيًّا  كبــرية تصيب األرس، وترتسَّ
يف املجتمــع من قضايــا الباحثن والرضائب 
والرســوم ورفــع الدعــم عــن الخدمــات 

ومجانيتها.
وُمطالبــة ويل األمر يل بالوقــوف معه، هذا 
رشف وترشيــف يل، وهــى ليســت الحالة 
الوحيــدة من أولياء األمور يف أفضل ُحســن 
ظــن منهــم يب؛ اعتقــادا منهم أنَّنــي أملك 
القدرة عــى اخرتاق ُحجب املســؤولن، أو 
كون بأي أمل لعل وعىس ُيخفِّف  أنهم يتمسَّ
عنهــم يوًما من الضغوطات النفســية، وكم 
حالــة أتيت بها إىل مدير عام القوى العاملة 
بظفــار، ويــدق صدره بعــد تفهمه مللفات 
حاالتهــم، لكــن رسعان ما يــذوب أمل دق 
الصــدر، ويحل محله اليــأس رسيعا، ومثله 
الكثري من املســؤولن اإلقليمين العمومين 

والخاصن.
لــن أقبل منك “أي ُعــذر” يف عدم الحصول 
ولو عــى وظيفة واحدة ألحــد أبنايئ، هذه 
فقــرة وردت يف رســالة ويل األمر، وفيها من 
األثقال الســيكولوجية مــا ال يتحملها جبل، 
فكيــف ملثــيل يتحملها ثانيــة، وتطارُدين يف 
كل اهتاممايت ولقاءايت، لكن كل مسؤول قد 
أصبح متشــبًعا مبثل هــذه القضايا أو لديه 
حصانة التجرُّد من أية تعاطف مع حمولتها 
اإلنســانية، والرواحي شاهد عى ذلك؟ فقد 
أتينا لــه ببعض الباحثــن أصحاب الظروف 
الخاصة كشــابٍّ قارَب عى ســن الـ40 وهو 
باحٌث عن عمل، واآلن متر ســنة كاملة، وقد 

َيأِس هذا الشاب حتى من االتصال يب.
ندُعو إىل معايشة حالة ويل أمر ثالثة باحثن 
عن عمل كنموذج لقضية الباحثن يف بالدنا، 
ثالثــة مــن أبنائه تحــوَّل ليلهــم إىل نهار.. 
لــة قدراتهم، يخــاف عليهم حتى من  ُمعطَّ
نومهم، ويســتنزفون يوميا مروفاتهم من 
م مروفهم عى  ا، ُيقــدِّ راتبــه املحدود جدًّ
أساســيات حياته، خوفه من ســقوطهم يف 
الفخاخ املنصوبة للشــباب تحت ضغوطات 
حاجتهــم اليومية، حتى َدْخل “التاكيس” قد 
أصابه الكســاد بعد ُدخــول رشكة مواصالت 
الجديــدة كمنافس ألصحاب هــذه املهنة، 
تخيَّــل هــذا الســيناريو أيها القــارئ أنك 
تعيشه.. كيف ستكون ســيكولوجيتك؟ ابن 
واحــد باحث عن عمل أو باحث عن تعليم 

يقصم الظهر.. فكيف بثالثة أبناء؟!!
قضيــة ُتؤرقنــي كثــريًا كلــام أُعِمــل الفكر 
اإلنســاين مبثل هــذه القضايا، قضيــة ُتعيد 

د بقضية الباحثن عن  االهتامم اآلين املتجــدِّ
عمل؛ فمثل هذه الحالة هناك اآلالف منها، 
الكثــرُي منها يــُرخ يف صمــت، ويغرق يف 
الظالم بتداعيات مختلفة، والكثري منها وصل 
حدَّ اليأس واإلحباط، والكل ُيشــكلون مبثابة 
سلسلة ترتابط حلقاتها وتنتج تداعيات عى 
الباحثــن وأولياء أمورهــم، وتفقد الباحث 
الســيطرة عى مصــريه، وُتدخــل ويل أمره 
يف قهــر وإحبــاط نفيس ويــأس، فكيف إذا 
تقاطع هذا اليأس مع عجز مامثل عن تأمن 

أساسيات املعيشة ألرسته؟!!
هل لــدى اإلدراك الســيايس يف بالدنا العلم 
بأنَّ هنــاك أولياء أمور يعملــون يف القطاع 
الخاص، ومل يتقاضوا رواتبهم الشهرية حتى 
اآلن، وآخرون يتلقــون ما بن نصف أو أقل 
منه قليال؟ نعلم ذلك، ونعرف أن البعض قد 
مس حياءه وهو يف شــهر رمضان األخري عرب 
الوقوف معه من أقرباء؛ نتيجة عدم استالم 
ر..  راتبه منذ شــهور، وافتحوا الخيال والتصوُّ
لتأثــري هذا العجــز املايل عى األبناء ســواء 

كباحثن أو يف مقاعد الدراسة!!
ننقُل مثل هــذه الصور بصوت مرتفع حتى 
نرســم خارطة عامــة باإلنســانية املقهورة 
الناجمــة عن تعقيــدات املرحلــة الراهنة، 
وحالــة الثقــل الكبرية للباحثــن عن عمل، 
ومع هذا يــأيت التقدير للكحول فقط وليس 
للقمة العيش، وبأســباب غــري مقنعة، ولن 
تكون مقنعة، ونعتربها مخالفة للتوجيهات 
السامية، فالتوجيه ال يلغيه إال توجيه.. وليس 
ــَلط.  قرارا.. حســب تدرُّج القوانن من السُّ
ويف أثناء عمليات بحثنا الســابقة، اكتشــفنا 
االنحيازية واألنانية والتعاطف من قبل كبار 
املســؤولن يف القطاعن العــام والخاص )ال 
ــم( مع “ذوات” من الباحثن العتبارات  ُنعمِّ
كثــرية، وهذا ما يزيــد اآلالم والتعاطف مع 
مثــل هذه القضايا التــي ال َصْوت لها؛ فمن 
ال ميلك درجة الُقرىب والواسطة واملحسوبية، 
عليــه االنتظار طويــال يف قامئة الباحثن عن 

عمل.
ومثل هــؤالء الباحثن وأوليــاء أمورهم، قد 
هات الدولة  راهنــوا كثريا وطويال عــى توجُّ
الجديــدة، الكامنة يف إقامــة املركز الوطني 
للتشغيل، لكنهم رسعان ما َعاد لهم اإلرهاق 
النفــيس والتعب املــايل، بحيــث ظهر هذا 
املشــهد، وكأنهم انطلقوا من سباق ماراثوين 
طويــل، ال يزالــون فيه يرتقبون بــكل عناء 
الوصــول لنهايته، ويعقتــدون باملركز أنهم 

وصلوا، لكنهم مل يصلوا.
ألنَّ الرهــان عى املركز يحتاج ســنتن؛ فقد 
ط له أن يبدأ العمل يف العام 2020، وهو  ُخطِّ
اآلن يف طور تشــكيل أطره ومهامه ولجانه.. 
ا، وثقيلة  لكن هــذه فرتة زمنية طويلة جــدًّ
ا عى الباحثن عن عمل وأولياء أمورهم،  جدًّ
وهى فرتة ُيعمل فيها باجتهادات ونفسيات 
املسؤولية املتعددة التي ال تتحمل مسؤولية 
النتائج الســلبية، وال ُتكاَفأ عــى اإليجابية؛ 

ألنها تعمل داخل الفرتة االنتقائية.
ومهام كانت مرشوعيــة هذه الفرتة الزمنية 
الطويلة للمركز؛ فكان البد من آلية جديدة 
تنُبــع مــن روح املركز وغايتــه حتى موعد 
استحقاقه الزمني، ِعَوًضا عن ترك املسؤولية 
ملقــاة عى األطــر والكوادر الســابقة التي 
أنتجــت الفشــل، وقــد ُيقــال إن كلهــا أو 
معظمها ســتكون ضمــن منظومــة املركز، 
ومهام يكن لكنها تفتقد اآلن لعنر اإلنجاز 
الشخيص واملؤسســايت، وكذلك القيادة التي 

سيكون شغلها الشاغل صناعة النجاح.
ليس أمامي من خيار سوى العودة للرواحي 
مجــددا، وكذلــك بقيــة املســؤولن الذين 
بإمكانهــم حل مثل هــذه القضايا الصغرية، 
هي صغرية بُحكم أنَّ طموح هؤالء الباحثن 
يكُمن يف فرصة عمل بالدبلوم العام “الثانوية 
العامــة” وهى من الســهولة مبكان، وميكن 
اســتيعابهم يف املشــاريع الكربى كاملطارات 
واملوانئ البحرية واملناطــق الحرة وُعامنتل 
والــرشكات املحليــة واألجنبيــة الكبرية.. لو 
توافرت إرادة التعمن واإلحالل وحل مشاكل 
مثل هــؤالء الباحثن عن عمل؛ فقضايا مثل 
هــؤالء الباحثن أصحاب الظــروف الخاصة 
واالستثنائية ينبغي التعاطف معها، والتحرُّك 
ل، وإمنا هي  مــن أجلها، ألنها قضايــا ال ُتؤجَّ

ا.. والله املستعان. عاجلة وعاجلة جدًّ

د. عبدالحميد إسماعيل األنصاري *

ــو اليوم يتســابقون يف تشــييد  خليجيُّ
ناطحات السحاب، يف مدنهم الساحلية 
املطلة عى الخليــج، مدينة ديب موطن 
ألعى بناء شــيده اإلنســان عرب التاريخ 
البرشي، ومن ُيراجع تاريخ الخليج، قبل 
قرن، ويطالــع العمل املوســوعي الفذ 
“دليــل الخليــج” الذي جمعــه وأعده 
الضابــط الربيطــاين لورميــر ومــا كتبه 
الرحالة الربيطاين الشــهري وليم بلغريف 
يف كتابه التوثيقي املهم “وســط ورشق 
شــبه الجزيرة العربيــة: 1862-1863”، 
يجد تلك الســواحل -التي تعد األجمل 
منظراً واألعى ســعراً اليوم- كانت أمياالً 
بعــد أميال مــن الرمــال امُلوِحلة ذات 
الروائح الكريهة تحت الشمس الحارقة، 
تضم بيوتاً )عشش وبرستيات( مبنية من 
السعف وجذوع النخل والحبال، يصفها 
)بلغريــف( بالكئيــب البائــس، ويقول 
لورمير عن منظر سكانها، صحتهم معتلة 

بسبب كرثة الغوص من أجل الآللئ.
ما كانت لهذه األبراج الشاهقة أن تشاد، 
وتزدحم بها العواصم الخليجية، وتنافس 
بها مــدن العــامل املتقدم، لــوال التطور 
التقني الرسيع الذي شــكل ثورة هائلة 
يف أســاليب البناء والتعمري، صعوداً إىل 
السامء، أوالً، ولوال حرص الخليجين عى 
التحديث التقني واسترياده، واإلفادة من 
املعامرية،  التقنيــات  التطورات  أحدث 

ثانياً . 
املجتمع الخليجي اليــوم، بفضل الرثوة 

الريعية، األكرث بــن املجتمعات العربية 
جلباً للمنتــج التقني الغــريب والرشقي 
ومبختلف أنواعه وآالته ومعداته ونظمه 
ووظائفــه، وعى كافة األصعدة، كام أنه 
األكرث اســتخداماً واســتهالكاً له، واألكرث 
انفتاحــاً عى عــامل التقنيات وانغامســاً 

فيها.
لكــنَّ املنتجــات التقنية ليســت آالت 
صامء مجــردة، وإن بدت كذلــك، إنها 
تحمــل ثقافــة موطنها، وتحمــل علم 
ومعرفــة ونظــام وروح بيئتهــا، وهــي 
عندمــا تنتقــل إىل بيئة أخــرى، تحمل 
قيمهــا الثقافية معهــا، وعاجاًل او آجاًل، 
ال بــد أن تحدث تغيــرياً ثقافياً يف البيئة 
املنتقلة إليها، وصدامــاً بن قيمها وقيم 
الثقافــة التقليديــة للمجتمــع الجالب 
لهــا؛ لهذا وجدنا حــراَس الهوية، خاصة 
الحراس املتشــددين دينيًّــا، يف املايض، 
ويحرمونها،  يقاومونهــا،  لهــا،  باملرصاد 
ويحــذرون الناس من رشورهــا، ولعلنا 
نتذكــر كيــف قــاوم “اإلخــوان” القوة 
الضاربــة لجيــش امللــك عبدالعزيــز، 
دخــول الالســليك )التليفــون والتلكس 
والســيارة(  منطقــة نجــد، وعارضــوا 
املنتج الغريب بشــدة، وأنكروا عى امللك 
عبدالعزيز قبوله وتسامحه مع استخدام 
هــذه املنتجات الغربيــة الحديثة التي 
ســموها “آالت شــيطانية”، ونوعاً من 
“البدع” تجب محاربتها والتخلص منها، 
ووصل رد فعلهم إىل حد ســل السيوف 

واستخدام العنف وقطع الطريق وإثارة 
القبائل ضد عبدالعزيز، كادت أن تؤدي 
إىل حرب داخلية خطرية. لوال حزم امللك 
عبدالعزيز الذي تحدى “ثقافة التصحر 
وقيم البداوة”، وكان حاساًم يف مواجهة 
اإلخــوان يف “الســبلة” 1929، وهزمهم 
وقبــض عى قادتهم وشــتت شــملهم، 
ووطد حكــم النظام وأمن الطرق وأعاد 
االســتقرار، وفرض “التحديــث التقني” 

ونظم اإلدارة الحديثة.
الخليجيــون، َجلبــوا كافــة املنتجــات 
التقنية: من سيارة إىل هاتف خلوي إىل 
مالبس إىل ســلع مختلفــة، ونظم إدارة 
واقتصاد وتعليم وعمران وتجارة ونقل، 

وحتى البحــث العلمــي، دون املعرفة 
العلميــة التقنيــة، لَــم يجلبــوا الفكر 
والفلسفة والنظم الحداثية والترشيعات 
الحقوقيــة والعدالــة والعقالنية وروح 
العلــم الحديث التي تقــف وراء هذه 
املنتجات، وظنوا أن “االسترياد االنتقايئ” 
األخــذ  أي  املعــارصة،  الحضــارة  مــن 
بـ”التحديث التقنــي”، دون “التحديث 
الفكري والثقايف والســيايس والحقوقي” 
نهم مــن متلك “املعرفــة العلمية”،  مُيكِّ
ويضمــن ملجتمعاتهــم اللحــاق بركب 

املتقدمن.
لكــن تجارب نصف قــرن أكدت أن كل 
ذلك وهــم ورساب خــادع نظل نجري 

وراءه دون أن نلحقه أو نحققه.
ر  وختامــاً : الخليجيــون، وبســبب تجذُّ
تقاليــد القبيلة، وهيمنة قيــم البداوة، 
هذا من ناحية، ووجود الفائض الريعي 
مــن ناحيــة أخــرى، حصنــوا ثقافتهم 
نظمهــم  وعســكروا  عاليــة،  بأســوار 
واالجتامعيــة،  والسياســية  التعليميــة 
ظنًّــا منهم أن يف ذلــك عاصام لثقافتهم 
وهويتهم ونظمهم الســلطوية املتوارثة، 
أمــام رياح التغيري العاتيــة. لكن ما هو 
حاصل اليوم يف الســاحة الخليجية من 
ظواهر الُفرقة واالنقسام، وهدر األموال 
يف تعميــق الخالفات، ما هو إال محصلة 

هذه الذهنية املتوجسة من التغيري.

* كاتب قطري

الثقافة الخليجية والتحديث التقني )1(

هكذا هي 
العيون اليوم 

تدور في 
محاجرها، فارغة 

من المعاني

و اليوم  خليجيُّ
يتسابقون في 
تشييد ناطحات 
السحاب، في 

مدنهم الساحلية 
المطلة على الخليج
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انخفاض صافي االستثمار غير العماني بقيمة 20 ألف ريال

سوق مسقط يتراجع إلى 3924 نقطة.. والقيمة السوقية تفقد 44.5 مليون ريال 
الرؤية – نجالء عبدالعال

تراجع املؤرش العام لس��وق مس��قط 
ل��أوراق املالي��ة، أمس، إىل مس��توى 
3924 نقطة منخفضا 4 نقاط بنس��بة 
0.1 يف املئ��ة مقارنة مع آخر جلس��ة 
يف  الرئي��ي  العام��ل  وكان  ت��داول؛ 
الرتاجع ضغط سهم بنك مسقط الذي 
فقد ما يقارب 0.5 يف املئة، لكن ارتفاع 
سهم بنك ظفار ساهم يف التقليل من 
ح��دة تراج��ع املؤرش العام للس��وق. 
وواص��ل مؤرش العائ��د الكيل التاميش 
بنف��س نس��ب االرتف��اع واالنخفاض 
تقريًبا مع مؤرش »مسقط 30« حيث 
أغلق يف نهاية جلس��ة أم��س فاقًدا 4 
نقاط مثلت كذلك تراجعا بنسبة0.1.

وسجلت املؤرشات القطاعية جميعها 
تراجع��ات وإن كانت متفاوتة الحدة، 
حيث أغلق م��ؤرش القطاع املايل عند 
مس��توى 6347 نقط��ة مرتاجع��ا 23 

نقط��ة وبنس��بة 0.36 يف املئ��ة، فيام 
أغل��ق م��ؤرش قط��اع الصناع��ة عند 
مستوى 4668 نقطة برتاجع 73 نقطة 
وبنس��بة 1.54 يف املئة. وأغلق مؤرش 
الخدمات عند مس��توى 1938 نقطة 

فاق��دا 3 نقاط وبنس��بة 0.1 يف املئة. 
في��ام أغلق م��ؤرش الس��وق الرشعي 
فاقدا 3 نقاط مثلت نسبة تراجع 0.5 

يف املئة وأغلق عند 541 نقطة.
لت القيمة الس��وقية انخفاضا  وس��جَّ

بنس��بة 0.24 يف املئ��ة ع��ن آخر يوم 
ت��داول وبلغ��ت 18.422 مليار ريال 
فاقدة نحو 44.5 مليون ريال، وكانت 
القيمة الس��وقية قد بدأت العام عند 

18.176 مليار ريال.

وجاءت تداوالت االستثامر غري العامين 
ضعيفة حيث بلغ��ت قيمة رشاء غري 
العامنيني 33 ألف ريال وبنس��بة 4.1 
يف املئ��ة، وقيمة بيع غري العامنيني 54 
ألف ريال وبنسبة 6.7 يف املئة، وبذلك 

انخف��ض صايف االس��تثامر غري العامين 
بقيمة 20 ألف ريال بنهاية الجلسة. 

وت��م الت��داول أمس عىل أس��هم 33 
رشكات   6 منه��ا  ارتفع��ت  رشك��ة؛ 
وانخفضت 13 أخرى، فيام اس��تقرت 
أس��عار باقي الرشكات، وت��م التداول 
يف 14.16 مليون ورقة مالية، وبتنفيذ 

466 صفقة.
تصدر سهم أعالف ظفار قامئة أسهم 
الرشكات املرتفعة وأغلق عند 0.107 
ريال وبنس��بة ارتف��اع 9.2 يف املئة، 
فيام جاء سهم مصانع حديد الجزيرة 
ع��ىل رأس قامئ��ة األس��هم املرتاجعة 
بفقدانه 41 بيسة ليغلق عند 0.229 
ري��ال، أّم��ا األكرث ت��داوال من حيث 
قيمة التداوالت فكان سهم الخليجية 
لخدمات االس��تثامر القابضة مبا ميثل 
36.5 يف املئ��ة م��ن إج��اميل قيم��ة 
التداوالت وأغلق س��همها عىل 0.66 

ريال.
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السوق النظامية

القيمة السوقية  القيمة
اإلسمية

أخر عرض أخر طلب  سعراخر
صفقة

نسبة التغير
%

التغير
ر.ع

اإلغالق السابق سعر اإلغالق أدنى أعلى سعر اإلفتتاح الصفقات القيمة العدد الورقة المالية ISIN رمز الترقيم الدولي

269,795,958 0.100 0.336 0.334 0.334 0.602 0.002 0.332 0.334 0.334 0.334 0.334 1 4,215 12,619 OM0000001533 اومنفيست

74,000,000 0.100 0.370 0.360 0.370 0.543 0.002 0.368 0.370 0.370 0.370 0.370 3 5,550 15,000 OM0000001418 ريسوت لالسمنت

303,340,011 0.100 0.466 0.450 0.466 0.000 0.000 0.466 0.466 0.466 0.470 0.470 4 8,587 18,400 OM0000003968 أريدو

6,930,000 0.100 0.077 0.076 0.077 0.000 0.000 0.077 0.077 0.075 0.078 0.078 17 8,757 114,095 OM0000002440 الشرقية لالستثمار القابضة

421,500,000 0.100 0.562 0.552 0.564 0.000 0.000 0.562 0.562 0.564 0.564 0.564 1 1,500 2,660 OM0000003026 العمانية لالتصاالت

1,287,429,882 0.100 0.416 0.414 0.414 -0.478 -0.002 0.418 0.416 0.414 0.418 0.418 9 28,404 68,338 OM0000002796 بنك مسقط

220,073,749 0.100 0.111 0.109 0.111 -0.893 -0.001 0.112 0.111 0.111 0.111 0.111 1 4,440 40,000 OM0000003398 بنك صحار الدولي

19,600,000 0.100 0.096 0.095 0.096 -1.010 -0.001 0.099 0.098 0.096 0.100 0.100 38 99,185 1,007,467 OM0000001772 األنوار القابضة

19,657,365 0.100 0.066 0.064 0.064 -1.538 -0.001 0.065 0.064 0.064 0.065 0.065 3 2,718 42,394 OM0000001590 مسقط للتمويل

77 163,356 1,320,973 9 المجموع

السوق الموازية

القيمة السوقية  القيمة
اإلسمية

أخر عرض أخر طلب  سعراخر
صفقة

نسبة التغير
%

التغير
ر.ع

اإلغالق السابق سعر اإلغالق أدنى أعلى سعر اإلفتتاح الصفقات القيمة العدد الورقة المالية ISIN رمز الترقيم الدولي

8,650,950 0.100 0.000 0.107 0.107 9.184 0.009 0.098 0.107 0.103 0.107 0.103 9 2,959 27,690 OM0000001301 أعالف ظفار

3,883,652 0.100 0.065 0.064 0.064 4.762 0.003 0.063 0.066 0.064 0.067 0.065 119 292,606 4,467,211 OM0000002820 الخليجية لخدمات استثمار قابضة

4,860,000 0.100 0.162 0.158 0.162 2.532 0.004 0.158 0.162 0.162 0.162 0.162 3 1,184 7,308 OM0000001178 مسقـط للغازات

410,500,147 0.100 0.138 0.137 0.137 1.481 0.002 0.135 0.137 0.136 0.137 0.136 11 77,995 570,000 OM0000002549 بنك ظفار

30,510,009 0.100 0.104 0.103 0.103 0.000 0.000 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 1 1,030 10,000 OM0000002168 األنوار لبـالط السـيراميك

2,400,000 0.100 0.084 0.078 0.082 0.000 0.000 0.080 0.080 0.082 0.082 0.082 1 402 4,900 OM0000002366 الباطنة للتنمية واالستثمار

118,470,718 0.100 0.082 0.081 0.082 0.000 0.000 0.081 0.081 0.082 0.082 0.082 1 14 167 OM0000005963 العنقاء للطاقة

4,971,633 0.100 0.024 0.023 0.024 0.000 0.000 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 1 290 12,070 OM0000001962 المدينة لالستثمار

176,290,920 0.100 0.476 0.452 0.480 0.000 0.000 0.480 0.480 0.476 0.480 0.476 3 23,984 50,000 OM0000003224 النهضة للخدمات

230,035,971 0.100 0.117 0.114 0.114 0.000 0.000 0.115 0.115 0.114 0.115 0.115 2 69 602 OM0000001517 بنك اتش اس بي سي عمان

132,000,000 0.100 0.090 0.088 0.088 0.000 0.000 0.088 0.088 0.087 0.088 0.087 4 10,122 115,201 OM0000004420 بنك نزوى

42,225,600 0.100 0.192 0.000 0.190 0.000 0.000 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 7 4,313 22,700 OM0000007407 ظفار لتوليد الكهرباء

18,200,000 0.100 0.091 0.090 0.090 0.000 0.000 0.091 0.091 0.090 0.091 0.091 11 10,166 112,014 OM0000001525 عمان لالستثمارات والتمويل

9,750,000 0.100 0.080 0.077 0.080 0.000 0.000 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 1 400 5,000 OM0000001681 عمان واإلمارات القابضة

14,652,495 0.100 0.188 0.180 0.180 0.000 0.000 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 7 2,250 12,500 OM0000003661 فولتامب للطاقة

35,600,000 0.100 0.366 0.000 0.356 -1.111 -0.004 0.360 0.356 0.356 0.356 0.356 1 3,560 10,000 OM0000006912 التأمين األهلية

14,525,000 0.100 0.084 0.083 0.082 -1.190 -0.001 0.084 0.083 0.082 0.083 0.083 4 1,240 15,000 OM0000004768 المدينة تكافل

23,198,451 0.100 0.080 0.079 0.079 -1.235 -0.001 0.081 0.080 0.079 0.080 0.080 41 116,589 1,457,640 OM0000003521 جلفار للهندسة والمقاوالت

8,875,000 0.100 0.070 0.069 0.070 -1.389 -0.001 0.072 0.071 0.069 0.072 0.072 26 17,550 248,928 OM0000001566 األسماك العمانية

98,320,911 0.100 0.000 0.103 0.103 -1.905 -0.002 0.105 0.103 0.103 0.103 0.103 4 51,500 500,000 OM0000004735 سيمبكورب صاللة

18,000,000 0.100 0.179 0.175 0.180 -2.703 -0.005 0.185 0.180 0.180 0.180 0.180 2 1,800 10,000 OM0000001087 العمانية المتحدة للتأمين

73,935,000 0.100 0.300 0.000 0.279 -3.793 -0.011 0.290 0.279 0.279 0.279 0.279 1 1,953 7,000 OM0000007043 الوطنية للتأمين الحياة والعام

80,000,000 0.100 0.080 0.079 0.079 -4.762 -0.004 0.084 0.080 0.079 0.080 0.080 14 14,625 183,230 OM0000004511 بنك العز اإلسالمي

28,601,633 0.100 0.230 0.000 0.229 -15.185 -0.041 0.270 0.229 0.229 0.229 0.229 1 2,290 10,000 OM0000002176 الجزيرة للمنتجات الحديدية

275 638,890 7,859,161 24 المجموع

إجمالي حركة التداول

المتداولة  مستقرة منخفضة مرتفعة القيمة السوقية الصفقات قيمة التداول  عدد األوراق المالية
المتداولة

33 14 13 6 18,422,094,757 352 802,246 9,180,134

المؤشرات
نسبة التغير التغير المؤشر السابق المؤشر الحالي األدنى األعلى المؤشر

-0.10 -3.92 3,928.26 3,924.34 3,924.24 3,934.08 مؤشر سوق مسقط 30

-0.36 -22.91 6,370.28 6,347.37 6,347.24 6,385.88 مؤشر القطاع المالي

-1.54 -73.10 4,740.62 4,667.52 4,665.67 4,740.62 مؤشر الصناعة

-0.13 -2.62 1,940.79 1,938.17 1,938.10 1,940.80 مؤشر الخدمات

-0.52 -2.80 543.55 540.75 540.26 543.55 مؤشر السوق الشرعي

-0.10 -4.16 4,177.77 4,173.61 4,173.50 4,183.97  مؤشر العائد الكلي

تداول الجنسيات
نسبة البيع

(قيمة)
نسبة البيع

(عدد)
نسبة الشراء

(قيمة)
نسبة الشراء

(عدد)
الجنسية

93.32 % 96.77 % 95.87 % 97.75 % عمانيين

0.00 % 0.00 % 1.13 % 0.71 % خليجيين

0.93 % 0.58 % 0.44 % 0.43 % عرب

5.75 % 2.65 % 2.56 % 1.11 % أخرى



متابعاتاإلثنني 20 من شوال 1440هـ  املوافق 24 يونيو 2019م - العدد رقم 122645 اقتصاد

»abq التعليمية« تدشن برنامج »اكتشف ذاتك« لتنمية مهارات األجيال الجديدة

استشارات تسويقية من طالب »عمان 
للسياحة« إلى »الصغيرة والمتوسطة«

»هواوي« تعزز ترتيبها في قائمة »براندز« ألقوى العالمات التجارية

مسقط – الرؤية

أبرمــت رشكــة إس إن يس الفالني، امُلنفذة 
ملــروع صاللة لألمونيــا، اتفاقية تدريب 
مقــرون بالتوظيف مع معهــد تكنولوجيا 
عامن لـــ 25 من حملة الدبلوم العام ملدة 
6 أشــهر يف التخصصات الفنيــة والصحة 
املهنيــة، وذلك يف إطار التعاون املشــرك 
بــني القطاعني العام والخاص وضمن رؤية 
رشكة صاللة للميثانــول ممثلًة يف مروع 
صاللة لألمونيا، وبهدف رفد ســوق العمل 

بالكوادر املؤهلة واملدربة.
ووقع االتفاقية نيابة عن رشكة أس أن يس 
الفالني كريس وارلو املدير التنفيذي لشق 

النفــط والغــاز يف منطقــة الخليج، ووقع 
نيابة عن معهــد تكنولوجيا عامن عيل بن 
آدم الهاشــمي الرئيس التنفيذي للمعهد، 
وبحضــور عــوض بن حســن الشــنفري 
الرئيــس التنفيذي لركة صاللة للميثانول 
واملهندس محمد بن حمد الهاشمي مدير 

مروع صاللة لألمونيا.
ويــأيت التدريب كجزء متطلــب يف العقد 
من بنود القيمــة املحلية املضافة ملروع 
صاللة لألمونيا، تجدر اإلشارة إىل أن القيمة 
املحليــة املضافة ملروع صاللــة لألمونيا 
يعتــر جزءا أساســيا مــن عقــد املقاولة 
والــذي يتجســد يف التدريــب والتوظيف 
إضافًة إىل العقود واملشــريات وبهذا يتم 

رفد الســوق املحيل باملخرجــات املؤهلة 
واملدربة للمساهمة يف دفع عجلة التنمية 
يف هــذا البلــد املعطاء. وتأسســت رشكة 
صاللــة للميثانول )منطقــة صاللة الحرة( 
يف فراير 2006، وهي إحدى اســتثامرات 
مجموعة النفــط العامنية وأوربك، متتلك 
الركة وتدير مصنعاً إلنتاج سائل امليثانول 
مبنطقــة صاللــة الحرة باســتثامر يقدر بـ 
870 مليــون دوالر. وتبلــغ ســعه املصنع 
اإلنتاجية بـــ3000 طن مــري يومياً وقد 
بدأ عملياته اإلنتاجية يف عام 2010م. كام 
تســعى الركة يف التوسعة من خالل فتح 
فرص اســتثامرية مرتبطة بامليثانول والتي 

تتمثل حالياً يف مروع صاللة لألمونيا.

25 مستفيدا في التخصصات الفنية والصحة المهنية بالتعاون مع »تكنولوجيا عمان«

»إس إن سي الفالين« المنفذة لمشروع صاللة 
لألمونيا توقع اتفاقية تدريب مقرون بالتوظيف

مسقط - الرؤية

أطلقــت مجموعــة abq  التعليمية، من أكر 
مســتثمري املــدارس الخاصة يف الســلطنة، 
برنامج “اكتشف ذاتك” للعام الداريس الجديد 
2019 /2020 يف مدرسة عزان بن قيس بوالية 
بورش. وحــر التدشــني عدد مــن املهتمني 
والطــالب وأوليــاء األمور والهيئــة األكادميية 

واملوظفني مبجموعةabq  التعليمية. 
وتســعى مجموعة abq التعليمية من خالل 
الرنامج إىل إعداد جيل من الشــباب امللمني 
بالعلــوم واملعرفــة ومهارات القــرن الحادي 
والعرين من خالل برنامج”أكتشــف ذاتك” 
من أجل تحديد مستقبلهم األكادميي واملهني. 
والرنامــج منصة للتوعية واإلرشــاد الوظيفي 
يتــم عىل أساســها تطوير مهــارات وكفاءات 
القرن الحادي والعريــن للطالب من خالل 

برنامج توجيهي مصمم من قبل خراء يف هذا 
املجال. ويهدف الرنامج إىل تســهيل مسارات 
اتخاذ القرارات لطالب الدراسات العليا وسوق 
العمل، ويســاهم يف تزويد الطالب باملهارات 
الالزمــة لتحقيق لذلك مــن خالل إبراز نقاط 

القوة واإلبداع واملواهب التي ميلكها. 
وقال هاميون كبري الرئيس التنفيذي ملجموعة 
abq التعليميــة: إن كل طالــب يســتحق أن 
يكــون له مســتقبل باهر ووظيفــة مرموقة، 
ويتمحور برنامج “اكتشف ذاتك”، وهو منهج 
إرشــادي للصفوف مــن 3 اىل 12، حول تعلم 
مهــارات القرن الحــادي والعرين ويتضمن 
العديــد من املعايري ومن أهمها العمر واألداء 
األكادميي وتقييم مهارات والكفاءة والطموح 
املهني، إضافة إىل ورش العمل املهنية وتحديد 
مســارات املواد التعليمية مــن خالل تحديد 
أهداف الطالب ملرحلة التعليم العايل وغريها 

مــن املعايري التي تســاهم يف تحديد املســار 
املستقبيل للطالب. 

وأشــار إىل أن خطــة عمل برنامج “اكتشــف 

ذاتك” مدتها 12 شــهرا بتعــاون أولياء األمور 
واملختصني واملعلمني والطالب ملتابعة التنفيذ 
املســتدام لرنامج اكتشــف ذاتــك من خالل 

توجيه اآلباء واألطفال للتخطيط ملســتقبلهم 
بشــكل أفضــل ومبراقبــة مديــر مختص ذي 
كفاءة عالية تم تعيينه ملراقبة تنفيذ الرنامج 
وفق الخطة املرسومة له. موضحا أن الرنامج 
تــم تصميمه بهدف تعليــم وتثقيف الطالب 
بكيفيــة أختيــار مســتقبلهم الوظيفــي ومبا 
يتناســب مع عدة معايري تــم اعتامدها ومن 
أهمها احتياجاتهم ورغباتهم ونقاط قوتهم يف 

التعليم األكادميي.
وقال رائد دوريش مديــر برنامج التوجيه إن 
أطفالنا يســتحقون توفري بيئة تعليمية قادرة 
عىل تنمية حواسهم وإداركهم مبهارات القرن 
الحــادي والعرين، وهو الهــدف الذي من 
أجله أنشأت مجموعة abq التعليمية برنامج 
“اكتشف ذاتك” للعمل مع ذوي العالقة عىل 
تحديد مستقبل الطالب. ويهدف الرنامج إىل 
إنشاء مجتمع قائم عىل املعرفة الحقيقية من 

خــالل اتباع مجموعة من األســس التي متت 
دراســتها بعنايــة فائقة بهــدف تحقيق تأثري 
حقيقي يف مســتقبل الطالب بعــد تخرجهم 
حتى يصبحــوا مواطنني منتجني يف مجتمعهم 
وقــادة يف تخصصاتهــم ملمــني بالعديد من 
املهارات وخصوصــا مهارات القــرن الحادي 

والعرين. 
وأضاف رائد دوريش أن القامئني عىل الرنامج 
ســريكزون عىل تطبيق العديد من األســاليب 
التعليميــة ومنها تعلم وتطوير مهارات القرن 
الحــادي والعريــن وتوجيــه الطالب خالل 
مراحلهــم التعليميــة حتى التخــرج، ويعمل 
برنامج اكتشف ذاتك عىل خطوتني متتاليتني، 
يف األوىل يتــم توجيــه الطــالب مــن الصف 
الثالــث إىل الصف الســابع ويركز الرنامج يف 
املقــام األول عــىل التعلم وتطوير وتحســني 

مهارات القرن الحادي والعرين.

مسقط – الرؤية

تعــاون فريــق من طالب قســم التســويق 
الســياحي يف كلية ُعامن للسياحة مع إحدى 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة “شاحنة طعام 
قنديل” بهدف مســاعدتهم عىل تعزيز جهود 
التســويق ودعم إطــالق مروعهم التجاري. 
وقــام الفريــق، الذي ضــم 3 طالبــات هن: 
زوينة الحاريث ويرسى الزكواين وأثري الغافري، 
بتصميــم أنشــطة تســويقية تحــت إرشاف 
املحــارضة يف مجال التســويق يف كلية ُعامن 

للسياحة وفاء بنت صالح الرييك. 
وتهــدف مثل هذه املبــادرات إىل توفري نهج 
عميل مبسط للطالب وتعريفهم بطرق إعداد 
إســراتيجيات التســويق ومتكينهم من تنفيذ 
وتطبيــق الخرات العلمية - التي اكتســبوها 
خــالل دراســتهم يف كلية ُعامن للســياحة - 
ملساعدة “شــاحنة طعام قنديل” من تحقيق 

أهدافها العملية.
ونظمــت الطالبــات حملــة الســتطالع آراء 
الزبائن والفئة املســتهدفة لفهم احتياجاتهم 
واختياراتهم، وعىل ضــوء النتائج قام الفريق 
برفع توصيات واقراحــات ألصحاب املروع 
الذين اعتمدوها مام أدى إىل تحســني صورة 
العالمــة التجاريــة واســتقطاب املزيــد من 
الزبائن مبا فيهم السياح. وتضمنت املقرحات 
التواصل مــع الزبائن عىل شــبكات التواصل 
أدوات  اســتخدام  خــالل  مــن  االجتامعــي 
تســويقية مبتكرة مام ساهم بتطوير مهارات 

التصميم الجرافييك لدى الطالبات.
وقــال الدكتــور عبدالكريم املغــريي، عميد 
كلية عامن للســياحة: نــدرك أهمية الخرات 

العمليــة التي تســاعد الطالب عــىل تطبيق 
مــا يتعلمونــه والحصول عىل خــرة واقعية 
واالطالع عىل أحدث معايري القطاع وذلك من 
أجــل تقديم تجربة علميــة وعملية متكاملة 
لطالبنا. وتســاهم مثــل هذه املبــادرات يف 
إعــداد الطالب لفهم مامرســات األعامل من 
خالل نتائج ملموسة واكتساب مهارات ريادة 
األعامل تحضــرًيا النخراطهم يف الحياة املهنية 

بعد التخرج.
وقالت هنــادي الشــيخ، من شــاحنة طعام 
قنديــل: ممتنــون لكليــة عــامن للســياحة 
وطالبــات قســم التســويق الســياحي عىل 
جهودهن الحثيثة ملســاعدتنا يف تعزيز اســم 
مروعنــا ورفع مســتوى الوعي بــني فئات 
الزبائن املســتهدفة من خالل إجراء البحوث 
وتقديــم املقرحــات. لقد ســاهمنا يف تعزيز 
القميــة املقدمــة للزبائــن والتــي بدورهــا 
ســاهمت يف بناء قاعدة من الزبائن األوفياء 
وكســب انتباه الزبائن املحتملني.  ويشار إىل 
أن “شاحنة طعام قنديل” هي مروع عامين 
ناشــئ أطلقه هاين الوهيبي وهنادي الشــيخ 
ويقــدم أطباقاً غنية من املأكــوالت العامنية 
التقليدية باستخدام منتوجات محلية. وتتخذ 
الشــاحنة مــن كورنيش مطرح االســراتيجي 
مقــرًّا لها حيث تســعى الســتقطاب الزبائن 
مــن الســياح - بشــكل رئيــي - وتعريفهم 
باملطبخ العامين. ومع رفع مستوى الوعي بني 
فئــات املجتمع املختلفة، والــذي جاء نتيجة 
االقراحــات التــي قّدمها فريــق كلية عامن 
للسياحة واألنشطة التســويقية التي نفذها، 
مددت “شاحنة طعام قنديل” ساعات العمل 

لتلبية الطلب املتزايد للزبائن.

مسقط – الرؤية 

عززت هواوي ترتيبها يف قامئة براندز 
ألكــر 100 عالمــة تجاريــة عاملية 
قيمة، بحســب معهد كانتار، ذراع 
مجموعــة دبليــو يب يب املتخصص 
بدراسات السوق. وحلت هواوي يف 
السابعة واألربعني )متقدمة  املرتبة 
مرتبــة واحــدة عــن قامئــة العام 
املايض( نتيجة لزيادة قيمة عالمتها 
التجاريــة بنســبة 8%. وهــو العام 
الرابع عىل التوايل الذي تحافظ فيه 
هواوي عــىل تصنيفها ضمن أفضل 

50 رشكة يف العامل.
ولعبت االبتــكارات الرائدة للركة، 
مثل نظــام الكامريا املتقدم للهاتف 
الــذيك Huawei P30، واالبتكارات 
التقنيــة الفريــدة يف الهاتف الذيك 
)الــذي ميتــاز   Huawei Mate X
بقــدرات اتصــال متطورة بشــبكة 
تصميــم  مــع  الخامــس  الجيــل 
جديــد قابل للطــي(، دوراً كبرياً يف 

اكتساب استحســان وسائل اإلعالم 
واملســتهلكني، وأهلــت منتجاتهــا 
للفــوز بجوائز أكر مــن أن تعد أو 
تحىص ما انعكس إيجابياً يف املحصلة 

عىل مستوى املبيعات اإلجاملية.
يس  دي  آي  مؤسســة  وكشــفت 
العالمــات  بدراســة  املتخصصــة 
التجاريــة للهواتــف الذكية وأدائها 
يف األســواق العامليــة واملحليــة يف 
تقريرهــا، عــن ارتفاع معــدل منو 
بنســبة  الســنوية  مبيعات هواوي 
50%. ويرز ذلك تركيز هواوي عىل 
تعزيــز مكانتها يف ســوق الهواتف 
الذكيــة ويرســخ تربعهــا يف املركز 
الثــاين عامليــاً من حيث مســتوى 
التقرير،  لنفــس  ووفقاً  املبيعــات. 
حققت هواوي حصة سوقية عاملية 
بنســبة 19%، لتكــون رشكــة إنتاج 
الهواتــف الذكية الوحيــدة يف قمة 
الرتيــب التــي متكنت مــن زيادة 
حجــم مبيعاتها خــالل الربع األول 

من العام 2019.

»ميناء صحار« يطلق برنامجا صيفيا لطالب المدارس
مسقط – الرؤية

أطلــق مينــاء صحــار واملنطقــة الحرة 
النســخة الثامنــة من الرنامــج الصيفي 
لطــالب املــدارس، متاشــًيا مــع أهدافه 
للتطوير املجتمعي ودعم مســاعي البالد 
لتحقيــق التنــوع االقتصادي. ويســتمر 
الرنامــج حتــى 11 يوليــو تحت إرشاف 
املديرية العامة للربية والتعليم مبحافظة 
شامل الباطنة وبالتعاون مع وزارة الربية 
والتعليم، ويقام يف كليــة عامن البحرية 

الدولية يف صحار.
وقال مارك جيلنكريشن، الرئيس التنفيذي 
مليناء صحار: نهدف إىل تسخري كافة املوارد 
املتوفــرة ســواء يف املينــاء أو يف املنطقة 
املحيطــة بــه إليجــاد اقتصاد مســتدام 
يخدم الجميــع بدءاً من املينــاء ومروراً 

بالــركات العاملــة فيه واملســتثمرين، 
بــه.  املحيــط  املجتمــع  إىل  ووصــوالً 
وبالتعاون املثمر بني امليناء ووزارة الربية 

والتعليــم وبعض املؤسســات األخرى يف 
املحافظة، يقــدم الرنامج للطالب الرؤية 
الصحيحــة والواضحة عــن قطاع املوانئ 

واللوجســتيات، كــام يكســبهم الخــرة 
الالزمــة واملهارات الرورية لخوض هذا 

املجال يف املستقبل.
ويضــّم الرنامــج الصيفي سلســلة من 
الــورش العملية شــبيهة بتلــك املقدمة 
لطالب مؤسسات التعليم العايل. ويهدف 
الرنامــج إىل إعــداد الطــالب وتأهيلهم 
لالنتقــال ملرحلــة التعليم العــايل. ومن 
املقرر أن يضم الرنامج هذا العام مدارس 
جديدة مــن واليات شــناص وصحم إىل 
جانب مــدارس صحــار ولوى مــا يؤكد 
جهــود امليناء لتوســيع نطــاق املدارس 
املشمولة يف الرنامج من مختلف واليات 
املحافظــة. فضــاًل عــن ذلك، ســيتلقى  
الطالب دورة مكثفة يف اللغة اإلنجليزية 
مصممــة وفق نظام الـــ IELTS لتعزيز 

مهاراتهم اللغوية. 
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مسقط – الرؤية 

يشــهد حساب الجوهر لألعامل املرصفية 
الحرصيــة من بنك مســقط إقبــاالً كبريًا 
مــن قبل زبائن البنك والجمهور بشــكل 
عام لالســتفادة من امُلميزات والخدمات 
والتســهيالت املرصفيــة التــي يقدمهــا 
الجوهــر والتي تتامىش مــع احتياجاتهم 
ومتطلباتهــم املالية وتســهم يف تحقيق 
أحالمهم بتجربة مرصفية فريدة تتناسب 

مع منط حياتهم العرصية.
وقال عبد النــارص الرئييس،  نائب املدير 
العــام لألعــامل املرصفية املميــزة ببنك 
مسقط إن االســراتيجية التي يعمل بها 

البنك يف مجــال تطوير األعامل املرصفية 
املميزة تسري بشكل ممتاز وتحقق نتائج 
إيجابية ســاهمت يف تعزيز ثقة الزبائن 
واملزايــا  بالخدمــات  املجتمــع  وأفــراد 
والتسهيالت املرصفية التي ُيقدمها البنك، 
مشــرياً إىل أن حساب الجوهر يشهد منوا 
كبريا بفضــل التطوير املســتمر وإضافة 
العديد مــن املزايا والخدمات التي تقدم 
قيمــة مضافة إىل زبائــن الجوهر وتوفر 

لهم أسلوب حياة فريد وحرصي.
وأوضــح الرئيــيس أن الجوهــر لألعامل 
املرصفيــة الحرصية مخصصة لفئة معينة 
لذلــك أطلقنا هــذه الحملــة التعريفية 
بهــدف تعزيــز التواصل مــع الجمهور 

وتعريفهــم بشــكل مفصــل عــن املزايا 
والخدمــات والتســهيالت املرصفية التي 

يقدمها البنك لزبائن الجوهر، إضافة إىل 
فرصة الفوز بالجوائــز املثرية واملخصصة 
فقط لزبائن الجوهر ضمن جوائز برنامج 
“املزيونــة” لالدخار، وميكــن لكل الذين 
تبلغ رواتبهم الشهرية  1000 ريال ُعامين 
فام فوق أو لديهــم ودائع توفري 10000 
ريال عامين فام فوق من االســتفادة من 
الخدمات التــي يقدمها الجوهر لألعامل 

املرصفية الحرصية. 
ويحظى كل من يحول راتبه لبنك مسقط 
بفرصة الفوز بســحوبات تحويل الراتب 
حيث يحصــل من يفوز بالســحب عىل 
500 ريال عامين شــهريا ملدة 12 شــهرا. 
ويقدم بنك مســقط العديد من الجوائز 

النقدية واملخصصة لزبائن الجوهر ضمن 
السحوبات الشــهرية لربنامج “املزيونة” 
لالدخار وطوال العام ومن بينها سحوبات 
منتظمــة شــهرية ونصــف ســنوية ويف 
املناســبات الوطنيــة، إىل جانــب جوائز 

حرصية يف منتصف ونهاية العام.
ويقــدم الجوهــر فرصة للزبائــن وكافة 
الراغبني يف االستفادة من حساب الجوهر 
مزايا وعــروض حرصية عــىل البطاقات 
البنكية الخاصــة بالجوهر وهي بطاقات 
الخصــم املبــارش والبطاقــات البالتينية 
االئتامنية حيــث تقدم بطاقــة الجوهر 
البالتينيــة للخصم املبــارش للزبون ميزة 
إنجاز املعامالت بشكل أرسع يف  أكرث من 

90 فرعا مختارا من فروع البنك املنترشة 
يف محافظات وواليات الســلطنة، إضافة 
إىل زيادة حد السحب من أجهزة الرصاف 
اآليل إىل 800 ريــال ُعــامين وخصومــات 

حرصية يف محالت تجارية مختارة.
ويحظــى زبائن الجوهــر حاملو البطاقة 
الدخول  بفرصــة  االئتامنيــة  البالتينيــة 
املجــاين إىل أكــرث مــن 25 صالــة كبــار 
الضيوف يف مختلــف مطارات العامل من 
بينها مطارات السلطنة، إضافة إىل تأمني 
الســفر للرحــالت املتعــددة كام يحصل 
زبائن الجوهر عىل ميزة اســرجاع بنسبة 
1% من النقود املستحقة لكل عملية رشاء 

محلية ودولية.

خصومات جذابة وزيادة حد السحب إلى 800 ريال ُعماني 

إقبال واسع على حساب الجوهر في بنك مسقط 
لالستفادة من التسهيالت المصرفية الحصرية

عبد النارص الرئييس

مسقط – الرؤية 

وسعت Ooredoo تغطية شبكتها للجيل 
الرابع G4 لتضم مناطق ساحلية جديدة 
تشــمل كل من شــاطئ الحوطة وشعث 
والفزايــح يف محافظــة ظفــار، لضــامن 
اســتمتاع عمالئها باإلنرنت خالل موسم 
الخريف. وســتعزز الرشكة مــن تغطية 
شــبكتها يف عدة مواقع أخرى من خالل 
اســتخدام أبراج اتصاالت متنقلة، لتوفري 
خدمــات اتصال وإنرنــت رسيعة وآمنة 

وموثوقة.  
ومــع بــدء فعاليــات مهرجــان صاللة 
السياحي سيســتفيد العمالء والزوار من 
الشــبكة املعززة يف أكرث مــن 17 موقعاً 
إضافيــاً يف محافظة ظفار بعــد االنتهاء 
من مضاعفة ســعة شــبكة الجيل الرابع 
4G إىل ما ُيقارب ثالثــة أضعاف مقارنة 
بالعام املايض. وللمرة األوىل ستســتخدم 
 LTE الناقــل الثالــث لتقنية Ooredoo
عــىل النطاق 2600 لتوفــري رسعة أفضل 
وتعزيــز تجربة العمــالء لإلنرنت. وقال 

غنيــم بن ســعيد املشــيخي، مدير عام 
أنَّ  نثــق  Ooredoo مبحافظــة ظفــار: 
هذه الخطوة ستســهم يف إثــراء تجربة 
عمالئنــا الرقميــة مــن زوار وضيــوف 
محافظة ظفــار خالل موســم الخريف. 
ومن خالل شبكة الجيل الرابع G4 فائقة 
الرسعة واملوثوقــة من Ooredoo والتي 

تغطــي 96% مــن الكثافة الســكانية يف 
الســلطنة، ســنتمكن من رفّدهم باملزيد 
مــن العروض والخدمات التي ســتضمن 
بقاءهم عىل اتصال دائم بأحبائهم داخل 
وخارج السلطنة أثناء استمتاعهم بجامل 
الطبيعــة الخالبــة واألجــواء االحتفالية 

الرائعة للخريف. 

مسقط - الرؤية 

ســجلت مجموعة جيــي القابضــة، الرشكة 
األم لرشكة جيي للســيارات، إجاميل مبيعات 
وصلــت إىل أكــرث مــن 2.15 مليــون وحدة 
يف العــام 2018 يف مختلــف رشكاتهــا، حيث 
ارتفعت بنســبة 18.3% مقارنة بـ1.81 مليون 

وحدة يف العام 2017. 
ومنذ تدشــينها يف السلطنة عام 2011، باعت 
جيي - وميثلهــا مركز تاول للســيارات- أكرث 
مــن 7000 مركبة يف عــامن، بفضل تصميمها 
اإليروديناميــي ومعايــري C-NCAP لألمان 
ذات الخمــس نجوم؛ وذلــك بفضل املصمم 
لفولفــو بير هوربــوري الذي أخــذ العالمة 
التجاريــة إىل املســتوى األعىل. وباســتحواذ 
جيي عىل فولفو وتريافوجيا للسيارات الطائرة 

ولوتس لســيارات السباق ورشكة تاكيس لندن 
وبروتون يســتطيع العمالء أن يطمئنوا إىل أنَّ 

لديهم أحدث التقنيات املتاحة لهم.
وقال متحدث باســم مركز تاول للسيارات إن 
أكرث من 7000 عميل من عمالء جيي سعداء 
بالحصــول عىل املزيــد من امليزات بأســعار 
مذهلة. وتأيت جيي مع املساعدة عىل الطريق 
عىل مدار 24 ســاعة مــن AAA، وخدمة ما 
بعــد البيــع الفوريــة، وتوافــر قطــع الغيار 
بنســبة 97% وأكرث. ندعو العمالء يف عامن إىل 
“استكشاف عامل جديد من جيي” واالنضامم 
إىل العائلة السعيدة. ومع شبكة من 9 صاالت 
عرض و 12 منفذ خدمة و10 منافذ بيع قطع 
غيــار موزعة يف جميع أنحاء الســلطنة، يعد 
مركز تاول للســيارات أحد موزعي السيارات 

الرائدين يف السلطنة.

وبلغــت مبيعــات جيي للســيارات يف العام 
2018 إىل مــا يقارب 860,000 من ســيارات 
SUV والكروســوفر، إضافــة إىل ما تبقى من 
سيارات الســيدان املدمجة. وحافظت سيارة 
جيي إم جراند 7 للسنة السابعة عىل مكانتها 
كأفضل ســيارة ســيدان صينية مببيعات تصل 
إىل 246,933 وحــدة عــىل مســتوى العــامل 
للعام 2018، بتوسط مبيعات وصل ألكرث من 

20,000 وحدة يف الشهر.
ووقعــت مجموعــة جيــي القابضــة مؤخرًا 
اتفاقيــة رشاكة مــع رشكة صناعة الســيارات 
األملانيــة داميلــر أي جي لتطوير الســيارات 
الكهربائية ســامرت. وتصنف جيي كواحدة 
من بني أفضــل 20 عالمة تجارية للســيارات 
حــول العــامل – وفقــاً للتصنيــف العاملــي 

للسيارات. 

»أوريدو« توسع تغطية »الجيل 
الرابع« في موسم الخريف

7000 سيارة »جيلي« في شوارع السلطنة »مازدا إم إكس 5 مياتا« ضمن القائمة 
األمريكية لـ»أفضل قيمة للسيارات«

»أوكسيدنتال عمان« ترعى ندوة 
التوعية القانونية بالوسطى

هيامء – الرؤية 

رعت رشكة أوكســيدنتال ُعامن ندوة التوعية 
القانونيــة مُبحافظــة الوســطى، بتنظيم من 
املديريــة العامــة لالدعــاء العــام مُبحافظة 
الوســطى، يف قاعة الفعاليات التابعة لقيادة 
رشطة ُعــامن الســلطانية باملحافظة يف والية 
هيامء، تحت رعاية سعادة الشيخ معضد بن 
محمد اليعقويب، محافظ الوســطى، وبحضور 
ســعادة حســني بــن عــي الهــاليل، املدعي 
العام بالســلطنة، وبحضور ممثلني عن رشكة 

أوكسيدنتال.
وحــر الندوة عدد من كبار املســؤولني من 
الجهات الحكومية باملحافظة، وأعضاء مجلس 
الشــورى ممثي الواليات، ومديرو عموم من 
القطاعــات املدنيــة والعســكرية والخاصة، 
وموظفو الدوائــر القانونية يف هذه الجهات، 
وعدد من املهتمــني بالقوانني والترشيعات يف 

السلطنة بوجه عام.
وقســمت الندوة إىل جلستني، تضمنت األوىل 
نقاًشــا حــول القوانــني القضائيــة، ومفهوم 
االدعام العــام، وقانون الجزاء العامين الجديد 

2018/7، وشــهدت الجلســة الثانية نقاشات 
حــول القوانــني املتعلقة بتقنيــة املعلومات، 
وحامية املســتهلك، والقــوى العاملة، وإقامة 

الوافدين يف السلطنة.
وقــال ســتيفن كيــي الرئيس واملديــر العام 
برشكة أوكسيدنتال ُعامن: سعداء باملساهمة 
بالرعاية الحرصية للندوة، فهي تنســجم مع 
جهودنــا لتعزيــز وتشــجيع النوايا الحســنة 
والوعي القانوين يف املجتمعات املحلية، عالوة 

عىل تشجيع التبادل املعريف يف مناطق االمتياز 
التي نعمــل بها. ويأيت الربنامــج تحت مظلة 
أوكسيدنتال عامن من الرشاكات االسراتيجية 
والتعــاون املســتمر مــع أصحــاب املصالح 
الرئيســيني، وهــو جــزء من مســعى الرشكة 
املســتمر والتزامها عىل املــدى الطويل لدعم 
الربامج التي ُتعــزز النمو االقتصادي والتنمية 
املستدامة والربامج التي تثمر عن تحقيق أثر 

إيجايب يف املجتمعات املحلية املجاورة.

مسقط – الرؤية 

وصلت “مــازدا أم أكــس 5 مياتا” 
إىل قامئــة أمريــكا ألفضــل قيمــة 
للســيارات، وحصلت عــىل جائزة 
يف نفس القامئة عن فئة الســيارات 
كليا  الجديــدة  وتقدم  الرياضيــة. 
أم أكــس 5 مياتــا مبصداقيــة روح 
مــازدا، وانضمــت إىل عــدد مــن 
للسيارات  التجارية  العالمات  أعىل 
بتكرميهــا يف جائــزة أمريكا ألفضل 
قيمة للعام 2019 وفًقا لشــعبيتها 
وبنائهــا املمتاز الــذي يقدم قيمة 

رائعة مقابل السعر. 
وتحَدد جائزة أفضل قيمة يف أمريكا 
بقيــاس تكلفة امللكية باســتخدام 
مثانيــة عوامــل مختلفــة للتكلفة، 
وهي االستهالك والرسوم والرائب 
والتأمــني  والوقــود  والتمويــل 

البديلة  الفرصة  وتكلفــة  والصيانة 
واإلصالحــات، ومــع أخــذ هــذه 
العوامل يف االعتبار، تأيت سيارة مياتا 

كرابح يف فئة السيارات الرياضية.
وبعــد تطويــر طــراز 2018، تأيت 
الجديــدة كليــا مياتا بســعة 2.0 
لر ومبحرك 4 ســلندر وبقوة 181 
حصانــا مقارنــة بالعــام املــايض، 
155 حصانا. باإلضافــة إىل املحرك 
ن فإن نجمة الشارع  القوي واملحسَّ
الرائعــة مياتا متتلــك مناولة هائلة 
متنح السائق والراكب تجربة رائعة 

ومفتوحة. 
داخليــة  مبيــزات  مياتــا  وزودت 
جميلة تتالءم مــع عنارص التحكم 
والتنســيقات ســهلة االســتخدام. 
وبشــكل عام إن أم أكس 5 سيارة 
رياضيــة حقيقيــة، ليســت فقط 
لكونها مذهلــة أثناء القيادة ولكن 

بفضل القدرة عىل تحمل تكاليفها 
كذلــك.  ومبثــل هــذه العوامــل 
بالتحديد يرجع سبب قيمتها التي ال 
تضاهى يف السوق وبفضلها متكنت 
أم أكس 5 ميتا من االنضامم لقامئة 

أمريكا ألفضل قيمة للسيارات. 
ووفقا ملركز تاول للسيارات – املوزع 
الوحيد لسيارات مازدا يف السلطنة 
– فإن أم أكس 5 التي تم تدشــينها 
حديًثا تجســد متعة القيادة. وعىل 
مدار أجيالها األربعة، ظلت أم أكس 
5 جميلة وبشــكل استثنايئ خفيفة 
الوزن. وقد جلبت مازدا الجودة إىل 
الطرق يف عامن، وجعل مركز تاول 
للســيارات من امتالك مازدا فرحة 
مطلقة، بفضل خدمة ما بعد البيع 
وتوفر قطع الغيار لجميع طرازات 
مازدا وموظفيها الفاعلني والرقيات 

املذهلة للعمالء. 
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عواصم - الوكاالت

نفــذت الواليات املتحدة هجومــا إلكرتونيا 
اســتهدف نظم تســليح إيرانية، بعد تراجع 
الرئيس األمرييك دونالد ترامب عن قرار شن 
رضبات جوية عىل مواقع إيرانية، بحســب 
تقاريــر إعالميــة أمريكيــة. وأدى الهجوم 
اإللكــرتوين إىل تعطيل نظم لتوجيه وإطالق 
الصواريخ، وفقا لصحيفة واشــنطن بوســت 

األمريكية.
ويأيت ذلــك يف إطار التصعيــد األمرييك ردا 
عىل إســقاط طهران طائرة تجسس أمريكية 
بدون طيار قبل أيــام قليلة، وفقا لنيويورك 
تاميز. وحتى اآلن مل يؤكد أي مصدر مستقل 
تعرض نظم التسليح اإليرانية ألعطال نتيجة 

الهجوم اإللكرتوين.
ويف املقابــل، قال مســؤول عســكري إيراين 

كبــر أمــس إن أي رصاع يف منطقة الخليج 
قد يخرج عن السيطرة ويهدد حياة الجنود 
األمريكيــن، وذلك بعدما قال ترامب إنه قد 
يفرض مزيدا من العقوبات عىل الجمهورية 
اإلســالمية. وبينــا لــوح بفــرض مزيد من 
العقوبــات عىل إيــران، أوضــح ترامب أنه 
يرغب يف إبرام اتفاق لدعم اقتصادها وذلك 
يف خطــوة تهدف عــىل ما يبــدو لتخفيف 
التوتر عقب إســقاط طهران طائرة أمريكية 

مسرة. 
وقال ترامب إنه تراجع عن رضبة عســكرية 
ردا عــىل إســقاط الطائرة ألنهــا رمبا كانت 
ستســفر عــن مقتــل 150 شــخصا.  وقال 
مستشار األمن القومي األمرييك جون بولتون 
خالل زيارة إلرسائيل “يجب أال تخطئ إيران 
أو أي عــدو آخــر يف تفســر حكمة وتعقل 

الواليات املتحدة عىل أنه ضعف”.

ونقلــت وكالــة أنباء فــارس اإليرانية شــبه 
الرســمية عن امليجر جرنال غالم عيل رشــيد 
قولــه “إذا اندلــع رصاع يف املنطقــة فلــن 

تتمكــن أي دولــة مــن التحكــم يف نطاقه 
وتوقيته. عىل الحكومــة األمريكية الترصف 
مبســؤولية لحاية أرواح القوات األمريكية 

بتفادي سوء الترصف يف املنطقة”. وفرضت 
إدارة ترامــب عقوبات عىل إيــران، وصفها 
الرئيــس األمريــيك بأنهــا “ضخمــة”. وقال 
ترامب: “العقوبات رضورية للحد من قدرة 
إيران عىل تطوير أسلحة نووية”، موضحا أن 
الضغط االقتصادي ســوف يستمر ما مل تغر 

إيران مسارها الحايل.
وأبدت إرسائيــل حليفة الواليــات املتحدة 
تفهمهــا ملوقــف ترامب بالنظــر إىل حملة 
الضغط الدبلومايس التي يشنها عىل طهران.  
وقــال وزير التعــاون اإلقليمــي اإلرسائييل 
تســاحي هنجبي لراديو إرسائيــل ”مع كل 
االحرتام لحقيقة أن )القرار( أنقذ 150 إيرانيا 
من مصــر قاس.. األمــر الحقيقي املهم هو 
أن السياســة األمريكية التــي تخدم مصالح 
العامل ومصالح إرسائيــل هي منع إيران من 

الحصول عىل أسلحة نووية“. 

وقال وزير الدولة اإلمارايت للشؤون الخارجية 
أنور قرقــاش إنه ال ميكن احتــواء التوتر يف 
منطقــة الخليــج إال سياســيا وإن األولوية 
ينبغــي أن تكون للحوار ووقــف التصعيد.  
وقــال قرقاش عىل تويــرت “ال ميكن معالجة 
التوترات يف الخليج إال سياســيا. األزمة التي 
تتشــكل منذ فــرتة طويلة تحتــاج الهتام 
جاعــي لوقــف التصعيــد أوال وللتوصــل 

لحلول سياسية عرب الحوار واملفاوضات”. 
وقال مســعود بزشكيان نائب رئيس الربملان 
يف بداية الجلسة التي بثتها اإلذاعة الرسمية 
عىل الهواء “أمريكا هي اإلرهابية الحقيقية 
يف العــامل من خالل نرش الفــوىض يف الدول 
وتزويد جاعات إرهابية بأســلحة متطورة 
مبا يتســبب يف انعدام األمن وما زالت تقول 
’تعالــوا لنتفاوض. وهتف كثــر من النواب 

بعد ذلك ”املوت ألمريكا”.

غالم علي رشيد: إذا اندلع الصراع لن تتمكن أي دولة من التحكم في نطاقه وتوقيته

هجوم أمريكي إلكتروني على نظم تسليح إيرانية.. وطهران تحذر من »حرب شاملة«

أديس أبابا - رويرتز

قــال مكتب رئيس الــوزراء اإلثيويب أيب أحمد 
أمــس إّن رئيس أركان الجيــش ورئيس والية 
أمهرة الشــالية قتــال يف هجومن عندما نفذ 
جرنال محاولة انقالب لالســتيالء عىل السلطة 

يف الوالية.
وجــاء يف بيان ملكتــب أيب أّن رئيــس الوالية 
أمباتشــو مكونن ومستشــاره قتال بالرصاص 
وأصيــب املدعي العام يف أمهــرة مبدينة بحر 

دار عاصمة الوالية.
ويف هجــوم منفصــل وإن كان عىل صلة بهذا 
الهجــوم، ُقتــل رئيس أركان الجيــش اإلثيويب 
الجرنال ســري مكونن وجــرنال متقاعد آخر 
برصاص الحارس الشــخيص لســري يف منزل 

رئيس األركان بالعاصمة أديس أبابا.
وأشــار مكتــب أيب إىل أّن الجــرنال أســامنيو 
تسيجي رئيس جهاز األمن يف والية أمهرة هو 
املســؤول عن االنقالب الفاشــل لكنه مل يذكر 
تفاصيــل عن مكان تواجــده. وذكرت تقارير 
إعالمية أّن أســامنيو خرج من الســجن العام 
املــايض بعد أن صــدر عفو عنــه يف محاولة 
انقالب مشــابهة. وتوىل أيب السلطة قبل أكرث 
مــن عام وقام بإصالحات مل يســبق لها مثيل 
يف إثيوبيــا ثاين أكرب دولــة أفريقية من حيث 
عدد الســكان وأحد أرسع اقتصــادات القارة 

منوا. لكن التغيــرات التي قام بها يف صفوف 
الجيــش وأجهــزة املخابرات أكســبته بعض 
األعداء من ذوي النفوذ فيا ال تزال حكومته 
تكافح الحتواء أعال عنف عرقية متزايدة مبا 

يشمل أمهرة. 
وقال مسؤول يف العاصمة أديس أبابا لرويرتز 
إّن إطــالق النار وقــع بينا كان مســؤولون 
اتحاديــون مجتمعــن برئيس الواليــة، وهو 
حليف أليب، ملناقشــة ســبل التصــدي لقيام 

أسامنيو بتجنيد ميليشــيات عرقية عىل املأل. 
وكان أســامنيو قد توجه بالحديــث إىل أبناء 
العرق األمهري، أحــد أكرب الجاعات العرقية 
يف إثيوبيــا، يف فيديــو انتــرش عىل فيســبوك 
واطلــع عليــه مراســل لرويرتز قبل أســبوع 

ونصحهم بتسليح أنفسهم.
وظهــر أيب عــىل شاشــة التلفزيون الرســمي 
مرتديــا الزي العســكري وأعلن عــن محاولة 

االنقالب.

إسطنبول – الوكاالت

أظهــرت النتائج األولية إلعــادة انتخابات 
بلدية إسطنبول يف تركيا تقدم مرشح حزب 
الشــعب الجمهــوري املعارض أكــرم إمام 
أوغلو بواقــع 53.6 يف املئة مقابل 45.4 يف 
املئة ملرشح الحزب الحاكم بن عيل يلدريم 
بعد فــرز نحو 95 يف املئة مــن األصوات. 
وهنأ يلدريــم إمام أوغلو وعــرّب عن أمله 
ا، مؤكًدا أّن تلك  يف أن يخدم املدينة جيــدً
االنتخابــات تظهــر أّن الدميقراطية الرتكية 

تعمل بشكل مثايل.
وبذلك تحققت واحدة من أســوأ كوابيس 
الرئيــس الرتيك رجب طيب إردوغان؛ الذي 
ســبق وقال متحديا: “من يفوز بإسطنبول 
يفوز برتكيــا”. ووصف نتائــج االنتخابات 

السابقة بأّنها “مسألة حياة أو موت”، حيث 
أصبحت االنتخابات – بحســب مراقبن - 
مبثابة استفتاء عىل سياسات الرئيس رجب 
طيب أردوغان واختبــارا لدميقراطية تركيا 

التي متر بحالة من الضعف. 
وبفوز إمام أوغلــو باالنتخابات مرة أخرى 
تزيد احتاالت حــدوث تغيرات مهمة يف 
الحياة السياســية الرتكيــة، وقال الصحفي 
والكاتــب مراد يتكن لوكالــة أنباء رويرتز: 
ســيفهم األمر عــىل أّنه بدايــة أفول نجم 
حــزب الحريــة والعدالــة وإردوغان. وقد 
يــؤدي إىل انتخابات عامة مبكرة وتغيرات 
يف الحكومــة ورمبــا تغيرات يف السياســة 

الخارجية.
ومل يكــن هامش الفوز الضيــق يف الجولة 
األوىل كافيــا إلقنــاع يلديريــم أنــه خرس 

االنتخابــات. وقال الحزب الحاكم إّن بعض 
األصــوات “قــد رسقــت”، وأّن الكثر من 
مراقبــي الصناديق مل يكــن لديهم موافقة 
رســمية، ما دفع لجنة االنتخابات لطلب 
إعادتهــا. ويقــول منتقــدو قــرار اإلعادة 
أّنهــا جاءت بضغط مــن إردوغان. وبدأت 
دالئــل عــىل تصــّدع يف حــزب الحريــة 
والعدالة، وميكن أن تزداد إذا خرس الحزب 

االنتخابات.
ويف االقــرتاع األول الــذي أجــري يف مارس 
وألغيــت نتائجه الحًقا، فاز مرشــح حزب 
الشــعب الجمهــوري املعارض أكــرم إمام 
أوغلــو بفارق 13 ألف صوت بفارق ضئيل 
عىل مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وينتمــي إمام أوغلو البالــغ من العمر 49 
عاًما لحزب الشــعب الجمهوري، العلاين، 

وهــو عمــدة مقاطعة “بيلــك دوزو”. أما 
منافسه يلديريم فكان أحد مؤسيس حزب 
الحريــة والعدالة، وخــدم كرئيس للوزراء 
بن عامي 2016 و 2018.  وانتخب رئيســا 
للربملان الجديد يف شــهر فرباير، وقبل ذلك 

كان وزيرا للمواصالت واالتصاالت.
ومل يكــن إمام أوغلو معروفا قبل ترشــحه 
ملنصــب عمــدة إســطنبول يف انتخابــات 
مــارس املايض، وكانت رســالته االنتخايب “ 
كل يشء سيكون عىل ما يرام”، وقد ملست 
وتــرا متفائال لدى الكثريــن ممن أحبطوا 
بعــد األزمة االقتصادية التي يحمل البعض 
الحكومة مسؤوليتها. وحن جرد إمام أوغلو 
مــن إمكانية أن يصبح عمدة املدينة بقرار 
إعــادة االنتخابات قال ملنارصيه “ســوف 

نفوز مرة أخرى، بابتسامة عىل وجوهنا”.

لندن - الوكاالت

قــال وزيــر التجــارة الدولية الربيطــاين ليام 
فوكس إنه ســيكون “أســهل” عــىل بوريس 
جونســون، املرشــح األوفــر حظــا لرئاســة 
الحكومــة الربيطانيــة، أن “يعطي تفســرا” 
للشجار الذي ُأبلغ عنه يف منزله. لكن فوكس 
أكد عىل أّن الشــجار بن جونسون وصديقته 
ال يجــب أن “يشــتت االنتباه” عــن النقاش 

السيايس بشأن زعامة حزب املحافظن.
ويــوم الســبت تحاىش جونســون، املرشــح 
الرئييس لزعامة الحزب، اإلجابة عن األســئلة 
التي وجهــت له عــن الشــجار. وقالت ليز 
تــراس، عضو حــزب املحافظــن التي تدعم 
جونسون كمرشح لزعامة الحزب، إّن الشجار 

“أمر شــخيص”. ويأيت ذلك بعد أن دافع جار 
جونسون الذي اتصل بالرشطة وسجل شجارا 

محتدمــا وصاخبــا بن جونســون وصديقته 
كاري سيموندز عا قام به. وقال توم بن إّنه 
شــعر بالقلق عىل “ســالمة” جرانه، وأضاف 
“آمل أن أي شخص آخر كان سيقوم مبا قمت 
به”. وقالت صحيفة الغارديان، التي حصلت 
عىل نســخة من التســجيل، إنه ميكن ساع 
كاري ســيموندز، صديقة جونسون، تقول له 

“إخرج من شقتي”.
وقال فوكس، متحدثا عن منصب جونســون 
الســابق يف الحكومة “هل تعتقدون أن تريزا 
ماي ســتختاره كوزيــر للخارجيــة إذا كانت 
هناك أســباب حقيقية للقلق مــن أنه ميثل 
خطــورة أمنيــة. يجــب أن نبتعــد عن هذا 
التشــتيت ونتحدث عن الشــؤون السياسية 

الحقيقية”.

إثيوبيا: رئيس أركان الجيش ضحية لمحاولة انقالب أمهرة

المعارضة التركية تؤكد مخاوف إردوغان »بفوز ثنائي«: »حياة أو موت«

شجار يهدد فرص جونسون لرئاسة الحكومة البريطانية



ساو باولو - رويرتز 

َحَســمت الربازيــل فوزها ُمبكــرا بثالثة 
أهــداف يف الشــوط األول يف مرمى بريو، 
قبل أن تنهي املباراة بفوز ساحق 5-صفر، 
لتبلــغ دور الثامنيــة يف كأس كوبا أمريكا 
لكــرة القدم. واســتعادت الربازيل بريقها 
أمام 42 ألف مشــجع باســتاد كورنثيانز، 
وتقدمت الدولــة املضيفة يف الدقيقة 12 
عرب كاســيمريو بعد ارتباك أمــام املرمى، 
وضاعف روبرتو فريمينو النتيجة بعد سبع 
دقائــق الحقــة عقب خطأ مــن الحارس 
بيدرو جالييس. وأطلق فريمينو تســديدة 
ارتــدت من القائــم، لكن الكــرة وصلت 

للمهاجم الذي راوغ الحارس ثم وضعها يف 
الشباك الخالية.

وأضاف إيفرتون -أفضل العب يف املباراة- 
الهــدف الثالــث عندمــا انطلــق لداخل 
امللعــب مــن اليســار، وأطلق تســديدة 
منخفضة ســكنت الزاويــة القريبة ملرمى 
جالييس، وجعل داين ألفيــس النتيجة 4- 
صفــر بعد مثاين دقائق من الشــوط الثاين 
بعــد هجمة رائعــة أنهاها بتســديدة يف 

سقف الشبكة.
وســجل البديل ويليان الهــدف الخامس 
بتســديدة ماكرة من خارج منطقة الجزاء 
يف الدقيقة األخرية، قبل أن يعوض جالييس 
الخطــأ الذي ارتكبه مبكرا بالتصدي لركلة 

جزاء مــن جابرييل جيســوس يف الوقت 
املحتســب بداًل من الضائع. وقال املدرب 
تيتي إن الهدفني املبكرين سهال من مهمة 
املنتخــب الربازيــي ومنحــاه املزيد من 
املســاحة للعب. وأضاف: عندما تســجل 
مبكــرا يلعــب الفريــق بشــكل مختلف 

ويصبح اللعب مفتوحا، هذه حقيقة.
وبعد فوز فنزويال 3-1 عىل بوليفيا َضِمنت 
الربازيل صدارة املجموعة األوىل، وستلعب 
ضد منافس من بني أفضل فريقني يحتالن 
املركــز الثالث باســتاد جرمييــو أرينا يوم 
الخميس. واليشء السلبي الوحيد للربازيل 
كان حصول كاســيمريو عىل اإلنذار الثاين 
يف ثــالث مباريات؛ مام يعني غياب العب 

وســط ريــال مدريد عــن مواجهــة دور 
الثامنية.

وقال ريكاردو جاريكا مدرب بريو: التأهل 
إىل الــدور الثاين مل يعد بــني أيدينا وهذا 
وضع غري مريح. وأضــاف: الربازيل كانت 
أفضــل منا منــذ البداية وحتــى النهاية. 
الربازيل حصلت عــىل العديد من الفرص 
يف املباراتني املاضيتني ومل تســتغلها. اليوم 

استغلت كل الفرص.

بانكوك - رويرتز

قال برايوت تشان أوتشــا رئيس وزراء تايلند، 
أمــس، إن دول جنوب رشق آســيا ســتتقدم 
بعرض مشــرك الســتضافة كأس العــامل لكرة 
القــدم 2034، وذلك بعد اجتامعه بقادة دول 

املنطقة يف بانكوك.
واستضافْت آسيا الحدث الريايض العاملي مرة 
واحدة خالل تنظيم مشرك بني اليابان وكوريا 
الجنوبيــة بنســخة 2002، وســتعود الــكأس 
للقارة عندما تســتضيف قطر النسخة املقبلة 

يف 2022.
وقال برايــوت -يف ختام مؤمتــر صحفي بأول 
قمة هذا العام لرابطة تضم عرش دول بجنوب 
رشق آســيا- “يقــدم القادة الدعــم للمنطقة 
الســتضافة كأس العــامل 2034 إن كان هــذا 
باإلمكان”. وأضاف: أود أن أدعو كل األشخاص 
املنتمني لرابطة جنوب رشق آســيا )آســيان( 

لدعــم اتحادات كرة القــدم ببالدهم لتحقيق 
هذا الحلــم. وتضم رابطة )آســيان( كمبوديا 
وإندونيســيا والوس وماليزيا وميامنار والفلبني 

وسنغافورة وتايلند وفيتنام وبروناي.
ويعيش باملنطقة أكرث من 640 مليون شــخص 
ويتابــع الكثري منهم كرة القدم بشــغف رغم 
تواضــع مســتوى املنتخبــات الوطنيــة؛ إذ مل 
تنجح أي دولة بها يف التأهل لكأس العامل عىل 
اإلطالق. ويرى خرباء أنه من الصعب التعامل 

مع تفاصيل اســتضافة عرش دول للبطولة مع 
احتامليــة تأســيس فريق واحــد يضم أفضل 

الالعبني باملنطقة ليكون صاحب الضيافة.
ورمبــا يتنافس عــرض )آســيان( املحتمل مع 
الصني املرشحة لتقدم السباق عند فتح املجال 
أمام عودة كأس العامل إىل آسيا. وكانت نسخة 
2002 الوحيدة التــي أقيمت يف أكرث من بلد، 
لكن نســخة 2026 ستشــهد تنظيام ثالثيا بني 

الواليات املتحدة واملكسيك وكندا.

ساو باولو - رويرتز 

أعلن داين ألفيس أنه ســيرك باريس 
سان جريمان، بعد ساعات فقط من 
املشــاركة مع الربازيــل يف الفوز 5- 
صفر عىل بــريو يف كأس كوبا أمريكا 

لكرة القدم وتسجيل هدف.
وانضــمَّ الظهــري األميــن إىل النادي 
الفرنــيس يف 2017، بعــد أن لعــب 
ألشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس، لكنه 
مل يكشــف عن خطوته التالية عقب 

مغادرة باريس.
وكتــب ألفيــس -36 عامــا- عــىل 

أخــرى  دورة  تنتهــي  إنســتجرام: 
يف حيــايت اليوم، وهــي دورة مليئة 
مــن  الكثــري  وبهــا  باالنتصــارات 
الخربات. أودُّ توجيه الشكر إىل أرسة 
باريس ســان جريمان عــىل الفرصة 
التي أتيحت لنا معا لبناء صفحة يف 

تاريخ النادي.
وفــاز ألفيــس -الذي أصبــح قائدا 

للمنتخب الربازيي بدال من نيامر 
يف كوبا أمريكا الشــهر املايض- 
بالــدوري الفرنيس مرتني وكأس 

فرنســا مرة واحدة يف موســمني 
باستاد بارك دي برينس. 

 حجز مقعدا بربع نهائي »كوبا أمريكا« بعدما سحق بيرو بخماسية نظيفة

عرض مشترك من 10 دول آسيوية الستضافة »مونديال 2034«

البرازيلي ألفيس يغادر 
»حديقة األمراء«

الكرة السمراء

انطلقــْت بطولــة كأس األمــم اإلفريقية يف أم الدنيــا قبل يومني، بجدول مزحوم ومشــوق 
وممتع، دامئاً ما اتســمت به وفرضته الكرة الســمراء. ولعلَّ نقل البطولة من شهر يناير إىل 
الفرة الصيفية أحد أبرز املتغريات التي طرأت عىل هذه الدورة بعدما عاشت البطولة فرات 
طويلة تقام خالل الفرة الشــتوية لظــروف كثرية؛ أهمها تقصري الكامــريون وعدم التزامها 
باملنشــآت الرياضية وإنجازها للبنيــة املتفق عليها يف ملف ترشــحها بعد تصويت أقيم يف 
جنوب إفريقيا شهر يناير املنرصم. كانت أصابع االتهام تتوجه للكاف باستمرار لتغيري موعد 
انطالق املنافســات خالل نهاية املوســم؛ ألن كبار أندية القارة العجوز ال تســتطيع تفريغ 
نجومها يف فرة حاســمة من املوســم، وخالل دور إقصايئ للكــؤوس املحلية وبطولة دوري 
أبطال أوروبا والدوري األورويب. وهو ما يعني أن عدم جاهزية الكامريون أسعد األندية التي 

تدفع أمواال طائلة لالعبيها وتصارع عىل جبهات مختلفة وبحاجة لكل األسامء.
*****

مــرص تدخل هذه البطولة بطموحات عالية وســقف توقعات عاٍل، خصوصاً وأن البطولة 
ا أن يواصل الفراعنة سجلهم التاريخي  تقام عىل أرض الفراعنة؛ وبالتايل بات من املهم جدًّ
كأسياد للقارة مبجموعة مثالية تطمع يف إبقاء الكأس يف أرض الكنانة. مرص متتلك خامات 
مميزة بفنيات عالية يتقدمهم النجم األول يف القارة الســمراء بالفرة الحالية محمد صالح 
نجم ليفربول اإلنجليزي، والحاصل عىل اللقب األورويب مع ناديه، ويعيش موسمني مثاليني 

مع الريدز. لذلك ترشيح الفراعنة يأيت يف أوائل األولويات مقارنة ببقية املنتخبات.
*****

لعل ما مييز القارة السمراء أنها بطولة مثرية متتلك مواهب فنية ممتازة، وكذلك هي فرصة 
هامة لعدد من األســامء الطموحة التي تســعى لتقديم نفســها أمام املتابعني والكشافني 
واملراقبني، فكم أثبت العب نفســه وأصبح له شــأن كبري وسطر أسمه بأحرف من ذهب 
بالقارة العجوز مع كبار األندية الشــهرية! وبالتايل فإن أغلب األندية تراقب البطولة بعني 
الظفر باملواهب. أضف إىل ذلك أن البطولة متباينة يف املستويات ومتقاربة يف اإلمكانيات 

الفنية وهو ما يدفعنا للقول بأن الحظوظ شبه متقاربة.
*****

تأيت حظوظ العرب هذا العام كبرية ومناسبة يف الذهاب بعيداً إىل األدوار املتقدمة بتواجد 
تونس والجزائــر واملغرب مع املســتضيف املنتخب املرصي. املنتخبــات العربية األربعة 

تتسلح بقوة األسامء يف كل الصفوف.
بطولة هذا العام لن تختلف عن بقية النســخ من حيث رشاســة املنافســة، ونحن بدورنا 
املستفيدين بشــكل كبري يف ذلك برؤية منافسة كروية مختلفة كبطولة أمم إفريقيا. ومع 
منتخباتنا العربية ال ميكن تجاوز بقية كبار القارة أمثال نيجرييا وساحل العاج والكامريون 
والسنغال وغينيا. وتواجد بقية املنافسني يضيف طابعا ساخنا لكل مواجهة عىل حدة منذ 

بداية دور املجموعات.

حسني الغافري

HussainGhafri@gmail.com
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»السامبا«
يستعيد بريقه
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مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة 
خلفان الطوقي

»استثناء الخمور«.. القرار والتراجع والدرس 
مسعود الحمداني

أيها التاريخ: ابتعد أكثر وأكثر 
زاهر بن حارث المحروقي

متقشفون إال في الخسائر 
د. سيف بن ناصر المعمري

قــد تضمــن لك الواســطة 
تذكرة الدخول، ولكن وحدها الكفاءة 
من تضمن لك االستمرارية يف امليدان.

عجًبا ملن يستخدم تأثريه يف مواقع التواصل 
االجتامعــي لإلعالنات بعد مــا كان للكلمة 
معنــى لديهم أصبحت البيســة هي املؤثر 

األنسب لبقائهم عىل قيد التأثري.!

األخالق واألســلوب الراقي هو أساس متني 
تنبنــي عليه عالقات متينة... هذا ما يذكرك 
به الناس يف نهايــة املطاف .. رقي األخالق، 

االحرتام، حسن املعاملة واألسلوب.

لن تعوض العديد مــن العقود ما خرسته دول 
املنطقــة يف رصاعاتها وحروبهــا التي مل تحصد 
فيها إال تلــك األرواح الربيئة مــن أخوة الدين 

والعروبة ولظلم ذوي القرىب أشد غضاضة.

خالد الرا�سديكوثر البو�سعيدية

د. �سيف املعمري�سباأ البو�سعيدية

ارسلوا إلينا تغريداتكم عرب الهاشتاج:

#مغردو_الرؤية

مسقط - الرؤية

نظمت الســفارة الهندية مبسقط جلسة يوجا 
ضخمة يف مســقط يف يــوم 21 يونيــو 2019 
 )IDY( لالحتفال باليوم الدويل الخامس لليوجا

والتي شهدت مشــاركة تجمع أكرث من 6000 
مــن محبي اليوجا من مختلف الجنســيات يف 
مركز عــامن للمؤمترات واملعــارض، لالحتفال 
باليوم العاملــي لليوجا، وذلك بالتعاون مع 18 
منظمة لليوجــا والنادي االجتامعــي الهندي، 

ومبشــاركة اللجنة األوملبية العامنية واملدارس 
الهندية.

ورعــى االحتفال ســعادة محمد بن يوســف 
الزرايف وكيل وزارة الخارجية للشؤون اإلدارية 

واملالية، كام حرض الحفل عدد من املســؤولني 
يف الحكومة وعدد من أصحاب السعادة سفراء 
الــدول املعتمدة لــدى الســلطنة، واملواطنني 
وجمع من أفراد الجالية الهندية يف الســلطنة. 

وأقيمت خالل االحتفالية جلســة يوجا واسعة 
ضمت مشــاركة أعضــاء الســلك الدبلومايس 
واملواطنني العامنيني والجالية الهندية والطالب 

وغريهم من املقيمني يف مسقط.

6 آالف من عشاق اليوجا يمارسونها في اليوم العالمي بمركز عمان للمؤتمرات
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