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AL ROYA YOUTH
INITIATIVE AWARDS

ترجمة لالهتمام السامي باإلنجاز الفكري والمعرفي وترسيخا للوعي الثقافي

إعالن الفائزين بجائزة السلطان قابوس 
للثقافة والفنون واآلداب.. اليوم

مسقط - العامنية

يعقد مركز الســلطان قابوس العايل للثقافة 
والعلــوم مبقــره مبرتفعــات املطــار اليــوم 
مؤمترًا صحفًيا لإلعالن عــن الفائزين بجائزة 
السلطان قابوس للثقافة والفنون واآلداب يف 
دورتها الثامنة، التي يتنافس فيها العامنيون 
إىل جانب إخوانهــم العرب يف فروع الثقافة 
والفنون واآلداب. ومن املقرر أن يتم اإلعالن 
خالل املؤمتر عن الفائزين يف مجال دراسات 
علــم االجتــامع عن فــرع الثقافــة، ومجال 
الطــرب العريب عن فــرع الفنــون، ومجال 
أدب الرحــالت عن فرع اآلداب، وســيحصل 
لطان قابوس للثقافة  كل فائز عىل وســام السُّ
والعلــوم والفنــون واآلداب، إضافة إىل مبلغ 
مــايل وقدره 100 ألف ريــال عامين. وجائزة 
الســلطان قابوس للثقافــة والفنون واآلداب 
متثل الحدث الثقايف األبــرز يف ُعامن يحظى 
باهتامم ومشاركات واسعة علـى الصعيدين 

املحيل والدويل. 

مسقط - العامنية

رّحبــت الســلطنة بجهــود اململكــة 
العربية السعودية الشقيقة يف التوصل 
إىل اتفاق الريــاض بني بعض األطراف 

اليمنيــة. وذكر بيان لــوزارة الخارجية 
أمس أن الســلطنة تأمــل يف أن ميهد 
ذلــك االتفــاق للوصــول إىل تســوية 
سياسية شاملة تنهي األزمة الحالية يف 

الجمهورية اليمنية الشقيقة.

مسقط - الرؤية

شــهدت املستشــفيات واملراكز الصحية 
التابعة لــوزارة الصحة بالســلطنة إجراء 
121 ألفا و812 عملية جراحية خالل عام 
2018، تنوعت هذه العمليات بني الكربى 

بعدد بلغ 52 ألفا و274 عملية، والصغرى 
بعــدد بلغ 69 ألفــا و538 عملية، إضافة 
إىل 8 آالف و406 عمليــات مبستشــفى 
جامعة الســلطان قابــوس؛ بينها 4 آالف 
و652  آالف  و3  كــربى،  عمليــة  و754 

عملية صغرى.

مسقط - الرؤية

زادت أنشــطة التداول السنوية للعقود 
اآلجلة لألســعار املســتقبلية لخام نفط 
عامن بنســبة 172%؛ وذلك بعد اعتامد 
رشكة أرامكــو الســعودية العقد اآلجل 

لنفط عامن مــن بورصة ديب للطاقة، يف 
آلية تسعري النفط يف أكتوبر 2018.

البورصــة  ســجلت   ،2019 العــام  ويف 
متوســط تداول يومي بلغ 5.97 مليون 
برميل مــن النفط الخــام يف الفرتة من 

يناير إىل أكتوبر.

الرؤية - فايزة الكلبانية

ترعى معايل الشــيخة عائشــة بنت خلفان 
بن جمّيل الســيابية رئيســة الهيئة العامة 
للصناعات الحرفيــة، حفَل تكريم الفائزين 
بـ"جائــزة الرؤيــة ملبــادرات الشــباب" يف 
نســختها الســابعة، وذلك يوم 15 ديسمرب 
املقبــل، يف متــام الســابعة مســاء بفندق 
كيمبنســي، وبرعايــة حرصيــة من رشكة 

أوكسيدنتال عامن "أوكيس عامن".
ويف الســياق، اجتمــع أمس مبقــر جريدة 
"الرؤيــة" بالقــرم، أعضاء لجنــة التحكيم 
للجائزة؛ ملناقشــة آليات سري مراحل تقييم 
االستامرات املتقدمة للتنافس عىل الجائزة، 
وبعض الجوانــب املتعلقة باملرحلة املقبلة 
حتى انتهاء فرتة تلقي استامرات املشاركة.

وقــال املكرم حاتم بن حمــد الطايئ رئيس 
تحريــر جريــدة "الرؤيــة" املــرف العام 
عــىل الجائــزة: إّن الجائزة تواصــل للعام 
الســابع عــىل التــوايل جهودهــا إلطــالق 
العنان لشبابنا ومســاعدتهم عىل توظيف 
مهاراتهــم وإبداعاتهم يف خدمــة الوطن، 

عرب 8 مجاالت متنوعة، تستقطب أصحاب 
املواهــب واملبتكريــن واملبدعــني يف هذه 
املجاالت. وأضاف الطايئ أّن الجائزة تعكس 
كذلك قيم املســؤولية االجتامعية لجريدة 
"الرؤيــة" والراعي الحــرصي للجائزة رشكة 
أوكســيدنتال عامن؛ إميانــاً منهام برضورة 
اإلســهام يف مســرية البنــاء والتنميــة التي 
يقودها بحكمــة واقتدار حــرضة صاحب 
الجاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم 

-حفظه الله ورعاه-.

السلطنة ترحب بـ»اتفاق الرياض« 
وتأمل تسوية شاملة لألزمة اليمنية

121812 جراحة بالمستشفيات 
والمراكز الصحية في 2018

172% نمًوا بالتداوالت اآلجلة 
للنفط العماني

بدء تقييم استمارات المترشحين للمنافسة

تتويج الفائزين بـ»جائزة الرؤية 
لمبادرات الشباب.. 15 ديسمبر

نبراس الحكمة
»لطاملا أّكدنا عىل أهمّية العلم واملعرفة ورضورة متابعة مستجداتهام 
بكافة الســبل املتاحة بذهن متقد عىل أســاس مــن التدبر والتجربة 
ألخــذ الصالح املفيد، وترك ما ال طائل من ورائه، بل إننا نســعى إىل 
تحفيز الهمم لإلضافة الجيدة يف هذا املجال، فمهام اجتهد املجتهدون 

يبقى ما وصلوا إليه شيئا يسريا أمام بحر العلم الواسع«..

من الكلمة السامية خالل افتتاح املركز الثقايف بجامعة السلطان قابوس )2010(
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تصعيد إرسائييل جديد عىل قطاع غزة أسفر عن اغتيال قيادي يف حركة الجهاد الفلسطينية وسقوط شهداء ومصابني

»أ.ف.ب«



مسقط – الرؤية 

تش��ارك الس��لطنة ُممثلة بجهاز الرقابة املالية 
واإلداري��ة للدول��ة يف ال��دورة الثالث��ة عرشة 
للجمعي��ة العامة للمنظم��ة العربية لألجهزة 
العليا للرقابة املالية واملحاس��بة “األربوساي”، 
للمجل��س  والخمس��ن  الثام��ن  واالجت��اع 
التنفيذي للمنظمة، اللذين يستضيفها ديوان 
املحاسبة بدولة قطر الشقيقة خالل الفرتة من 
10 إىل 14 نوفمرب الجاري، ويرتأس الوفد معايل 
الش��يخ نارص بن هالل بن نارص املعويل رئيس 

الجهاز.
ورعى مع��ايل الش��يخ عبدالله ب��ن نارص بن 
خليف��ة آل ثاين رئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
الداخلي��ة بدول��ة قطر افتتاح أع��ال الدورة 
الثالثة عرشة للجمعية العامة للمنظمة؛ حيث 
اس��تهل االجتاع بكلمة س��عادة الشيخ بندر 
ب��ن محمد بن س��عود آل ثاين رئي��س ديوان 
املحاس��بة بدولة قطر، أشار خاللها إىل أهمية 
دور كل م��ن اجتاع��ات املجل��س التنفيذي 
والجمعي��ة العامة للمنظم��ة يف الوقوف عىل 
اإلنجازات التي تمَّ تحقيقها، فضاًل عن تحديد 

التوجهات املس��تقبلية لعم��ل املنظمة وآفاق 
تطويرها، تلتها كلمة رئيس املجلس التنفيذي 
للمنظم��ة والت��ي ألقتها الدكت��ورة آالء كاظم 
نائب رئيس دي��وان الرقابة املالي��ة االتحادي 
العراقي، وأكدت من خاللها عىل أهمية تعزيز 
أوجه التعاون بن األجه��زة األعضاء، باإلضافة 
إىل مواصلة مبادرات التطوير عىل املستويات 
املؤسس��ية والتنظيمي��ة واملهني��ة يف األجهزة 
الرقابية، إىل جانب الكل��ات االفتتاحية لكل 
من أمن ع��ام منظمة “األربوس��اي”، وممثل 

األمانة العامة للمنظمة الدولية لألجهزة العليا 
للرقابة املالية العامة واملحاسبة “اإلنتوساي”.

وتضمن��ت ال��دورة الثالث��ة عرشة اس��تعراض 
ومناقش��ة العديد م��ن البنود الرئيس��ية، من 
أبرزه��ا: اس��تعراض تقرير املجل��س التنفيذي 
عن متابعة نش��اط املنظمة واإلج��راءات التي 
اتخذه��ا لضان تنفي��ذ برنام��ج العمل الذي 
أقرت��ه الجمعي��ة العام��ة يف الدورة الس��ابقة، 
كذل��ك تقري��ر رئي��س املجل��س التنفيذي عن 
الوضع املايل للمنظمة، وإعالن رئيس الجمعية 

العام��ة ونائبه األول، باإلضافة إىل تحديد مكان 
الدورة الرابعة ع��رشة للجمعية العامة وتعين 
النائ��ب الث��اين، وإق��رار كل م��ن برنامج عمل 
املنظمة والربنامج املايل ل��ه، وإقرار التعديالت 
املدخلة عىل مرشوع النظام األسايس للمنظمة. 
وتضم��ن جدول األعال النظ��ر يف تقرير لجنة 
املخطط االس��رتاتيجي عن إنجازاتها منذ اعتاد 
املخط��ط، إىل جان��ب انتخاب أجه��زة أعضاء 
للمجلس التنفيذي خلف��اً لألجهزة التي انتهت 
مدة عضويتها، وانتخاب رؤساء اللجان الرئيسية 

للمنظمة، ك��ا تتضمن أعال ال��دورة الثالثة 
ع��رشة للجمعي��ة العامة تنظيم ن��دوة علمية 
حول موضوع “مش��اريع التطوير لدى األجهزة 
العليا للرقابة” حيث تسلط الضوء عىل التطوير 
يف املجاالت املؤسس��ية والتنظيمية واملهنية من 
خالل اس��تعراض تجارب األجهزة ومناقش��تها، 
وتختتم الدورة أعالها بتالوة قرارات وتوصيات 

الجمعية العامة وتوصيات الندوة العلمية.
واش��تمل اجتاع املجلس التنفي��ذي يف دورته 
الثامن��ة والخمس��ن عىل ع��دد م��ن التقارير 
الرئيس��ية، ومن أبرزها تقري��ر رئيس املجلس، 
إضاف��ة إىل تقرير األمانة العامة عن األنش��طة 
التي تم تنفيذها منذ االجتاع األخري للمجلس، 
ك��ا تمَّ خ��الل االجت��اع اس��تعراض التقارير 
الصادرة ع��ن اللجان املتخصص��ة، وهي لجنة 
الرقابة البيئي��ة للمنظمة ولجنة املعايري املهنية 
والرقابية، ولجن��ة تنمية القدرات املؤسس��ية، 
ولجنة ُمتابعة املخطط االس��رتاتيجي للمنظمة، 
فض��اًل ع��ن اس��تعراض برنامج عم��ل املنظمة 
للس��نوات 2020-2022، إىل جان��ب النظ��ر يف 
نتائ��ج عمل الفري��ق املكلف بتعدي��ل النظام 

األسايس للمنظمة.

وتم خالل االجتاع اعت��اد املوازنة التقديرية 
للسنوات 2020-2022، واعتاد تقرير املجلس 
التنفيذي عن متابعة نشاط املنظمة واإلجراءات 
الت��ي اتخذها لتنفيذ برنامج العمل الذي أقرته 
الجمعي��ة العامة يف دورته��ا الثانية عرشة، كا 
تم مناقش��ة إعادة تشكيل كل من: لجنة تنمية 
الق��درات املؤسس��ية، ولجنة املعاي��ري املهنية 
البيئي��ة للمنظمة؛  والرقابي��ة، ولجنة الرقاب��ة 
حيث تم ترش��يح جهاز الرقابة املالية واإلدارية 
للدول��ة يف عضوية هذه اللجان، وكذلك تضمن 
االجتاع عرض تقارير األجهزة عن مش��اركاتها 
يف أع��ال اللجان ومجموع��ات العمل املنبثقة 
ع��ن املنظمة الدولي��ة لألجهزة العلي��ا للرقابة 
املالية والعامة واملحاسبة “اإلنتوساي”، وتحديد 

موعد االجتاع التاسع والخمسن.
يش��ار إىل أنَّ جه��از الرقاب��ة املالي��ة واإلدارية 
للدولة عض��و يف املجلس التنفي��ذي للمنظمة 
خالل الفرتة )2017- 2022(؛ حيث تم انتخابه 
أثن��اء انعقاد ال��دورة الثانية ع��رشة للجمعية 
العامة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة 
املالي��ة واملحاس��بة بالجمهورية التونس��ية يف 

أكتوبر من العام 2016. 

برعاية رئيس الوزراء القطري

السلطنة تشارك في اجتماعات المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالدوحة

األربعاء 16 من ربيع األول 1441هـ الرؤية اليوم02
املوافق 13 نوفمرب ٢019م - العدد رقم ٢٧40

مسقط- الرؤية

غ��ادر الب��الد يف س��اعة مبكرة من 
��مو  السُّ صاح��ب  أم��س  صب��اح 
املل��ي األمري خالد بن س��لان بن 
عبدالعزي��ز آل س��عود نائب وزير 
الدفاع باململكة العربية السعودية 
بعد زيارة رس��مية للسلطنة. وكان 
يف وداع سموه لدى مغادرته قاعدة 
السيب الجوية العميد الركن صالح 
بن أحم��د الهنايئ رئيس املراس��م 
العسكرية والعالقات العامة برئاسة 
أركان قوات السلطان املسلحة، كا 
كان يف وداع س��موه س��عادة سفري 
اململكة العربية السعودية املعتمد 
ل��دى الس��لطنة، وعدد م��ن كبار 

الضباط.

األمير خالد بن سلمان يختتم زيارته للسلطنة

»العليا النتخابات الشورى« رئيس »الشورى« يتسلم رسالة من نظيره الكازخستاني.. ويستقبل وفد »الدفاع« الكيني
تنظر في الطعون على النتائج

مسقط - الرؤية

يصل البالد الي��وم األربعاء مع��ايل وانغ يانغ 
عضو اللجنة الدامئة للمجلس السيايس للحزب 
الش��يوعي الصيني رئيس املجلس الس��يايس 
االستش��اري للش��عب الصيني والوفد املرافق 
ملعاليه يف زيارة رس��مية للس��لطنة تستغرق 
ع��دة أيام، تلبي��ة لدعوة من مع��ايل الدكتور 

رئيس مجلس الدولة.
وسيكون يف استقبال معاليه والوفد املرافق 
له مبطار مسقط الدويل معايل الدكتور يحيى 
ب��ن محفوظ املنذري رئيس مجلس الدولة، 
وس��عادة الدكتور خالد بن سامل السعيدي 
األم��ن الع��ام للمجلس، واملكرم س��امل بن 
محمد الريامي عضو املجلس مرافق الوفد 
وس��عادة يل لين��ج بينج س��فرية جمهورية 
الصن الش��عبية املعتمدة لدى الس��لطنة. 

وتأيت الزيارة يف إطار تطوير العالقات القامئة 
ب��ن البلدي��ن الصديقن، وتعزي��ز التعاون 
بن مجل��س الدولة واملجلس االستش��اري 
للش��عب الصيني. ويتضم��ن برنامج زيارة 
معايل رئيس املجلس الس��يايس االستشاري 

للش��عب الصيني والوفد املرافق له جلسة 
مباحثات مع مجل��س الدولة، ولقاءات مع 
عدد من املس��ؤولن، إضافة إىل لقاءات مع 
ُممثيل ال��رشكات الصينية والجالية الصينية 

العاملة يف السلطنة.

رئيس المجلس االستشاري الصيني يبدأ زيارة للسلطنة

وانغ يانغد. يحيى املنذري

مسقط- الرؤية

تسلم سعادة خالد بن هالل املعويل 
رئيس مجلس الشورى مبقر املجلس 
صباح أمس الثالثاء رسالة من معايل 
ن��ورالن نيغاتولن رئي��س مجلس 
النواب يف برملان كازاخستان تتعلق 
مبش��اركة رئيس املجل��س يف املؤمتر 
الرابع لرؤساء الربملانات )أوراسيا( يف 

كازاخستان. 
محم��د  س��عادة  الرس��الة  وس��لم 
عيل نج��م الدين س��فري جمهورية 
كازاخس��تان املعن لدى الس��لطنة 
خالل اس��تقبال س��عادته ل��ه مبقر 

املجل��س. ويف بداية اللق��اء، رحب 
س��عادته بالضيف مش��ريًا إىل متانة 
ترب��ط  الت��ي  الثنائي��ة  العالق��ات 
إىل  البلدي��ن الصديق��ن، ومنوه��اً 
رضورة تعزيز التعاون بينها خاصة 
يف املج��االت الترشيعي��ة والرقابية، 
وتوحيد  النظ��ر  وتب��ادل وجه��ات 
الرؤى يف املحافل الدولية بن أعضاء 
املجال��س املنتخب��ة. وقدم س��عادة 
رئيس املجلس لسعادة الضيف نبذة 
ع��ن دور املجلس يف متابعة العديد 
من املواضي��ع املتعلق��ة بالجوانب 
الترشيعي��ة، ودعمها عىل مس��توى 
املجال��س العربي��ة والدولي��ة، فيا 

الكازاخستاين  الس��فري  شكر سعادة 
س��عادة رئيس املجلس عىل حس��ن 
االستقبال، مؤكًدا أهمية دور مجلس 
الشورى الذي يضطلع به يف مختلف 
الجوان��ب الربملاني��ة، وأك��د أهمية 
زيادة التنسيق والتعاون القائم بن 
البلدين مبا يخدم املصالح املش��رتكة 
بن الشعبن الصديقن. حرض اللقاء 
س��عادة الش��يخ أحمد ب��ن محمد 

الندايب أمن عام املجلس.
ويف سياق آخر، استقبل سعادة خالد 
ب��ن هالل املع��ويل رئي��س املجلس 
وف��ًدا م��ن لجن��ة اإلدارات املعنية 
بالدفاع والعالقات الخارجية التابعة 

للجمعية الوطنية يف الربملان الكيني 
برئاس��ة كاتو اويل ميتيتو رئيس وفد 
لجن��ة الدفاع والعالق��ات الخارجية 
اللقاء  بجمهوري��ة كيني��ا. وخ��الل 
م سعادة رئيس املجلس للضيف  قدَّ
نبذة تعريفية عن مجلس الش��ورى 
ومراحل��ه املتعاقبة ط��وال أكرث من 
ثالثة عقود، مش��رًيا إىل التطور الذي 
حظي به املجل��س ضمن صالحياته 
الترشيعية والرقابي��ة واختصاصاته، 
كا تحدث سعادته عن أدوار انعقاد 
املجل��س األربعة، وآلي��ه العمل يف 
لجان املجلس الدامئة، وكذلك نظام 

العمل يف الجلسا االعتيادية .

مسقط - الرؤية 

عقدت اللجن��ة العليا النتخابات 
أعض��اء مجلس الش��ورى للفرتة 
التاس��عة اجتاعه��ا أم��س مبقر 
اللجن��ة، وذل��ك برئاس��ة فضيلة 
الدكت��ور خليف��ة ب��ن محمد بن 
رئيس  نائب  الحرضم��ي  عبدالله 
اللجنة،  رئي��س  العليا  املحكم��ة 

وبحضور أعضائها.

وت��م خ��الل االجت��اع االط��الع 
ع��ىل مح��رض االجتاع الس��ابق 
واعت��اده، والنظ��ر يف الطع��ون 
املقدمة إليه��ا يف النتائج النهائية 
النتخابات أعضاء مجلس الشورى 
للفرتة التاس��عة، واتخذت بشأنها 
الق��رارات املناس��بة وفقاً ألحكام 
مجلس  أعضاء  انتخاب��ات  قانون 
باملرس��وم  الص��ادر  الش��ورى 

السلطاين رقم 2013/58.



مسقط – الرؤية 

شهدت املستش��فيات واملراكز الصحية التابعة 
لوزارة الصحة بالسلطنة إجراء 121 ألفا و812 
عملي��ة جراحية خ��ال ع��ام 2018م، تنوعت 
هذه العمليات بني الك��رى بعدد بلغ 52 ألفا 
و274 والصغرى بعدد بلغ 69 ألفا و538 عملية 
باإلضافة إىل 8 آالف و406 عمليات مبستشفى 
جامعة الس��لطان قابوس بينه��ا 4 آالف و754 

عملية كرى و3 آالف و652 عملية صغرى.
وبل��غ ع��دد العملي��ات التي ت��م إجراؤها يف 
مستشفى رشطة عامن الس��لطانية ألفا و531 
عملي��ة بينه��ا 481 عملية ك��رى وألف و50 
عملية صغرى وفق ما أشارت نرشة إحصاءات 
الصح��ة الصادرة عن املرك��ز الوطني لإلحصاء 

واملعلومات.
واس��تحوذ مستش��فى صحار عىل ما نس��بته 
10.8% من العمليات يف املستش��فيات التابعة 
ل��وزارة الصحة بإجاميل 13 ألف��ا و155 عملية 
ت��م إجراؤها خ��ال ع��ام 2018م بل��غ عدد 
العملي��ات الكرى منها 6 آالف و303 عمليات 
فيام بلغ عدد العمليات الصغرى باملستش��فى 

6 آالف و852 عملية تاه مستش��فى الرستاق 
مبا نس��بته 10.1% وبعدد بل��غ 12 ألفا و305 
عمليات بينه��ا 3 آالف و840 عملية كرى و8 
آالف و465 عملي��ة صغ��رى. ووصلت نس��بة 
مستش��فى خول��ة  8.6% م��ن العملي��ات يف 

املستش��فيات التابعة ل��وزارة الصحة بإجاميل 
10 آالف و500 عملي��ة تم إجراؤها خال عام 
2018م بلغ عدد العمليات الكرى منها 8 آالف 
و6 عملي��ات فيام بلغ عدد العمليات الصغرى 
مبستشفى خولة ألفني و494 عملية، واستحوذ 

املستشفى الس��لطاين عىل ما نسبته 8.3% من 
إجاميل العمليات باملستشفيات التابعة لوزارة 
الصح��ة بع��دد بل��غ 10 آالف و103 عمليات 
بينه��ا 5 آالف و943 عملي��ة ك��رى و4 آالف 
و160 عملية صغرى يف حني استحوذ مستشفى 

النهض��ة عىل م��ا نس��بته 6.5% بع��دد بلغ 7 
آالف و951 عملي��ة بينه��ا 6 آالف و84 عملية 
ك��رى وألف و867 عملية صغ��رى. وبلغ عدد 
العملي��ات الصغرى التي تم إجراؤها يف املراكز 
الصحية 12 ألفا و962 عملية مشكلة ما نسبته 
18.6% م��ن العمليات الصغ��رى التي أجريت 
عىل مس��توى الس��لطنة. وبين��ت اإلحصاءات 
أن العي��ادات الخارجي��ة باملؤسس��ات التابعة 
لوزارة الصحة س��جلت نح��و 15 مليونا و513 
ألف��ا و138 زي��ارة للمرىض بينه��م 14 مليونا 
و764 ألف��ا و347 للمرىض العامنيني مبتوس��ط 
بلغ 5.7 زيارة للفرد بالس��نة، و748 ألفا و791 
زي��ارة للمرىض الوافدين مبتوس��ط زيارة للفرد 
بل��غ 0.4 زيارة للفرد خال ع��ام 2018م. كام 
بينت النرشة أنَّ العيادات الخارجية مبؤسسات 
القطاع الخاص س��جلت نح��و 3 مايني و840 
ألفا و685 زيارة للم��رىض بينهم مليون و922 
ألفا و924 للمرىض العامنيني مبتوس��ط بلغ 0.7 
زيارة للفرد بالس��نة، ومليون و917 ألفا و761 
زي��ارة للمرىض الوافدين مبتوس��ط زيارة للفرد 
بلغ 0.9 زيارة خال عام 2018م. وتشري النرشة 
كذل��ك إىل أن عدد املستش��فيات بالس��لطنة 

بلغ 81 مستش��فى بينها 50 مستش��فى تابعة 
ل��وزارة الصحة تض��م 5 آالف و27 رسيرا فيام 
بلغ عدد املجمع��ات الصحي��ة التابعة لوزارة 
الصح��ة 22 مجمعا واملراكز الصحية 185 بينها 
130 ب��دون أرسة و55 مركزا تض��م 95 رسيرا، 
وبلغ عدد العاملني يف املؤسسات التابعة لوزارة 
الصحة 39 ألف��ا و303 حيث بلغ عدد األطباء 
نح��و 6 آالف و533 طبيباً بينه��م ألفان و412 
اختصاصي��ا واستش��اريا فيام بلغ ع��دد أطباء 
األس��نان 315 طبيب��ا. ووصل ع��دد الصيادلة 
التابعني لوزارة الصح��ة نحو 571 صيدلياً فيام 
بلغ عدد املمرض��ني واملمرضات 14 ألفا و433 
كام بلغ عدد فنيي الع��اج الطبيعي 340 فنيا 
ومصوري وفنيي األشعة 772 وفنيي املخترات 
الطبي��ة ألف��ا و664 ومس��اعدي الصيادلة ألفا 
و406 يف حني بلغ عدد الكوادر األخرى 13 ألفا 
و269 كادرا. ك��ام بلغ عدد الق��وى العاملة يف 
املجال الصحي والتابعة لجهات حكومية أخرى 
4 آالف و527 كادرا وذل��ك يف املستش��فيات 
التابعة لرشطة ُعامن الس��لطانية ورشكة تنمية 
نف��ط ع��امن ومستش��فى جامعة الس��لطان 

القابوس وديوان الباط السلطاين. 

15.5 مليون زيارة للعيادات الخارجية التابعة لوزارة الصحة

121 ألفا و812 عملية جراحية في مستشفيات ومراكز السلطنة خالل 2018
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مسقط – الرؤية 

زار وف��د من وزارة التعلي��م العايل، عدًدا من 
املؤسس��ات املاليزية التي تعنى بالتكنولوجيا 
واالبتكار وريادة األعامل، وذلك للتعرف عىل 
مه��ام املرك��ز وإنجازاته يف مج��االت االبتكار 
والتقنية، واطلع عىل النظام اإللكرتوين لجمع 
البيانات، والتقنيات املبتكرة يف مجال القاعات 

الدراسية واملحارضات.
ض��م الوفد كًا من الدكت��ور حمد بن خلفان 
النع��امين مدي��ر عام مرك��ز القب��ول املوحد، 
والدكتور س��عيد بن س��امل جعبوب مس��اعد 
العميد للش��ؤون األكادميية والبحث العلمي 
بكلي��ة العل��وم التطبيقية بصال��ة، والدكتور 
قاس��م بن محم��د املعمري مس��اعد العميد 
للش��ؤون األكادميية والبح��ث العلمي بكلية 
العلوم التطبيقية بصحار، إىل جانب يحيى بن 

سام املنذري امللحق الثقايف الُعامين مباليزيا.
 نظم الوف��د زيارة للمرك��ز الوطني للبحوث 
 )MIMOS( التطبيقي��ة والتطوي��ر املالي��زي
التاب��ع ل��وزارة التج��ارة الدولي��ة والصناعة 
للبحوث  املاليزي��ة، ويعت��ر مرك��زاً رئيس��ياً 
التطبيقي��ة يف مج��ال التقني��ات، ويس��اهم 
يف رف��ع القدرة التنافس��ية ملاليزي��ا يف مجال 
االبتكارات والحلول التقنية وبراءات االخرتاع 

التي يطلبها الس��وق والرشكات واملؤسس��ات 
الحكومي��ة والخاص��ة، ويعتم��د املرك��ز عىل 
رسائل وبحوث الدراسات العليا يف الجامعات 
املاليزية ليدرسها وينفذ مقرتحاتها وتوصياتها 

بالتنسيق مع الجهات املستفيدة. 
وتعرف الوفد عىل مهام املركز وإنجازاته 
يف مج��االت االبت��كار والتقني��ة، واطلع 
ع��ىل النظام اإللكرتوين لجم��ع البيانات، 
والتقني��ات املبتكرة يف مج��ال القاعات 
الدراس��ية واملحارضات، إىل جانب زيارة 
الوفد لعدد من املخترات العملية. بعد 
ذلك التقى الوفد بسعادة الشيخ العباس 
بن إبراهيم الحاريث س��فري السلطنة لدى 
ماليزيا وعدد من الدبلوماسيني العامنيني، 
وزاروا مق��ر امللحقي��ة الثقافية العامنية 

والتق��وا باملوظفني واملختص��ني بها.  وزار 
الوف��د يف اليوم الث��اين مؤسس��تي Cyberview و
Magic واطلع ع��ىل تقدمهام امللم��وس يف مجال 
الذكي��ة وري��ادة األع��امل والتكنولوجي��ا  امل��دن 
منوذج  حي��ث ترشف Cyberview عىل  واالبتكار، 
للمدين��ة الذكي��ة مباليزيا وهي مدينة س��ايرجايا، 
من حيث تكوينه��ا التكنولوجي املتقدم واهتاممها 
البيانات الكب��رية، والتكنولوجيا  بالتنمية وتحلي��ل 
الخرضاء، والتقني��ات القابل��ة لارتداء، والحوس��بة 
السحابية، وأمن املعلومات، والتكنولوجيا الحيوية، 
بدع��م    Magic بينام تق��وم  الذكي��ة.  والش��بكة 
وتوفري النمو املس��تدام لريادة األع��امل يف ماليزيا، 
وتطوير أنظم��ة تكنولوجي��ة لري��ادة األعامل من 
خ��ال االبت��كار واإلب��داع وإيج��اد قيم��ة ودافع 

اقتصادي جديد ملاليزيا. 

مسقط – الرؤية

ش��هد ُمنت��دى ق��ادة إيجاد الث��اين، ال��ذي نظمته 
مؤسس��ة إيجاد خال الفرتة املاضية، يف مركز عامن 
للمؤمترات واملعارض برعاية س��عادة سامل بن نارص 
الع��ويف، وكيل وزارة النفط والغ��از، وبحضور غفري 
م��ن املعني��ني واملختصني م��ن مختل��ف الجهات 
واملؤسس��ات املعنية، مراس��م التوقيع عىل إحدى 
ع��رشة مذكرة تفاهم وتع��اون يف قطاعات مختلفة 

مع مجموعة من املؤسسات املحلية والعاملية.
ووقعت إيجاد مذك��رة تفاهم مع مجموعة النفط 
العامنية وأوربك الستكش��اف جدوى إنش��اء مركز 
متق��دم لتكنولوجيا وأبحاث وابتكارات الباس��تيك 
املتقدم��ة، حي��ث يهدف املرك��ز إىل تحفيز صناعة 
البرتوكياموي��ات م��ن خال توفري خدم��ات اختبار 
امل��واد وتصني��ع القوال��ب والتدري��ب والبح��ث 

واالستشارات يف الصناعة التحويلية للباستيك.
ك��ام وقعت إيج��اد مذكرة تفاهم م��ع مركز ُعامن 
للوجس��تيات ممثًا ملجموعة أسياد، إلدراج املجال 
اللوجس��تي باعتباره أح��د القطاع��ات البحثية يف 
إيجاد، وتس��ليط الضوء عىل مج��االت التعاون مبا 
فيها إنش��اء مركز للتميز البحثي يف مجال الخدمات 

اللوجستية، كام تضمن املنتدى توقيع إيجاد مذكرة 
تفاه��م مع الرشك��ة العامني��ة لاس��تثامر الغذايئ 
القابضة لتأسيس مجمع متقدم لتكنولوجيا األغذية 

والبحوث واالبتكار.
ويس��عى املجمع إىل تحفيز صناعة املواد الغذائية 
من خال توفري االبتكارات والخدمات االستش��ارية 
يف الصناعات الغذائية، مثل تشغيل اآلالت ومحاكاة 
العمليات وتصميم املنتج��ات، والعمل عىل خدمة 
عمليات التصنيع الغذايئ وساس��ل التوريد وغريها 
م��ن الصناع��ات الغذائية. وش��مل منت��دى قادة 

إيجاد الثاين، توقي��ع إيجاد مذكرة تفاهم مع رشكة 
هايدروجني رايس أيه جي األملانية لدراس��ة جدوى 
إدخال الهيدروجني كمصدر بديل للطاقة يف سلطنة 
عامن، وسوف تحدد دراسة الجدوى البنية األساسية 
الازم��ة القتص��اد الهيدروجني الجديد يف س��لطنة 
ُع��امن، والس��يناريوهات االقتصادي��ة النموذجية، 
وتقدير ق��درة إنتاج الهيدروجني يف الس��لطنة من 
الطاقة املتجددة، واقرتاح خارطة طريق لألنش��طة 
البحثي��ة يف مج��ال الهيدروج��ني كمص��در نظيف 

للطاقة.

»التعليم العالي« تطلع على تجارب االبتكار وريادة األعمال الماليزية 

11مذكرة تفاهم وتعاون قطاعية لدعم البحث العلمي واالبتكار 
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السعادة

منذ بدء الخليقة يسعى اإلنسان دامئًا وراء سعادته، وهي غريزة فطرية وضعها 
اللــه يف نفــوس البرش، حتى عندمــا ُخلق آدم عليه الســام، كان أول ما بحث 
عنه كيف يكون ســعيدا، ولذا خلق الله حواء لتكون دعام وسندا آلدم ومصدرا 

للسعادة يف حياته.
لكن رغم ذلك ورغم أزلية مفهوم السعادة وتطبيقاتها يف حياتنا اليومية، إال أننا 
ال زلنــا نعاين من الضبابية والقصور يف اســتيعاب وترجمة هذا املفهوم، فهناك 
من يرى الســعادة يف املال أو يف األبناء، أو يف املنصب، أو يف الشــهرة، لكن قليل 
جدا من يرى الســعادة يف نفســه. لن أبالغ عندما أقول أّن السعادة من وجهة 
نظري هي كيف أكون أنا؟ ما هي الطريقة املثىل التي ُأشكل بها ذايت وتوجهايت؟ 
إجابة هذا التســاؤل تقدم يل املفهوم الحقيقي للســعادة، فعندما أدرك حقيقة 
نفيس ومتطلباتها واحتياجاتها فكريا وعاطفيا ونفسيا، أصل إىل شاطئ السعادة 
بعد إبحار طويل يف محيطات الدنيا املتاطمة أمواجها. وترجمة ذلك عىل أرض 
الواقــع أن يبحث كل إنســان منا عن مصادر الســعادة يف حياتــه، رشيطة أال 
يخالف ضمريه أو يهدم قيمه أو يتعدى عىل املبادئ التي يؤمن بها، فمن كانت 
ســعادته يف األموال فليعمل ويجتهد ويشــارك يف مرشوعات ليك يجني األرباح 
ويجمع ثروته التي يريدها. ومن كانت سعادته يف األوالد، فله ذلك عرب ما أحل 
الله له من زواج، لكن رشيطة أن يعدل بني أبنائه وأن يكون قادرا عىل اإلنفاق 
عليهم، وتربيتهم الرتبية الســليمة، ال غري ذلك. وهنــاك الكثري من األمثلة عىل 
تحقيق السعادة، تشرتك جميعها فيام إذا كان املرء منا قادرا عىل تحقيق أحامه 

بطريقة موزونة وسوية.
ومثة مفاهيم عدة للســعادة، فالفاسفة والحكامء وعلامء النفس وحتى األدباء، 
طرحوا العديد من املفاهيم والتعريفات للســعادة، لكن يف النهاية كل شــخص 
يطبــق مفهومه الخاص للســعادة بالطريقــة التي يراها مناســبة مع توجهاته 
وأفكاره، فهناك من يرى يف صالة املطارات ســعادته، ويرى يف الهروب والرحيل 
وقضاء وقت مع النفس فرصة لســعادة ال ميكن أن يتخيلها شخص آخر يشارك 
اآلخريــن كل محطات حياتــه والعكس صحيح. وهناك من يجد أن الســعادة 
الحقيقية أن يخلد إىل النوم وهو مطمنئ الخاطر وهادئ النفس ومرتاح الرسيرة، 

ال يشغله سوى ما الذي سيفعله يف اليوم التايل عندما يستيقظ. 
الســعادة تتعلق مبامرســة الهوايات وتحقيق الرغبات والتطلعات والطموحات 
املختلفة، لكن أســتطيع القول إن أعظم ســعادة تلك التــي تقودك إىل معرفة 
س مشــاعرك الداخلية، وإدراك أّن السعادة أحد  نفســك واكتشــاف ذاتك وتلمُّ

أوجه القدر الذي نصنعه ألنفسنا، ال القدر الذي يقودنا يف الحياة.
الســعادة يف مجملها ترجمة ملــا نفكر فيه، وتطبيق علمي ملــا يدور يف عقولنا 
الصغرية، ولذا كلام أحسنا التفكري يف الحياة وما ومن حولنا، سنكتشف كم نحن 
ســعداء يحفنا الحبور وتحيط بنا البهجة، ســنكون سعداء لدرجة ال ميكن فيها 
أن نشــعر بالحزن، رغم أّن الشعور بالحزن أمر طبيعي من منطلق أّن السعادة 

ليست دامئة. 
ومن الافت يف مســألة الســعادة، أّن األعــامل األدبية والدرامية، يف الســينام 
واملــرسح والتلفزيون، تطرقت إىل ذلك املفهوم، وما هو الســبيل للوصول إليه 
وتحقيقه، وتنوعت بــني الكوميديا والرتاجيديا والفانتازيا، لكن جميعها اتفقت 
عىل أن الســعادة مفهوم نسبي، ال ميكن القول إّن هناك تعريفا ثابتا لها، أو أن 
مامرســة بعينها هي التي تجلب الســعادة، فاألموال كام هي مصدر سعادة قد 
تكون منبع الشقاء والتعاسة يف الدنيا، واألصدقاء قد يكونوا محفزين للسعادة، 

لكن رمبا يتحولون إىل مثبطني إذا كانوا صحبة سوء.
إّن الســعادة التي أؤمن بها وأدعو من يقرأ ســطوري هــذه أن يضعها يف عني 
االعتبــار، هي الحرص عىل القيام مبا نحب وأن نقــرتب ممن نحبهم ويبادلوننا 
ذلك الحب، فالحب شــعور إنساين ساٍم ونبيل، إذا وجدناه علينا أن نتمسك به 
وأال نفــرط فيمن نحب، فنظرة حب واحدة تكفي ليك نحيا يف ســعادة غامرة.. 

فهل أدركنا معنى السعادة؟!

مدرين املكتومية
madreen@alroya.info

مسقط – الرؤية

عقدت لجنة تحكيم جائزة الســلطان قابوس 
للعمــل التطوعــي، أمس الثاثــاء، اجتامعها 
األول يف الــدورة السادســة للجائــزة لعــام 
2019م، وذلك برئاسة سعادة املهندس أحمد 
بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة 
للتجارة والصناعة رئيس لجنة تحكيم الجائزة.

واســتعرض االجتامع الذي عقــد مبقر ديوان 
عــام وزارة التنمية االجتامعيــة إجاميل عدد 
املشــاريع التطوعية املرتشــحة عىل مســتوى 
األفــراد والجمعيات واملؤسســات لنيل رشف 
الفوز بالجائزة يف دورتها السادسة، والتي بلغ 
عددها يف هذه الدورة 112 مرشوعاً منها 41 
مرشوعا عىل مســتوى األفــراد، كام بلغ عدد 
مشاريع الجمعيات واملؤسسات 71 مرشوعاً.

112 مشروعًا تتنافس في الدورة السادسة 
لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي

عربي – نارص العربي

قال ســامل بــن عيل بن ســامل املحروقي مدير 
مكتب الصناعات الحرفية مبحافظة الظاهرة، 
إّن الهيئة العامــة للصناعات الحرفية، عملت 
عىل إنشــاء عدد من القرى الحرفية يف الفرتة 
املاضية مثل القرية الحرفيــة يف نيابة حمراء 
الدروع بوالية عربي، والقرية الحرفية يف والية 

ضنك والقرية الحرفية يف والية ينقل.
وأضاف املحروقي، أّن املكتب ســعى إلنشــاء 
هــذه القرى يف مناطق قريبــة من الحرفيني، 
ومتوافقة من حيث النشــاط مع الحرف، كام 
وفر املكتب احتياجات هذه القرى واإلرشاف 
عليهــا وتقديم الدعم املناســب لها حســب 
اإلجــراءات املتبعــة واألنظمة املعمــول بها 

وفق اإلمكانيات املتاحة. وتابع ســامل بن عيل 
بن ســامل املحروقي مدير مكتــب الصناعات 

الحرفية مبحافظة الظاهرة قائا: إّن دور هذه 
القــرى يتمثل يف إنهــا حاضنــة يجتمع فيها 

الحرفيون ملامرســة أنشطتهم وتبادل الخربات 
واملنافع فيام بينهم، كام أّن القرى تعترب منافذ 
تسويقية هامة. أّكد املحروقي أّن املكتب نّفذ 
العديد من األنشــطة املعنية بالقطاع الحريف 
يف هــذه القــرى مثل عقــد دورات التدريب 
والتأهيــل الحــريف يف مختلــف الصناعــات 
الحرفيــة وتدريــب الحرفيــني عــىل أحدث 

وأفضل طرق اإلنتاج والتسويق والرتويج.
وكشــف املحروقي أّن املكتب يســعى خال 
الفرتة القريبــة القادمة ومبناســبة احتفاالت 
الســلطنة بالعيد الوطني التاســع واألربعني 
املجيد لتدشــني عدد من القــرى الحرفية يف 
بعض مناطق محافظــة الظاهرة مثل القرية 
الحرفية يف قرية تنعــم بوالية عربي، والقرية 

الحرفية يف قرية الوقبة بوالية ينقل.

بمناسبة العيد الوطني الـ 49 المجيد

»الصناعات الحرفية« تستعد لتدشين عدد من القرى الحرفية في الظاهرة

»البيئة« تناقش مخاطر تغير المناخ البحري بالتعاون مع »روبمي«

»الدفاع المدني« يتعامل مع 107 بالغات أثناء »األخدود«

مسقط- الرؤية 

افتتحت وزارة البيئة والشؤون املناخية، صباح 
أمس الثاثــاء اجتامع الفريــق الفني املعني 
بتقييم مخاطر تغري املناخ البحري وبالتعاون 
مع املنظمة اإلقليميــة لحامية البيئة البحرية 
“رومبــي”، بحضور عدد مــن الخرباء املعنيني 
مبنطقــة بحــر رومبــي وبرنامج 
الــرشق األوســط ملركــز البيئــة 
ومصائد األســامك وعلــوم تربية 
األحياء املائيــة CEFAS. وتخلل 
االجتــامع عــدة مواضيــع  منها 
التأثريات الســلبية لتغــري املناخ 
عىل البيئة البحرية ووضع آليات 
التكيــف والتخفيــف مــن تلك 

اآلثار.
وقال املهندس ســليامن بن نارص 
األخزمــي مديــر عــام املديرية 

العامــة لصون الطبيعــة، إّن املنــاخ البحري 
يعترب مــن أهم القضايا املعــارصة، ويعد من 
املشــاكل البيئيــة التي يواجها العــامل، وذلك 
لتأثريه املبارش كارتفاع مســتوى ســطح البحر 
وامللوحــة واألعاصــري والعواصف الشــديدة 
وموت الكائنات البحرية، وهذا يتطلب جهدا 

كبــريا للتصــّدي والتخفيف من آثــار التغيري 
املناخي عىل البيئة البحرية.

وأشــاد األخزمــي بالجهود املبذولــة من قبل 
املنظمــة اإلقليميــة لحامية البيئــة البحرية 
“رومبــي” ودول األعضــاء يف وضــع الخطط 
واالسرتاتيجيات للتخفيف من آثار تغري املناخ 

البحــري لحامية البيئــة البحرية من التكيف 
معه.

ومــن جانــب أخــر أوضــح الدكتور حســن 
محمدي منســق املنظمــة اإلقليمية لحامية 
البيئــة البحريــة “رومبــي” دور املنظمــة يف 
حاميــة وصــون املكونــات الحيويــة للبيئة 
وأهداف التنمية املستدامة 2030 التابع لألمم 

املتحدة.
وأشــار محمدي إىل أهمية أهمية التعاون يف 
مجال الحد من التأثريات السلبية لتغري املناخ 
عىل البيئة البحرية من خال وضع اسرتاتيجية 
إقليمية للتخفيــف والتكيف مع تغري املناخ، 
وذلــك بســبب اآلثــار الواضحة عــىل البيئة 
البحريــة من ارتفاع مســتوى ســطح البحر، 
وتحمــض املحيطات مــام أدى إىل نقص حاد 
يف بعــض األحياء البحريــة وارتفاع يف بعضها 
بســبب تغري الصفات الكيميائية والفيزيائية 

ملياه البحر. 

مسقط – الرؤية 

أّدت مجازفــة بعض قائدي املركبات بعبور األودية أثناء 
جريانهــا يف املحافظات التي تأثــرت بالحالة الجوية إىل 
إحتجازهــم وإنقاذ عــدد )52( شــخصا، ووفاة مواطن 

نتيجة انجراف مركبته بوالية الرستاق.
تلقــى مركــز عمليــات الهيئة العامــة للدفــاع املدين 
واإلســعاف عــدد )107( باغــات أثناء تأثر الســلطنة 
بأخــدود ملنخفض جوي خال الفرتة من 9 – 11 نوفمرب 
2019م. حيث تعاملت فرق الهيئة التخصصية )اإلطفاء/ 
اإلنقــاذ املايئ/ البحــث واإلنقاذ/ اإلســعاف( مع جميع 
طلبات النجدة والغوث من خــال مراكز الدفاع املدين 

واإلسعاف باملحافظات التي شملتها األمطار.
وســجل اإلنقــاذ املــايئ عــدد )40( باغا مــن األودية 
والتجمعات املائيــة، وتعاملت فــرق اإلطفاء مع )21( 
باغا، فيام اســتجابت فرق اإلســعاف لعدد )44( باغا، 
إضافــة إىل باغني لفــرق البحث واإلنقاذ، أما بالنســبة 
لباغات اإلنقاذ املايئ من األودية فقد ســجلت محافظة 
شــامل الباطنة عدد )25( باغــا وهو األعىل مقارنة مع 

باقي املحافظات التي تأثرت باألخدود.
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الهيئة العامة للصناعات الحرفية تطلق برنامج تطوير حرفة الخشبيات بمحافظة مسقط

»أوقاف الظاهرة« تنظم دورة فقهية علمية لألئمة والخطباء

طالبان عمانيان في منتدى الجدران المتساقطة بألمانيا

مدارس الوسطى تحتفل 
بذكرى المولد النبوي الشريف

استعراض خطة العمل 
الخيري بالعامرات في 2020

»التنمية« تستعرض مع »اليونيسيف« جهود رعاية األطفال

مسقط – الرؤية 

تنفــذ الهيئــة العامة للصناعــات الحرفية، 
ممثلــة بدائــرة الصناعــات الحرفيــة، يف 
مجــال  يف  التأهيــي  الربنامــج  مســقط، 
الخشبيات مبشــاركة 13 متدربــا ومتدربة 
وذلــك يف جمعية املــرأة العامنيــة بالقرم 

وملدة شهرين.
ويهــدف الربنامج لخلــق جيل حريف ميتلك 
املهارات الالزمة يف إنتاج منتجات خشــبية 
للتســويق  وقابلــة  عاليــة  جــودة  ذات 
واملساهمة يف تنوع مصادر الدخل باإلضافة 
إىل خلــق فرص تدريبية مبجــال الصناعات 
الحرفيــة واملحافظــة عليهــا وتطويرها مبا 
يتــالءم مــع متطلبــات الســوق واألذواق 

املختلفة.
الربنامــج يف تدريــب  وتتلخــص محــاور 
الحرفيــن عــى التعامل مع املــواد الخام 

املستخدمة يف الخشــبيات ومعرفة اختيار 
املناســب منهــا وتهيئتها واالســتفادة من 
تقنيات التوليف الحريف باإلضافة إىل االطالع 

عى طرق ومهــارات النقش والزخرفة عى 
املنتجــات الخشــبية والتأهيل عــى إنتاج 

منتجات خشبية متنوعة.

ويأيت تنفيذ هذه الربامــج التأهيلية ضمن 
الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة للوصول 
إىل مســتوى قيــايس يف تطويــر الحــرف 

الُعامنية والحفاظ عليهــا إىل جانب إيجاد 
كــوادر وطاقــات حرفيــة ُعامنيــة مؤهلة 
ومدربــة وفق أســس علمية تتناســب مع 

املســتجدات التســويقية والرتويجية التي 
يشــهدها القطاع الحريف بصورة مســتمرة، 
باإلضافة لتحقيــق مضمون عرصي للحرف 
العامنية من خالل مواكبة للحرفين آلليات 
التأهيــل والتدريــب عرب الربامــج املنفذة 

مبختلف املنشآت الحرفية يف السلطنة.
وتعمــل الهيئــة عــى تعزيــز القــدرات 
والطاقــات الحرفيــة الُعامنيــة يف مختلف 
املجــاالت التدريبية واإلنتاجية يتم الحرص 
عــى تأمن بيئة حرفيــة متكاملة للحرفين 
من خــالل التقييد بكافة أنظمة الســالمة 
والصحــة املهنيــة يف بيئــات العمــل ويف 
هــذا اإلطار تم تخصيــص معدات وأدوات 
متخصصة ملواقع اإلنتاج والتشــكيل الحريف 
إىل جانــب تقديــم دورات تأهيلية الطالع 
الحرفين عى طرق وآليــات الوعي املهني 
وكيفيــة التعامــل مــع اآلالت واملعــدات 

الحديثة.

عربي - نارص العربي

نظمــت إدارة األوقــاف والشــؤون الدينية، 
مبحافظة الظاهرة، ممثلة بقسم شؤون األمئة 
والخطباء، أمس الثالثــاء، دورة علمية فقهية 
لإلمئة والخطبــاء باملحافظــة، وذلك يف قاعة 

معهد العلوم اإلسالمية بعربي.
وتناولت الدورة يف يومها األول مفهوم اإللحاد 
املعارص وأســبابه وطرق التخلص منه، قدمها 
الواعظ نبيل بن معيوف الغافري، ومن املقرر 
يف اليوم الثاين أن يقدم الواعظ عادل بن عامر 
املنظري ورقة عمل حول الشــخصية املسلمة 

بن اإلتزان والثبات.
وتنقســم مواضيــع اليوم الثالــث إىل ورقتي 
عمل تشري األوىل حول أهمية املسجد ودوره 
يف اإلســالم واملجتمــع يقدمها اإلمــام أحمد 

بن ســعيد اليعقويب، والورقة الثانية تتحدث 
بــرح مفصل عــن كيفية تغســيل وتكفن 
املــوىت يقدمها اإلمــام أحمد بــن محمد بن 
ســليامن الهنايئ. وتــأيت هذه الــدورة ضمن 

سلسلة دورات تنظمها اإلدارة لألمئة والخطباء 
لتثقيفهم وتنميــة معارفهم وإظهار مواهبهم 
من خالل املشــاركة والتفاعل مــع املواضيع 

الهادفة املقدمة لتطبيقها يف املجتمع.

مسقط – الرؤية

شاركت الســلطنة يف مسابقة مخترب الجدران 
املتســاقطة العامليــة، مبدينة برلــن األملانية 
ومبشاركة 100 طالب من مختلف دول العامل، 
حيث مثل السلطنة الطالب املبتكر سعيد بن 
خالد الفــاريس من جامعة الســلطان قابوس 
مبروع “اســتبدال البالستيك بجذور الفطر” 
والطالب زياد بن حمود الغرايب مبروع بيدار 

وذلك يف الفرتة من 8-9 نوفمرب الجاري. 
وتهدف فكرة املروع املبتكر لسعيد الفاريس 
إىل التقليل من اســتخدام البالســتيك وصنع 
منتج بديل للبالستيك باستخدام مواد متوفرة 
محليا حيث تعتمد الفكرة عى استخدام نوع 
من أنواع الفطر املتوفر بكرثة يف سلطنة عامن 
وخلط املخلفات الزراعية ســواء كانت نشارة 
خشب أو قش وغريها مع جذور الفطر ويتم 
هذا تحت ظروف معينة من درجات الحرارة 
والرطوبة والحموضة، حيث إّن هذه الظروف 

مناسبة لنمو هذا النوع من الفطر.
وبحســب طرح الباحــث يتم وضــع جذور 

الفطــر مــع املخلفات يف قالب عى الشــكل 
املــراد تصنيعــه لعــدة إيــام بحيــث تنمو 
الجذور فتتامســك مع املخلفــات الزراعية و 
بعد وضعها يف الفرن الحراري يتشــكل منتج 
صلب غري قابل لالشتعال نظرا لقدرته املتدنية 
لتوصيــل الطاقة الحرارية ولــه قابلية التحلل 
إذا تم خلطه مع األســمدة كذلك ميكن إعادة 
تدويــره و يكــون أخف من البالســتيك وغري 

موصــل للتيار الكهربــايئ ولكنه غــري مقاوم 
للرطوبة وباستخدام تقنية النانو ميكن جعله 
مقاوم للرطوبة بحيث ميكن استخدامه عوضا 
عن الحاويات البالستيكية وتكلفته أقل بكثري 
من البالستيك ومع مرور الزمن ميكن استبدال 
أغلــب املنتجــات البالســتيكية بهــذا املنتج 
و بالتــايل تقــل الحاجة الســتخدام املنتجات 

البالستيكية.

مسقط – الرؤية

نّظمت وزارة التنميــة االجتامعية بالتعاون 
مع مكتب منظمة األمــم املتحدة للطفولة 
“اليونيســيف”، أمس الثالثــاء، حلقة عملة 
حــول “الربنامــج الوطني للنظام املشــرتك 
متعدد القطاعــات يف إدارة الحالة”، يف مقر 
مركز رعايــة الطفولة التابع للوزارة، بحضور 
ممثي مختلف الجهــات الحكومية املعنية 
ببالغات اإلســاءة ضــد األطفال، كــوزارات: 
والرتبيــة  الصحــة،  االجتامعيــة،  التنميــة 

والتعليم، ورشطة عامن السلطانية.
وناقشــت الحلقة خطة العمل املشرتكة بن 
حكومة الســلطنة ومنظمة “اليونيســف”، 
لتتوفر لهذه الجهات املعنية يف هذه الحلقة 
إرشــادات متوافقــة ورعايــة أكرث تنســيقا 

وانســيابية لجميــع األطفــال.  مــن جانبه 
أّكــد خلفان بن حارب الجابــري، مدير عام 
الشــؤون اإلداريــة واملالية بــوزارة التنمية 
االجتامعيــة، أّن الحلقة تهــدف إىل الخروج 
بخطة عمــل موازية لربنامــج إدارة الحالة، 
والوثيقــة التــي تم اعتامدهــا، للوصول إىل 

نظــام آيل متكامل مع كل املؤسســات التي 
تدير هذه الحــاالت. وأوضــح الجابري، أّن 
التحديــات الناتجة عن تداخــل العمل مع 
بعــض الجهات ســيتم تجاوزهــا من خالل 
إيجاد نظام متوافق يتناســب وعمل جميع 

هذه الجهات.

هيامء- محفوظ الشيباين

أحيت مدرســة مســرية الخري، بتعليمية الوسطي، ذكرى املولد النبوي، 
وتضمن برنامج لالحتفال عى الكلامت والفقرات املرسحية من تقديم 
طالب الصف التاســع ومجموعة من األناشــيد النبويــة بعنوان )ولد 
الهدى – قمر ســيدنا النبي – حبيبي محمد( اختتمت بتوزيع بطاقات 
التهنئة. وأّدى الطلبة يف مدرســة حج للتعليم األسايس فن املولد اختتم 
بأنشودة )يا نبي سالم عليك(.  ونظمت أرسة الرتبية اإلسالمية مبدرسة 
املعارف عرض إذاعي مميز يســلط الضوء عى أهمية املناسبة تخللها 
معلومات ودروس تتعلق مبولد الرســول الكريم اختتمت باملسابقات 
وتوزيع الهدايا. ويف مدرسة اللكبي تّم تقديم فقرة سؤال وجواب حول 
مولد النبي األكرم وما ميثله مجيئه إلنقاذ البرية والحضارة اإلنسانية.

 العامرات - الرؤية

عقدت لجنة التنمية االجتامعية بوالية العامرات، اجتامعها الثالث لهذا 
العام برئاسة سعادة محمد بن حميد بن محمد الغابيش وايل العامرات، 

رئيس اللجنة وبحضور األعضاء.
واســتعرض االجتامع الجهود املبذولة خالل الفــرتة املاضية واإلنجازات 
التي تحققت عى أرض الواقع فيام يتعلق باملساعي الخريية والتطوعية 
بالواليــة والجهــود التي يبذلها أعضــاء اللجنة يف هذا الشــأن. وناقش 
االجتامع التقرير السنوي لفريق العامرات الخريي، والذي يبن املشاريع 
والربامج التي نفذها خالل الفرتة من يناير حتى نوفمرب من هذا العام، 
واطلع الحضور عى الخطة السنوية للفريق للعام املقبل والتي احتوت 

عى مشاريع وبرامج مقدرة القت استحسان اللجنة وباركتها.
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مسقط – العامنية

تستضيف الس��لطنة غدا الخميس 
املع��ايل  أصح��اب  اجتامع��ات 
والس��عادة وزراء التج��ارة ووزراء 
الصناع��ة ل��دول مجل��س التعاون 
ل��دول الخلي��ج العربية؛ وتش��مل 
االجت��امع ال��� 58 للجن��ة التعاون 
التج��اري واالجتامع ال��� 46 للجنة 
التعاون الصناعي، واالجتامع األول 
للجن��ة الوزارية لش��ؤون التقييس 

لدول مجلس التعاون.
وتناقش االجتامعات تعديل قانون 
واختصاص��ات  االخ��راع  ب��راءات 
مكت��ب ب��راءات االخ��راع ل��دول 
والتحدي��ات  التع��اون  مجل��س 
الت��ي تواج��ه دول األعضاء للعمل 
الخليجي املشرك يف مجال التجارة، 
االس��راتيجية  وثيق��ة  وتحدي��ث 
الصناعي��ة لدول مجل��س التعاون 
وتطبي��ق الدول األعض��اء للقواعد 
يف  األولوي��ة  إلعط��اء  املوح��دة 

املش��ريات الحكومي��ة للمنتجات 
الوطنية، إضافة إىل مرشوع الالئحة 

الداخلية لهيئة التقييس.
ويقام مساء اليوم اللقاء التشاوري 
بني أصحاب املعايل والسعادة وزراء 
التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات 
التع��اون  مجل��س  دول  وغ��رف 
ل��دول الخلي��ج العربي��ة برئاس��ة 
مع��ايل الدكت��ور عيل بن مس��عود 
الس��نيدي وزير التجارة والصناعة، 
ملناقش��ة عدد م��ن املواضيع التي 

ته��م القط��اع الصناع��ي وقط��اع 
الخدم��ات اللوجس��تية والتج��ارة 
التكام��ل  ومب��ادئ  اإللكروني��ة 
واالس��تفادة  الخليجي،  االقتصادي 
من املواصفات العاملية املطبقة يف 
ال��دول املتقدمة خاص��ة يف مجال 

السيارات واألدوية واإللكرونيات.
ويلتقي أصحاب املعايل والس��عادة 
وزراء التجارة بدول مجلس التعاون 
برواد األعامل الخليجيني بحضور 30 
رائد أعامل وعدد من جهات متويل 

املؤسس��ات الصغ��رة واملتوس��طة 
والجه��ات  األع��امل  وحاضن��ات 
األع��امل  ري��ادة  ع��ن  املس��ؤولة 
بدول مجل��س التع��اون الخليجي. 
اللقاء مب��ادرات رواد  ويس��تعرض 
األع��امل وعرض مب��ادرات الجهات 
الداعم��ة ل��رواد األع��امل وإتاحة 
الفرص��ة لرواد األع��امل الخليجيني 
وبن��اء  بينه��م  الخ��رات  لتب��ادل 
العالقات والتواصل مع املؤسس��ات 

والجهات املرتبطة بريادة األعامل.

الرؤية – نجالء عبدالعال

افتتحت “العامنية لخدم��ات الطران” صالة 
مج��ان يف مط��ار مس��قط الدويل الس��تقبال 
املسافرين، تحت رعاية سعادة املهندس سامل 
ب��ن نارص العويف وكيل النفط والغاز وبحضور 

عدد من الرؤساء التنفيذيني واملسؤولني.
ويأيت افتتاح قاعة مجان متاشياً مع االسراتيجية 
التشغيلية املميزة للعامنية لخدمات الطران، 
الس��اعية إىل تقدي��م خدم��ات ذات ج��ودة 
ونوعية عالية للمس��افرين عر مطار مسقط 
الدويل مب��ا يلبي جمي��ع تطلع��ات خدمات 
الضياف��ة الفاخ��رة وتق��دم أرق��ى الخدمات 

للمسافرين.
وقال الدكتور خلفان بن س��عيد الش��عييل - 
الرئيس التنفي��ذي للعامنية لخدمات الطران 
إن تدش��ني قاعة مجان يأيت ضم��ن تطلعاتنا 
املستقبلية ملواصلة تقديم تجربة سفر ممتعة 
ال مثي��ل لها وتقديم خدم��ة ضيافة معارصة 
مع ملس��ات محلية وتفصيلية فخمة، وهدفنا 
الدائم يتمحور حول تقديم مجموعة متكاملة 
ألفض��ل وأرق��ى الخدم��ات التي تلب��ي كافة 
متطلب��ات وتطلع��ات ضيوفن��ا، وذلك ضمن 
خطط اس��راتيجية ته��دف نح��و الريادة يف 

مجال خدمات الطران مبا يتواكب وتطلعات 
قطاع الط��ران امل��دين يف الس��لطنة للريادة 

العاملية يف عامل صناعة الطران.
 وأض��اف الش��عييل أنَّ العامني��ة لخدم��ات 
الط��ران تقوم بجهود حثيث��ة للرقي مبختلف 
خدماتها، واضعة يف االعتبار رؤى تس��ترشف 
آفاق وتطورات مس��تقبلية وف��ق جملة من 
التحديثات والتطوير املواكبة ملعطيات صناعة 
الضياف��ة العاملي��ة، وذلك وفق اس��راتيجيتها 
املمي��زة لالرتقاء بجميع الخدمات يف مختلف 
مج��االت عملياته��ا واملحافظ��ة دامئً��ا ع��ى 
رضا العم��الء، وبهدف تقدي��م أفضل وأرقى 

الخدمات للمسافرين، حيث تستوعب القاعة 
370 مسافرا بجميع األعامر وتوفر خصوصية 
وضياف��ة عامني��ة ممي��زة، مع وج��ود فريق 
محرف من موظفي خدمة الضيوف مؤهلني 
لتقدي��م خدم��ات ضياف��ة راقي��ة ومتميزة 
تتناس��ب مع معاير الضيافة العامنية األصيلة 

ومبا يحقق سبل الراحة والرفيه للمسافرين.
وأوض��ح أنَّ قاعة مجان تعد اس��تكامالً مثالياً 
للخدمات عالية الجودة التي تجس��د مفهوم 
الراحة والفخامة للمس��افرين بقدر ما تقدمه 
م��ن مرافق وخدم��ات تم تصميمها بش��كل 
عرصي وج��ذاب ترثي تجربة ومتعة الس��فر 

ل��دى ضيوفها، فهي متتد عى مس��احة تقدر 
ب��� 1078 م��ر مربع مام يجعله��ا أكرث رحابة 
واتس��اع مبا يكفي الستيعاب ما يصل إىل 300 
فة  مسافر عى مدار الساعة. متخذة من الرشرُ
املتميزة مببنى املغادرين مبطار مسقط الدويل 
موقع��اً فريداً يتيح للمس��افرين االس��تمتاع 
مبناظر رائعة بانورامية حول مبنى املسافرين. 
ومتيزت تصاميم قاعة مجان بعنارص معامرية 
تعكس البيئة العامنية بتفاصيلها، مس��توحاة 
من املقومات الس��ياحية الجذابة التي تتمتع 
بها الطبيع��ة العامنية، حي��ث ميتد التصميم 
إىل إيق��اع وأمناط الطبيع��ة املختلفة تعكس 

حرك��ة النهر عر ال��وادي. وإضافة إىل الغرف 
الهادئة الخاصة، واملس��احات العائلية، وغرف 
األلعاب لألطف��ال ودورات مي��اه حديثة مع 
غرف مخصصة لالس��تحامم، وكذلك تسهيالت 
التغي��ر لألطفال. إىل جان��ب البوفيه املفتوح 
الذي يقدم تش��كيالت متنوعة من املأكوالت 
التقليدي��ة والعاملي��ة والوجب��ات الخفيف��ة 
الطازجة وتش��كيلة واس��عة م��ن املرشوبات 
الس��اخنة والباردة التي يت��م إعدادها يف أكر 
مطاب��خ الس��لطنة مببن��ى العامني��ة لتموين 

الطران. 
أما املنطقة املفتوح��ة، فقد صممت بفخامة 

لتعطي مظهرًا واس��ًعا ومتج��دًدا للديكورات 
الداخلية واملس��احات الشاسعة املفتوحة من 
األرض واملحاطة بالبحر والجبال عى الجوانب 
االنفتاح يكس��ب تصميمها الداخيل سالس��ة 
وج��امالً فريداً. ميك��ن للضيوف م��ن خاللها 
اس��تخدام مركز األعامل، وال��ذي يضم غرف 
اجتامعات وتس��هيالت إعادة شحن الهواتف 
ومكاتب الس��تخدام اإلنرن��ت، ليتمكنوا من 
اس��تكامل أعامله��م حتى أثناء الس��فر وقبل 
وتتوف��ر  النهائي��ة.  إىل وجهاته��م  الوص��ول 
وح��دات عم��ل مؤلفة من مقاعد وشاش��ات 
واس��عة تعرض معلومات الرح��الت، وإضاءة 
خاصة للق��راءة، ومقابس ش��خصية للكهرباء 
واألجه��زة اإللكرونية. فضاًل عن توفر منطقة 
مزودة بشاش��ات ع��رض تلفزيوني��ة متصلة 

بالبث املبارش عر األقامر الصناعية. 
وتتوف��ر يف قاع��ة مج��ان مس��احة مخصصة 
مس��توحاة من هوية نجم يف منطقة الرشقية 
يف عامن، مع ش��كل زجاجي بإض��اءة مميزة 
صمم��ت خصيصاً له��ذه املس��احة، ومجهزة 
مبقاعد مريحة للجلوس واالس��رخاء يف أجواء 
مثالي��ة معارصة، تحيط بها شاش��ات رخامية 
ضخم��ة واإلضاءة الجميل��ة املصممة حرصًيا 

لهذه املساحة ومبا يخلق شعوراً بالراحة. 

تناقش تعديل قانون براءات االختراع وتحديث وثيقة االستراتيجية الصناعية والئحة »التقييس«

السلطنة تستضيف اجتماعات وزراء التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون الخليجي.. غدا

تستوعب 370 مسافرا وتبرز الطابع العماني في الضيافة

»العمانية لخدمات الطيران« تفتح أبواب قاعة مجان الستقبال المسافرين في مطار مسقط الدولي 

د. عيل السنيدي

مسقط – الرؤية

نظمت الهيئة العامة لرويج االستثامر وتنمية 
الصادرات )إثراء( زيارات ميدانية إىل عدد من 
أس��واق الجملة والتجزئ��ة املغربّية للرشكات 
الثنائي��ة  اللق��اءات  يف  املش��اركة  امني��ة  العرُ
صدرة يف  امنية مرُ والبال��غ عددها 15 رشك��ة عرُ
قطاعات: الرخام، والبالس��تيك، واإلنش��اءات، 
واملرشوب��ات،  واألغذي��ة  والبروكياموي��ات، 
والصناع��ات الجلدية، وت��م تعريف الرشكات 
العامنية بطبيعة وحجم الس��وق املغريب قبل 
انطالق اللقاءات الثنائية املبارشة مع املرُصنعني 

واملستوردين من الجانب املغريب.
وق��ال حم��دان بن راش��د العيس��ايئ الرئيس 
التنفي��ذي لرشكة اللوتس لزيوت الس��يارات: 
اطلعن��ا ع��ى املنتج��ات املغربي��ة يف قط��اع 
البروكياموي��ات، وأتاح��ت لنا ه��ذه الزيارة 
فرص��ة التعرف عى املنتجات املنافس��ة لنا يف 
الس��وق وم��دى جودتها، وتعرفن��ا عى حجم 
املنافس��ة يف الجانب املغريب يف حال استطعنا 
التصدير لهذا الس��وق الكبر، وذلك ما نطمح 
إليه خالل لقاءات الثنائية املبارشة مع الرشكات 
املغربية.  ومن جانبه قال غسان بن عبد امللك 

املزروعي، من رشكة صناعة تقنية البالس��تيك 
)تكنو(: نش��كر »إثراء« ع��ى تنظيم اللقاءات 
الثنائي��ة، وتعرفنا خالل الزي��ارة امليدانية عى 
طبيعة الس��وق املغ��ريب من حيث األس��عار، 
وحجم اإلقبال عى منتجات األنابيب ووصالت 
البالستيك، وبلورنا بعض املؤرشات التي سنبني 
عليها يف عملية التفاوض مع املس��تورد املغريب 
أو وكالء التوزيع، ولدينا طموح كبر أن تكون 
هذه الزيارة مدخال ملنتجاتنا يف سوق اململكة 
املغربّية واألس��واق املجاورة له��ا. وتأيت هذه 
اللق��اءات يف إطار جهود إث�راء يف مجال تنمية 
امنية غر النفطية يف األس��واق  الص��ادرات العرُ
الواع��دة والتي تع��ّد مملكة املغ��رب واحدة 
منها، لكونها إحدى املحطات الهامة التي ميكن 
من خاللها إعادة التصدي��ر للبلدان األفريقية 
املج��اورة. ك��ام تأيت ه��ذه اللق��اءات تفعياًل 
للعالق��ات التجارية بني البلدين ضمن اتفاقية 
التجارة العربية الحرة الكرى وتستهدف عدًدا 
م��ن القطاعات الواع��دة لدينا والت��ي تتميز 
منتجاته��ا بالج��ودة العالية، وتنطل��ق اليوم 
اللقاءات بفندق حياة ريجنيس بالدار البيضاء 
وس��ط آمال بتحقيق صفقات تجارية وعقود 

تصدير إىل السوق املغريب.

»إثراء« تنظم لقاءات ثنائية لتعزيز التبادل التجاري

زيارات ميدانية لتعريف الُمصّدرين 
الُعمانيين بطبيعة السوق المغربي

الرؤية – أحمد الجهوري

انطلق��ت أم��س يف مركز ع��امن للمؤمترات 
واملع��ارض فعالي��ات منت��دى االجتامع��ات 
املتخص��ص  ال��دويل   )M & I( والحواف��ز 
يف قط��اع س��ياحة األع��امل وال��ذي تنظمه 
 World وزارة الس��ياحة بالتع��اون مع رشكة
Wide Events العاملي��ة وع��دد من الرشكاء 
يف القطاع الس��ياحي العامين مبش��اركة 400 
رشكة ومؤسس��ة ومنشأة س��ياحية وفندقية 
من مختلف دول الع��امل معظمها من القارة 
األوروبية، بينها 210 من الرشكات املتخصصة 
يف تسويق وبيع تنظيم فعاليات قطاع سياحة 
األع��امل، إضاف��ة إىل أك��رث م��ن 180 رشكة 
ومنش��أة من مؤسس��ات القطاع الس��ياحي 
الع��امين املتخصص��ة يف اس��تضافة وتوف��ر 

خدمات قطاع سياحة األعامل من اجتامعات 
وحوافز ومؤمترات ومعارض دولية. وافتتحت 
س��عادة ميثاء بنت س��يف املحروقية وكيلة 
وزارة السياحة فعاليات منتدى االجتامعات 
والحواف��ز )M & I( بكلمة ترحيبية تطرقت 
فيه��ا إىل أهمي��ة تنظي��م امللتق��ى العاملي 
وتواجد املش��اركني املتخصصني يف الس��لطنة 

ع��ى م��دى األي��ام األربع��ة للمنت��دى ليك 
يتعرفوا بأنفس��هم عى املقومات الس��ياحية 
التي تتمتع بها وجاهزيتها الكاملة الستضافة 
مختلف أنواع فعاليات س��ياحة األعامل، إىل 
جانب اجتامعهم مبمثيل مؤسسات ومنشآت 
القطاع السياحي العامين للتباحث والتعاون 
وعقد اتفاقي��ات العمل في��ام بينهم.  وبدأ 

برنامج منتدى االجتامع��ات والحوافز بعقد 
اجتامع��ات العم��ل املبارشة ب��ني الرشكات 
يف  املتخصص��ة  واملنش��آت  واملؤسس��ات 
تس��ويق وبيع تنظي��م الفعالي��ات الدولية 
لقطاع س��ياحة األعامل وبني مزودي الخدمة 
ومس��تضيفيها. ويتعاون عدد من الرشكاء يف 
القطاع الس��ياحي العامين مع وزارة السياحة 
الس��تضافة املش��اركني يف املنت��دى وتنظيم 
اجتامعات��ه وفعاليات��ه وجوالته الس��ياحية، 
ومنه��ا الطران العامين الناقل الوطني ومركز 
��امن للمؤمترات واملع��ارض وفندق كراون  عرُ
ب��الزا التابع للمرك��ز وفندق هرم��ز جراند 
وفندق س��ندس روتان��ا واملكت��ب الوطني 
للسفر والس��ياحة، باإلضافة إىل فندق قرص 
البس��تان ريتز كارلتون ومنتجع شنغريال بر 

الجصة وفندق كمبينسيك املوج مسقط.

مسقط – الرؤية

نظم املركز الوطني لألعامل، التابع للمؤسسة 
“مدائ��ن”،  الصناعي��ة  للمناط��ق  العام��ة 
وبالتعاون مع حاضنة “ريادة” أمس جلس��ة 
“مشورة”، باستضافة مسؤولني من مركز عامن 
امن  للوجيس��تيات ورشكة مواصالت، وبريد عرُ
مبجموعة “أس��ياد” للحديث حول اس��تدامة 
الرشكات الناش��ئة والفرص اللوجستية املتاحة 
يف املركز لرواد ورائدات األعامل يف الس��لطنة، 
وذل��ك ضم��ن فعالي��ات “األس��بوع العاملي 
لريادة األعامل”، يف مقر الهيئة العامة لتنمية 

املؤسسات الصغرة واملتوسطة.
وأوض��ح املس��ؤولون أنَّ املركز يت��وىل قيادة 

االس��راتيجية الوطني��ة اللوجيس��تية الهادفة 
إىل جعل الس��لطنة مركزاً لوجيستياً عاملياً من 
خ��الل وضع خطط تنمية األس��واق الوطنية، 
وتس��هيل إجراءات األعامل التجارية، وإدخال 
التطبيقات التقنية املتقدم��ة، ودعم الجهود 
الوطني��ة لتنمية رأس املال البرشي، وذلك عر 
ثل إحدى أهم الركائز األساسية  التقنية التي مترُ

يف االس��راتيجية الوطنية اللوجيس��تية 2040 
من خالل مس��اهمتها وبشكل كبر يف تحسني 

أداء الخدمات اللوجيتسية يف السلطنة.
وأش��ار املس��ؤولون يف رشكة مواصالت إىل أن 
مهم��ة الرشكة تتمثل يف تش��جيع اس��تخدام 
وس��ائل النقل العامة وجع��ل خدمات النقل 
العام��ة جذابة لالس��تخدام، وتقدي��م اتصال 

أريض متكام��ل وامت��الك بني��ة تحتي��ة ذات 
كفاءة متكن من تحقيق رؤية الرشكة، وتقديم 
خدمات آمنة وصديقة للبيئة، وكذلك تخفيف 

االزدحام يف املدن. 
كام أوض��ح املس��ؤولون يف “بري��د عامن” 
أن الرشك��ة تع��د منصة لوجس��تية مبتكرة 
تق��دم مجموع��ة م��ن الخدم��ات املميزة 
التي تتيح التواصل م��ع جميع أنحاء العامل 
وذل��ك باالعتامد ع��ى التقني��ات الرقمية 
واإللكرونية كأسلوب عمل لضامن خدمات 
بريدي��ة موثوقة عالية الج��ودة، كام تتميز 
الرشك��ة بالرسعة والكف��اءة والدق��ة التي 
تعد من الس��امت اإلبداعية لجميع الحلول 

واملنتجات الريدية.

400 مؤسسة تثري منتدى االجتماعات والحوافز لسياحة األعمال 

بمشاركة »أسياد« و»مواصالت« و»عمان للوجيستيات« 

فرص استثمارية لرواد األعمال في جلسة »مشورة«



الرئيس التنفيذي - رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

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

املحليات
محول: 207 , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
االعالنات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

مؤسسة عامن للصحافة والنرش
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

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

ال شــك أن القيم الفكرية تظل ثابتة 
ال تتغري مع تغري الظروف واملعطيات 
الكثــرية التــي ليســت أساســية يف 
ثقافة الشــعوب، لكن التفاصيل يف 
تطبيقها هي التي تختلف، بحســب 
الظــروف والتحــوالت؛ فالقيم التي 
تتعارف عليها األمم والثقافات ليس 
من الســهل تغييبها أو إقصاؤها من 
التداول واملعايشــة الفكرية، وعدم 
التنازل عنها مسألة مهمة؛ كونها من 
الثقافــة التي ال ميكــن التنازل عنها 

لثقافات أخرى تختلف عنها فكريًّا.
ومصطلح السياســة يف أمــة العرب 
كان مقروًنــا مبفهــوم  واملســلمني، 
الرشــد والتهذيب، والتدبري السليم، 
حتى إنَّ اإلمام أبا عبدالله بن محمد 
القلعي -الذي عاش يف مدينة مرباط 
مبحافظــة ظفار- وضع كتاباً ســاه 
»تهذيب الرياسة وترتيب السياسة«، 
ومع َمكانتــه العلمية يكاد ال يعرف 
عنــه أحــد، إال فيا نــُدر من بعض 
الباحثني القالئل، ويف ســطور عابرة. 
وهناك كتب غــريه يف هذا املضار، 
ومجالها  السياســة،  مفهوم  طرحت 
القيمي الذي يرافق السياســة، لكن 
لألســف بعض هذه الكنوز الفكرية 
يف هذا الجانب املهم الذي اعتنى به 
بعض العلــاء مل تلق ذاك االهتام 
املبتغــى ألســباب معروفــة، منها: 
قضيــة الرتاجع الحضــاري والعلمي 
الــذي غيَّب األمة لفــرتة طويلة وال 
تزال لألســف تعيش بقــدر ال ميكن 

نكرانه!
ونتيجًة لالحتكاك بالحضارة الغربية 
املعارصة، ويف ظلِّ التخلف والرتاجع 
العريب واإلســالمي عىل مســتويات 
كثرية يف القرن التاســع عرش والقرن 
العرشيــن، اختلَّت هذه املفاهيم يف 
واقعنا، خاصة بعد احتالل االستعار 
ملعظم البلــدان العربية، ومحاوالته 
الحثيثــة فــرض مفاهيمــه الفكرية 
والثقافيــة والسياســية، بالرتغيــب 
حيناً وبالجــروت حيناً آخر.. ونجح 
طات ال  يف بعض مــا أراده من ُمخطَّ
شك، ال يتَّسع املجال للرسد، وبدأت 
تظهر إىل السطح العريب، وبعض من 
تأثَّروا بالفكر الغــريب كانوا يف مرص 
والشــام والعراق، األفكار السياسية 
الغربيــة؛ مــن خــالل املؤسســات 
العلميــة والبحوث الدراســية، ومن 
الغربيني،  األســاتذة  بعــض  خــالل 
وُجلُّهم من املسترشقني، ولعل أهمها 
عها  البعثــات الدراســية التي شــجَّ
االســتعار، ال من أجل إرساء العلم 
الخالص والفكر النهضوي املســتقل 
عــن التأثري الغريب النتشــال الوضع 
املتخلف لواقعنا العريب، بل من أجل 
-كا يقول د. محمد عابد الجابري- 
إرساء مفاهيمه وأفكاره ومخططاته، 
لة لسياســة االخــرتاق هذه:  كُمحصِّ
»وإذا كان األيديولوجــي هــو رصاع 
وتفســري  الحــارض  تأويــل  حــول 
املــايض والترشيع للمســتقبل، فإنَّ 
»االخرتاق« يستهدف األداة التي يتم 
بها ذلك التأويل والتفسري والترشيع: 
يف  ووســيلتها  الفعــل  يســتهدف 
التعامل مــع العــامل: »اإلدراك« أي 

نعم اإلدراك«.
والنظريات  الفلســفات  وانتــرشت 
الغربية يف الحكم والسياسة والفكر 
عموًمــا، مثــل املكيافيلية الشــهرية 
اإليطــايل  الفيلســوف  إىل  -نســبة 
»مكيافييل«، صاحب كتاب »األمري«، 
»الغايــة  مبقولــة  اشــتهر  والــذي 
و«البارتيونيــة«  الوســيلة«-  تــرر 
ى  -نســبة إىل »بارتيو«، أو ما ُيســمَّ
ومراتــب  الصفــوة«  بـ«حكومــة 
نســبة  و«املاركســية«  الطبقــات- 
ــس إىل  إىل كارل ماركــس، التي ُتؤسِّ
الكادحني،  الطبقات، وسيطرة  رصاع 
مُلحاربــة اإلمرياليني...إلخ. كل هذه 
الفلســفات أقصت الكثري من القيم 

واألخالق املعترة، واعترتها غري ذات 
قيمــة مادية أو فكــرة عتيقة بالية، 
عندما تكــون هناك وســيلة وغاية 
أخرى، إال أنَّ »مكيافييل« -كا يقول 
د. فتحــي الدريني- هــو الذي أثار 
مســألة العالقة بني السياســة وبني 
القيم اإلنسانية، أو السياسة والدين 
جملــة، فــكان فصل السياســة عن 
أولئك فصــاًل تاماً »السياســة أوالً«، 
ومبدأ »الغاية ترر الوسيلة«، ومبدأ 
»الحــق لألقوى«، ومبــدأ »الفضائل 
الوصولية«،  »فن  ومبدأ  السياسية«، 
بوجــه  الســيايس«،  و«التكتيــك 
عــام، وهــذه األصول التــي نهضت 
املكيافيلية«،  »السياســية  بالفلسفة 
هي التي تلقاها رواد الفكر السيايس 

الحديث، بل واملعارص«.
وقــد ال نغايل إذا قلنــا إنَّ االنحراف 
الــذي حصــل يف انفصــام املفهوم 
الســيايس عن معياره الذايت، خاصة 
بعــد اســتقالل الكثــري مــن الدول 
العربية يف الخمسينيات والستينيات 
من القرن املايض، والُبعد عن داخل 
الــرتاث العــريب اإلســالمي، أدى ملا 
ُيشــبه املعضلة السياســية يف كيفية 
الخروج من مأزق استجالب األفكار 
والنظــم، مــن خارج  والسياســات 
األوطان، والتي وقعت يف مشــكالت 
األســطورية  بالقصة  رنا  ُتذكِّ كبــرية، 
املعروفــة لـ«الديك« الذي أراد يوماً 
أن ُيقلِّــد الطاووس، فــال هو عرف 
تقليدهــا يف مشــيتها، وال اســتطاع 
العودة ملشــيته الســابقة، ومن هنا 
تفرَّقت الدول، وتحول السياســيون 
إىل مقلدين، فبعضهم لجأ إىل النظم 
الليرالية، بكل ظروفها وفلســفاتها، 
وبعضهــم طبَّــق الفكــر املاركيس، 
واجرتار الــرصاع الطبقــي، دون أن 
تكون هناك طبقات واقعية للرصاع 
وفق هــذا املفهــوم، وبعضهم وقع 
يف قصة مشــية »الديك للطاووس«، 
ال هــذا وال ذاك، فتحوَّلت األمور إىل 
انقالبات ورصاعــات، وتوترات منذ 
الخمســينيات من القرن املايض، وال 
نــزال يف املربــع األول. وال شــك أنَّ 
هناك تقاطعاً يف مفاهيم السياســة 
العــريب  املصطلــح  يف  ومضامينهــا 
اإلسالمي عنه يف املصطلح الغريب يف 
جوانب كثرية، لكــن أيضا من الحق 
أن الغــرب مل يبــق يف نفــس املربع 
لألفــكار التي أرشنا إليهــا منذ بروز 
الكثــري مــن الفلســفات املختلفة، 
فتطــوَّرت الدميقراطيــات، وأصبــح 
العقد االجتاعي السيايس منضبطاً، 
وهنــاك ضوابط أخالقية للمارســة 
السياســية، ترتفــع إىل مســتويات 
جديرة باالحــرتام، ونتمنى أن نقلد 
هذه األخرية، ألنها ستأيت باالستقرار، 
لكــن تظل األمة بحاجة لالســتمداد 
من داخلهــا أوالً، والحفــر يف تراثها 
لألخــذ واملراجعــة، ملــا هــو جدير 
بالتطبيــق الواعي والســليم ملا هو 

أنفع وأفضل لواقعنا.

المنجز الفكري اإلنساني
مضامين السياسة 

في عصرنا!
ترتجم جائزة الســلطان قابــوس للثقافة 
والفنون واآلداب اهتام حرضة صاحب 
الجاللــة -حفظــه الله ورعــاه-  باملنجز 
الفكري اإلنســاين، واالحتفاء باملعرفة أّن 
وجدت طاملا أّنها تصب يف صالح البرشية 

وترسيخ الوعي الثقايف.
الجائــزة مبــا لهــا من ترشيف مُبســمى 

جاللتــه – أّيــده اللــه- ووســامه الذي 
مينحــه للفائزيــن؛ تعــد أرفــع جائــزة 
ثقافيــة تقدمها الدولة لألدباء واملبدعني، 
وتحظى باهتام ومشاركات واسعة عىل 

الصعيدين املحيل والدويل.
وســيتم اليــوم اإلعــالن عــن الفائزين 
بدورتهــا الثامنــة، والتــي يشــارك فيها 

هذه املــرة العانيون جنبا إىل جنب مع 
إخوانهم العرب يف مجاالت علم االجتاع 
عن فــرع الثقافة، والطــرب العريب عن 
فرع الفنــون، ومجال أدب الرحالت عن 

فرع اآلداب.
إّن جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون 
واآلداب تعكــس حــرص الســلطنة عىل 

املســاهمة يف إثراء حركة املعرفة العاملية 
ودورها يف االرتقاء باإلنســانية نحو آفاق 
التنوير واســتخدام العقل ومــا ينتج عنه 
معــارف وعلوم لخدمة اإلنســان، وإعار 

الكون عىل أسس التعايش 
وســريورة  واالســتدامة 

عجلة التطور والناء.

رؤية

عبدالله العليان

يف العام 1760م، بــدأْت بريطانيا 
الثورة  -وبالتحديد يف مانشســرت- 
الصناعية، وهــي تحويل الصناعة 
من اليدوية إىل املاكينة، والتوظيف 
كان أســبوعيًّا، وعــىل العامل أن 
يتقيَّد بالعمل 100 ساعة أسبوعياً 
لـ6 أيام يك يتســلم أجره كاماًل، أي 
ما ُيقارب 17 ســاعة يوميًّا تتخللها 

ساعة واحدة لالسرتاحة.
وكان هذا اســتعباًدا إال أن الُعال 
مل يشعروا به بدايًة، ألن عقودهم 
كانت قصرية املدى، ومع استمرار 
الحــال وغياب أوليــاء األمور عن 
بيوتهم، وُمعاناة النســاء واألطفال 
مــن عدم وجــود رب األرسة رغم 
وجود الطعام والرشاب والكســاء، 

بدأت الثورة عىل الثورة.
ويف العــام 1817م بدايــة القــرن 
التاسع عرش، ضجَّ القادة العاليون 
وطالبوا بالتغيــري، وتبنَّى قضيتهم 
الناشــط االجتاعي روبرت أوين، 
وطالب أصحــاب املصانع بتقليل 
ســاعات العمــل إىل 8 ســاعات، 
ونادى مبناداتــه املعروفة تاريخيًّا: 

»مثاين ساعات للعمل، مثاين ساعات 
للعائلة، مثاين ساعات للراحة«.

ولقرٍن، مل يسمع أصحاب املال إىل 
رَصخات العال، إىل أْن جاء هرني 
ر تغيري  فــورد يف العام 1926م وقرَّ
نظــام العمــل إىل أربعني ســاعة 
أســبوعيًّا عىل مدى خمســة أيام، 
مــع اإلبقاء عىل رواتــب العاملني 

كا هي.
وعندمــا ســألته مجلــة »ورلــدز 
ورك« عن قراره، كان رده: »وقت 
الفراغ ُعنرص ال ِغنى عنه ليك تنمو 
السوق االستهالكية؛ ألنَّ األشخاص 
العاملــني يحتاجون وقتا حرًّا كافًيا 
ليستخدموا فيه السلع االستهالكية 

مبا فيها السيارات«.
وأقــر الكونجــرس األمريــيك عام 
ســاعات  د  ُيحدِّ ترشيًعــا  1940م 
العمــل بأربعني ســاعة أســبوعيًّا 
عىل مدى خمسة أيام، ليصري هذا 
معيارا عامليا منــذ ذلك الحني إىل 
يومنا. وبقي نظــام العمل ُمقيَّداً 
بـ8 ســاعات عمــل مــن الثامنة 
صباحا إىل الخامســة مساء، والتي 

هي 9 ساعات كاملة تتخللها ساعة 
اســرتاحة. وبناًء عــىل ذلك، يجب 
تعديل قانون العمل العاين الذي 
ينــص عــىل أن االســرتاحة نصف 

ساعة اتِّباعاً للقانون الدويل!
وحتى يف فرتة اســتعباد الُعال إن 
جاء العامل متأخراً بســاعة، فإنه 
يعوضها بســاعة الراحة، ومل يكن 
مقرتح التعويض بساعة بعد العمل 
نافعــا؛ ألن املصانــع كانت توِقف 
مكائنها للراحــة؛ فهي كانت أهم 
لديهم من الُعال! إن مات عامل 
ُيعــوض بعامل آخر، أمــا املاكينة 
فتصليحهــا يكلف الكثــري! ولكن 
أشد  اصبحت  الحالية  مؤسســاتنا 
من استعباد املصانع تلك، فهي ال 
ترَض بقبول ســاعة االسرتاحة من 
املوظف مقابل تأخــريه أو رغبته 
للخــروج باكــراً، وإن كانــت تلك 
مبادلــة منطقية، فعــىل املوظف 
إكال ســاعات العمل واإلنتاجية 

وليس التقيُّد بالدخول والخروج!
ونذهــب إىل بريطانيــا وأمريــكا 
ستا هذا القانون الُعايل  اللتني أسَّ

ولتطورهــا وتقدمهــا، فإنها قد 
تــا هذا القانون، وتبعتها الكثري  غريَّ
من الدول املتقدمة؛ وذلك لبعض 
الوظائف التي تحتِّم عىل املوظف 
التوافــر بنظــام 24 يف 7، ولعــدم 
التضييق عليه فإنه يبقى غري مقيد 

بالبصمة!
ولكــن لألســف يف دولنــا ال يزال 
قانون »البصمة« ثابتا عىل جميع 
أنــواع الوظائف، املقيــدة والحرة 
يف أغلب املؤسســات، وهذا يدل 
عىل أننــا ما زلنا نعيــش يف العام 
1940م! إال القليل من املؤسسات 
التي أصحابها من العقول املثقفة 
التــي تســعى للتقــدم وزيــادة 
الالمبارش،  اإلنتــاج بقانون فــورد 
وهو عــدم التضييق عىل املوظف 
والرتابط معــه بعالقة طيبة حتى 
ال يكره مؤسسته؛ ألنه إذا مل يصل 
إىل درجــة الُكره ملؤسســته، فإنه 
ســيعمل لها بنشاط وحب وتفاٍن، 
وهــذه العوامل الثالثــة هي من 
العوامل األساســية لزيادة اإلنتاج 

الوظيفي.

أنيسة الهوتية

َتَتداخــل األفراح حــني يهل علينا 
شــهر نوفمر املجيــد؛ فهي فرحة 
وطــن وفرحة شــعب وقائد، وأي 

قائد!
ل  فمع دخــول هذا الشــهر، تتبدَّ
الفرحــة  ُمتطلِّعــة إىل  املشــاعر، 
الكــرى بقدوم الثامــن عرش من 
نوفمر، ذكرى العيد الوطني لهذا 
البلــد العريــق.. العيــد الوطني 

التاسع واألربعون املجيد.
تتــواىل  النوفمريــة  فاألفــراح 
علينــا هذا العام بُصــورة مختلفة 
وبأفــراح متواصلــة. ولعــيلِّ هذا 
العــام أحظى بنصيب األســد من 
األفراح النوفمرية عىل املســتوى 
الشخيص.. ففي األول من نوفمر، 
كان االحتفــاء بعيــد ميــالد أحد 
أوالدي، أعقُبــه يف الســادس من 
نوفمر االحتفــاء بتخرُّج ابنتي يف 
كليــة الرتبية بالرســتاق وتكرميها 
ضمن الطــالب املتفوقني األوائل، 
أعقب ذلك االحتفاء مبولد الرسول 
املصطفــى -عليــه أفضــل الصالة 

وأزىك التسليم.
اســتقبلنا  األفــراح حني  وتتــواىَل 
األمطــار يف العــارش مــن نوفمر؛ 
املنخفض  أخــدود  تأثريات  نتيجة 
الســلطنة  الذي شــهدته  الجوي، 
خالل هذا األســبوع وتصادف مع 

إجــازة املولــد النبــوي الرشيف. 
منا يف صحيفــة “النبأ”  كذلــك نظَّ
اإللكرتونيــة امللتقــى األول ألرسة 
تحرير وإدارة الصحيفة يف مسقط؛ 
من أجــل التعارف وتبــادل اآلراء 
واألفكار والخرات بني أفراد طاقم 
جميلة  احتفالية  وكانــت  “النبأ”، 

تزامنت مع األفراح النوفمرية.
ومن هذا اليوم، وحتى يوم السابع 

عرش، ثم الثامن عرش من نوفمر، 
نأمــل أن تكون هنــاك مفاجآت 
مفرحة ومناســبات سعيدة. أما يف 
الســابع عرش من نوفمــر، وقبل 
العيد الوطني املجيد بيوم، فسوف 
تهل عيلَّ ذكــرى ميالد ابنتي التي 

احتفينا بتخرُّجها قبل أيام.
بعــد ذلــك، ســيهلُّ علينــا العيد 
الكبري، والذكرى التي ينتظرها كل 
ُعــاين وُعانية، وهــي االحتفال 
املجيد،  الـــ49  الوطنــي  بالعيــد 
ســائاًل املــوىل العــيل القديــر أن 
ُيعيــد هذه املناســبة الغالية عىل 
حرضة صاحب الجاللة الســلطان 
قابوس بن سعيد املعظم -حفظه 
الله تعاىل- وعىل الشــعب الُعاين 
باليمن والركات، وأن ميتع جاللته 
بالصحــة والعافيــة، مترضعني إىل 
املوىل العــيل القدير أن يديم عىل 
ُعان أمنها واستقرارها، وأن َينعم 
الشعب الُعاين بالرخاء واالزدهار.

... إنَّ بالدنــا -ولله الحمد- ماضية 
يف ثبات واطمئنان وفق السياســة 
الحكيمــة التــي رســمها حــرضة 
صاحب الجاللة الســلطان قابوس 
بن ســعيد املعظم، وتســري وفق 
ُخطى مدروسة، ومنهجية وثوابت 
نت الســلطنة من  راســخة قد مكَّ
لتَها  أخذ مكانة رفيعة املستوى، أهَّ

ألن تحظى بالتقدير واالحرتام من 
كافــة دول العــامل؛ حتى أصبحت 
ُعان مرضَب املثــل الذي ُيحتذى 
يف األمــن واالســتقرار والتعايــش 
ونبذ الفرقــة والطائفية واملذهبية 
التــي مل تجد لها موطــَئ قدم يف 

بالدنا ولله الحمد واملنة.
ويف الجانــب االقتصاديــة، فُعان 
تتمتــع مبقومات  الحمــد-  -ولله 
موقعهــا  بفضــل  اقتصاديــة 
اإلسرتاتيجي والذي يؤهلها لتكون 
يف مصــاف الــدول املتقدمة؛ من 
الصناعية  املناطــق  إنشــاء  خالل 
واملوانــئ الحــرة التــي أصبحت 

أنظار العامل تتجه إليها.
تتمتــع  الســياحي،  املجــال  ويف 
ســياحية  مبقومــات  الســلطنة 
كبرية من خالل تنوع تضاريســها، 
والتنــوع يف املناخ، وأهم من هذا 

وذاك األمن واألمان واالستقرار.
... إنَّ الحديث يف هذه املجاالت ال 
يســتوعبه مقال يحتوي عىل بضع 
كلــات، بل يحتــاج مجلدات إن 
اســتطاعت أن تحوي الكم الهائل 
مــن املعلومــات، فُعــان عريقة 
بعراقة الزمــن، وقالُعها وحصونها 
وأفالجها  وأســواقها  ومســاجدها 
شــاهدة عىل عراقتهــا منذ آالف 

السنني.

طالب المقبالي
muqbali@gmail.com

فرحة وطن

الثورة الصناعية وقانون فورد
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األفراح 
النوفمبرية 

تتوالى علينا هذا 
العام بُصورة 

مختلفة وبأفراح 
متواصلة

تحول السياسيون 

إلى مقلدين، 

فبعضهم لجأ إلى 

النظم الليبرالية 

ق  وبعضهم طبَّ

الفكر الماركسي
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الرؤية - نجالء عبدالعال

أطلَق البنُك الوطنيُّ الُعامين »روبوت 
تفاع��ي« يع��دُّ األول م��ن نوع��ه يف 
ذ  القط��اع امل��ريف بالس��لطنة. وينفِّ
الروب��وت ع��ددا م��ن امله��ام الت��ي 
تش��مل الرتحيب بالعم��اء والتعرف 
االستفادة  عليهم، ومس��اعدتهم عىل 
م��ن خدم��ات البن��ك، وال��رد ع��ىل 

استفساراتهم املختلفة. 
وق��ال فيص��ل محمد ألي��داث املدير 
الع��ام رئيس مجموع��ة التحول لدى 
البنك الوطني الُعامين: يشكل االبتكار 
إحدى الركائز األساس��ية ألعاملنا؛ لذا 
نحرص دامئاً عىل الرتحيب باإلمكانيات 
التي توفرها لنا التكنولوجيا الحديثة، 

وم��ا تجلبه من تغيريات. وانطاقا من 
هذا املبدأ، استحدثنا »روبوت« يعمل 
ر لعمائنا  بالذكاء االصطناعي ليك يوفِّ
تجرب��ة مرفي��ة ال ُتضاه��ى؛ لتلبية 
تطلعات األجيال القادمة من العماء 
واالس��تفادة من التقني��ات الحديثة، 
ومنتج��ات  بخدم��ات  وتزويده��م 
وتس��بق  متطلباتهم  تلب��ي  مبتك��رة 

املستقبل.
ويع��دُّ الروب��وت أح��دث االبت��كارات 
التكنولوجية التي أضافها البنك الوطني 
الُعامين ملحفظته التي تشمل البطاقات 
امل��زودة بتقني��ة »الدف��ع ع��ن ُبعد«، 
وبطاقات بديل مس��بقة الدفع للعماء 
وغري العماء. وتقديراً لريادته للتجربة 
املرفية الرقمية، تمَّ تكريم البنك بعدٍد 

من الجوائ��ز املرموقة؛ حيث تمَّ تكريم 
البنك ع��ىل وصول��ه ل��أدوار النهائية 
لجائ��زة »جارترن - عني ع��ىل االبتكار«، 
والتي يسعى الكثريون للفوز بها ضمن 
جوائز منطقة أوروبا، والرشق األوس��ط 
وإفريقيا، كام حاز البنك جائزة »أفضل 
مركز لابتكار« املمنوحة من قبل جوائز 
إيش��ني بانكر، وجائزة »أفضل ابتكار يف 
البطاقات للعام«، وجائزة »أفضل بطاقة 
مس��بقة الدفع للعام«، وجائزة »أفضل 
منتج للدفع املسبق للعام«، خال حفل 
توزيع جوائز »البطاقات الذكية ووسائل 
الدف��ع بال��رشق األوس��ط«، فضًا عن 
جائزة »أفض��ل تطبيق مريف للهواتف 
املحمولة يف السلطنة للعام 2019«، من 

املجلة الدولية لأعامل.

في إطار إستراتيجيته لالستفادة من مستجدات الذكاء االصطناعي

البنك الوطني العماني يطلق »الروبوت التفاعلي« لتحسين التجربة المصرفية للعمالء
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مسقط - الرؤية 

اجتمَع مجلُس إدارة رشكة مسقط 
لتوزي��ع الكهرب��اء -إحدى رشكات 
مجموعة “مناء”- ملناقش��ة العديد 
ب��أداء  املتعلق��ة  املواضي��ع  م��ن 
الرشك��ة خ��ال الرب��ع الثالث من 
الع��ام الجاري يف جوان��ب الصحة 
املالية  النتائج  واعتامد  والس��امة، 
غري املدقق��ة وأداء الرشكة يف باقي 

املواضيع الحيوية.
وي��أيت اجتامع مجل��س إدارة رشكة 
مس��قط لتوزي��ع الكهرب��اء ضمن 
خ��ال  الدوري��ة  االجتامع��ات 
العام؛ بهدف متابعة س��ري األعامل 

التي  املتنوعة  واألنش��طة والربامج 
ُتسهم يف تحقيق مصالح املساهمني 
مختل��ف  يف  املش��رتكني  وخدم��ة 

واليات محافظة مسقط.

مسقط - الرؤية

تب��دأ، الي��وم، املرحل��ة الثانية من 
االكتت��اب العام عىل أس��هم رشكة 
مس��ندم للطاق��ة )قي��د التحويل( 
-إح��دى رشكات مجموع��ة النفط 
العامنية وأوربك- وتنتهي الخميس 
21 نوفم��رب. وذل��ك بع��د اإلغاق 
الناجح للمرحلة األوىل من االكتتاب 
الع��ام، ومن املتوقع إدراج أس��هم 
رشك��ة مس��ندم للطاقة يف س��وق 
مس��قط لأوراق املالية يف األسبوع 
األول م��ن ش��هر ديس��مرب 2019، 
الخاصة  بعد اس��تكامل اإلجراءات 
بالتس��وية ورد املبال��غ الفائض��ة. 
وُيثِّل قس��م أعامل بنوك االستثامر 
يف بن��ك مس��قط املستش��ار املايل 
ومدي��ر اإلصدار الوحي��د لاكتتاب 

العام.
ويعتمُد الط��رح يف املرحلة الثانية 
-وال��ذي يس��تهدف املس��تثمرين 
األفراد- عىل تثبيت س��عر الس��هم 
املعروض عند 316 بيسة. وسيشهد 
الط��رح اس��تخدام آلي��ة االكتتاب 
اإللكرتوين من جانب املس��تثمرين، 
ويعني ذلك أنَّ املس��تثمر بإمكانه 
االكتتاب وه��و يف منزله أو مكتبه 
م��ن خ��ال تطبيق��ات الخدمات 
املرفية عن طريق الهاتف النقال 
وعن طري��ق اإلنرتنت التي يوفرها 
وكاء االكتت��اب. ووفق هذه اآللية 
اإللكرتوني��ة الجدي��دة، ل��ن تُكون 
هناك طلبات اكتت��اب مطبوعة يف 
فروع وكاء االكتتاب كام كان الوضع 
يف عملي��ات االكتتاب الس��ابقة يف 
السلطنة. وبإمكان العماء التواصل 
م��ع أٍي م��ن وكاء االكتتاب -بنك 
العامين  الوطن��ي  والبنك  مس��قط 
وبنك ظف��ار والبنك األهي ورشكة 

الخليجية بادر ألسواق املال وأوبار 
كابيتال واملتحدة ل��أوراق املالية- 

ألية استفسارات.
وقال س��لطان الربط��امين املتحدث 
باس��م املس��اهمني: إنَّ الطرح يعد 
النفط  ملجموع��ة  معياريًّا  م��ؤرشاً 
ا  العامنية وأوربك؛ إذ إننا سعداء جدًّ
بنجاح املرحلة األوىل من االكتتاب 
الع��ام، والتي تعترب م��ؤرشا إيجابيا 
عىل الثقة يف ه��ذا القطاع الحيوي 
ه  وأداء رشكة مسندم للطاقة. ونتوجَّ
بالشكر إىل كافة املستثمرين الذين 
أس��هموا يف تحقي��ق ه��ذا النجاح 

الباهر يف اكتتاب املرحلة األوىل.
م��ن جانب��ه، ق��ال أحم��د طفيل 
الرحم��ن رئيس مجلس إدارة رشكة 
مسندم للطاقة: بعد نجاح املرحلة 
األوىل، بإمكان املس��تثمرين تقديم 
طلبات االكتتاب؛ ليكونوا جزءا من 
قص��ة نجاح رشكة مس��ندم للطاقة 
ويحصل��وا عىل متوس��ط توزيعات 
تصل إىل 8.8% يف العام )باستثناء 2 
بيس��ة مصاريف إصدار( والحصول 

عىل التوزيعات يف ديسمرب.
املس��تثمرين  اس��تجابة  وكان��ت 

للمرحل��ة األوىل قوي��ة؛ حي��ث إنَّ 
طلبات االكتتاب تجاوزت األس��هم 
املطروح��ة يف املرحل��ة األوىل من 

االكتتاب العام ب�5.6 أضعاف.
وبناًء عىل آلية تحديد السعر التي 
ت��مَّ إكاملها من خال بناء س��جل 
األوامر، تم تحديد س��عر تخصيص 
األس��هم عند 316 بيس��ة للس��هم 
الواح��د. ومن املتوق��ع أن يحصل 
املس��تثمرون يف االكتت��اب الع��ام 
عىل أول توزيع��ات لأرباح، والتي 
تبلغ 27.6 بيسة للسهم الواحد، يف 

ديسمرب املقبل.
ووفقاً لنرشة اإلصدار، فمن املتوقع 
أن ُتعلن رشكة مس��ندم للطاقة عن 
التوزيعات التالية بواقع 13.8 بيسة 
للس��هم الواح��د يف م��ارس 2020. 
ويف ظل ه��ذه التوزيعات املتوقع 
إعانها يف ديس��مرب وم��ارس، فإنه 
من املتوقع أن يحصل املستثمرون 
يف االكتت��اب العام ع��ىل توزيعات 
تصل إىل 41.4 بيسة للسهم الواحد 
خال األشهر الستة األوىل بعد رشاء 
األسهم املطروحة لاكتتاب العام يف 

الطرح األويل.

الرؤية - مريم البادية

انخفَض املؤرُش العام لس��وق مسقط لأوراق 
املالي��ة، يف إغ��اق أمس، إىل مس��توى 4053 
نقطة تقريبا؛ وخرس 19 نقطة، بنسبة 0.466 
يف املئ��ة، مقارن��ة مبس��توى إغاقه الس��ابق. 
وانخفض مؤرش العائد الكي ليصل إىل 4317 

نقطة.
وشهدْت جلسة أمس انخفاضا يف قيم التداول 
إىل 1.627 ملي��ون ريال بنس��بة انخفاض 27 
يف املئة عام كانت عليه يف الجلس��ة السابقة، 
ووصل��ت خاله��ا إىل 2.214 ملي��ون ري��ال. 
وانخفضت القيمة الس��وقية بنسبة 0.209 يف 

املئة، وبلغت ما يقارب 18.80 مليار ريال.
وبلغ��ْت قيمة رشاء غ��ري العامنيني 819 ألف 

ريال وبنسبة 50 يف املئة من إجاميل العمليات، 
فيام س��جلت قيم��ة بيع غ��ري العامنيني 233 
ألف ريال وبنس��بة 14 يف املئة، وارتفع صايف 
االس��تثامر غري الع��امين 586 ألف ريال عامين 

وبنسبة 36 يف املئة.
وأغلق القطاع املايل عند مستوى 6506 نقاط 
منخفضا 42 نقطة وبنسبة 0.66 يف املئة، فيام 
أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4449 نقطة 
منخفضا 61 نقطة وبنسبة تغري 1.37 يف املئة. 
وأغل��ق قطاع الخدمات عند مس��توى 1943 
نقطة منخفض��ا 3 نقاط وبنس��بة تغري 0.19 
يف املئ��ة. وأغلق مؤرش الس��وق الرشعي عند 
مس��توى 549 نقطة منخفضا 7 نقاط وبنسبة 

1 يف املئة.
وجرى التداول، أمس، عىل أس��هم 43 رشكة، 

ارتفعت منها 5 رشكات وانخفضت 14 رشكة، 
فيام استقرت أس��عار 24 رشكة، وتم التداول 
يف 11,693,698 مليون سهم، بعدد صفقات 
501 صفق��ة. وتص��در س��هم األن��وار لباط 
الس��رياميك قامئة ال��رشكات املرتفعة وأغلق 
عند 0.135 ريال وبنس��بة صعود 5 يف املئة، 
في��ام حل س��هم صناعة الكاب��ات العامنية 
يف مقدم��ة الرشكات املنخفض��ة وأغلق عند 
0.652 ريال وبنسبة تغري 20 يف املئة. واعتىل 
سهم األنوار لباط السرياميك صدارة األسهم 
املتداولة من حي��ث القيمة بتداوالت بقيمة 
782,852 ريال وبنس��بة 48 يف املئة. وتصدر 
السهم نفسه أكرث األسهم املتداولة من حيث 
العدد بت��داوالت بلغت 5,816,469 س��هام 

وبنسبة 50 يف املئة.

مسقط - الرؤية 

أج��رت ميرسة للخدمات املرفية اإلس��امية 
س��حًبا عىل جائزة يوم امل��رأة العامنية، ضمن 
برنامج حساب الجائزة 2019، وفازت 10 من 

زبونات ميرسة بألف ريال لكل منهن.
وق��ال محمد ب��ن أحم��د  املعش��ني املدير 
التنفيذي للتجزئة والقنوات املرفية مبيرسة: 
احتف��اًء بامل��رأة العامني��ة ودوره��ا الب��ارز 
ومس��اهمتها الفاعل��ة يف مختل��ف املجاالت، 
صن��ا جائزة خاصة بالتزامن مع يوم املرأة  خصَّ
العامنية، إضافة لجوائز خاصة بكل مناسبة يف 

برنامج حساب الجائزة لهذا العام.
وإىل جانب سحب جائزة يوم املرأة العامنية؛ 
أجرت ميرسة السحب عىل الجوائز األسبوعية 

بقيمة 100 ريال لكل فائز ل�3 فائزين من كل 
ف��رع -مبجموع 30 فائزا- والجوائز الش��هرية 
بقيم��ة 1,000 ري��ال لفائز واح��د لكل فرع 

-مبجموع 10 فائزين. وأضاف: يرسين أن أهنئ 
الفائزات يف سحب جائزة يوم املرأة العامنية، 
كام أدعو الزبائن الكرام ملواصلة التوفري، فقد 

يحالفهم الحظ يف السحوبات القادمة.
ويق��وم حس��اب الجائ��زة من مي��رسة عىل 
مب��دأ املضاربة، وهو مت��اح لجميع الزبائن، 
يتأهل الزبون يف س��حوبات حساب الجائزة 
عن��د توافر الحد املتوس��ط للرصي��د قيمته 
100 ريال وذلك ملدة أس��بوع للس��حوبات 
األس��بوعية، وملدة ش��هر لجميع السحوبات 
األخ��رى، س��يحصل جمي��ع الزبائ��ن ع��ىل 
فرصة واحدة للفوز يف حني س��يحصل زبائن 
الخدم��ات املرفية الخاصة ع��ىل فرصتني 
للفوز وس��يحصل زبائن الخدمات املرفية 

املتميزة عىل 3 فرص للفوز.

تقييم أداء »مسقط لتوزيع 
الكهرباء« في الربع الثالث

الطلبات تتجاوز 5 أضعاف أسهم »األولى«

اليوم.. انطالق المرحلة الثانية 
من اكتتاب »مسندم للطاقة«

»سوق مسقط« يخسر 19 نقطة.. و27 % تراجعا بالتداوالت

10 فائزات بجوائز »ميسرة« في سحب يوم المرأة العمانية

مسقط - الرؤية

ق��ت بورصة ديب للطاق��ة )DME( -أول  حقَّ
بورص��ة دولي��ة يف منطقة الرشق األوس��ط 
لعقود الطاقة اآلجلة- زيادة س��نوية بنسبة 
21% يف أنش��طة الت��داول، وزي��ادة بلغ��ت 
نس��بتها 172% يف ت��داول العق��ود اآلجل��ة 
لأسعار املس��تقبلية لخام نفط عامن؛ وذلك 
بعد اعتامد أرامكو الس��عودية العقد اآلجل 
لنفط عامن من بورص��ة ديب للطاقة يف آلية 

تسعري النفط يف أكتوبر 2018.
ويف العام 2019، س��جلت البورصة متوس��ط 
ت��داول يومي بل��غ 5.97 ملي��ون برميل من 
النفط الخام يف الفرتة م��ن يناير إىل أكتوبر؛ 
وذلك مقارنة ب���4.95 مليون برميل يف نفس 

الف��رتة من العام املايض. بينام وصل مجموع 
حجم التداول لأسعار املستقبلية -من يناير 
إىل أكتوب��ر من العام الجاري- 606.7 مليون 
برميل مقارنة ب�223.2 مليون برميل يف ذات 

الفرتة من العام 2018.
وقال رائد الس��امي املدير العام لبورصة ديب 

للطاقة: نشهد إقباالً متزايداً من قبل مشرتي 
وبائعي النفط الخام للتداول واملش��اركة يف 
استكشاف األسعار والتحّوط عرب بورصة ديب 
للطاق��ة؛ من خال منصة الت��داول الوحيدة 
يف املنطق��ة، والت��ي تعتمد وتراع��ي أنظمة 
الت��داول العاملي��ة والت��ي تفرضه��ا هيئات 

الرقاب��ة العاملية. وأض��اف: تقوم بورصة ديب 
للطاقة بدور مح��وري بوصفها املنصة األكرث 
موثوقي��ة لتس��عري النفط الخ��ام املتجه من 
منطقة الرشق األوسط إىل آسيا؛ وذلك بفضل 
قاعدتها املتنوع��ة من العماء، والش��فافية 
التي يتَّس��م بها م��ؤرش العق��د اآلجل لخام 
ُع��امن، وال��ذي يعك��س املن��اخ االقتصادي 
وديناميكية العرض والطلب يف األسواق التي 

تقع رشق السويس.
وتس��لِّم بورصة ديب للطاقة ما يرتاوح بني 15 
إىل 22 ملي��ون برمي��ل من خ��ام نفط عامن 
ش��هريًّا. وتقوم مجموعة كب��رية من العماء 
باالستام الفعي لخام عامن عرب آلية التسليم 
يف البورصة؛ حيث يجري شحن النفط الخام 

إىل املصايف يف جميع أنحاء آسيا.

»دبي للطاقة« تسجل نموا بنسبة 21 % في أنشطة التداول

172 % زيادة في تداول العقود اآلجلة لألسعار المستقبلية لنفط عمان

محمد املعشني
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فممازْت رشكممة تنمية نفط عممان ورشكة 
إنوفاتك بجائزة مرموقة يف معرض ومؤمتر 
أبو ظبي الممدويل للبرتول “أديبك”، الذي 
ُيعممد واحممدا من أبممرز املؤمتممرات تأثريا 
يف صناعممة النفط والغمماز. وتم تصنيف 
املشمماركة التي حملت عنمموان “التحول 
الرقمي يف إدارة اآلبار واملكامن واملرافق 
يف الرشكة من خالل منصة نرباس” كأفضل 

مرشوع للتحول الرقمي خالل العام.
وتستخدم منصة “نرباس” الرقمية لدمج 
القضايمما  العمليممات، وتحديممد  جميممع 
اسممتباقيا عن طريق املراقبة القامئة عىل 
االسممتثناء والتشممغيل اآليل للعمليممات. 
وأتاحممت للرشكة البدء يف رحلة تحول يف 

إدارة آبارها ومكامنها ومرافقها من خالل 
اعتاد فلسممفة “ليني” للتحسني املستمر 
يف أعالها؛ ما أدى لتبسمميط العمليات 
لممإدارة  كوسمميلة  الرقمممي  والتحممول 
االسممتباقية ألصولها. وكان برنامج التنوع 
واالندماج التابع للرشكة أحد املرشممحني 
النهائيممني يف فئة جائممزة أفضل رشكة يف 
قطاع النفممط والغاز يف التنوع واالندماج 
خالل العام، واسممتقطبت هذه الفئة أكرث 

من 600 مشاركة من أكرث من 50 دولة.
وقممال املهندس عبداألمري بن عبدالحسممني 
العجمي املدير التنفيذي للشؤون الخارجية 
والقيمممة املضافة بالرشكممة: نهنئ الفائزين 
والذيممن وصلمموا للمراحممل النهائيممة عىل 
إنجازاتهم الرائعة، التي أثبتت متيز الرشكة 
عىل السمماحة الدولية، وتظهر هذه الجوائز 

مممدى التزامنمما بتحقيق رؤيتنا بأن يشممار 
إلينمما بالبنان مبا لدينا مممن مواهب برشية 
متميزة وما نحققه من فوائد لعان وأهلها 
وذوي الشممأن. وأضمماف العجمممي: يف ظل 
الثورة الصناعيممة الرابعة، نعمل عىل زيادة 
االسممتفادة من األنظمة الرقمية، والتشغيل 
اآليل، والذكاء االصطناعي وتحليل البيانات، 
ومنصة “نرباس” التي طورتها الرشكة كانت 
عنممر التمكممني األسممايس يف الرشكممة؛ إذ 
وفرت قيمة مثالية عن طريق تعزيز كفاءة 
املوظفني واالمتثال وجودة البيانات. واتخذ 
“أديبممك” من »التميز يف الطاقة« موضوعا، 
وانصممبَّ تركيزه هممذا العام عممىل الحاجة 
لتضمممني التكنولوجيمما، وتشممجيع منمماذج 
األعال املبتكرة، ودعم االسممتدامة البيئية 

وتعزيز القوى العاملة املوهوبة.

العجمي: منصة »نبراس« عنصر تمكين أساسي في الشركة

»تنمية نفط ُعمان« تحصد جائزة أفضل مشروع للتحول الرقمي في »أبو ظبي الدولي للبترول«
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م بنك مسقط يوًما مفتوًحا يف “املوج  نظَّ
مسممقط” لتسممليط الضوء عممىل األعال 
املرفية املميزة: “أصالممة” و”الجوهر”، 
مبشاركة عدد من رشكات التأمني. وركزت 
الفعاليممة عىل التعريف مبميزات األعال 
املرفيممة املميممزة التممي يقدمهمما بنك 
مسممقط لزبائنه، ومثلت فرصة للرد عىل 
أسئلة واستفسارات الزبائن من املوظفني 
والعاملممني يف املوج مسممقط ومن الزوار 
وزبائن البنك؛ ترجمة لرؤية بنك مسقط 
“نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم”.
وعىل مدار يومني، اسممتقبَل موظفو بنك 
مسممقط العديممد مممن الزبائممن والزوار، 
وتم تعريفهممم بالخدمات والتسممهيالت 
التممي يقدمهمما البنممك؛ مثممل: البطاقات 
االئتانيممة والقممروض والتأمممني املريف 
وجوائز املزيونة؛ واالستفسار عن األعال 

املرفية املميزة “أصالة” و”الجوهر”.
وقال عبدالنممارص الرئيممي نائب املدير 
العممام لألعممال املرفية املميممزة ببنك 
مسممقط: سممعداء بتنظيم هذه الفعالية 
يف املمموج مسممقط أحممد أرقممى املواقع 
السممياحية والعقارية مبحافظة مسممقط، 
ماً الشممكر إىل كل زبائن البنك الذين  ُمقدِّ
شمماركونا، وقد شممكلت الفعاليممة فرصة 
لاللتقمماء بالزبائن واملوظفممني للتعريف 
بالخدمممات والتسممهيالت املرفية التي 
يقدمها البنك، خاصممة املتعلقة باألعال 

املرفيممة املميزة “أصالممة” و”الجوهر”، 
التي  التأمينية  بالتسممهيالت  والتعريممف 
تقدمها رشكات التأمني والرد عىل أسممئلة 
واستفسممارات الزبائن، مشريا إىل أن بنك 
مسممقط يحممرص عىل تنظيممم مثل هذه 
الفعاليممات وطرح التسممهيالت املرفية 
واملزايمما التي تقدم قيمة مضافة للزبائن، 
مؤكدا أنَّ مفهوم األعال املرفية املميزة 
يتطور باستمرار ويحظى بإقبال وإعجاب 

العديد من الزبائن.
ويتمتع زبائن األعممال املرفية املميزة 
الخدمممات  مممن  “أصالممة” مبجموعممة  
واملميزات والتسهيالت املرفية الخاصة؛ 
مثممل: تخصيص مركز اتصاالت لهم يعمل 

عممىل مممدار السمماعة، إىل جانممب مراكز 
إلنهمماء معامالت زبائن أصالة يف مختلف 
أنحاء السلطنة، وكذلك تخصيص مديري 
عالقممات الزبائن. وكذلممك زبائن األعال 
املرفية الحرية “الجوهر” يستفيدون 
مممن خدمات حرية من بنك مسممقط؛ 
التممي  املرفيممة  التسممهيالت  تشمممل: 
تقدمها بطاقة الجوهر البالتينية للخصم 
املبممارش، وبطاقة الجوهر فيممزا البالتينية 
مت لتوفري السهولة  االئتانية، والتي ُصمِّ
والخصوصية، كا أنها تقبل يف كافة دول 
العامل، كا تحظى بطاقة الجوهر بالعديد 
مممن التخفيضات واملزايا من قبل محالت 

مختارة محليا وعامليا.
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أطلقت إنفينيتي ُعان عرض السعر الخاص 
عىل الكروس أوڤر امُلدمجة الفارهة إنفينيتي 
 2.0T Q30  »2 لرت “لوكس سنسمموري Q30
LUXE SENSORY  طراز 2019، امُلصممة 
لجيل جديد من املشممرتين. وإلعطاء الفرصة 
لعشمماق الفخامة لتحقيق شممغفهم بعالمة 
إنفينيتي، تقدم إنفينيتي ُعان سممعرا خاصا 

عىل إنفينيتي Q30 حتى 26 ديسمرب. 
أوڤممر  الكممروس   Q30 إنفينيتممي  وتوفممر 
امُلدمجممة مجموعة متكاملة مممن التقنيات 

التممي تعزز تجربة قيادة السمميارة مع توفري 
السممالمة القصوى لجميع الركاب. كا تقدم 
Q30 بيانا مرئيمما جريئا من خالل تصميمها 
الخارجي االسممتثنايئ والديكممورات الداخلية 
الرائعة. وقد تم تصميم السيارة وفق معايري 
صارمة لتقديم تجربة قيادة إنفينيتي امُلَمّيزة 

التي ال ُتخطئها العني.
وقال متحممّدث من رشكممة إنفينيتي ُعان: 
نقممدم سممعرًا خاًصا ملنح املشممرتين املحبني 
للفخامممة الراقيممة أفضممل فرصممة المتالك 
إنفينيتممي. وقد تممم تصميم الكممروس أوڤر 
املدمجممة الفارهممة لتقديم تجربممة القيادة 

التي متيز إنفينيتي بوضوح ال تخطئه العني؛ 
وتلعممب Q30 دوراً هاممماً يف مواصلممة دفع 
عجلة عالمممة إنفينيتممي بالسمملطنة. تقدم 
إنفينيتي Q30 بياًنمما مرئًيا جريًئا من خالل 
التصميممم الخارجممي االبتممكاري يف مظهممر 
السمميارة والطّلة غممري التقليديممة وتصميم 

املقصورة غري املتاثل.
ويشمممل العممرض الرتويجممي الخمماص عىل 
إنفينيتي Q30 سممعرا خاصمما، وهدايا قّيمة 
مضمونة، وتسممجيال مّجانيا، وضان الرشكة 
الصانعممة، وبطاقة AAA للمسمماعدة عىل 

الطريق.
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ُيعلن البنك األهيل، اإلثنني املقبل، أسمماء 
49 فائممزا ممممن لديهممم حسمماب الوفرة، 
بجوائممز إجاليممة تصممل إىل 49000 ريال 
عاين؛ تزامنا مع احتفاالت السلطنة بالعيد 

الوطني التاسع واألربعني املجيد.
وسجري إعالن قامئة الفائزين بالجوائز عرب 
منصات التواصل االجتاعي التابعة للبنك 
األهيل، إىل جانب إذاعات الوصال إف.إم، 
وهال إف.إم، يف الفرتة بني السمماعة العارشة 
صباحمما والعارشة مسمماًء، ويتطلب التأهل 
للفمموز بالجوائز فتح حسمماب الوفرة لدى 

البنك، والحفاظ عىل الحد األدىن للرصيد.
وقال منممري البلويش مسمماعد املدير العام 
إلدارة الفممروع بالبنك األهمميل: من خالل 
هذه املبممادرات والعممروض املبتكرة التي 
يقدمهمما البنممك، نسممعى دامئمما إىل تزويد 
عمالئنمما بتجربممة مرفية متميممزة. وقد 
متّكنمما من خالل حسمماب الوفرة من توفري 

املزيد مممن املكافآت لعمالئنمما كا وعدنا 
منذ البداية. كمما أن عمالءنا هم أولويتنا، 
ونقممدم عممددا مممن الخدمممات املتميممزة 
برنامج  الحسممابات. وسمميمنح  ألصحمماب 
حسمماب الوفممرة أكممرث مممن 1000 عميل 
جوائز كربى تتجمماوز قيمتها اإلجالية 1.3 
مليممون ريال عمماين خالل العممام 2019. 
وبخالف جوائز املناسممبات الخاصة، يقدم 
حساب الوفرة الجائزة الكربى “راتب مدى 
الحياة”، وسيجري اإلعالن عنها يف ديسمرب. 
وتوفر هذه الجائزة الضخمة لعمالء البنك 
األهيل فرصة الفوز مببلممغ 250,000 ريال 
عمماين. ومبوجممب الجائزة، سمميجري دفع 

مبلغ 1,000 ريممال عاين للفائز عىل مدى 
أكرث مممن 20 عاًما. وُيتيح حسمماب الوفرة 
لحاميل حسابات البنك األهيل فرصا للفوز 
مبجموعة واسممعة من الجوائز: أسممبوعيًّا، 
شممهرًيا، ويف املناسممبات الخاصممة، عممالوة 
عىل جوائز نصف سممنوية ويف نهاية العام؛ 
ويتطلممب ذلك توافر حممد أدىن للرصيد يف 
الحسمماب. ويقدم نظام الجوائز األسبوعي 
500 ريممال عمماين للفائز الواحممد من كل 
فممرع. وهو ما يتطلب االحتفاظ مبتوسممط 
100 ريال يف حسمماب الجوائز األسممبوعية. 
ويسممعى البنك إىل تعزيممز ثقافة االدخار، 

وخلق املزيد من القيمة لعمالئه.

الرؤية - نجالء عبدالعال

افتتحت »مرسمميدس - بنز ُعان« معرضها 
بحلته الجديدة يف منطقممة القرم؛ يف إطار 
خطتها للحفاظ عىل ريادتها وتقديم أفضل 
تجربممة لعمالئهمما. ويتميَّز املعممرض حاليا 
بتصميم معمماري جديد ُيضفممي مفهوما 
مختلفا السممتقبال الزبائن، ويضمن تجربة 
عرض رقمية متكاملة ومستوى جديدا من 
االستشارات، إضافة إىل آلية الستالم العميل 
لسمميارته تجعل منها ذكرى ال ُتنىس. ورعى 
تدشني املعرض العميد الركن متقاعد وليد 
بن عمر الزواوي رئيس مجلس إدارة رشكة 
الزواوي للتجارة، املوزِّع الرسمي ملرسيدس 

- بنز يف ُعان.
وبعد التدشني، أصبح محبُّو النجمة الثالثية 
يف السمملطنة ضمن أوائممل العمالء يف دول 
مجلممس التعاون الخليجي الذين بإمكانهم 
االسممتمتاع بهذا املفهمموم العاملي الجديد، 
والتفاعممل مممع عالمممة الرشكممة العريقة 
بتجربة متزج بني الكادر البرشي والتقنيات 

االفرتاضية الحديثة. وتحقيقاً إلسرتاتيجيتها 
التي تحمل شممعار »أفضل خدمة عمالء« 
يف التسويق واملبيعات، حرصت مرسيدس - 
بنز ُعان عىل رسم مالمح عرية لتصاميم 
قسممم مبيعات سمميارات الممركاب داخليًّا 
وخارجيًّا. ولضان تلبية متطلبات عمالئها، 
جمماء املعرض ليقممدم لهم تجربممة مريحة 
وآرسة تتجىل فيها هممذه العالمة التجارية 
البممارزة، والتي مممن خاللها تحّول قسممم 
املبيعات إىل تجربة مسممتقبلية فريدة من 
نوعها تأخذهم يف رحلة اسممتثنائية بصحبة 

نجاتها وأيقوناتها الفاخرة.
وقممال لورنممس جممود الرئيممس التنفيذي 
منا معرضنا يف  ملرسمميدس - بنز ُعان: صمَّ
مسممقط ليك نريس معايري جديدة لشممكل 
ومالمممح صاالت عرض السمميارات، وينتقل 
مبفهمموم قسممم املبيعممات التقليممدي إىل 
مسممتوى متميز وتفاعيل غري مسبوق. كا 
جهزناه بتشكيلة من املزايا العرية، ولعل 
أبرزها منطقة التسممليم والتي تم إضافتها 
لتجسممد يف كل تفاصيلهمما تجربة الفخامة 

يف كل تفاصيلهمما. ومن بممني مزايا املعرض 
الجديممد أنه يقدم خدمممات عرية ترثي 
تجربممة العمممالء مبجرد وصولهممم، وخالل 
خدمممات البيع وحتممى اسممتالم نجاتهم 
مممن مرسمميدس - بنممز. وأصبممح املعرض 
منصة لعرض املنتجممات والخدمات تتزين 
بأسطول سيارات مرسيدس - بنز األيقونية 
بالكامممل. وبالتعاون مع فريممق التصميم 
لممدى مرسمميدس – بنز، يعكممس املعرض 
املعنى الحقيقي للفخامة العرية وتجربة 

مبيعات غري مسبوقة.
ممزت الرشكة يف معرضهمما الجديد عىل  وركَّ
تقديممم عالمتهمما الفاخرة بوسممائل رقمية 
حديثة وبشممكل مغاير أثبممت ريادته بني 
معارض السيارات الفاخرة األخرى. ويقدم 
العممرض الرقمممي مسممتوى متطممورا مممن 
التفاعل مع العمالء عرب تزويدهم مبختلف 
املعلومات حول محفظة مرسمميدس - بنز 
للسمميارات واملنتجات ومعلومات الخدمة، 
والعديد مممن املواضيع التي تتضمن أمناط 

الحياة والتكنولوجيا.

خدمات حصرية لزبائن »أصالة« و»الجوهر«

يوم مفتوح للتعريف بالتسهيالت 
المصرفية لبنك مسقط في »الموج«

»إنفينيتي Q30« بأسعار خاصة حتى 26 ديسمبر 

لعمالء حساب »الوفرة«

49 فائزا بجوائز البنك األهلي في العيد الوطني المجيد

تجربة رقمية متطورة في معرض 
»مرسيدس بنز عمان« بحلته الجديدة

13 اقتصاد األربعاء 16 من ربيع األول 1441هـ 
املوافق 13 نوفمرب ٢019م - العدد رقم ٢٧40 شركات
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مر�سال املجد الُعماين

اأ�ض��همت »بري��د ُعمان« على مدى 49 عاًم��ا من النه�ضة املباركة ب��دور حموري يف بناء 

الوجه احل�ضاري لالإن�ضان الُعماين، عرب اإطالق العديد من الطوابع الربيدية تتناول خمتلف 

معامل الهوية الُعمانية؛ كالأزياء التقليدية والأفالج واملراكب ال�ضراعية واملعامل ال�ضياحية 

والرتاثي��ة التي تزخر بها ال�ض��لطنة، عالوة على مواكبة العديد من املنا�ض��بات الوطنية 

والدولي��ة التاريخية، لتخليد الذكرى ولتكون �ض��فرًيا يطري على اأجنحة الر�ض��ائل، يجوب 

العامل مبختلف لغاته واأجنا�ضه حامالً ا�ضم ُعمان. 

ويف عيدنا الوطني املجيد، ت�ض��تعر�ض »         « معكم ت�ض��كيلة من الطوابع الربيدية 

الُعمانية والتي تربز مالمح ما يناهز ن�ضف قرن من النه�ضة املباركة.

رحم الله ابن مريخ 
علي بن سالم كفيتان

سعيد مسعود يغادرنا دون طقوس أو مراسم 
علي بن مسعود المعشني

وقفات مع »الشورى التاسعة« والتصويت اإللكتروني
خالد الميمني

ومضات نوفمبر المجيد 
حمود الطوقي

ظهور مبارك لجاللة السلطان -حفظه 
الله- يف اســتقبال الضيف السعودي الكبري، وعىس 
أن يكون هذا اللقاء فاتحة خري عىل البلدين ودول 

مجلس التعاون واليمن السعيد.

التقيــُت مديرًا برشكة أملانيــة تعمل بالســلطنة، وأبلغني بنيته 
رشاء سيارة فورويل، فاقرتحت عليه سيارة يابانية، فقال: ال ميكن 
حســب نظام الرشكة رشاء أي سيارة خارج الصناعة األملانية، هذا 

الرد يوضح سبب تقدم تلك الدول صناعيا ونجاحها.

تواصل صناعة السفن الســياحية الرتبُّع عىل عرش النوع 
ا عاما بعد عام؛ ملا توفره من تكامل يف الخدمات  األكرث منوًّ
عىل منت هذه السفن، وألنها أيضا وببساطة متنح السائح 

فرصة االستيقاظ يف عامل جديد كل يوم.

ــف نبضها عن  القلــوب الّنقية ال يتوقَّ
العطــاء مهــا حاول البعــض کرسها؛ 
ألنهــا تعيش يف مســاحة ال يصل إليها 

إال األنقياء.

اأحمد ال�شنفريزكريا املحرمي

اأحمد ك�شوباأحمد العربي

ارسلوا إلينا تغريداتكم عرب الهاشتاج:

#مغردو_الرؤية

مسقط - الرؤية

تحتــوي مكتبة املركز الوطنــي لإلحصاء 
واملعلومــات عىل أكرث من 3 آالف عنوان 
ع بني الكتب البالغ عددها 691 كتابا  تتنوَّ
يف املعــارف العامة والعلــوم االجتاعية 
والعلوم الطبيعية والتطبيقية والجغرافيا 
والتاريخ والعلوم املســاعدة، و97 مرجعا 
و53 دوريــة، وإصــدارات 47 مؤسســة 
حكوميــة وخاصة بالســلطنة، والنرشات 
عــن  الصــادرة  اإلحصائيــة  والتقاريــر 
املؤسســات اإلحصائية بالدول الخليجية 
والعربيــة ومــن املنظــات اإلقليميــة 

والدولية.
واملكتبة متخصصة يف العلوم االجتاعية 
واالقتصادية واإلحصــاءات بكافة أنواعها 
وبقيــة مجــاالت املعرفــة ذات العالقة 
بأهــداف املركــز وأنشــطته، كــا متثل 
املكتبــة وجهة مهمــة للباحثني والطالب 
والرشكات االســتثارية ورواد األعال يف 
مختلف القطاعات بالســلطنة ملا تحويه 

من كتب وإصدارات قيمة.
ومُتثل املكتبة إرثا إحصائيا للسلطنة تضم 
حوايل 200 عنوان مــن إصدارات املركز، 
ويعد الكتاب اإلحصايئ السنوي من أبرز 
اإلصــدارات التــي تقتنيهــا؛ حيث صدر 
العدد األول يف العــام 1972، كا تقتني 
النرشة الشــهرية اإلحصائية والتي صدر 
العدد األول منها يف نوفمرب 1989 وكذلك 
تحتفــظ بأهــم مخرجــات التعــدادات 
الثالثة يف السلطنة 1993 و2003 و2010، 
وقــد تم تحميل جميع إصــدارات املركز 
بصيغة PDF عىل البوابة العامة للمركز.

ويرتــاد املكتبة بشــكل يومــي عدٌد من 
الباحثــني عن املعلومــة املوثقة املدعمة 
بالرقــم اإلحصايئ؛ حيث ميكنهم الحصول 
عــىل املعلومــة بطريقة ســهلة ورسيعة 
وفعالة وقــد بلغ عدد زوار املكتبة خالل 
العــام املنرصم 502 زائــر. وتفتح املكتبة 
أبوابها للــزوار والباحثني يوميا من 7:30 
صباحــا وإىل 2:30 ظهــرا عــدا يومــي 

الجمعة والسبت.

3 آالف عنوان في مكتبة المركز 
الوطني لإلحصاء والمعلومات

روال خلف أول امرأة تتولى 
رئاسة تحرير »فايننشال تايمز«

لندن - رويرتز

خلــف  روال  أصبحــْت 
أول امــرأة تتوىل رئاســة 
فايننشــال تاميز منذ بدء 
إصــدار الصحيفــة قبــل 
131 عامــا؛ وذلك بعدما 
التحريــر  رئيــس  أعلــن 
باربر أنه ســيرتك  ليونيل 

املنصب يف يناير املقبل.
ومنذ انضامها للصحيفة قبل 20 عاما، شغلت روال مناصب نائب رئيس 
التحرير ورئيس تحرير الشــؤون الخارجية ورئيس تحرير شؤون الرشق 
األوسط. وسعت خالل الســنوات القليلة املاضية إىل زيادة عدد القراء 
من النســاء وكذلك املحــررات يف الصحيفة. وقالــت روال: “إنه لرشف 
كبري تعييني رئيســة لتحرير فايننشــال تاميز أعرق مؤسسة صحفية يف 
العامل”، وأضافت: “أتطلع الســتكال إنجازات ليونيل باربر االستثنائية، 
وأشــعر باالمتنان إلرشاداته طوال الســنني”. وبذلك، ستنضم روال التي 
ولدت يف لبنان إىل كاثرين فايرن رئيسة تحرير صحيفة الجارديان لتكون 
ضمن قلة من النســاء يتولني رئاســة تحرير صحــف كربى يف بريطانيا. 
وقبــل انضامها لصحيفة فايننشــال تاميز عــام 1995، عملت روال يف 
مجلة فوربس يف نيويورك وهي حاملة لشــهادة املاجيستري من جامعة 
كولومبيا. وسيرتك باربر املنصب بعد 14 عاما عىل توليه رئاسة التحرير 
وبعد 34 عاما عىل انضامه لصحيفة فايننشال تاميز التي تطبع أوراقها 

باللون الربتقايل الفاتح.
وتجاوزت الصحيفة حد املليون قارئ هذا العام وفاقت نسبة املشرتكني 

فيها عرب اإلنرتنت 75 باملئة من إجايل التوزيع.
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