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#تزهو-بك-األعوام

المقام السامي يترأس اجتماع مجلس الوزراء.. ويبدي ارتياحه لجهود الحكومة في التنمية الشاملة

جاللة السلطان يشيد بالنمو الكبير في مختلف 
القطاعات وجهود تنويع مصادر الدخل

مسقط - الُعامنية 

ــلطان  ــل حــرُة صاحــِب الجاللة السُّ تفضَّ
قابــوس بــن ســعيد املعظــم -حفظــه الله 
ورَعــاه- فــرأَس اجتــاَع مجلــس الــوزراء 
ر ببيت الربكة العامر، مســاء أمس. وقد  املوقَّ
استهل جاللة الســلطان املعظم - أبقاه الله- 
االجتاع بالتوجه إىل الخالق عز وجل بالحمد 
والشــكر والثنــاء ملا أنعم به عــى عان من 

مناء وازدهار، ســائال املوىل سبحانه وتعاىل أن 
يديم هذه النعم عــى الوطن واملواطنني. ثم 
تفضل جاللته - حفظه الله ورعاه- باستعراض 
األوضــاع املحلية واإلقليميــة والدولية؛ فعى 
الصعيد املحيل أبدى جاللة الســلطان املعظم 
ارتياحه ملــا تبذله الحكومــة وكافة قطاعات 
الدولــة من جهــود ملواصلة مســرة التنمية 
الشــاملة يف كافة أرجاء الوطن والحفاظ عى 
الجوانب االجتاعية للمواطنني. وأشاد جاللته 

- أبقــاه اللــه- بإنجاز مرشوع مطار مســقط 
الدويل الجديد، وما ســوف يتيحه من انفتاح 
عــى العــامل إىل جانب املطــارات األخرى يف 
السلطنة. كا أثنى جاللته عى التطوير الذي 
شــهدته الطرق واملوانئ، مشيدا- حفظه الله 
ورعــاه- بدور الــوزارات يف تطبيــق الخطط 
والربامج، ما أدى إىل تحقيق املزيد من النمو 
الكبر يف مختلف القطاعات كقطاع السياحة 
وقطــاع الــروة الســمكية وقطــاع التعدين 

وقطــاع الطاقــة املتجــددة؛ تعزيــزا لتنويع 
مصــادر الدخل، منوها جاللتــه بالدور الذي 
تقوم به وحدة دعــم التنفيذ واملتابعة. وأّكد 
جاللة الســلطان املعظم عى أهمّية الرشاكة 
بني القطــاع العام والقطاع الخاص؛ لإلســهام 
بدور أكرب يف إنشــاء املشاريع اإلنتاجية، التي 
توفر العديد من فرص العمل، وتهيئ الظروف 
املناســبة للكوادر العانية من أجل االلتحاق 

بتلك الفرص واستقرارهم فيها.

وعى صعيد آخــر، تفضل جاللته- أعزه الله- 
فأشــاد بالتارين العســكرية بني الســلطنة 
واململكة املتحدة “الشــموخ 2” و”الســيف 
الرسيع 3” حيث ســاهمت تلك التارين يف 
االرتقــاء بقــدرات القوات املســلحة، وتبادل 
الخــربات، والتدريــب عــى أحــدث أنــواع 
األسلحة واملعدات. ويف إطار استعراض جاللته 
للتطورات اإلقليمية والدولية، أكد- أبقاه الله- 
حرص الســلطنة عى تعزيز الحوار والتفاهم 

بني الــدول وصوال لتحقيق األمن واالســتقرار 
لكافة الشعوب.

ويف ختــام االجتاع، تفّضل جاللة الســلطان 
املعظــم- حفظه اللــه ورعــاه- بالتطرق إىل 
عدد من الجوانب التي تهم الوطن واملواطن، 
وأســدى توجيهاتــه الكرميــة مبواصلة العمل 
تحقيقــا لألهــداف املرجوة، متمنيــا جاللته 
للجميع التوفيق ملا فيه دوام الخر واالزدهار 

لعان وشعبها األيب.
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أمام المقام السامي.. عدد من السفراء يؤدون قسم اليمين

االحتفال باليوم السنوي لموسيقى سالح الجو السلطاني العماني وافتتاح المبنى الجديد

مسقط - العامنية

أدى قسم اليمني أمام املقام السامي 
لحرضة صاحــب الجاللة الســلطان 
قابوس بن ســعيد املعظــم- حفظه 
الله ورعاه- ببيت الربكة مساء أمس 

عدد من أصحاب السعادة السفراء.
ســعادة  مــن:  كٌل  القســم  وأدى 
السفري الدكتور محمد بن سعيد بن 
خليفة البوســعيدي ســفري السلطنة 
فوق العادة واملفــوض لدى اليابان، 
وســعادة السفري أحمد بن سعيد بن 
عمر الكثريي ســفري الســلطنة فوق 
العــادة واملفــوض لــدى جمهورية 
أوزبكستان، وسعادة السفري يوسف 
بن أحمــد بن حمد الجابري ســفري 
واملفوض  العــادة  فــوق  الســلطنة 
لــدى جمهورية النمســا، وســعادة 
الســفري ســيف بن هــالل بن عيل 
املعمري سفري السلطنة فوق العادة 
واملفوض لدى الجمهورية اإلســالمية 

املوريتانية.
حرض مراسم أداء قسم اليمني معايل 
يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير 

املسؤول عن الشؤون الخارجية.

مسقط - الرؤية

رعى معايل الســيد بدر بن ســعود بن حارب 
البوسعيدي الوزير املسؤول عن شؤون الدفاع 
احتفال موسيقى سالح الجو السلطاين العامين 
مســاء أمــس األول الثالثاء بيومها الســنوي 
واالفتتاح الرسمي ملبناها الجديد بقاعدة غال 

الجوية.
وقام معايل السّيد الوزير املسؤول عن شؤون 
الدفاع وكبار الحضور بجولة يف أقسام ومرافق 
مبنى مديرية موســيقى سالح الجو السلطاين 
العامين الجديد؛ حيث اطلع معاليه والحضور 
عــى الفصــول الخاصة بأقســام املوســيقى 
والورشــة التابعة لها واستمع إىل رشح مفصل 
عنها، إضافة إىل رشح عن آلية تقوية الســمع 
املوسيقي، وما ميثله ذلك من نقلة نوعية، وما 
يحتويــه املبنى من مرافــق وإمكانات تدعم 
موسيقى السالح. ويف مرسح مديرية موسيقى 
ســالح الجو الســلطاين العامين، شاهد معايل 

السيد بدر بن ســعود بن حارب البوسعيدي 
الوزير املســؤول عن شــؤون الدفــاع، عرضاً 
مرئياً عن مراحل مســرية فرقة موسيقى سالح 
الجو الســلطاين العامين ومــا وصلت إليه من 
تطور، كام عزفت فرقة الجاز والفرقة العربية 
عــدداً مــن املقطوعات املوســيقية املتنوعة، 
بعدها توالت فقرات االحتفال والتي تضّمنت 
أوبريتــا يحايك تطور موســيقى ســالح الجو 

السلطاين العامين، كام تجول معاليه والحضور 
يف األســتوديو واســتمع من القامئني عليه مبا 
زودا به من إمكانــات مختلفة تؤهله للقيام 

باألعامل الفنية املتنوعة.
يشــار إىل أّن فرقــة موســيقى ســالح الجــو 
الســلطاين العامين تأسست عام 1981 ونالت 
نصيبــاً وافــراً مــن التطوير، كام تــم إدخال 
العنرص النســايئ بها عــام 2008، ويأيت املبنى 

الجديد ليشكل نقلة نوعية للفرقة املوسيقية 
بالسالح مبا يضمه بني جنباته وأقسامه إضافة 
إىل مدرســة موســيقى ســالح الجو السلطاين 
العامين، والتي تعد اللبنة األساســية ملنتسبي 
الفرقــة املوســيقية مــن حيــث التدريــب 
والتأهيل، ليكونوا فيام بعد عازفني مؤهلني يف 

الفرقة املوسيقية الرئيسية.
وقــد حرض املناســبة معايل محمــد بن نارص 
الراســبي األمني العام بوزارة الدفاع والفريق 
الركــن أحمد بن حــارث النبهاين رئيس أركان 
قوات السلطان املســلحة واللواء الركن طيار 
مطــر بن عــيل العبيــداين قائد ســالح الجو 
السلطاين العامين واللواء الركن بحري عبدالله 
بن خميس الرئييس قائد البحرية الســلطانية 
العامنية، واللواء الركن ســامل بن مسلم قطن 
آمــر كلية الدفــاع الوطني، وعــدد من كبار 
الضباط بقوات الســلطان املسلحة واألجهزة 
األمنية األخــرى، وجمع من ضبــاط وضباط 

صف وأفراد سالح الجو السلطاين العامين.

مسقط - الرؤية

اســتقبل معايل الدكتور أحمد بن محمد 
بن عبيد الســعيدي وزيــر الصحة أمس، 
سعادة محمد بن سلطان السويدي سفري 
دولة اإلمارات العربيــة املتحدة املعتمد 
لــدى الســلطنة. وقام ســعادة الســفري 
اإلمــارايت بتســليم معايل الوزير رســالة 

دعــوة للمشــاركة يف فعالية اســتعراض 
منتصف املدة للتحالف العاملي للقاحات 
والتحصــني، والتــي ســتعقد يف ابوظبي 

خالل الفرتة 10-11 ديسمرب 2018.
وتّم خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية 
ومناقشــة املوضوعــات ذات االهتــامم 
املشرتك وبحث سبل التعاون بني البلدين 

السيام فيام يتعلق بالرعاية الصحية.

مسقط - الرؤية

اســتضافت اللجنــة االقتصاديــة 
مبجلس الدولــة أمس بعثة البنك 
الــدويل التــي تســتضيفها وزارة 
املاليــة لتقديــم الدعــم الفنــي 
لربنامــج إعداد معايري اســتخدام 
مــؤرشات األداء يف الرقابــة عى 
تنفيــذ املوازنــات، وذلــك مبقــر 
املجلــس يف البســتان وبحضــور 
املكرم الشيخ الدكتور الخطاب بن 
غالب الهنايئ نائب رئيس مجلس 
الدولــة. ويف بدايــة اللقاء رحب 
املكرم الشــيخ محمد بن عبدالله 
الحاريث رئيــس اللجنة االقتصادية 
بوفد البنك الدويل منوها بدوره يف 
تقديم الدعم الفني لربنامج إعداد 
معايري اســتخدام مؤرشات األداء 

يف الرقابــة عى تنفيــذ املوازنات. 
وتّم خــالل اللقــاء- الــذي عقد 
بحضــور املكرمني أعضــاء اللجنة 
التطرق إىل  االقتصادية باملجلس- 
أهداف وإجراءات موازنة الربامج 
واألداء ومنهــا: جاهزيــة إعــداد 
وتنفيذ املوازنة الستخدام الجهات 
املطبقــة، وجاهزيــة نظــم دعم 
اتخــاذ القرارات بنــاء عى األداء 
املتكامل، وجاهزية نظام التدقيق 
والرقابة عــى أداء الربنامج املايل 
وجاهزية  والفنــي،  والتنظيمــي 
البنيــة الترشيعية، وبناء القدرات 
للتطبيق باإلضافــة إىل وضع أطر 
الحوكمة لدعم التحول واملتابعة. 
كام قــدم وفد البنك الدويل عرضا 
الترشيعيــة عى  الرقابــة  حــول 

املوازنة.

وزير الصحة يتسّلم دعوة لحضور فعالية دولية باإلمارات

»اقتصادية الدولة« تستعرض التعاون 
بين السلطنة والبنك الدولي
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استعراض منهجية إعداد المشروع في مجلس عمان

أعضاء »الدولة« و»الشورى«: مشروع اإلستراتيجية العمرانية 
يدعم األنشطة التنموية

مسقط - الرؤية

استضاَف مجلَسا الدولة والشورى، صباح أمس 
األربعاء، فريَق مرشوع اإلســراتيجية الوطنية 
للتنميــة العمرانية باألمانــة العامة للمجلس 
األعىل للتخطيط؛ وذلــك لتقديم عرض حول 
املــرشوع، بحضور عدد مــن املكرمني أعضاء 
مجلــس الدولــة، وأصحاب الســعادة أعضاء 
مجلس الشورى، وسعادة الشيخ عيل بن نارص 
املحروقــي أمني عام مجلس الشــورى؛ وذلك 

بقاعة النهضة مبجلس ُعامن يف البستان.
وألقى سعادة الدكتور خالد بن سامل السعيدي 
األمني العام ملجلس الدولة، كلمة؛ أشــار فيها 
إىل أنَّ اللقاء يأيت مواصلة لنهج مجليس الدولة 
والشورى يف اســتضافة املســؤولني واملعنيني 
مبختلــف مؤسســات وهيئات الدولــة، ُبغية 
إضاءة أنشطتها وإنجازاتها والتعريف بربامجها 
وخططها املستقبلية؛ وذلك يف سياق منظومة 
التنمية الشــاملة التي تشــهدها السلطنة يف 

جميع املجاالت.
ــد ســعادة الدكتور األمني العــام ملجلس  وأكَّ
العمــراين  التخطيــط  أهميــة  أنَّ  الدولــة، 
تزايــدت يف الوقت الراهــن؛ باعتباره املرجع 
واإلطار الشــامل للنمو العمراين الذي يراعي 
الجوانــب االقتصادية واالجتامعيــة والبيئية، 
ويواكــب متطلبات التنمية املتوازنة، مشــرا 
إىل أن الســلطنة أولْت أهميــة كبرة للتنمية 
العمرانية؛ مبا يتناسب مع وترة النمو السكاين، 
ويستجيب لدواعي التحديث استنادا ألفضل 
املامرســات العاملية يف هذا املجال؛ مبا ُيحقق 
التكامــل بني التخطيط العمــراين والقطاعي، 

ويراعي التوازن بينه وبني الُبنى األساسية.
ولفت ســعادته إىل أنَّ مرشوع اإلســراتيجية 
الوطنية للتنميــة العمرانيــة، والذي يعُكف 

املجلــس األعــىل للتخطيــط عــىل تنفيــذه 
حاليــا، يأيت يف إطــار هذا االهتــامم؛ إليجاد 
إطــار شــامل تنضــوي تحته كافة األنشــطة 
التنمويــة؛ وذلــك بالتكامل واالنســجام مع 
الوطنيــة األخرى  اإلســراتيجيات والخطــط 
وفــق رؤيــة شــمولية ومتكاملة. وبــنيَّ أنه 
العمــراين،  التخطيــط  واستشــعارا ألهميــة 
واإلسكان، والسياســة الوطنية للسكان، كرَّس 
مجلس ُعامن -مبجلســيه الدولة والشــورى- 
رة  وخالل فراتهــام املتعاقبــة، جهــوًدا ُمقدَّ
لدراســة هذه املوضوعــات، موضحا يف هذا 
الصــدد أن مجلس الدولة أنجز دراســة حول 
قطاع اإلســكان، ودراسة أخرى حول السياسة 
الوطنية للســكان، كام أعد تقريرا حول قطاع 
اإليجارات، إضافة ملوافقة املجلس خالل دور 
االنعقاد الســنوي الثالث من الفرة السادسة 
الحالية عىل مقرح اللجنة القانونية باملجلس 

بشــأن دراســة القوانني الخاصــة باألرايض يف 
الســلطنة؛ بهــدف الوقوف عــىل التحديات 
الترشيعيــة التي تواجه هــذا القطاع واقراح 

سبل ُمعالجتها.
عقــب ذلــك، ألقــى ســعادة ســلطان بــن 
حمــدون الحــاريث مستشــار األمانــة العامة 
للمجلــس األعــىل للتخطيــط نائــب رئيس 
اإلســراتيجية  ملــرشوع  التســيرية  اللجنــة 
الوطنية للتنمية العمرانيــة، كلمة؛ قال فيها: 
إنَّ هــذا اللقــاء يــأيت يف مرحلــة مهمة من 
مراحل صياغة اإلســراتيجية الوطنية للتنمية 
العمرانيــة التي ُترشف عــىل تنفيذها األمانة 
العامــة للمجلــس األعىل للتخطيــط، معتربا 
اللقاء إحدى الحلقات األساســية والرئيســية 
ملنهجية وضع اإلســراتيجية العمرانية وإقرار 
السياســة العامة للتخطيط العمراين يف ضوء 
خطــط التنمية املعتمدة، ووفقــاّ لالعتبارات 

االقتصاديــة واالجتامعية والبيئيــة. إثر ذلك، 
تــمَّ تقديم عــرض عن مرشوع اإلســراتيجية 
الوطنية للتنمية العمرانية، اســُتهل باإلشــارة 
إىل أنَّ املجلــس األعــىل للتخطيــط يعمــل 
ــر إطارا  عىل إعداد إســراتيجية شــاملة توفِّ
وطنيا شــامال لتوجيه سياسات برامج التنمية 
واالســتثامر، وتهتمُّ يف ُبعدهــا املكاين مبواقع 
ســكن األشــخاص وأماكن عملهم وأنشطتهم 
األخرى، وبكيفيــة ارتباط األماكــن املختلفة 
ببعضها البعض، وتقدم رؤية واســعة وطويلة 
األجل وشــاملة ملــدة عرشين عامــا لتحقيق 
أمناط منو أكرث توازنا وترابطا. وتمَّ اســتعراض 
واقع التنميــة العمرانيــة والتحديات؛ حيث 
دت منهجية إعداد اإلسراتيجية العمرانية  حدَّ
القامئة عىل األدلة والبيانات عددا من القضايا 
الرئيســية التي تســببت -وال تزال- يف ضعف 
منط التنمية العمرانية؛ ومــن أهمها: التمدد 

الحــري العشــوايئ، وعدم تطبيق سياســة 
التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية، وعدم 
كفايــة اإلجــراءات الرامية لحاميــة املناطق 
البيئية، واألرضار البيئية الناجمة عن األنشطة 
املكثفــة للتعدين وإنشــاء الطــرق، وتطوير 
املناطق الســكنية واالقتصادية يف مواقع غر 
مالمئــة، والهدر يف اســتخراج املــوارد املائية 
الشــحيحة، والزحف العمراين عــىل املناطق 
الزراعية، وتحديــات األمن الغذايئ، واالعتامد 
الكبر عىل النفط، والحاجة إىل إرشاك القطاع 
الخاص بشــكل أكرب يف التنميــة االقتصادية، 
واالفتقار لوجود أطر ترشيعية شاملة يف مجال 
التخطيــط العمراين، إضافة لعدم وجود هيئة 

معنية بتوجيه ومراقبة النشاط العمراين.
وأكــد املكرمــون أعضــاء مجلــس الدولــة 
وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى يف 
مداخالتهم عىل العرض ومناقشــاتهم ملرشوع 

اإلســراتيجية الوطنيــة للتنميــة العمرانيــة، 
أهمية املــرشوع يف توفر إطــار داعم لكافة 
األنشطة التنموية، وتوجيه التنمية العمرانية 
يف السلطنة، وفتح آفاق واعدة أمام االستثامر 
والتنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة، إضافة 
لإلســهام يف تحديــد مواقع مدن املســتقبل 
سواء الســكنية أو الصناعية أو اللوجستية أو 

التجارية أو السياحية.
وأشادوا باملشاركة املجتمعية يف مراحل إعداد 
املــرشوع من حلقــات العمــل واالجتامعات 
واللقــاءات مبختلــف محافظات الســلطنة، 
منوهــني بركيــز املرشوع عىل تنميــة املوارد 
البرشية وبناء القدرات الوطنية املؤهلة إلدارة 
النظــم التخطيطية التي يتــم إعدادها ضمن 

مرشوع اإلسراتيجية.

السعيدي: مجلس عمان 
يكرس جهودا كبيرة لدراسة 

موضوعات التخطيط 
العمراني واإلسكان 

الحارثي: االستراتيجية تلتزم 
بمبادئ االستدامة وتراعي 

الضرورة االقتصادية 
والحماية االجتماعية  
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والعل��وم، أمس، أس��اء الفائزي��ن بجائزة أعلن مركز الس��لطان قابوس العايل للثقافة الرؤية - محمد قنات 
للثقاف��ة  قاب��وس  الس��لطان 
والفن��ون واآلداب، يف دورته��ا 
الس��ابعة للع��ام 2018، والتي 
صت ه��ذا العام للعانيني  ُخصِّ
فق��ط يف مج��االت: دراس��ات 
ال��راث الثقايف غ��ر املادي يف 
فرع الثقاف��ة، واألفالم القصرة 
والش��عر  الفن��ون،  ف��رع  يف 

الشعبي يف فرع اآلداب.
وقال سعادة حبيب بن محمد 
الع��ام ملركز  الريام��ي األم��ني 
السلطان قابوس العايل للثقافة 
والعلوم، خالل املؤمتر الصحفي: 
��لطان قاب��وس  إنَّ جائ��زة السُّ
للثقافة والفنون واآلداب سنوية 
يت��م منحها بالتناوب دوريًّا كل 
س��نتني؛ بحيث تكون تقديرية 
يف ع��ام يتناف��س فيه��ا العرب 
عموما، ويف عام آخر للُعانيني 
ًا  فقط، لتك��ون الجائ��زة مؤشرّ

قيميًّ��ا وتقييمًي��ا للحالة الثقافي��ة والفنية 
واألدبية عىل املستويني املحيل والعريب.

وأضاف س��عادته أنَّ الجائزة ش��ملت هذا 
العام ثالث��ة مجاالت مخصص��ة للعانيني 
فق��ط؛ ه��ي: مج��االت دراس��ات ال��راث 
الثقايف غر املادي واألفالم القصرة والش��عر 
الش��عبي. وأش��ار إىل أنه يف مجال دراسات 
الراث الثقايف غر امل��ادي عن فرع الثقافة 
حصل عىل جائزة هذا املجال عمل »السنة 
النجمي��ة العاني��ة ملحافظ��ة الظاه��رة« 
للباح��ث حمد بن عبدالله الس��كيتي، ويف 
مج��ال األفالم القص��رة عن ف��رع الفنون 
حصل عىل جائزة هذا املجال فيلم »األسود 
ال يلي��ق ب��ك« للمخ��رج عيىس بن س��امل 
الصبحي، ويف مجال الش��عر الش��عبي عن 
ف��رع اآلداب ُحِجب��ت جائزة ه��ذا املجال 
لعدم وجود عمل يس��تويف جميع الرشوط 

والضوابط املقررة له.
وأوضح س��عادة حبيب بن محمد الريامي 
األم��ني العام ملركز الس��لطان قابوس العايل 
للثقاف��ة والعل��وم، أنَّ مجم��وع األع��ال 

املقدمة التي استوفت متطلبات الرشح يف 
هذه الدورة بلغ يف مجال دراس��ات الراث 
ا ويف مجال  الثقايف غ��ر املادي 22 مرش��حً
األف��الم القص��رة 32 مرش��ًحا، ويف مجال 

الشعر الشعبي 20 مرشًحا.
ُيذكر أنَّ جائزة الس��لطان قاب��وس للثقافة 
والفنون واآلداب تعد الحدث الثقايف األبرز 
يف ُعان الذي يحظى باهتام ومش��اركات 

واس��عة عل�ى الصعيدين املح��يل والدويل. 
وتأيت الجائزة انطالًقا من االهتام الس��امي 
��لطان قابوس  لح��رة صاحب الجاللة السُّ
بن س��عيد املعظ��م -حفظه الل��ه ورعاه- 
باإلنج��از الفك��ري واملع��ريف، وتأكيًدا عىل 
الدور التاريخي للس��لطنة يف ترسيخ الوعي 
الثق��ايف؛ باعتب��اره الحلقة األهم يف س��لم 
الرقي الحضاري للبرشية، ودعًا من جاللته 
أعزه الل��ه للمثقفني والفنانني واألدباء. وقد 
بدأت إج��راءات تقديم األعال املرش��حة 
م��ن يوم األح��د 4 م��ارس 2018 حتى يوم 
الخميس 26 يوليو 2018م؛ وهو اليوم ذاته 
ال��ذي أُغلق في��ه باب الرش��ح. وانطلقت 
إشاف  تح��ت  موازي��ة  إعالمي��ة  حمل��ة 
مكتب الجائزة تعددت أنش��طتها وتنوعت 
لتص��ل إىل أكرب شيحة ممكنة من املثقفني 
والفنان��ني واألدب��اء بالس��لطنة من خالل 
إعالنات تلفزيونية وإذاعية وأخبار صحفية 
وإعالنات بالصحف املحلية ولوائح بالطرق 
العامة واملطارات الدولية واملراكز التجارية، 

إىل جانب قنوات التواصل االجتاعي.

صاللة - الرؤية

يف اطار التنس��يق والتعاون القائم بني 
بلدية ظفار ومنظم��ة املدن العربية، 
ش��اركت بلدية ظف��ار -ممثلة يف وفد 
برئاسة سعادة الشيخ سامل بن عوفيت 
عبدالله الش��نفري رئيس البلدية- يف 
الدورة الثانية ملنت��دى املدن الصينية 
باململك��ة  ُعق��د  وال��ذي  والعربي��ة، 

املغربية.
هدف��ْت ال��دورة إىل خدم��ة التنمية 

املش��ركة بني ال��دول العربية والصني 
يف العديد من املج��االت ذات الطابع 
املش��رك، إىل جان��ب تعمي��ق أوارص 
الصداق��ة العربي��ة الصيني��ة وتبادل 
وجهات النظ��ر حول قضاي��ا التنمية 
املس��تدامة الش��املة ذات االهت��ام 
املش��رك، وعىل هامش الدورة التقى 
سعادة الشيخ رئيس البلدية برؤوساء 
بلدي��ات امل��دن العربية، وت��م تبادل 
اآلراء ح��ول املواضي��ع ذات الصل��ة 

بطبيعة العمل البلدي.

مسقط - الرؤية

أص��درْت وزارة الصح��ة -ُممثلة يف دائرة 
املب��ادرات املجتمعي��ة الصحي��ة- دليَل 
برنام��ج الق��رى الصحية؛ حي��ث يتناول 
الخط��وات املنهجي��ة لتطبي��ق الربنامج. 
ن اإلطار النظري للربنامج ومراحل  ويتضمَّ
تنفيذه بدءاً من اختي��ار القرية والتهيئة 
املجتمعية، م��روراً بالتنظي��م املجتمعي 
ودراس��ة الواقع الراهن، وص��والً لتنفيذ 

الخطط املوضوعة لتنمية القرية.

ويتناول الدليل الطريقة العلمية لكيفية 
تطبيق مب��ادرة القري��ة الصحية؛ وذلك 
بعد مرور سنوات طويلة عىل الدخول يف 
هذه التجربة والدروس املستفادة ميدانياً 
ما تم تنفيذه، ويتضمن مراحل التطبيق 
وأدواته والبنى الهيكلية الواجب توافرها 
يف مس��توى القرية، فض��اًل عن املكونات 
الخاصة مببادرة القرية الصحية واملالحق 

التي توضح جوانب العمل.
وأك��دت الدكت��ورة هدى بن��ت خلفان 
السيابية طبيبة استشارية أوىل يف الصحة 

العامة ومديرة دائرة املبادرات املجتمعية 
الصحية بوزارة الصح��ة عىل أهمية هذا 
الدلي��ل، مش��رة إىل أن العق��ود املاضية 
ش��هدت تغ��رات جذري��ة يف املج��االت 
والسياس��ية  واالقتصادي��ة  االجتاعي��ة 
نتج  للتنمي��ة،  والبيئي��ة  والتكنولوجي��ة 
عنه��ا إع��ادة صياغة مس��تمرة للمرامي 
واألهداف التنموية ومبا يخدم اإلنس��ان؛ 
باعتباره هو غاي��ة الحياة وهو منطلقها. 
إىل أن وصلن��ا يف العام 2015 لإلعالن عن 

أهداف التنمية املستدامة.

إبراء - الرؤية

أقام مرك��ز إب��راء الصحي، وبالتع��اون مع 
الصحة املدرس��ية، معرًضا توعويًّا، تزامنا مع 
االحتفال بالي��وم العاملي للس��كري، والذي 
يص��ادف 14 من نوفمرب من كل عام، والذي 
يأيت هذا الع��ام 2018-2019 تحت ش��عار 
»األرسة وداء السكري«؛ للتوعية حول أخطار 
مرض السكري.. رعى افتتاح املعرض الشيخ 
ب��در بن ن��ارص الف��اريس نائ��ب وايل إبراء، 

ومبش��اركة جمعية »إحسان« فرع محافظة 
شال الرشقية، وبحضور مديري املؤسسات 
الصحية باملديرية العامة للخدمات الصحية 
مبحافظة ش��ال الرشقية، وأف��راد املجتمع 
املحيل، ويس��تهدف املعرض طالب املدارس 

وجميع شائح املجتمع.
هدف املعرض إىل إطالع أفراد املجتمع عىل 
كيفية الوقاية من مرض الس��كري، والعمل 
ع��ىل توعي��ة وتثقيف أف��راد املجتمع حول 
م��رض الس��كري ومس��بباته، وتقديم شح 

مفصل ح��ول كيفي��ة التعامل م��ع املرض، 
وكذلك االس��تخدام األمث��ل لألدوية وأدوات 
قياس الس��كري وأهمية التغذية الصحيحة 
للم��رىض. اش��تمل املع��رض الصح��ي عىل 
ع��دة أركان تعريفية وتوعوي��ة؛ منها: ُركن 
لعيادة الس��كري، وافح��ص واطمنئ والقدم 
الس��كري، ورك��ن للصحة املدرس��ية، وركن 
لرعاية املس��نني، ورك��ن للتغذية الس��ليمة 
مت فيه  ملرىض الس��كري، وركن للصيدلة ُقدِّ

مجموعة من املجسات والعروض املرئية.

املصنعة - طالب املقبايل

اخَتَتمت الكلية التقنية باملصنعة فعاليَّات 
األس��بوع العاملي لريادة األعال، بعنوان 
»أضف لفكرتك حياة«، تزامنا مع الشعار 
اللفظي املستخدم يف مختلف دول العامل، 
والت��ي تحتف��ي بهذا األس��بوع من أجل 
خلق بيئة تفاعلية بني أصحاب املشاريع 
وط��الب الكلية الذي��ن يفك��رون جديا 
يف خ��وض تجربة ري��ادة األعال؛ وذلك 
للتع��رف عليها عن ق��رب عن طريق من 
س��بقوهم يف هذا املج��ال، إضافة إليجاد 
مس��احة عملية لطالب التخصصات عىل 
أرض الواق��ع تعود باملنفعة عىل أصحاب 
ن��ت الفعالي��ات برنامج  املش��اريع. تضمَّ
ال��رشكات الطالبي��ة املدرس��ية مبحافظة 

جن��وب الباطن��ة؛ حي��ث ق��دم الدكتور 
ن��ارص البي��اين تعريفا لري��ادة األعال 
والقطاعات الت��ي ميكن من خاللها البدء 
مب��رشوع جدي��د، وقدم طال��ب البلويش 

ورق��ة ع��ن مج��االت االبت��كار يف ريادة 
األع��ال، وقدم عمر البل��ويش ورقة عن 
املزيج التسويقي، وألقت برشى السعدية 

محارضة يف املوارد البرشية.

حجب »الشعر الشعبي« لعدم وجود عمل يستوفي جميع الشروط والضوابط

إعالن الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون واآلداب

بلدية ظفار تشارك في منتدى المدن الصينية والعربية

صدور دليل »برنامج القرى الصحية«

معرض حول الوقاية من السكري بمركز إبراء

اختتام أسبوع ريادة األعمال بـ»تقنية المصنعة«
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مسقط - العامنية

م النادي الثقايف، مساء أمس، ندوة  نظَّ
بعنــوان »املوســيقى يف فكــر جاللة 
والتجديــد«؛  املحافظــة  الســلطان: 
وذلك بدار األوبرا السلطانية مسقط، 
تزامنا مع احتفاالت الســلطنة بالعيد 
الوطنــي الثامــن واألربعــن املجيد، 
وإدراكا مــن النادي الثقــايف ملا متثله 
حيــاة  يف  أهميــة  مــن  املوســيقى 
املتقدمــة،  والحضــارات  الشــعوب 
وكدليل عــى رقيها وازدهارها؛ حيث 
كانت املوســيقى أحد الروافد املهمة 
يف عهد النهضة املباركة، التي تنطلق 
من عراقة هذا الوطن وقيمه األصيلة.
بدأت أعامل الندوة بفقرة موســيقية 
متها فرقة مركز ُعامن للموســيقى  قدَّ
التقليدية؛ حيث اســتمَع الحضور إىل 
معزوفــات مختارة مــن فرقة املركز، 
تنوعــت ما بــن املوســيقى الوطنية 
واملوســيقى التقليدية العامنية. بعد 
ذلك، بــدأت أعامل الجلســة األوىل 
والتي حملت محوَر دور املؤسســات 
يف إثراء الحركة املوســيقية بالسلطنة 
بأربــع أوراق عمــل؛ األوىل جــاءت 
بعنوان »دور مركز ُعامن للموســيقى 
التقليدية يف إثراء الحركة املوســيقية 
يف الســلطنة« قدمها الدكتور مسلم 
بن أحمد الكثريي موســيقي وباحث 

قابــوس  الســلطان  مركــز  ومديــر 
والورقــة  التقليديــة،  للموســيقى 
الثانية كانت بعنوان »مرشوع تأريخ 
املحافظة  انطالقة  العربية:  املوسيقى 
والتجديد يف عهد جاللة الســلطان«، 
قدمهــا الدكتور كفــاح فاخوري من 
لبنــان أمــن عــام املجمــع العــريب 
للموســيقى التابــع لجامعــة الدول 
العربية، وقدمت األســتاذة الدكتورة 
الربوفسيور شريين عبداللطيف أحمد 
نائبة عميد الدراسات العليا والبحث 
املوســيقية  الرتبية  بكليــة  العلمــي 
جامعــة حلوان مبرص، ورقــة بعنوان 
»ثراء الفنون املوســيقية يف السلطنة 

العود  لهــواة  العامنيــة  »الجمعيــة 
منوذجا«.

الورقة األخرية للجلســة األوىل قدمها 
راشد بن مســلم الهاشمي من وزارة 
»دور  بعنــوان  والثقافــة،  الــرتاث 
املؤسسات يف إثراء الحركة املوسيقية 
بالســلطنة«. الجلسة الثانية تضمنت 
»نهضــة  بعنــوان  األوىل  أوراق؛   4
الدبلوماســية يف  والثقافــة  الفنــون 
الفكر الســامي لصاحب الجاللة: دار 
األوبرا السلطانية مسقط واألوركسرتا 
السيمفونية السلطانية مثاال«، قدمها 
الدكتور نارص بــن حمد الطايئ مدير 
إدارة مكتبــة دار األوبرا الســلطانية 

ومستشــار مجلــس اإلدارة يف الدار. 
والتــي أوضح خاللها النهج الســامي 
يف الرقــي باملوســيقي واملوســيقين، 
ومــا يحظــى بــه هــذا الجانب من 
اهتامم بالغ من لــدن جاللته، وقال: 
إن إنشــاء دار األوبرا السلطانية يعد 
مثــاال الهتامم جاللة الســلطان بهذا 
الجانب؛ حيث أصبحــت دار األوبرا 
الســلطانية محل تقدير واحرتام من 
كافة دول العــامل؛ ملا تقدمه من دور 
يف إثراء الثقافة الفنية بكافة مجاالت 

عى مدار العام.
و قدم العضو األوركســرتايل عبدالله 
بن حمود العاصمي من األوركســرتا 

الســيمفونية الســلطانية العامنيــة، 
ورقة بعنوان »دور األوركسرتا ونشأتها 
يف رسم املشهد الثقايف والدبلومايس«. 
أمــا الورقــة الثالثة، فقدمهــا املقدم 
الركن حمود بــن طالب الرئييس من 
موســيقى الحرس الســلطاين العامين 
بعنون »الِفرق املوسيقية العسكرية: 
الحرس السلطاين العامين«، أما الورقة 
األخرية فكانت بعنوان »دور املناهج 
املوســيقية يف ترســيخ وتفعيل القيم 
قدمتها نرصاء  بالسلطنة«،  الحضارية 
بنت جمعة املخينية من وزارة الرتبية 

والتعليم.
ويف نهاية الندوة -التي حرضها سعادة 

الدكتور عيل بن سعود البيامين رئيس 
جامعة الســلطان قابوس، وعدد من 
أصحاب الســعادة، والدكتورة عائشة 
بنــت بنت حمــد الدرمكية رئيســة 
مجلــس إدارة النــادي الثقايف، وعدد 
كبري من املهتمن ومحبي املوسيقى- 
دار نقاش بــن الحضور واملحارضين، 
وتضمنــت النــدوة معرضــا مصاحبا 
لإلصــدارات املوســيقية، شــارك فيه 
مجموعة من املؤسســات منها وزارة 
الرتبيــة  ووزارة  والثقافــة  الــرتاث 
والتعليــم ودار األوبــرا الســلطانية 
مبســقط ومركز عــامن للموســيقى 

التقليدية.

ضمن ندوة النادي الثقافي بدار األوبرا السلطانية

إبراز دور الفكر السامي لجاللة السلطان في 
االرتقاء بالموسيقى خالل عهد النهضة

مسقط - الرؤية

م هالل بن ســعيد الوهيبي مدير  قال املقــدِّ
إدارة اإلقامــة بــاإلدارة العامــة للجــوازات 
واإلقامة، إن اإلدارة حظيت باهتامم بالغ من 
القيــادة العامــة للرشطــة، وزودت بالكوادر 
واألجهــزة الحديثة؛ لتقديم املهام املوكلة بها؛ 
األمر الذي ســهل عى املواطنــن واملراجعن 
وأصحــاب الــرشكات واملؤسســات ومندويب 

الرشكات كتخليص معامالتهم برسعة ويرس.
وأشــار مدير إدارة اإلقامــة اىل أنَّه وبالتزامن 
مع هذا التطور، ظهرْت إشكالية تطبيق نظام 
الجواز اإللكرتوين عى جوازات الوافدين ودمغ 
اإلقامة؛ حيــث إنَّه ووفقــاً ملتطلبات منظمة 
الطريان املدين الدويل )إيكاو( أصبح لِزَاماً عى 
الدول اســتخدام الجوازات اإللكرتونية؛ لذلك 
فإنَّ رشطة ُعامن الســلطانية سعت للعمل مبا 
يتوافق مع متطلبات منظمــة الطريان املدين 
الدويل، وأصبحت تشــرتط أن يكون األجنبي 
الراغب يف زيارة السلطنة أو العمل فيها لديه 
جــواز ســفر آيل أو إلكرتوين، ولكــن ما زالت 
بعض الدول عند انتهاء الجوازات اإللكرتونية 
لرعاياهــا تقــوم بتجديدها يدويًّــا من قبل 
السفارات، وهنا نود التأكيد عى أنه ووفقاً ملا 
جاء يف امللحق التاسع التفاقية الطريان املدين 
الدويل )إيــكاو( يف الفصل الثالث من امللحق 
الفقرة رقــم )4( والتي نصت عى أنه “يجب 
عى الــدول املتعاقدة أال متدد صالحية وثائق 
الســفر املقروءة آليا الخاصة بهــا؛ لذلك فإنَّ 
اإلدارة العامة للجوازات واإلقامة يتعذر عليها 
التعامل مــع حاميل جوازات الســفر، والتي 
يتــم تجديدها بخط اليــد؛ كونها ال تتفق مع 

متطلبات اتفاقية الطريان املدين الدويل”.

وعن أبرز املخالفات املنصوص عليها يف قانون 
إقامة األجانــب، قال مديــر إدارة اإلقامة إنَّ 
هــذه املخالفات جــاءت واضحــة يف الفصل 
العــارش من القانــون، والتي تتمثــل يف بقاء 
األجنبــي بالســلطنة بإقامــة غــري مرشوعة، 
وتقديم وثائق غري صحيحــة بقصد الحصول 
عى أي نوع من أنواع التأشــريات، إضافة إىل 
اإلهامل يف طلب تجديــد اإلقامة خالل املدة 
القانونية، وعجز صاحــب العمل عن إحضار 
مكفولــه أو الداللــة عــى مــكان وجوده يف 

السلطنة.
أما عن اإلجراءات املرتتبة عى تلك املخالفات، 
فتتمثــل يف إحالة الشــخص املخالف لالدعاء 
العام الســتكامل اإلجــراءات القانونية ضده، 
أو تطبيــق مبــدأ الصلــح يف تســوية الوضع 
القانوين بعد دفــع الغرامات املرتتبة. وأوضح 
املقدم هالل بن ســعيد الوهيبي مدير إدارة 
اإلقامــة، أنه يف حــال عدم مبــادرة األجنبي 
املقيم لتجديد إقامته بواسطة صاحب العمل 
خالل الفــرتة القانونية املحــددة لذلك، فإنه 
يرتتــب عليه غرامات معينة، وميكن الحد من 
ذلك من خالل التزام األجنبي وصاحب العمل 
عى حد ســواء لتجديد اإلقامــة خالل الفرتة 
القانونيــة املحددة تجنبــاً للغرامات وتبعات 
قانونيــة وفيها وقــف الخدمة عــن صاحب 

العمل.
وأوضــح مديــر إدارة اإلقامــة أنــه ال يوجد 
مصطلــح اإلقامة الدامئة وفقــاً ألحكام قانون 
إقامــة األجانب؛ حيث إنه ووفقــاً ملا جاء يف 
املــادة )14( من القانون، فــال يجوز أن تزيد 
مدة اإلقامة املمنوحة لألجنبي عى سنتن، إال 
أنه بطبيعة الحال ميكن تجديد اإلقامة لفرتات 
أخرى متى ما انطبقت الرشوط عى األجنبي.

الوهيبي: ال توجد »إقامة دائمة« 
لألجانب.. وعقوبات لعدم التجديد

المستشفى السلطاني ينظم حلقة ويوما مفتوحا 
لوحدة العمليات الجراحية

القبض على 
متهم بقضايا 

احتيال في ظفار

إفريقي يمارس االحتيال في مسقط

ضبط متهم بحيازة الحشيش في العامرات

مسقط - الرؤية

م املستشــفى الســلطاين -ُممثاًل  نظَّ
بوحدة العمليــات الجراحية- صباح 
أمس األربعــاء، حلقة عمــل ويوماً 
مفتوحاً لوحدة العمليات الجراحية، 
املصلحي  مهنــا  الدكتــور  بحضــور 
املدير العام املساعد للشؤون الطبية 
السلطاين،  باملستشــفى  املســاعدة 
ومبشــاركة مختلف األقسام الصحية 
باملستشــفى؛  العاملــة  واإلداريــة 
وذلــك يف قاعة املؤمترات الرئيســية 
باملستشفى. اسُتهلت الحلقة بكلمة 
ألقاهــا عــيل بن راشــد الشــبيبي 
استشــاري متريض رئيــس التمريض 
أشار  باملستشفى،  العمليات  بوحدة 
خاللها إىل أن املستشــفى السلطاين 
شــهد تطورات وتغريات طرأت عى 
األجهــزة واملعدات املســتخدمة يف 
إىل  الجراحيــة،  العمليــات  مجــال 
جانب اســتحداث وإدخــال العديد 
من الجراحــات يف تخصصات طبية 
متعــددة؛ مؤكداً أهميــة مثل هذه 
امللتقيــات من أجل تســليط الضوء 
عــى آخــر املســتجدات يف وحدة 

باملستشــفى،  الجراحية  العمليــات 
وتبــادل الخــربات واألراء يف مجــال 
الجراحة، وهو مــا ينصب إيجاباً يف 
مصلحــة اإلرتقاء بالرعايــة الصحية 
املقدمــة للمرىض واملراجعن يف هذا 
املجال. وأشارت رقية الجردانية نائبة 
التمريض بوحــدة العمليات، إىل أنَّ 

اليوم املفتوح هــدف إلطالع األفراد 
واملجتمــع عى مهــام واألدوار التي 
يضطلع بهــا كافة الطاقــم الصحي 
باملستشــفى الســلطاين، واستعراض 
أبــرز املنجــزات الصحيــة لوحــدة 
العمليــات الجراحيــة باملستشــفى 
الســلطاين، إضافة ملناقشــة أحدث 

الدوليــة يف  البحــوث والدراســات 
هذا املجال. وشــهد اليــوم املفتوح 
توعويــة،  أركان   8 ضــمَّ  معرًضــا 
ســلطت الضوء عى أهم العمليات 
الجراحيــة التي تجرى باملستشــفى 
األدوات  واســتعرضت  الســلطاين، 
واملعدات املستخدمة ما قبل وأثناء 
باملراحل  والتعريف  الجراحة،  وبعد 
التــي مير بها املريض أثناء العمليات 
مطويــات  وتوزيــع  الجراحيــة، 
املجــال  يف  تثقيفيــة  ومنشــورات 
الجراحــي، وتقديــم نصائح توعوية 
للحضــور واإلجابة عن تســاؤالتهم 
واستفســاراتهم يف هــذا املجال من 
خالل كوادر صحيــة مختصة. ُيذكر 
أنَّ وحدة العمليــات الجراحية تعد 
من أهم األقســام الطبيــة الحيوية 
باملستشــفى الســلطاين؛ إذ ُتعنــى 
بتقديم الخدمات الجراحية للمرىض 
واملراجعن مــن مختلف محافظات 
الســلطنة، وهــي مجهــزة بأحدث 
املعــدات واألجهزة املســتخدمة يف 
املجــال الجراحــي، وتضــم كــوادر 
كفــاءة  ذات  ومتريضيــة  جراحيــة 

وخربة عالية.

صاللة - الرؤية

ضبطْت إدارة التحريات والتحقيقات 
الجنائية بقيادة رشطة محافظة ظفار، 
بقضايا احتيال عى مجموعة  مواطناً 

من النساء.
برشطــة  مســؤوٌل  مصــدٌر  وقــال 
ُعــامن الســلطانية: إنَّ املتهم أوهم 
مجموعــة من النســاء بأنه يعمل يف 
جهــة حكومية، وســوف يقــدم لهن 
املساعدات الســكنية واملالية، مقابل 
مبالــغ مالية كبــرية من أجــل إنهاء 

املعاملة.

مسقط - الرؤية

ألقــى مركُز رشطــة روي القبَض 
عى ُمتهم من جنســية إفريقية؛ 

بتهمة غســل األموال واالحتيال. 
حيــث أوهم املجنــي عليها بأن 
لديــه القــدرة عى جعــل املال 
يتضاعــف، وعنــد مقابلتها، قام 

بالتحــرش بهــا، كــام ضبطــت 
بحوزتــه مجموعــة مــن املواد 
الكيميائيــة تســتخدم يف عملية 

االحتيال.

مسقط - الرؤية

ضبطــْت اإلدارة العامــة ملكافحــة 
املخدرات واملؤثرات العقلية شخًصا 
بتهمــة حيازة مواد مخــدرة بقصد 
االتجــار بهــا وتعاطيهــا يف واليــة 
 24 بحوزته  وُضبطــت  العامــرات، 
قطعة مختلفــة األحجام من مخدر 
الحشــيش. كام ألقى قسم مكافحة 

العقلية مبطار  واملؤثرات  املخدرات 
مســقط الدويل القبض عى آسيوي 
بتهمــة تهريــب املــواد املخــدرة، 
وُضبط بحوزته أكرث من 1800 قرص 

من املؤثرات العقلية.
وتهيــب رشطــة ُعامن الســلطانية 
آفة  ملكافحــة  التعــاون  بالجميــع 
وإبــالغ  واملمنوعــات،  املخــدرات 
رجــال الرشطة عن أيــة معلومات 

تساعد يف كشــف مهريب ومروجي 
املخدرات عــن طريق االتصال عى 

 ،)9999( الطوارئ  هاتف 
أو عــى الخط الســاخن 
لــإلدارة العامــة ملكافحة 
واملؤثــرات  املخــدرات 
أو   ،)1444( العقليــة 
التوجــه إىل أقــرب مركز 

رشطة.
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مسقط - الرؤية

تختتــم وزارة الرتبيــة والتعليــم ُممثلــة يف 
املديرية العامة لتنمية املوارد البرشية )دائرة 
اإلرشاف الرتبــوي( اليــوم الخميس فعاليات 
امللتقــى الرتبــوي األول “منــاذج وتطبيقات 
إبداعيــة يف تدريس املفاهيــم العلمية ملواد 
العلــوم” التــي انطلقــت يوم أمــس بكلية 

ولجات للعلوم التطبيقية.
ويرعى الختام سعادة خالد بن يحيى الفرعي 
عضو مجلس الشــورى ورئيس لجنة الرتبية 
والتعليم ومجلس البحث العلمي باملجلس، 
وبحضور الدكتور يحيى بن ســعيد الحسني 
املدير العام املساعد للمديرية العامة لتنمية 
املــوارد البرشيــة لإلمنــاء املهني، واألســتاذ 
الدكتــور عبدالله بن خميس أمبوســعيدي 
مديــر مركــز البحــوث اإلنســانية بجامعة 
الســلطان قابوس، وزايد بن خليفة الشكييل 
العميــد املســاعد لــإلدارة وتنميــة املوارد 
البرشية لكليــة ولجات للعلــوم التطبيقية، 
وعدد من مديري الدوائــر باملديرية العامة 

لتنمية املوارد البرشيــة ونائبيهم، واملرشفني 
واملرشفــني  األوائــل  واملرشفــني  العمــوم 
الرتبويــني بدائرة اإلرشاف الرتبوي، واملعلمني 
األوائل ملواد العلــوم واملعلمني من مختلف 

املحافظات التعليمية بالسلطنة.
ويف ختام حفل افتتاح امللتقى قال سعادته:” 
إن امللتقــى له األثر الكبــر يف نقل وإيصال 
هــذه املفاهيم واملعــارف العلمية بالصورة 
الصحيحة وبأساليب مختلفة وبطرق منوعة 

ألبنائنــا الطلبة مع وجود الخــرات املنوعة 
من الوزارة أو خارجهــا، أو حتى من الحقل 
الرتبوي نفسه، كام أنَّ ما شاهدته يف املعرض 
املصاحــب للملتقــى لعدد مــن االبتكارات 
الطالبيــة، لهي بادرة جيــدة يف هذا امللتقى 
يف أنه ألقــى الضوء عىل الجوانــب العلمية 
للطلبة بعرض ابتكاراتهم التي نرجو أن يرى 
بعضها النور وتكون واقعا ملموســا يستفيد 
منــه الجميــع”.  بــدأت فعاليــات امللتقى 

بافتتــاح املعــرض املصاحب والــذي تضمن 
عددا مــن االبتكارات الطالبيــة من مدارس 
محافظة مسقط، والتي ركزت عىل املفاهيم 
العلميــة لتنفيذ هذا امللتقى، وتنفيذ مراحل 
دورة التصميــم مبنهجيــةSTEM، وألقــت 
الدكتــورة عفاف بنت عــيل اللواتية مرشفة 
عامة ملــادة الفيزياء بدائرة اإلرشاف الرتبوي 
بالوزارة كلمة أشــارت فيهــا إىل أنَّ امللتقى 
يأيت تنفيذاً لخطة اإلمناء املهني بقسم العلوم 

للعام الدرايس الحايل 2018 / 2019، واإلميان 
بالدور الذي يبذله معلمو العلوم واملرشفون 
الرتبويون؛ ليفسح مجاال واسعا للرشاكة ألرسة 
العلوم من مرشفني أوائل ومرشفني ومعلمني، 
وتجاربهــم  أفكارهــم  بطــرح  للمشــاركة 
وخراتهــم كنــامذج تطبيقيــة إبداعيــة يف 
تدريــس املفاهيــم العلميــة، تتواكــب مع 
املســتجدات الحديثــة يف تطبيــق مناهــج 
السالســل العامليــة واســرتاتيجيات تدريس 

العلــوم الحديثة، والتي تجعــل من الطالب 
متفاعال نشــطا، يعمل كباحث صغر، مركزا 
عــىل مهارات االســتقصاء، ومهــارات القرن 
الحــادي والعرشين، مام يؤهله الســتيعاب 
العلميــة وتطبيقهــا يف حياتــه.  املفاهيــم 
وقدمت فاطمة بنت محمد املقيمية مرشفة 
أوىل فيزياء ورئيســة اللجنــة املنظمة عرًضا 
مرئًيــا، تناولت فيه محــاور امللتقى، وأوراق 
العمــل املقدمــة، وإســرتاتيجيات التدريس 
البديلــة  التصــورات  ومعالجــة  املنوعــة، 
للمفاهيم العلميــة، وتنفيذ حصص مبارشة 
بتقنيــة االتصال املــريئ، بعدها قــام راعي 
املناســبة بتكريم اللجنــة املنظمة للملتقى، 
كام قدم الدكتور يحيى بن ســعيد الحسني 
املدير العام املساعد للمديرية العامة لتنمية 
املوارد البرشية لإلمناء املهني هدية تذكارية 
لراعــي املناســبة. وقــدم األســتاذ الدكتور 
عبدالله بن خميس أمبوســعيدي مدير مركز 
البحوث اإلنســانية بجامعة السلطان قابوس 
الورقة الرئيســية بعنــوان “املفهوم العلمي: 

من التصور البديل إىل التصور الصحيح” .

مسقط - الرؤية

تزامًنــا مــع االحتفال باألســبوع العاملي 
للتوعية حول املضادات الحيوية؛ نظمت 
وزارة الصحــة ممثلة بدائرة االســتخدام 
الرشــيد للــدواء بالتعــاون مــع منظمة 
الصحــة العاملية فعاليــة توعوية بعنوان 
)االســتخدام األمثل واآلمــن للمضادات 
الحيويــة( بحضور موظفي الدائرة وعدد 
مــن فئات املجتمع املختلفة وذلك مببنى 

وزارة الصحة.
شــملت الفعاليــة معرضــاً توعوياً يضم 
مجموعــة مــن املطويات واملنشــورات 
الصحيــة للتعريف باملضــادات الحيوية 
وطــرق اســتخدامها بالشــكل الصحيح 
واآلمن واملضاعفات التي قد تنتج بسبب 

سوء استخدامها.  
واملضادات الحيوية مــادة تفرزها بعض 

أنواع البكتريــا أو الفطريات وأيًضا يتم 
تصنيعهــا كيميائيــا. تعمل عــىل تجنب 
أو قتــل أو وقــف منو البكتريا املســببة 
لألمــراض املعديــة. لهــا فوائــد عديدة 
تستخدم يف الوقاية والعالج من العدوى 
البكتريــة، وهــي مفيــدة وتــؤدي إىل 
نتائج إيجابيــة وفعالة ومنقــذة للحياة 
إذا أحسن اســتخدامها ولكنها قد تكون 
عدمية الفائــدة أو تســبب أرضارا بالغة 
وال يحمد عقباهــا وتودي بحياة املريض 
إذا ما أيسء اســتخدامها. يتم اســتخدام 
املضادات الحيوية بطرق مختلفة، فعادة 
مــا تؤخــذ عن طريــق الفــم أو تعطى 
بالحقن عنــد الــرورة، وللحصول عىل 
تأثــر موضعي عــىل الجزء املتأثــر فإنِّها 
تستخدم عىل الجلد أو يف العني أو األذن 
مبارشة. وتختلــف جرعة املضاد الحيوي 
بحســب عمر ووزن وحالــة كبد وكليتي 

املريض، كام أن فــرتة العالج تعتمد عىل 
نوع العدوى وحدتها )قوتها( واســتجابة 
املريــض للعــالج وحالتــه املرضيــة، لذا 
ينبغــي التأكيد عىل املريــض أخذ جرعة 
املضاد الحيوي كاملة يف األوقات املحددة 

لها، وعــدم التوقف عن أخذ العالج قبل 
الفرتة املحددة حتى وإن شعر بالتحسن.

ومعظــم املضــادات الحيويــة لهــا آثار 
جانبيــة غر مرغوبة، قد تكون بســيطة 
ال تشــكل خطراً عىل املريض أو شــديدة 

ُتهدد حياتــه ويعود ذلك ألســباب منها 
طبيعة جســم اإلنســان، أو إىل خصائص 
الدواء، أو بسبب زيادة الجرعة الدوائية 
املوصوفة، أو أحياناً عند اســتخدام دواء 
آخــر أو تناول أغذية معينــة مع املضاد 
الحيوي املستخدم أو بسبب وجود مرض 
آخر أو التشــخيص غر السليم أو غرها 

من األسباب األخرى.
ومن النتائج الوخيمة لســوء اســتخدام 
مقاومة  حــدوث  الحيويــة؛  املضــادات 
بكترية للمضادات الحيوية املســتخدمة 
حيث إنه إذا مل تتخــذ الخطوات الالزمة 
لوقف املقاومة البكترية فإنه سيأيت وقت 
لن تعد فيه هذه املضادات الحيوية ذات 
فائدة يف معالجة األمراض التي كانت لها، 
أو تطيل من فرتة العالج أو زيادة تكلفة 
العالج وجســامة اآلثــار الجانبية نتيجة 
اســتخدام أدوية جديدة. إضافة إىل ذلك 

فإنَّ ســوء اســتخدام املضادات الحيوية 
سيتســبب يف مرصوفــات غــر رضورية 
عىل الفــرد واملجتمــع كــون املضادات 
الحيويــة عادة باهظــة الثمــن، إضافة 
إىل أن الحديثــة منها أغــىل من القدمية 
وهــذا ســوف يــؤدي إىل هــدر األموال 
وبالتايل نفــاذ مخزون املضادات الحيوية 
واألدوية األساســية األخــرى، يوجد أكرث 
من مائتي نوع من املضــادات الحيوية، 
ولكل نوع منها أســامء متعددة تختلف 
باختــالف الرشكة املصنعة للدواء، كام أن 
اختيار املضاد الحيوي املناســب للمريض 
والجرعة الدوائية الالزمة والشكل الدوايئ 
املالئــم مــن مهــام الطبيــب املختص. 
ويعتمد اختيار املضاد الحيوي املناســب 
عىل التشخيص الرسيري واملختري وعىل 
صفات املضــاد الحيــوي وعوامل أخرى 

تتعلق باملريض.

عربي - نارص العربي

عقد سعادة الشيخ سيف بن حمر آل مالك 
الظاهرة بحضور سعادة  الشــحي محافظ 
عري اجتامعــا  وايل  الشــيخ  الدكتــور 
عــدد  املــرادم يف  ملناقشة مشــكلة غلق 
من قــرى ومناطق املحافظــة مع املرشف 
املســؤول عن خدمــات الــرصف الصحي 
برشكة حيــا للميــاه مبحافظتــي الظاهرة 
والرميي، واألرضار املادية والبيئية الناجمة 

عن اإلغالق، وتبعد تلــك املرادم يف القرى 
عن املــردم الرئييس بوالية عري مبســافة 
)70كم( مام يسبب ارتفاع تكلفة النقل من 

تلك القرى إىل موقع املحطة .
وقد تــم االتفاق عىل أن تقــوم رشكة حيا 
للميــاه مبعالجــة الوضــع الحايل بشــكل 
عاجل وإيجاد الحلول املناســبة من خالل 
تخصيــص مواقع لتكــون محطات تجميع 
مبطنــة ونقلهــا بعــد ذلــك إىل املحطــة 

الرئيسية.

الربميي - سيف املعمري 

احتفلــت تعليميــة الرميــي باليــوم العاملي 
للســكري، حيث اســتضافت مدرســة حفصة 
بنت ســرين للتعليم األســايس )5-9( فعالية 
)األرسة والســكري( ونظمهــا قســم الصحــة 
املدرســية والجامعية بدائــرة الرعاية الصحية 
األولية باملديريــة العامة للخدمــات الصحية 
مبحافظة الرميي ومبشــاركة كل من مدرســة 
املجد للتعليم األسايس )1-4( ومدرسة الطالئع 
للتعليــم األســايس )1-4( ومدرســة حامســة 
للتعليم األســايس )1-4( ومدرسة أجيال عامن 
للتعليم األسايس )1-4( ومدرسة ميمونة بنت 
الحــارث للتعليــم األســايس )5-9( ومدرســة 

صعــراء للتعليــم األســايس )5-9( ومدرســة 
السلطنة بنات الصفوف )12-10(.

 وبدأت الفعالية بفقرة ترحيبية وأنشودة عن 
مرض الســكري ثم التجــول يف أركان املعرض 
املعــد مــن قبل مختلــف مــدارس املحافظة 
والــذي تضمن عدة مواضيــع مختلفة تختص 
مبــرض الســكري )تعريــف املــرض، أعراضه، 
األســباب املؤدية للمرض واملضاعفات( وركن 
للتغذية الخاص مبرض الســكري وركن للعناية 
بقدم الســكري كام تضمن املعرض فحوصات 

طبية للراغبني يف إجراء الفحص.
كام شــارك مجلس أمهات مدرسة حفصة بنت 
ســرين بركن متكامل اشــتمل عىل عرض عن 
طرق التداوي بالطب الشعبي يف املنزل قدميا.

مناقشة غلق مرادم النفايات في الظاهرة 

»تعليمية البريمي« تشارك في 
االحتفال باليوم العالمي للسكري
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الرؤية - أحمد الجهوري

رعــى معايل الســّيد خالــد بن هالل البوســعيدي، 
وزير ديوان البالط الســلطاين، االحتفال بوضع حجر 
األســاس ملدينة العرفــان مبحافظة مســقط، الذي 
تطورها رشكــة مدينة العرفان للتطوير، املنبثقة عن 
الرشاكة االســراتيجية بني رشكة عمــران ومجموعة 
ماجد الفطيــم، يف الجزء الغريب من مدينة العرفان، 
ومتتد عىل مســاحة أكرث مــن 4.5 مليون مر مربع 
وتبلــغ القيمة االســتثامرية املتوقعــة للمرشوع 5 

مليارات ريال عامين عىل 20 عاًما.
وقال معايل الســّيد خالد بن هالل البوسعيدي وزير 
ديــوان البالط الســلطاين إّن االحتفــاء بوضع حجر 
األســاس لهذه املدينــة الحارضة القادمــة ملحافظة 
مســقط يأيت تزامنا مع مناســبة عزيزة عىل نفوس 
الوطــن واملواطنني جميعا، وهي ذكرى الثامن عرش 
من نوفمرب الذي نســترشف مقدمــه خالل اليومني 

املقبلني.
وأضــاف معاليــه يف ترصيح للصحفيــني أّن املدينة 
التــي بنيــت يف منطها عىل املعطيــات املوجودة يف 
البالد ســواء من ناحية الراث املعــامري وجغرافية 
البلد ســهولها وجبالهــا ووديانها والتي ســتنعكس 
عىل طبيعة املدينة الجديدة، مشــرا إىل أّن املدينة 
ستشــكل الوجهــة الرئيســية خاصة وأّنها تتوســط 
مرافــق حيوية مهمــة يف املنطقة كمطار مســقط 
الدويل واملستشــفيات املحيطــة واملنطقة الصناعية 
واملناطق القادمة للمنطقة اللوجستية، وبالتايل فهي 

تقع وسط محيط حيوي مهم يخدم نجاحها.
ومــن املتوقــع أن يوفر املرشوع أكــرث من 30 ألف 
فرصة عمل مبارشة وغر مبارشة وســيصبح املرشوع 
الذي يقع يف قلب مســقط وجهة جديدة تستقطب 
املقيمني والزوار واألعامل وســط املدينة. وســيضّم 
مــرشوع مدينــة العرفان عند اكتاملــه أكرث من 11 
ألف وحــدة ســكنية تضم فيلال ســكنية وشــققا، 
ومتاجر تجزئة مبساحة 100 ألف مر مربع ومكاتب 
ممتــدة عىل مســاحة 700 ألف مــر مربع، إضافة 
إىل املســاحات الثقافية، وســرّكز املرشوع املتكامل 
واملســتدام عىل الراث الغني لســلطنة عامن، كام 

أّنه ســيلبي احتياجات كافة فئات املجتمع، مشكال 
بهذا منوذجا للمشاريع الحرضية املستقبلية املحلية 
واإلقليمية، وتعتــرب مدينة العرفان حافــزا لالبتكار 
الحرضي يف الســلطنة وســتضع فور اكتاملها معاير 
جديدة يف االســتدامة والتصميــم الحرضي، ويتوقع 

استكامل املرحلة األوىل بحلول عام 2023.
وبــدأ االحتفال بكلمة لســعادة طالل بن ســليامن 
الرحبي نائب األمني العام للمجلس األعىل للتخطيط، 
رئيس مجلس إدارة رشكــة مدينة العرفان للتطوير، 
رحــب يف ُمســتهلها مبعــايل الســيد راعــي الحفل 
والحضور من أصحاب الســمو واملعايل والســعادة، 
ورجال األعامل واإلعالميني، وممثيل مجموعة ماجد 
الفطيم الرشيك االسراتيجي يف املرشوع، موضحا أّن 
االحتفال بوضع حجر أســاس مدينة العرفان يتزامن 
مع غمرة احتفاالت السلطنة بالعيد الوطني الثامن 
واألربعني املجيــد لنهضة عامن الحديثة التي قادها 
وأرىس دعامئها موالنا حرضة صاحب الجاللة السلطان 
قابوس بن ســعيد املعظم حفظه الله ورعاه، والذي 
أّكد من أول يوم من أيام النهضة أهمية بناء اإلنسان 

العامين وتوفر سبل العيش الكريم له.
وأضاف سعادته أّن مرشوع مدينة العرفان يتوقع له 
أن يعزز الكثر من الجوانب االجتامعية واالقتصادية 
والصحيــة والتعليميــة وخلــق فــرص جديــدة يف 

املستقبل نظرا ملساحته الكبرة وموقعه املميز.

ومن جهته، قال بير واليكنوسيك، الرئيس التنفيذي 
لرشكة )عمران(: تتامىش رشاكتنا مع )ماجد الفطيم( 
ونهجنا االسراتيجي للجمع بني أفضل معاير التطوير 
الحــرضي جنباً إىل جنب مع الراث والخربة املحلية. 
وستســهم هذه الرشاكة يف تعزيــز وتنويع االقتصاد 
الوطني لدعم رؤيــة عامن 2040 من خالل الريادة 
يف تطوير البنية التحتية الخاصة مبشــاريع السياحة 

وأسلوب الحياة.
وقال هوازنإســرب، الرئيــس التنفيــذي يف رشكة )ماجد 
الفطيــم العقاريــة(: نطمح أن تصبح مدينــة العرفان 

مبثابة محفــز لتنويع 
العــامين،  االقتصــاد 
إضافــــة إىل إرســـاء 
معايـــر جديدة فيام 
باالســتدامة  يتعلــق 
الحرضي  والتصميــم 
تستفيد منها املنطقة. 
يف  هدفنــا  ويتمثــل 
ابتكار وجهة عاملية يف 
قلب مدينة مســقط 
محورهـــا  يكـــــون 
وتشــكل  اإلنســــان 
منوذجاً حقيقياً ملدينة 

املستقبل.

تحت رعاية وزير ديوان البالط السلطاني

االحتفال بوضع حجر أساس مدينة العرفان باستثمارات تزيد على 5 مليارات ريال

الرؤية – نجالء عبدالعال

ينظم مركز عامن للحوكمة واالستدامة »مؤمتر 
االستدامة األول« يف الرابع من ديسمرب املقبل 
مبركز عامن للمؤمترات واملعارض، تحت رعاية 
معــايل الدكتور يحيى بن محفــوظ املنذري، 

رئيس مجلس الدولة.
وكشف الســيد حامد بن سلطان البوسعيدي 
املديــر التنفيــذي ملركــز عــامن للحوكمــة 
واالستدامة خالل مؤمتر صحفي عقد أمس أّن 
املركز سيدشن خالل املؤمتر أول ميثاق عامين 
لالســتدامة، موضحا أّن امليثاق يعد األول من 
نوعــه يف املنطقة، موضحــا أّن أهمّية امليثاق 
تأيت من كونه مبثابة مرشد للمؤسسات الراغبة 
يف تبني توجهات االســتدامة املناســبة لها مبا 
يحقق التنمية املستدامة للسلطنة ككل، الفتا 
إىل أّن السلطنة ماضية قدما يف االلتزام ببنود 
اتفاقية األمم املتحدة للتنمية املستدامة، وأّن 
امليثاق يبني آليات تسهم يف التزام املؤسسات 
والرشكات بتحقيــق اســتدامة يف أعاملها مبا 

يخدم التنمية باملجمل.
وأشــار الســيد حامــد إىل أّن مؤمتــر عــامن 
لالســتدامة ســيعقد مبشــاركة أكرث من 300 
شخص من الســلطنة وخارجها، ويشارك فيه 
ما ال يقل عن 50 مشــاركا ومتحدثا من خارج 
السلطنة كام سيلقي الكلمة الرئيسية مسؤول 
من هيئة األمم املتحدة يتناول خاللها أهمية 
االســتدامة لتحقيق أهــداف التنمية العاملية 
2030. كــام يبحث املؤمتر العديد من املحاور 
أهمهــا تطوير اســراتيجيات لالســتدامة يف 
الســلطنة وبرامــج االســتثامر االســراتيجي 
االجتامعيــة والرشاكــة بني القطاعــني العام 

والخاص وقياس األثــر عىل املجتمع واالبتكار 
االجتامعــي واإلفصــاح والتقاريــر يف مجــال 
االستدامة إضافة إىل مناقشة ميثاق السياسات 

الوطنية يف االستدامة.
وحول اإلعداد للميثاق، أوضح الســيد حامد 
البوســعيدي أّن املركــز عقد عدة جلســات 
ومشاورات مع كافة الجهات املعنية الستطالع 
آرائهم كام تــم تقييم التجــارب املختلفة يف 
املنطقــة والعامل واالســتفادة من الدراســات 
املحليــة، كام قامت لجنة مختصــة بالتعاون 
مــع رشكة عامنية متخصصة بإعداد مســودة 
للميثاق ومناقشتها مع الجهات املختلفة، كام 
تم عقد جلســة الستعراض ومناقشة املسودة 
األوليــة للميثاق حيــث مّتت مناقشــتها مع 
38 مؤسســة مثلها أكرث من 55 شــخًصا، وتم 
التوافق عليهــا متهيدا لصدور امليثاق بصيغته 
النهائية خالل املؤمتر، مؤكدا أّن امليثاق سيعزز 
الخدمــات واملنتجــات التجاريــة للــرشكات 
وبرامجها القامئة الخاصة باالستدامة وتغيرها 
إن تطلــب األمر كــام ســيعمل امليثاق عىل 

الركيز عىل نقاط القوة الخاصة باملؤسســات 
لتقــوم بدور إيجــايب يف املجتمــع إضافة إىل 
متكني املسؤولني يف هذه املؤسسات من اتخاذ 
قرارات اســراتيجية واعية مبنية عىل أســاس 
التواصل مع أصحاب الشأن، وتحديد القضايا 
ذات األولويــة باســتخدام أدوات ومنهجيات 

موثوقة يف هذا املجال.
وقال الســيد حامد إّن امليثاق ســيعمل عىل 
الكشــف بشــفافية ووضــوح عــن الفــرص 
والتحديات مع أصحاب الشــأن والرشكاء مع 
مقرحات وتوصيات يف كيفية وضع حلول لها 
من خالل مشــاريع االســتدامة ونرش وتوعية 
الرشكاء واملستفيدين من أصحاب املؤسسات 
واألفــراد واملجتمــع للمفاهيم التــي تتبناها 
املؤسســة يف مجال االســتدامة، مشرا إىل أّن 
امليثاق سيكون اسرشاديا يف البداية وميكن أن 
يكــون إلزاميا فيام بعد، الفتــا إىل أّن مرشوع 
امليثاق جاء مبشــاركة دوليــة ومحلية بأعضاء 
من القطاعني العام والخــاص وهو األول من 

نوعه يف منطقة الخليج العريب.

إطالق أول ميثاق عماني لالستدامة في مؤتمر دولي.. 4 ديسمبر
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ضوابط فترة االختبار 
في العمل

ذكر املرشع يف املادة )24( من قانون العمل الضوابط الخاصة إلخضاع 
العامل لالختبار وهي :

االتفاق عىل رشط االختبار: فقد ذكرت املادة القانونية الســابقة الذكر 
أّنــه )يف جميع األحوال يتعني تحديد فــرة االختبار إن وجدت يف عقد 
العمــل(، فكام يتضح من النــص فإنَّ فرة االختبــار جوازية وال تتقرر 
كرشط يف العقــد إال إذا اتفق الطرفان رصاحــةً عىل ذلك، فيجب عىل 
صاحــب العمل أن يضمن هــذا الرشط كتابياً يف عقــد العمل، فإذا مل 
يوجــد هــذا الرشط يف عقد العمــل اعترب عقد العمل باتــاً منذ لحظة 

انعقاده.
االتفــاق عىل مدة االختبار: ذكر املرشع يف املادة الســابقة ذلك بالنص 
)ال يجــوز تعيني العامل تحت االختبار ملدة تزيد عىل ثالثة أشــهر...(، 
فاملرشع هنا قد حدد الحد األقىص ملدة االختبار الذي ال يجوز لصاحب 
العمــل الزيادة عليه، وهذا يجعل لطريف العقد الحرية يف االتفاق عىل 
مــدة تقل عن هذا الحد وذلك لكونه يصــب يف مصلحة العامل وهذا 
األمــر جائــز من الناحية القانونيــة، وأما االتفاق عــىل مدة أطول من 
املــدة التي حددها املرشع فيكون هذا الــرشط باطاًل ملخالفته قاعدة 
قانونيــة آمرة وهــذا البطالن يؤدي إىل اعتبار فــرة االختبار هي الحد 
األقىص الذي حدده القانون وهي ثالثة أشهر، وإذا ذكرت فرة االختبار 
بشــكل عام فإنَّ العامل يخضع لفرة اختبار ومل يتم تحديد هذه املدة 
فهنــا يتم األخــذ بالحد األقىص الذي حدده القانــون، وكام أنه ال يحق 
لصاحــب العمل أن يخضع العامل لفرة اختبــار ثانية بعد انتهائه من 

فرة االختبار املتفق عليها بينهام سابقاً.
االلتــزام مبهلة اإلخطار قبل إنهاء العقد يف فرة االختبار: إن الغرض من 
وجود فرة االختبــار هو التثبت من كفاية العامل املهنية والســلوكية 
واالنضباطية يف العمل، فاملرشع قد أخذ باملفهوم الواسع لكفاية العامل 
والتي يدخل من ضمنها ســلوك العامل وانضباطــه وكذلك تعامله مع 
رؤسائه يف العمل وتعاونه مع زمالئه ومراعاته لقواعد العمل، فاملرشع 
أعطــى الحق لصاحــب العمل بإنهــاء خدمات العامل متــى توافرت 
األسباب التي ُتجيز له ذلك ولكن دون التعسف يف استعامل هذا الحق 
أي أنه البد من وجود أسباب حقيقية إلنهاء خدمات العامل سواًء كانت 
سلوكية أو مهنية أو حتى انضباطية، كام أن املرشع أوجب عىل صاحب 
العمــل االلتزام مبهلة اإلخطار قبل إنهــاء عقد العمل أثناء رسيان فرة 
د الحد األدىن الــذي ال يجوز للطرفني النزول  االختبــار واملرشع قد حدَّ

عنه وهي سبعة أيام ويجوز للطرفني االتفاق عىل مدة أطول.
*باحث قانوين باملديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية

أحمد بن سالم التويب*
Ahmedmanpower2007@gmail.com

مسقط - الرؤية

تعاونت رشكــة النفط الُعامنية للتســويق 
مع رشكة نفــاذ للطاقة املتجددة يف إطالق 
مبادرة »ســولر« لبنــاء مختــربات متنقلة 
لعلــوم الطاقة الشمســية، بهــدف تعليم 
الطالب من مختلف أنحاء السلطنة وزيادة 
مستوى وعيهم حول مزايا الطاقة الشمسية 
املســتدامة وسهولة اســتخدامها وتكلفتها 

امُلنخفضة. 
وتحت إرشاف وزارة الربية والتعليم، يشارك 
أكرث من 500 طالب من مختلف املدارس يف 
محافظات مسقط، وشامل وجنوب الباطنة، 
وجنــوب الرشقيــة يف املختــربات للتعرف 
عىل تقنية الطاقة الشمســية واستخداماتها 

املتعددة من أجل إيجاد مستقبل أفضل.
وقال ديفيــد خليفــة، الرئيــس التنفيذي 
لرشكة النفط الُعامنية للتســويق: نســعى 
جاهدين إىل إطالق مبادرات صديقة للبيئة 

تتامىش مع إســراتيجية الســلطنة الرامية 
إىل نرش اســتخدام مصادر الطاقة النظيفة 
واملتجددة. كام نلتزم مبواصلة وضع عمالئنا 
واملجتمعات املحلية يف مقدمة أولوياتنا يف 
جميع عملياتنا. ندرك أهمية تعليم وتوعية 

الجيــل الجديــد حــول الطاقة الشمســية 
لتزويدهم بالخربات واملعارف الالزمة التي 
ُتكنهــم من الحفــاظ عىل البيئــة وصون 

مواردها.
وقال عبد الله السعيدي، الرئيس التنفيذي 

لرشكة نفاذ للطاقة املتجــددة: انطالقاً من 
أهدافنــا كرشكــة محلية تعمــل يف مجال 
الطاقة املتجــددة، نلتزم بإيجاد مســتقبل 
صديــق للبيئة وأكرث اســتدامة. وندرك أنه 
بإمكاننا ترك أثر كبري وإيجايب عىل السلطنة 

من خــالل تعليــم وزيادة مســتوى وعي 
الجيل الجديد من الشــباب حــول الطاقة 
املتجددة. لذا، نشــارك يف إطــالق املبادرة 
التــي ســيكون لها الكثــري مــن الجوانب 
اإليجابية فنحن نســعى إىل إرشاك الطالب 

بشــكل أكادميــي لتعليمهــم كيفية عمل 
الطاقة الشمســية وإتاحة الفرصة أمامهم 
إلجراء تجــارب عملية ليتمكنوا من تطبيق 
خرباتهــم ومعارفهم التي سيكتســبونها يف 

كافة جوانب الحياة اليومية.
ومــن املقرر أن ُتدير وزارة الربية والتعليم 
مبــادرة »ســولر« التي ســتتضمن حلقات 
عمل طالبية لتســليط الضــوء عىل أنظمة 
الطاقــة الشمســية، إضافــة إىل حلقــات 
نظريــة وعمليــة لتعليــم الطــالب كيفية 
قراءة العــدادات وطريقة عمل التجهيزات 
الشمســية، فضاًل عــن بناء ألــواح الطاقة 
الشمســية الخاصة بهم. وتــأيت املبادرة يف 
إطار التزام رشكة النفط الُعامنية للتسويق 
باتباع أفضل املامرســات املستدامة ودعم 
اسراتيجيات السلطنة طويلة األمد للطاقة 
املتجــددة حيث ستســاهم يف غرس ثقافة 
املامرســات الصديقــة للبيئة لــدى الجيل 

الجديد.

تشمل بناء مختبرات متنقلة لعلوم الطاقة الشمسية

تعاون بين »نفط عمان« و»نفاذ للطاقة الُمتجددة« في إطالق مبادرة »سولر«

مسقط - الرؤية

يســتهدف نظام التفرغ الجزيئ املوظفني 
العاملــني يف القطاعــني العــام والخاص 
الراغبــني يف إكــامل دراســتهم، ضمــن 
ســعي وزارة القــوى العاملــة لتطويــر 
املعرفــة واملهارات والقــدرات والخربات 
لدى القــوى العاملة الوطنية يف مختلف 

التخصصات. 
وكانــت وزارة القوى العاملة قد أصدرت 
قــرارا وزاريــا منــذ عــام 2013 إلعداد 
الئحــة نظام الدراســة بالتفــرغ الجزيئ 
يف كلياتهــا التقنية الخمــس املتوزعة يف 
أنحاء الســلطنة، وأتاح النظــام للعاملني 
يف القطاعــني العــام والخــاص مواصلة 
الدراســة لتطويــر املعرفــة واملهــارات 
والقــدرات والخربات بالكليــات التقنية 
عــىل نفقتهــم الخاصــة أو عــىل نفقة 
جهات عملهم للحصول عىل مســتويات 
أعــىل مثل الدبلــوم أو الدبلــوم املتقدم 

أو البكالوريــوس لتلبية متطلبات ســوق 
العمل من املهارات واملعارف.

ويطرح النظام مجموعة من التخصصات 
التي تتوزع يف مختلــف الكليات التقنية 
مثل تخصصات هندســية مثل )هندسة 

هندســة  معامريــة،  هندســة  مدنيــة، 
مســح الكميــات، هندســة االتصــاالت 
الحاســوب،  هندســة  واإللكرونيــات، 
هندســة القــوى الكهربائيــة، هندســة 
ميكانيكية، هندســة كيميائية، هندســة 

تقنيــة  تخصصــات  والغــاز(،  النفــط 
املعلومات مثل: )تقنية املعلومات، نظم 
واألمن  اإلنرنت  الربمجيــات،  معلومات، 
اإللكــروين، قواعــد البيانات، شــبكات، 
الوسائط املتعددة(، تخصصات الدراسات 

التجاريــة مثــل: )محاســبة، إدارة موارد 
العلوم  برشيــة، تســويق(، تخصصــات 
التطبيقية مثــل: )أحياء تطبيقية، كيمياء 

تطبيقية، علوم بيئة.
ويشــرط النظام عىل املتقــدم أن يكون 
عامين الجنسية، وقد أمىض يف جهة عمله 
ســنة عىل األقل عند تقديم الطلب. وأن 
يكــون التخصص املطلــوب االلتحاق به 
متوفرا يف الكلية املطلوب التسجيل فيها.

 كــام يشــرط عــىل املتقدمــني التعهد 
بالتســجيل يف املقررات الدراســية وفقاً 
للجــداول التــي تعدها الكليــة لطالبها، 
وتقديــم الوثائــق املتعلقــة بالدراســة  
بالنســبة ملــن ســبق لهــم الدراســة يف 
الكليــات التقنية أو بإحدى مؤسســات 
التعليم العايل وذلك لتقييمها ومعادلتها 
إلعــداد خطة الدراســة. كام يشــرط أن 
يكون الئقــاً طبًيــا، وأن يجتــاز املقابلة 
تحددها  التــي  واالختبارات  الشــخصية 
الكليــة إن وجدت، باإلضافة إىل الرشوط 

الخاصة حسب مستوى التسجيل.
وتعتمــد الوزارة عــىل معايــري محددة 
للمفاضلــة بــني الطلبات مثــل أقدمية 
التوظيــف، واملعــدل الراكمــي يف آخر 
مؤهل علمي حاصل عليه املتقدم، ونقاط 
 ،TOEFL / IELTSشــهادة امتحــان  
وشــهادة الدبلــوم العام. كام ســتعطى 
األفضليــة للطالــب الــذي درس مواد يف 
مســتوى )الدبلوم أو الدبلوم املتقدم أو 

البكالوريوس(.
وعىل املتقدمني تعبئة استامرة التسجيل 
املوجودة عىل املوقــع اإللكروين للوزارة 
وطباعتها وإرفاقهــا مع الوثائق املطلوبة 
وتسليمها باليد يف الكليات التقنية، حيث 
سيجري استالم اســتامرة طلب االلتحاق 
والوثائــق مــن املتقدمــني يف الكليــات 
التقنية، علاًم بأنه لــن ينظر يف الطلبات 
غري مكتملة البيانات والوثائق، كام يجب 
عىل املتقدمني تحديث بياناتهم  يف سجل 

القوى العاملة وإحضار ما يثبت ذلك.

»القوى العاملة«: التفرغ الجزئي بالكليات التقنية يسهم في تطوير مهارات الشباب

»الوطني للتنافسية« يكرم موظفي »اإلحصاء والمعلومات«

»غرفة شمال الباطنة« تدشن شعار مهرجان صحار االقتصادي

مسقط – الرؤية 

نظم املكتــب الوطني للتنافســية حفاًل 
لتكريم موظفــي املركز الوطني لإلحصاء 
واملعلومــات تقديرا للجهود التي بذلوها 
يف ســبيل تحســني ترتيب الســلطنة يف 
تقرير التنافســية العاملــي لعام 2018م، 
الذي صدر مؤخرا عن املنتدى االقتصادي 
العاملــي. ورعى الحفل ســعادة الدكتور 
خليفــة بن عبــد الله بن حمــد الربواين 
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإلحصاء 
واملعلومات عضو اللجنة التنافسية، وقال 
ســعادته: يــأيت التكريم تقديــراً ملا بذله 

هــؤالء املوظفــون من جهود ســاهمت 
يف تحســني ترتيــب الســلطنة يف تقرير 
التنافســية العاملي لعام2018م من جهة، 
وتحفيزا لهم لتقديم أفضل ما لديهم من 
قدرات ومهــارات يحتاجها نطاق عملهم 
من جهة أخرى. وأوضح سعادته أن تقدم 
الســلطنة 14 مركزاً يف تقرير التنافســية 
العاملي لعــام 2018م، يعد إنجازا يضاف 
إىل إنجــازات مســرية النهضــة املباركة، 
ويعد التقدم األعىل عاملياً يف قيمة املؤرش 
التي بلغت 3,4 نقطة، مؤكدا سعادته أن 
التقرير يظهر األداء املتميز الذي حققته 

السلطنة هذا العام. 

صحار – الرؤية

دشن فرع الغرفة مُبحافظة شامل الباطنة 
أمس شعار »مهرجان صحار االقتصادي« 
املزمع إقامته األسبوع امُلقبل خالل الفرة 
مــن 21 وحتى 24 نوفمرب يف مركز صحار 
الرفيهــي، وذلــك تحت رعاية ســعادة 
الشــيخ مهنا بن ســيف اللميك محافظ 
محافظة شامل الباطنة، وبحضور سعادة 
الشــيخ عيل بــن أحمد الشــاميس وايل 
صحار، واملهندس ســامل بن حمد الكندي 

مدير عام بلدية صحار.
وقــال عبدالله بن عيل الشــافعي رئيس 
مجلــس إدارة فرع الغرفــة خالل املؤتر 
الصحفي الذي ُعقد بعد حفل التدشــني: 
مُبناســبة العيد الوطني الثامن واألربعني 
نجــدد الــوالء الصــادق ملوالنــا حرضة 
صاحــب الجاللــة الســلطان قابوس بن 
ســعيد املعظــم- حفظــه اللــه ورعاه- 
معاهديــن الله أن نكــون يف خدمة هذا 
الوطن العزيــز، وأن نكون صًفــا واحًدا 
خلف قيادته الرشيدة. ولقد ارتأى مجلس 

إدارة غرفة تجارة وصناعة عامن مبحافظة 
شــامل الباطنة يف دورته الحالية )2018- 
2022( إقامــة مهرجان صحار االقتصادي 
ليكون انطالقة حقيقيــة للمحافظة وأن 
ُيســجل عىل خارطــة املهرجانات، حيث 
تزخر محافظة شــامل الباطنــة بالعديد 
من املقومات االقتصادية والسياحية التي 

تؤهلها لتنظيم مثل هذه املهرجانات.
وأضاف الشافعي أن رؤية الغرفة تتمحور 
حول تنمية القطاع الخاص وجعله رشيًكا 

أساسيا يف التنمية االقتصادية املستدامة، 
ونأمل مــن مهرجان صحــار االقتصادي 
يف نســخته األوىل أن ُيحقــق األهــداف 
املنشــودة يف عمليــة التنمية وتنشــيط 
القطــاع الخــاص، مبــا يحقــق تطلعات 
أصحاب وصاحبات األعامل يف املحافظة.

وأشــار كذلــك إىل أنَّ مهرجــان صحــار 
االقتصادي سيشتمل عىل معارض متنوعة، 
منها معــرض املنتجات الوطنية، ومعرض 
صاحبــات األعــامل، ومعــرض املنتجات 

ومعــرض  الــرايث،  واملعــرض  املنزليــة، 
الفنــون التشــكيلية، ومعــرض الصــور 
الراثية، ومعــرض العمالت الوطنية، كام 
ســيتضمن املهرجان العديد من األنشطة 
والفعاليات الرفيهية والراثية والشــعبية 
مثل فعاليــات القرية الراثيــة، والقرية 
الحرفية، وكذلك وجود أســواق شــعبية 
وتقليدية، إضافة إىل تدشني رحالت برية 
وبحرية ممثلة بالركن السياحي، وتنظيم 
عدد من الورش والنــدوات واملحارضات 
كورشــة ريادة األعــامل، ومحارضة حول 
الصغرية  للمؤسســات  الحكومــة  دعــم 
واملتوســطة، وندوة مشــركة بني حامية 

املستهلك وصندوق رفد.
وعــرب املهندس ســعيد بن عــيل العربي 
نائــب رئيس مجلــس إدارة فرع الغرفة، 
واملاليــة  التســويقية  اللجنــة  ورئيــس 
واإلداريــة يف املهرجــان عن بالغ شــكره 
وتقديره للرشكات الراعية ملهرجان صحار 
االقتصادي، مؤكًدا أنَّ فرع الغرفة سيبذل 
قصارى الجهود إلنجاح فعاليات ومناشط 

املهرجان.
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املدير العام - رئيس التحرير
حاتم بن حمد الطايئ

االقتصاد
محول: ٢٠٢ , ٢٠٤, ٢٠٥

businessdesk@alroya.info
املحليات

محول: ٢٠٧ , ٢٠٨
localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: ٢١٤ , ٢١٥

sportdesk@alroya.info
االعالنات

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

االشرتاكات
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٢- فاكس : ٢٤٦٥٢٤٠٤

التوزيع
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٣- فاكس : ٢٤٦٥٢٤٠٤

الطباعة 
مؤسسة عامن للصحافة والنرش

يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 
للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٠-فاكس : ٢٤٦٥٢٤٤٤

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

ال تــكاد مقرراتنــا الدراســية تخلــو من 
قصيــدٍة أو بيٍت للشــاعر الكبري إيليا أبو 
مــايض، فقد كان شــعره ذائــع الصيت، 
خالًدا، نغمة محببة عىل كل شــفاه؛ فام 
الذي كتــب الخلود لشــاعر حديث من 
حيــث التقادم يف وقت كانت فيه نظرّية 
الشــعر تدخــل مرحلة مخــاض ما قبل 
«التفعيلة» وتعيد تعريف ماهّية الشعر، 
ووظيفتــه لدى شــعراء الحداثة، وقولبة 
مســتوياته الفنية كافة؛ من حيث الرؤية 

واألداة والشكل واملضمون؟
ما الذي يجعل قصائد أبو مايض بتقليديته 
وســفينته التي مل تفارق بحــور الخلييل 
تقارع الزمن، وتتحول إىل أيقونات لغوية 
حــارضة يف كل موقف حيايت كحضور دار 
عبلة يف شــعر عنرتة، وجنون قيس بلييل، 
وســقط اللوى الذي مل يعرفــه الناس إال 

عند امرئ القيس...؟ 
النزعة اإلنســانية هي مــا كتبت الخلود 
إليليــا أبــو مــايض يف جداريــة الشــعر 
العريب.. نزعة تنرسب بني مسارب القصيد 
فتمنح النفــس البرشية مســاحات أكرث 
رحابة، وحياة مثىل تسودها قيم الفضيلة 
واملســاواة بني بنــي اإلنســان.. كان أبو 
مايض أحد الذين يشــعرون بإنســانيتهم 
من خــالل إنســانية اآلخر، لــذا حملت 
قصائــده -كام يقول حاتــم محمد عيل- 
دعوة واضحــة للمحبة والتأمل، والبحث 
عن البسمة وســط ركام األحزان وغوادر 

الدهر:
قال السامء كئيبة وتجّهام** قلت ابتسم 

يكفي التجّهم يف السام
قــال الصبــا وّىل فقلت له ابتســم** لن 

يرجع األسف الصبا املترصما
ومــن ذاك جوهرتــه الرائعــة «فلســفة 
الحيــاة» التي حاول فيها إرســال رصخة 
يف آذان املتذمريــن، مذكرا إّياهم بنعمة 
الصحة والعافية ورش النفس التي تتمنى 

املوت أو تحاول االنتحار قائال:
أيهذا الشايك وما بك داء كيف تغدو إذا 

غدوت عليال
إّن رش الجناة يف األرض نفس تتوقى قبل 

الرحيل الرحيال
وفيها يشــبه من ال ينظــر إىل الحياة من 
جانبها املرشق بالعني التي ترى الشــوك 
فقط يف الــورود وتعمى عن رؤية الندى 

أو التمتع بجامل ألوان الزهر:
وترى الشــوك يف الورود وتعمى أن ترى 

الندى فوقها إكليال 
كان أبــو مــايض داعيــا للحريــة «حــٌر 
ومذهب كل حر مذهبي» ويعدها منبتا 
خصبا لنمو مشــاعر الحب، وحادًبا عىل 

أن يتحاب الناس وينبذوا الخصام:
ال يكن للخصــام قلبك مــأوى إّن قلبي 

للحب أصبح معبدا
ويتصوف يف ومن أجل هذا الحب ليصل 

من خالله إىل معرفة نفسه وخالقها:
أنــا يف الحــّب قــد وصلــت إىل نفــيس 

وبالحب قد عرفت الله
إليليــا قصائد ُمصاغة بأســلوب الشــعر 
القصــيص، تصــل بحســب بعضهــم إىل 
أكرث من أربعني قصيــدة زاخرة بوقائعها 
وأســاطريها،  ورموزهــا  وشــخصياتها، 
وحركيــًة بأحداثهــا وتعاقب ســببياتها؛ 
يقصد الشــاعر من ورائها العربة والعظة، 
ويســري فيها عىل ذات نسقه اإلنسانوي، 
ومنها قصيدة النخلــة أو التينة الحمقاء، 
و»الشــاعر وامللــك الجائــر» وقصيــدة 
«الشــاعر واألمــة» واللتان عــرض فيهام 
الشــاعر صورة ملكني نقيضني بني العدل 
والجور؛ فقصيدة «الشاعر وامللك الجائر» 
تحيك عىل لسان أبو مايض عن ملك ظامل 
يرى العامل من خالل ســلطانه اســتدعى 
يوما مــا شــاعرًا وطلب منــه أن يصف 

سطوته وملكه:
قال: ِصْف جاهي، ففي وصفك يل للشعر 
جاُه إِّن لـــي القرص الــذي ال تبُلغ الطرُي 

ُذراُه
ويل الروض الـــذي يعَبُق باملســـك ثراه 

ويل الجيش الذي ترشُح باملوِت ِظباُه
وميســك أبو مايض بخيط الحيك محاورا؛ 
ومصوًرا اســتخفاف الشاعر بعرش امللك 

املشيد من جامجم البرش، وسخريته من 
طلبه قائال:

ضحك الشـــاعُر مام سمعتُه ُاذناُه ومتنى 
أن ُيداجي فعـصتُه شفتاُه

قــال: إيّن ال أرى األمَر كــام أنت تراه إِّن 
مليك قد طوى ملكك عني وَمحاُه

لتصل بنا القصيــدة إىل خالصة أّن حكم 
الشــاعر ونصائحه أبقــى يف التاريخ ِمن 
أفعــال أي ســلطان ظــامل، وأّن الفكــرة 
الخالــدة النافعة لإلنســانية هي األجدر 
بالبقاء بني دفتي الحياة» امليالد واملوت».. 
بينــام تطالعنا قصيدة «الشــاعر واألّمة» 
بصورة زاهية – نقيض للســابقة- للملك 
العادل الذي يعيش يف كنفه شعب ينعم 

بالعدل والرخاء:
كان يف مايض الليايل ُأّمٌة خلع الِعزُّ عليها 

حـَِربَة
يجد النــازُل يف أكنافها أوجهــاً ضاحكة 

مستبرشة
كان فيها ملك ذو فطنة حازم يصفُح عند 

املقدرة
ويتبدى ذات األسلوب القصيص يف قصيدة 
«ابتســم» مبا فيهــا من حقــٍل معجمٍي 
ودالٍيل معٍرب عن مذهب أبو مايض املقبل 
عىل الحياة، والقادر عىل رؤية كوة ضوء 
وسط اتساع الظالم. واستخدم فيها عددا 
من التقنيات الرسديــة املتمثلة يف تعدد 
األصوات، والعــرض املرسحي القائم عىل 
منــط الحــوار املحــيك يف صيغــة القول 
كوســيلة إقناع تعكس بعداً أيديولوجياً، 
بجانب الشــخصيتني اللتني اســتدعاهام 
الشــاعر يف خطابه؛ ومتثلهام ذات الشاعر 
التي تؤدي مرة دور شــخصية متجهمة/ 
متشــامئة، وتــارة أخــرى دور شــخصية 

مبتسمة/متفائلة: 
قال التي كانت ساميئ يف الهوى** صارت 

لنفيس يف الغرام جهنَّام
خانــت عهودي بعد مــا ملكتها قلبي** 

فكيف أطيق أن أتبّسام؟
قلت ابتســم وأطرب فلو قارنتها قضيت 

عمرك كله متأملا 
املرسحي  مشــهده  الشــاعر  واســتهالل 
هذا بعرض أقوال وانفعاالت الشــخصية 
املتجهمة داللة عــىل حرفية عالية، قصد 
الشــاعر من ورائه تحقيق وظيفة السارد 
االنفعالية لجــذب املتلقــي للدخول يف 
أجواء القصيدة املشحونة بالتوتر، ولينقل 
إليه عدوى الشــخصية األوىل/املتشــامئة 
حتــى يكون مهيًئا بعدهــا لتلقف حجج 
اإلقنــاع عىل لســان الشــخصية الثانية/ 
املتفائلة، والتي تســعى لتعرية التّجهم، 
واستاملة وجهة النظر القامتة إىل براحات 

أكرث اتساًعا واسترشافا. 
أمــا قصيدتــه التينة أو النخلــة الحمقاء 
فدعا فيها اإلنسان إىل بذل ما لديه لينفع 
غريه، وهي تحيك عن نخلة كانت خرضاء 
امتنعــت مع ســبق اإلرصار عــن اإلمثار 
وظلت جدباء ملواســم عــدة؛ بعّلة أّنها 
لــن تثمر ما دام خريها مــن متعة النظر 
وحالوة الثمر قارص عىل الطري واإلنســان 

دونها: 
إين مفصلٌة ظّيل عىل جســدي فال يكون 

به طوٌل وال ِقَرصُ
ولســُت مثمــرًة إال عــىل ثقــٍة أن ليس 

يطُرُقني طرٌي وال بُرش
ينت  عــاد الربيــع إىل الدنيا مبوكبــه فازَّ

واكتست بالُسندس والشجر
وظّلــت النخَلُة الحمقاُء عاريًة كأّنها َوتٌد 

يف األرِض أو َحجُر
وتخربنــا القصيدة يف نهاياتهــا أّن حمق 
النخلــة ســاقها إىل حتفهــا؛ فصاحــب 
البستان مل يطق رؤيتها جدباء لذا جازاها 

باالجتثاث والحرق:
ومل ُيِطــْق صاحـــب البســتان رؤيتهــا 

فاجتثها فهوت فيالنار تستعُر
ولتكشــف الحكمة عن نفسها يف البيت 
األخري مــن القصيدة بــأّن الحيــاة أخذ 
وعطاء، ومتى ما كنت تستطيع مساعدة 
أخيك ومل تفعل فأّنت بال قيمة يف الحياة 

وستجد نفسك يف خانة الغياب:
َمن ليس يسخو مبا تسخو الحياة به فإّنه 

أحمٌق بالحرص ينتحُر

قالت نخلة إطاللة سامية وفرحة وطنية
يويل حــرضة صاحب الجاللة الســلطان 
قابوس بن ســعيد املعظــم- حفظه الله 
ورعاه- الرعاية الكاملة للمواطن العامين؛ 
حيــث يحرص جاللته - أعــزّه الله- عىل 
توجيه مجلس الوزراء املوقر ومؤسسات 
الدولــة لبذل كل الجهود من أجل توفري 

سبل الراحة والسعادة للمواطنني.
ولقــد تفّضل جاللته - أبقاه الله- فرتأس 
أمس اجتامع مجلــس الوزراء املوقر، يف 
بيت الربكــة العامر، وقد أســدى املقام 
السامي توجيهاته للمجلس بالعمل عىل 
وتقدميها  للمواطنني  الخدمات  تســهيل 
بأعــىل جــودة، وأن تواصل مؤسســات 

الدولة القيام مبا يناط بها من مسؤوليات 
ومهــام تضمــن تحقيق األهــداف التي 

تخدم مسرية النهضة املباركة.
اجتامعات مجلس الوزراء برئاسة املقام 
السامي ترتجم حرص جاللته عىل متابعة 
مختلف القضايا الوطنية وسريورة العمل 
يف شتى قطاعات الدولة، لضامن استمرار 
مسرية النهضة املباركة محققة األهداف 
التي تصبــو إليها، والتي تضع اإلنســان 
العــامين يف الصــدارة، مــن أجل ضامن 
توفــري أفضل وســائل التعليــم والعالج 

وغريها من االحتياجات.
ويتزامن هــذا االجتامع، مع االحتفاالت 

بالعيد الوطني الثامن واألربعني املجيد، 
وهي املناســبة الوطنية األكرب يف بالدنا.. 
االحتفــاالت تأيت هذا العــام وقد تحقق 
للنهضــة املباركــة الكثــري والكثــري من 
املنجــزات خــالل العهد الزاهــر، ومنها 
االفتتاح الرســمي ملطار مســقط الدويل 
مبــا ميثله من نافــذة عمالقة عىل العامل، 
ويحقق املزيد من االنفتاح العامين عىل 
العامل. وميثل هذا املطار تحفة معامرية 
وتقنيــة ال مثيل لهــا يف البالد، بفضل ما 
يزخر بــه من عنــارص ومقومات تدعم 
خطــط الدولــة يف مختلــف املجاالت، 
الســيام خطط تعزيز التنويع االقتصادي 

وقطاع  الســياحي  بالقطــاع  واالرتقــاء 
اللوجستيات. 

إّن اإلطاللــة الســامية لحــرضة صاحب 
الجاللة الســلطان املعظــم- أبقاه الله- 
أســعدت املاليني يف الداخــل والخارج، 
وزادت مــن فرحتهــم بالعيــد الوطني 
املجيــد، لتكون الفرحــة فرحتان، فرحة 
رؤيــة جاللتــه يرفــل يف ثــوب العــزة 
والعافيــة، وفرحة العيد الوطني بكل ما 
يحمله من ذكريات وبهجة يف نفوســنا، 

كلام تحــل علينــا هذه 
النوفمربيــة  املناســبة 

املجيدة.

رؤية

محمد علي العوض
mohmed102008@windowslive.com

faiza@alroya.info
فايزة الكلبانية

عاَش حبيُب الشعِب للشعِب
بربه محروس

جميُعنا ندعوك ياريب
أحفظ لنا قابوس

ألحان وغناء: صالح الزدجايل. كلامت: 
كريم العراقي.

ال تتســع كلامتنا للتعبــري عن فرحتنا 
الكبرية كلــام نورت شاشــات التلفاز 
لطان اُملعظم-  بظهور وجه جاللة السُّ
حفظه الله ورعــاه-، نتبارش بإطاللته 
الســامية فرًحا وألسنتنا ُتردد ”يارب.. 
احفظ لنا قابــوس“، وال تكتمل أفراح 
نوفمــرب يف ُعامننا الغاليــة إال بإطاللة 
قائــد البــالد حرضة صاحــب الجاللة 
لطان قابوس املعظم- حفظه الله  السُّ
ورعاه-، وها نحن اليوم نستبرش خرياً 
برؤيته يرتأس اجتامع مجلس الوزراء، 
ويف أثنــاء زيارتنــا ملامرســات أعاملنا 
لــدى ُمختلف املؤسســات  اإلعالمية 
منذ دخول نوفمرب نجد كل مؤسســة 
تتفنــن يف تزيــني مرافــق املؤسســة 
التــي تحمــل  باألعــالم والبالونــات 
الشعارات  وُمختلف  الســلطنة  ألوان 
اســتعداًدا للحظات الفرح وُمشــاركة 

بني الجميع يف االحتفال بهذه اُملناسبة 
السعيدة والغالية عىل كل ُعامين، وقد 
تزينت الطرق بأعالم الســلطنة وصور 
جاللته بكل املحافظات، الطلبة صغار 
وكبار ويف مختلف الرصوح التعليمية 
يســتعدون الحتفاالت العيد الوطني 
٤٨ املجيد، رســائل دعــوات يتنافس 
مصمموهــا يف التفنــن فيهــا واملزج 
بــني ألوانها ومعاملها تتــداول لحضور 
احتفــاالت متباينــة لــدى مختلــف 
الجهــات الحكوميــة والخاصة، فهذه 

هي أفراحنا النوفمربية.
خطابــات عــدة ألقاهــا علينا حرضة 
ــلطان قابوس  صاحــب الجاللــة السُّ
بن ســعيد املعظــم يف كل إطاللة له 
مُبختلــف املناســبات، ونحــرص عىل 
اســرتجاعها فيام بيننــا ويف احتفاالتنا 
لنســتمد منه الحكمة، ونذكر بعضنا 
يف نصحه وإرشاده فهو األب والقدوة 
والقائــد، عبارتــه الحكيمــة تحمــل 
يف طياتهــا الحكــم والِعــرب والنصــح 
واإلرشــاد، ودروس أضاءت لنا طريق 
التميــز والنجــاح عــىل مــدار ُعمر 
النهضــة العامنية، حيــث ركز جاللته 

يف عــدٍد مــن خطاباته عــىل رضورة 
االهتامم بتنميــة املوارد البرشية بكل 
ما تتطلبه املرحلــة الحالية، وبالفعل 
إن االنتقال املنهجــي من الرتكيز عىل 
مشــاريع البنية األساسية (الحجر) إىل 
بناء اإلنسان بكل متطلباته من صحة 
وتعليــم وتدريب وتأهيــل وتوظيف 
هو مــا يبحث عنه املواطــن الُعامين 
يف الوقت الراهن، حيــث إن املرحلة 
حقيقــي  انتقــال  مرحلــة  القادمــة 
لتدريب البــرش، ويف خطابات جاللته 
حرص وتأكيــد عــىل أنَّ كل عائدات 
البلد ستتوجه مســتقبًال نحو التنمية 
البرشية وهــذا بالفعل يتطلب جهًدا 
مجتمعيــاً متكامًال لتكــون ُعامن كام 

ُنريد.
ففــي الصباح الباكر مــن كل أربعاء.. 
مهــام كانت انشــغااليت يظل تفكريي 
يردد ًرسا وعالنية: ”ماذا أكتب اليوم؟!“ 
بالرغم من أنَّ األفكار ترتاقص يف ذهني 
بشكل عشــوايئ وحريى بني االقتصاد 
الذات،  وتجارب  واالجتامع  والسياسة 
فهــذه عبــاريت التي اعتــاد من حويل 
سامعها مني، ويكاد البعض ُيسابقني 

يف الســؤال ”ماذا ســتكتبني اليوم؟!“. 
افتــح صفحتي البيضاء عــىل جهازي 
املعتاد، وتلتف حويل أعالم الســلطنة 
يتوســطها  الوطني  العيد  وشــعارات 
الرقم ٤٨ املجيد، باعثة لقلبي تفاصيل 
الفرح والتــي البد من أن أترجمها إىل 
عبــارات وأفكار ســتتالحم لتصنع يل 
بصمة وطنيــة خصصتهــا ألرسد فيها 
تفاصيل الفرح الوطني العامين وتكون 
مبثابة رسالة لســطوري املتواضعة يف 
عــدد الرؤية كل خميس عرب شاشــة 
جهازي امللتف بأعالم السلطنة وأرسد 
أفكاري من خالل شاشــته (منه وإليه 
أعود)، وكأن عقيل البرشي تربمج عىل 
هذه الشاشة ويأىب أن يرسد رسائيل إال 
مــن خاللها كل عام.. ولكن يف نوفمرب 
قبل أن نكتب عن أي مواضيع سياسية 
أو اقتصاديــة أو اجتامعيــة، البد وأن 
نشارك مبداد أقالمنا أبناء ُعامن قيادة 
وشــعبا هذه الفرحة البهيجة احتفاالً 
باإلطاللة الســامية، واحتفــاًء بالعيد 
الوطني ٤٨ املجيد، فكم نحن بحاجة 
ملشاعر الفرح أن تدوم يف قلوبنا..وبني 

تفاصيل يومنا.

محمد السالمي

هــل مُيكن للدوالر الدفاع عن مقعده عىل 
عــرش العمــالت يف العامل. أو هــل مُيكن 
القــول بأنَّ الهيمنــة االقتصادية األمريكية 
عىل وشك التَّقلص. حيث ساهم استعامل 
الواليات اُملتحدة للدوالر كســالح ُملامرسة 
ضغــوط اقتصاديــة وسياســية عىل بعض 
الدول، يف تحفيــز العديد منها عىل إيجاد 
بدائل لالبتعاد عن وطــأة الدوالر، أبرزها 
الجمهوريــة اإليرانيــة بعد إعــادة فرض 
العقوبات عليهــا. باإلضافة التخاذ العديد 
مــن الدول مثل الصني وروســيا جملة من 
الخطــوات يف مقايضــة عمالتها املحلية يف 
التعامــالت التجارية يف ما بينها. هل مُيكن 
للدوالر أن يتزعزع ويفقد موضعه كأقوى 
عملــة اقتصاديــة يف العــامل، وماهي أبرز 
البدائــل التي ميكن أن تحــل محله، وهل 

هذا قابل للتحقيق؟ 
قبل ذلك، دعونا نســتحرض كيف كســب 
الدوالر هذه القــوة املهيمنة. فبعد انهيار 
اتفاقية بريتون وودز يف عهد نيكســون يف 
عام ١٩٧٠ وبحكم قــوة الواليات اُملتحدة 
االقتصاديــة والعســكرية أصبــح الدوالر 
العملة األكرث تداوالً يف املعامالت التجارية. 

حيث إنَّ النســبة األكرب من الــدوالر يتم 
تداولها خارج الواليــات املتحدة. كام أنها 
كانت تشكل ثالثة أضعاف التداول اليومي 
لليــورو والتي تحل ثانًيا من حيث نســبة 
التداول. فكثري من املوارد الطبيعية أبرزها 
النفط أيضاً ُيســعر بالــدوالر، فحتى وقت 
قريــب كانت الواليات املتحدة املســتورد 
األول للنفــط قبل أن تتصــدر الصني اآلن 
قامئة أكرب املستوردين. وما مُييز الدوالر هو 
يف سهولة تسييله واستعامله كوحدة قياس، 
ومــن هــذا املنطلق أصبح للــدوالر قبول 
واسع يف جميع الدول؛ فوفقاً لإلحصائيات 
فإنِّــه يشــكل حــوايل٦٥٪ مــن إجــاميل 
االحتياطــي العاملــي يف البنــوك املركزية. 
وهذا ما ُيربر توجــه كثري من الدول لربط 
عملتها بالــدوالر لزيادة اســتقرارها ومن 

أبرزها دول الخليج.
بعد معرفتنا مبدى توســع وتغلغل الدوالر 
يف املعامــالت االقتصادية. فام هي البدائل 

املطروحة؟.
هنــاك دعوات الســتخدام عمــالت أخرى 
كاحتياطي، وســابقاً دعت الصني صندوق 
النقد الدويل إلصدار عملة احتياطي دولية 

بعيدا عن الدوالر، وأيضاً لتســعري الســلع 
الخام مثل النفط، باإلضافة إىل اســتخدام 
عملة أخرى للتمويل الحكومي غري الدوالر، 

ولكن االقرتاح مل يالِق ذلك االهتامم.
ماذا عن اليورو؟

ُتشــكل اليورو حــوايل ١٥٪ من املعامالت 
التجارية العاملية اليومية، وعىل الرغم من 
كونها العملة الثانية يف التداول بعد الدوالر، 
إال أنهــا تواجه العديد مــن التحديات من 
ظهور األزمة اليونانية، وما حدث مؤخراً يف 
الخالف بني إيطاليا والبنك املركزي األورويب 
حول عجز امليزانية، باإلضافة إىل التحديات 

يف السياسة النقدية.
كثري منِّا قد يشري إىل أنَّ الصني لديها أفضل 
البدائــل كونهــا القوة االقتصاديــة الثانية 
يف العــامل بعــد الواليات املتحــدة. والذي 
أكد عــىل ذلك هو مدى انتشــار الســلع 
الصينيــة ومــدى نفوذها، والــذي يظهر 
أيضــاً يف مرشوعها الطمــوح (حزام واحد- 
طريق واحد) أو ما ُيسمى بطريق الحرير 
الجديد إىل أن يكون اليوان الصيني البديل 
اُملحتمل. عىل الرغم من كل هذا الحديث، 
فاليوان ال يســتخدم عىل نطاق واسع كام 

يصور البعض. ويعاين من قيود يف التداول، 
كام أنَّ السياســة النقدية للمركزي الصيني 
ال ميكن التنبؤ بها، واالقتصاد والنظام املايل 
الصيني غري مفتوحني. وتشــري اإلحصائيات 
إىل أن املعامالت التجارية العاملية اليومية 
باليوان الصيني تشــكل حوايل ٢٪. كام أنه 
يشــكل أقل مــن هذه النســبة من حيث 
احتياطيــات البنك املركــزي العاملي لهذا 
العام. وليس له امتيازات الدوالر، مخاطره 
أكرب عند االستثامر بخالف الدوالر حيث إّن 
للدوالر القدرة عىل االســتثامر يف األسواق 
األمريكية واالســتثامر يف أذونات الخزينة 
وغريهــا. وعليــه، إنَّ أمام اليــوان الصيني 

طريق طويلة يجب قطعها.
إال أنَّــه ال يوجــد عملة بنفــس امتيازات 
الــدوالر، وهذا ما أكدته كريســتني الجارد 
مديــرة صندوق النقــد الــدويل:“ ال أرى 
أيــة عملة يف طريقها لتحــل محل الدوالر 
يف  األوىل  االحتياطــي  كعملــة  األمريــيك 
العــامل“. ويف حــال وجــدت عملــة لديها 
مقومات الــدوالر وموازية لهــا. هل هي 
قابلــة للتحقيق؟، يف ظل الظروف الحالية، 

ال يبدو ذلك ممكناً يف املدى القريب.

الدوالر األمريكي .. وصراع الصدارة

«عاش حبيب الشعب للشعب»
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مسقط - الرؤية

أظهــر التقرير الشــهري الذي تصــدره وزارة 
النفــط والغاز أن إنتاج الســلطنة من النفط 
الخام واملكثفات النفطية خالل شــهر أكتوبر 
2018، بلــغ 30,854,300 برميــل، أي مبعدل 

يومي قدره )995,300( برميل.
وبلغ إجــايل كميات النفط الخــام املصدرة 
للخارج يف شــهر أكتوبر املايض 23,942,013 
برميل أي مبعدل يومي قدره 772,323 برميل. 
واستحوذت األســواق اآلسيوية عىل صادرات 
النفــط الخــام العاين خــالل شــهر أكتوبر 
2018م. فقــد تجــاوزت الصني رقًا قياســياً 
جديداً لها يف هذا العام بتحقيق نسبة استرياد 
بلغت 93.32% من مجمل الصادرات العانية 
من النفط الخام خالل شــهر أكتوبر 2018م. 
حيث شــهد الطلب عىل النفط الخام العاين 
ارتفاعاً حاداً لدى املشرتين يف جمهورية الصني 
الشــعبية خالل الشهر املذكور وبنسبة ارتفاع 
بلغــت 2.58%، وذلــك باملقارنة مع الشــهر 
املنرصم )ســبتمرب 2018م(، لتبلــغ الكميات 
املســتوردة من قبل الصني ما نسبته %93.32 
مــن مجمل صــادرات النفط العــاين خالل 
الشــهر. وعىل النقيض، انخفضــت الكميات 
املســتوردة من اليابان يف هذا الشهر لتستقر 

عنــد معــدل 6.68% مــن مجمــل الكميات 
املصدرة.  

واتســمت تداوالت أســواق النفط يف شــهر 
أكتوبــر 2018م باالرتفاع يف معدالت أســعار 
النفط الخــام وذلك ألهم النفــوط املرجعية 
حول العامل– تسليم شــهر ديسمرب 2018م -  
باملقارنة مع تداوالت شــهر ســبتمرب 2018م. 

فقد بلغ متوســط ســعر نفط غرب تكساس 
املتوســط األمرييك يف بورصة نيويورك للسلع 
معدالً وقدرُه )70.70( دوالر أمرييك وسبعون 
ســنتاً للربميــل مرتفعاً مبقدار )0.79( ِســنت 
فقط مقارنة بتداوالت شــهر سبتمرب 2018م. 
يف حني بلغ متوسط مزيج بحر الشال برنت 
يف بورصة إنرتكونتيننتال )ICE( بلندن معدالً 

وقــدرُه )80.63( مثانون دوالراً أمريكياً وثالثة 
وستون ِســنتاً للربميل، مرتفعاً مبقدار )1.52( 

دوالر مقارنة بتداوالت شهر سبتمرب 2018م.
وشــهد معدل ســعر نفــط ُعــان اآلجل يف 
بورصــة ديب للطاقة ارتفاًع هــو اآلخر مبقدار 
1.9% باملقارنــة مع الشــهر املايض. حيث بلغ 
املعدل الشــهري لســعر النفط الخام الُعاين 

تسليم شهر ديســمرب 2018م )80.20( دوالر 
للربميل، مرتفعــاً مبقدار )1.48( دوالر مقارنة 
بسعر تسليم شهر سبتمرب 2018؛ حيث تراوح 
ســعر التداول اليومــي بــني )75.42( دوالر 

 )85.35( للربميــل، و 
دوالر للربميل.  

وُيعــزى االرتفــاع يف 
معدل أســعار النفط 
تداوالت  خالل  الخام 
شــهر أكتوبر 2018م 
إىل عدة عوامل أثرت 
مبــارش عىل  بشــكل 
تراجع  منها  األســعار 
صادرات النفط الخام 
ثالــث  إيــران،  مــن 
أوبك،  منتــج يف  أكرب 
قبيل فــرض عقوبات 
جديــدة،  أمريكيــة 
وكذلــك غلــق جزيئ 
املكســيك  يف خليــج 
اإلعصــار  بســبب 
مايــكل. باإلضافة إىل 
انخفاض  ذلك، ساهم 
الحفر  عدد منصــات 
يف  األمريكية  النفطية 

ارتفاع األسعار، وكذلك انخفاض يف مستويات 
مخزونات الخام األمرييك، وما دعم األســعار 
أيضــاً كان صعود األســهم األمريكية وهو ما 
كان له األثر اإليجايب يف تحسن أسعار النفط.

30.85 مليون برميل إنتاج السلطنة من النفط خالل أكتوبر.. والصين 
تستحوذ على 93.32 % من الصادرات

مسقط - الرؤية

عقــدت اللجنة الرئيســية الســتزراع 
اجتاعهــا  أمــس  املائيــة  األحيــاء 
الثــاين للعام الحــايل 2018 برئاســة 
معايل الدكتور وزيــر الزراعة والرثوة 
الســمكية رئيــس اللجنــة وبحضور 
أعضاء اللجنة من أصحاب الســعادة 
وكالء وزارة الزراعة والرثوة السمكية 
املناخيــة  والشــؤون  البيئــة  ووزارة 
التجــارة  ووزارة  اإلســكان  ووزارة 
والصناعــة وباقي أعضــاء اللجنة من 
املختصني مــن وزارة املاليــة ووزارة 
النقــل واالتصــاالت ووزارة الزراعــة 

والرثوة السمكية.
وناقشــت اللجنــة الوضــع الحــايل 
لطلبات االســتزراع السميك التجارية 
والتكاملية وأكدت عىل أهمية تذليل 

الصعــاب أمام هــذه الطلبات لتقوم 
بالبــدء يف تنفيذ املشــاريع حســب 
مــا هو مؤمل كذلك تــم التطرق إىل 

مناقشــة الوضــع الحايل للمشــاريع 
القامئة التجارية والتكاملية.

يشار إىل أنَّ السلطنة تزخر بعدد 21 

مزرعة تكاملية لرتبية أساك البلطي 
ووصــل إنتاج البلطي من 5 أطنان يف 
عــام 2014 إىل 77 طناً يف عام 2017 

وارتفع يف عام 2018 حتى اآلن ليصل 
إىل حوايل 814 طنا.

أمــا قطاع االســتزراع التجاري فهناك 

حالياً )21( مرشوعا وطلبا اســتثاريا 
إلقامة مشــاريع االســتزراع السميك 
محافظــات  يف  األنــواع  مبختلــف 
الســلطنة وتبلغ التكلفة االستثارية 
لهــذه الطلبــات حــوايل 987 مليون 
ريــال عاين ومــن املتوقــع أن تنتج 
حوايل 430 ألف طــن يف حالة البدء 
فيهــا بقيمة إنتــاج إجاليــة قدرها 
716 مليــون ريال عاين. ومن املؤكد 
أنها ســوف تســاهم بشــكل كبري يف 
توفري فــرص عمل للشــباب العاين 
باإلضافة إىل توفريهــا ملختلف أنواع 
األساك يف األســواق املحلية. وتعقد 
اللجنة الرئيســية لالســتزراع السميك 
اجتاعاتهــا بشــكل دوري مُلناقشــة 
االســتزراع  املرتبطة بقطاع  القضايــا 
اإلسرتاتيجية  الخطة  السميك وتفعيل 

لتطوير القطاع 2040-2011.

مناقشة طلبات االستزراع السمكي التجارية 
والتكاملية.. والتأكيد على ضرورة تذليل الصعاب



11 اقتصادالخميس 7 من ربيع األول 1440هـ  املوافق 15 نوفمرب  2018م - العدد رقم 2496 متابعات

الرؤية - فايزة الكلبانية

مة ملعرض منتجات  أعلنْت اللجن��ة املنظِّ
»إبداع��ات عامني��ة 6«  األع��امل  رواد 
تفاصي��ل املع��رض الذي تنظم��ه الهيئة 
العام��ة لتنمي��ة املؤسس��ات الصغ��رة 
واملتوسطة »ريادة«، بالتعاون مع الهيئة 
العام��ة للصناعات الحرفية وغرفة تجارة 
وصناعة عامن، وصن��دوق الرفد، ومركز 
ُعامن للمؤمترات واملعارض، خالل الفرتة 
م��ن 26-30 نوفمرب 2018م، مبركز ُعامن 

للمؤمترات واملعارض.
ونظرًا لتزامن موعد املعرض املحدد سابقا 
مع إجازة املولد النبوي الرشيف وإجازة 
العيد الوطني ال�48 املجيد، فقد تم نرش 
اس��تفتاء عرب موقع التواصل االجتامعي 
»تويرت« ألخ��ذ آراء الجمهور حول تأييد 
تأجي��ل املع��رض أو ال، وج��اءت النتائج 
بتأيي��د تأجي��ل املع��رض ليك��ون بذلك 
خ��الل الفرتة م��ن 26-30 نوفمرب 2018 
مبرك��ز ُعامن للمؤمترات واملعارض؛ حيث 
استقبل االستفتاء 410 أصوات، وأظهرت 
النتائج أن 74% يؤيدون التأجيل إلش��عار 
آخر مناس��ب غر وقت اإلج��ازة، و%23 
يفضلون إقامته يف نف��س التاريخ املقرر 

سابقا، بينام 3% لديهم رأي آخر.
إىل ذل��ك، ب��دأ املؤمتر الصحف��ي بكلمة 
ترحيبي��ة للدكت��ور أحم��د بن محس��ن 
الغس��اين الرئيس التنفيذي لريادة رئيس 
اللجنة الرئيس��ية للمعرض، قال فيها: إنَّ 
مع��رض إبداع��ات عامنية ُيث��ل ملتقى 
ريادي��ا ترويجي��ا وتس��ويقيا ألصح��اب 

د  املؤسس��ات الصغرة واملتوسطة، يتجدَّ
من خاللها اإلب��داع واالبت��كار الريادي، 
مش��را إىل أن املعرض يه��دف لتعريف 
الجمه��ور ب��أداء املؤسس��ات الصغ��رة 
واملتوس��طة وأبرز منتجاته��ا وخدماتها، 
فضال عن كونه يثل منصة لتبادل األفكار 
والخربات ب��ن رواد األعامل بأنفس��هم، 
وفرص��ة لخل��ق رشاكات بينه��م وب��ن 
املؤسس��ات الحكومية والخاصة. وأضاف 
الغس��اين أنَّ املعرض -وعىل مدار سنواته 
املاضي��ة- يح��اول أن يقدم ش��يئا يعود 
بالفائ��دة عىل الجمه��ور املتابع، وكذلك 
ألصحاب املؤسسات الصغرة واملتوسطة. 
وب��نَّ أن هذا املعرض س��يحتضن وملدة 
3 أيام فعالي��ة حديث ريادة، والتي تعد 
من أب��رز الفعالي��ات املهم��ة املصاحبة 
للمع��رض من حي��ث آلي��ة تنفيذها؛ إذ 
تعمل عىل تعزي��ز التعاون والرشاكة بن 
املؤسس��ات الكب��رة واملس��تثمرين من 
أف��راد ومؤسس��ات الجه��ات التمويلية 

واملتوس��طة.  الصغرة  املؤسس��ات  وبن 
وأوضح أن الفعالي��ة تتكون من فقرتن؛ 
األوىل تشمل فقرة التجارب امللهمة، من 
خالل قيام مجموع��ة من رواد ورائدات 
األعامل املتميزين بعرض قصص نجاحهم 
يف ري��ادة األعامل، فيام س��تكون الفقرة 

الثاني��ة عبارة عن مس��ابقة يق��وم فيها 
ممثلو الجه��ات الراغب��ة يف التمويل أو 
االس��تثامر بتقييم العروض املقدمة من 
قبل رواد األعامل، واختيار املشاريع التي 
يرغبون يف إيجاد رشاك��ة وتعاون معها، 
من خالل منح��ة أو قرض أو الدخول يف 

رشاكة إسرتاتيجية.
املش��اركن  ع��دَد  املؤمت��ر  واس��تعرَض 
الصغ��رة  املؤسس��ات  م��ن  باملع��رض 
مؤسس��ة،   118 والبال��غ  واملتوس��طة، 
متوزعة ع��ىل 9 قطاعات مهمة وحيوية؛ 
ه��ي: الصناع��ة التحويلي��ة والخدمات 
الس��ياحية  والخدم��ات  اللوجس��تية 
والصناعات الحرفية واملش��اريع الطالبية 
واملش��اريع  املنتج��ة  األرس  ومش��اريع 
الزراع��ة ومش��اريع تقني��ة املعلوم��ات 
واالبت��كارات وخدم��ات النف��ط والغاز. 
م س��نويا-  ويهدف املع��رض -الذي ُينظَّ
إىل إبراز املنتجات للمؤسس��ات الصغرة 
واملتوس��طة واألرس املنتج��ة والحرفي��ة، 

وتعزي��ز مبيع��ات املؤسس��ات الصغرة 
ب��ن  ال��رشاكات  وتكوي��ن  واملتوس��ط، 
املؤسس��ات الكربى واملؤسسات الصغرة 
واملتوسطة املشاركة، وتعزيز ثقافة ريادة 
األع��امل لدى املجتمع؛ م��ن خالل عدد 
من الفعاليات املصاحبة كفعالية: حديث 
ريادة، وركن األطفال املبدعن، وفعاليات 
املرسح، وتقنية الواقع االفرتايض والواقع 
الصغرة  للمؤسس��ات  املع��زز. ودع��اًم 
واملتوس��طة؛ من املقرر أن ترثي مؤسسة 
األطف��ال  م��رسح  لألطف��ال  الهندس��ة 
املبدعن بعدد من الفعاليات التي سرتكز 
عىل تعليم األطفال العلوم والتكنولوجيا 
والهندس��ة والرياضي��ات؛ حيث س��ركز 
عدد من الفعاليات عىل سن األطفال من 
4-6 س��نوات يف تقديم عدد من الربامج 
وأهمه��ا الروبوت��ات، وفعالي��ة الجرس، 
ونش��اط فصل األلوان، وبن��اء الربج، كام 
سيش��هد املرسح فعاليات مصاحبة لفئة 
7-14 س��نة تتمثل يف فعالية األفعوانية، 

س��يتمكن الطالب من إدراك واستخدام 
وحدات القوة والكتل��ة والوزن وتحديد 
االتجاه الذي تعمل القوات، وفهم كيفية 
الفيزيائي��ة للرسعة،  ارتب��اط الخصائص 
األسالك،  وفعالية  باألفعوانية،  والجاذبية 
والروبوتات وتحدي التغليف. وستش��هد 
أعامل املع��رض ع��دًدا م��ن الفعاليات 
التي س��تطرح عىل منص��ة املرسح العام 
للمعرض، من خالل تقديم فقرات خاصة 
باملواهب العامنية واملسابقات واللقاءات 
م��ع رواد األع��امل املش��اركن باملعرض. 
وي��أيت املع��رض يف نس��خته السادس��ة 
»للتسوق واالس��تمتاع« من خالل إتاحة 
الفرصة للجمه��ور العام بالتس��وق من 
واملتوسطة  الصغرة  املؤسسات  منتجات 
املش��اركة واالستفادة من الخدمات التي 
تقدمها، واالستمتاع بالفعاليات املصاحبة 
واألركان املوجودة من إبداعات من قبل 
املش��اركن ليكون املعرض مكان��ا مثاليا 

يجمع جميع األرسة تحت سقف واحد.

الرؤية - نجالء عبدالعال

ناقش ملتق��ى رواد رشاكة -الذي ُينظمه 
صن��دوق تنمي��ة مرشوع��ات الش��باب 
»رشاكة«- فرَص عمل املؤسسات الصغرة 
واملتوسطة يف قطاع النفط والغاز؛ احتفاال 

مبرور 20 عاما عىل تأسيس.
وسلَّط امللتقى الضوء عىل برنامج القيمة 
املحلي��ة املضافة الذي ُترشف عليه وزارة 
النفط والغاز؛ وذلك س��عًيا من »رشاكة« 
الخ��ربات  وتب��ادل  التواص��ل  لتعزي��ز 
ب��ن املؤسس��ات الصغ��رة واملتوس��طة 
املس��تفيدة من خدماتها يف متحف بيت 
الزبر مبس��قط، بحض��ور هاين بن محمد 
الزبر رئي��س مجل��س اإلدارة، وبحضور 
أعضاء مجل��س اإلدارة واملوظفون ورواد 
األعامل املستفيدين من رشاكة وعدد من 

املسؤولن من مختلف املؤسسات.
للمؤسس��ات  منص��ة  رشاك��ة«  و«رواد 
الصغرة واملتوسطة املستفيدة من رشاكة 
لتبادل املعارف والخربات، وقد تم مناقشة 

الف��رص املتاحة يف قط��اع النفط والغاز، 
مبش��اركة كل من عاقلة املس��كرية مدير 
مكتب القيم��ة املحلية املضاف��ة بوزارة 
النفط والغاز، وبدر العربي برشكة تنمية 
نفط ع��امن، وعامر الس��ناين من مكتب 
تطوي��ر القيم��ة املضافة ب��وزارة النفط 
والغاز، وس��مر البلويش مدير العمليات 
ببواب��ة األعامل املس��ؤولة عن تس��جيل 
املؤسسات الصغرة واملتوسطة العاملة يف 

مجال النفط والغاز، وأدار النقاش غسان 
فاضل من رشكة دليل للنفط.

م��ن جهت��ه، أش��اد عبدالله ب��ن حمود 
حققته��ا  الت��ي  باإلنج��ازات  الجفي��ي 
املؤسسات املستفيدة من خدمات رشاكة 
يف السنوات األخرة. وقال: »نحتفل معكم 
مبرور 20 س��نة من��ذ تأس��يس صندوق 
تنمي��ة مرشوع��ات الش��باب )رشاك��ة(، 
ونش��كركم كونكم قد لعبتم دورا أساسيا 

يف اإلنج��ازات الت��ي حققناه��ا«. وأبرز 
الجفيي إنج��ازات صندوق رشاكة خالل 
العقدي��ن املاضين، مش��را إىل أن رشاكة 
قدمت الدع��م ألكرث م��ن 186 مرشوعاً 

منذ تأسيسها.
وتعقيبا ع��ىل هذا التجمع اإليجايب لرواد 
األعامل، قالت نبيه��ة املنظرية إخصائية 
تس��ويق يف رشاكة: إن ملتقى رواد رشاكة 
الصغرة  املؤسس��ات  فرص��ة ألصح��اب 
واملتوس��طة للتع��ارف وتب��ادل الخربات 
واملعلوم��ات؛ حي��ث ناقش��ت الفعالية 
يف ه��ذه النس��خة الفرص االس��تثامرية 
للمؤسسات الصغرة واملتوسطة يف قطاع 
النفط والغاز، بوج��ود نخبة متميزة من 
املتحدثن املتخصص��ن يف املجال. ونأمل 
أن تس��تمر هذه الفعالي��ة لتقدم املزيد 
م��ن العطاء لجميع املؤسس��ات الصغرة 

واملتوسطة املستفيدة من رشاكة.
ويف نهاية الفعالية، قام هاين الزبر رئيس 
مجل��س اإلدارة بتكريم الجهات الداعمة 

لعمل رشاكة؛ ومنها: جريدة »الرؤية«.

مسقط - العامنية

قامْت هيئة تنظيم االتصاالت بتس��ليم 
األرايض  لع��دد م��ن  االنتف��اع  عق��ود 
أب��راج  لبن��اء  املخصص��ة  الحكومي��ة 
االتصاالت، إىل الرشكة الُعامنية لألبراج؛ 
بهدف تجنب االزدواجية يف االستثامر يف 
نفس املجال واملحافظة عىل املنظر العام 

لهذا النوع من األبراج »املحطات«.
وسيتم اس��تخدام هذه األبراج من قبل 
جمي��ع مش��غي خدم��ات االتص��االت 
املرخصن يف السلطنة والهيئات والدوائر 
الحكومي��ة املعني��ة بتوف��ر االتصاالت 
الالس��لكية. وت��أيت ه��ذه الخطوة دعام 
لتوفر ش��بكات االتص��االت املتنقلة يف 
مختلف أرجاء السلطنة وتوفر التغطية 
الش��املة، من خالل بناء ه��ذه األبراج 
األمر الذي س��وف يخف��ف العبء عىل 
مش��غي خدم��ات االتص��االت، ويعيد 
توجيه اس��تثامراتهم يف تقديم خدمات 

أفض��ل للمنتفع��ن يف جمي��ع أنح��اء 
السلطنة.

الُعامني��ة  الرشك��ة  أنَّ  إىل  ُيش��ار 
لألب��راج تم تأسيس��ها مطل��ع العام 
2018م م��ن قبل رشك��ة »ُعامن 70 
القابض��ة« والرشكة العامنية للنطاق 
العري��ض، وبرشاك��ة دولي��ة ُممثلة 
يف رشك��ة كومس��ات العاملي��ة لبناء 
وتوفر البنية األساس��ية غر النشطة 
لالتصاالت، واملتمثلة يف إنشاء وإدارة 
أبراج االتص��االت لخدمات الهواتف 
املتنقل��ة... وغره��ا؛ س��عيا لتوف��ر 
الجه��د وامل��ال واس��تغالل األرايض 
ن  وتثمِّ املثىل.  بالطريق��ة  الحكومية 
هيئة تنظي��م االتصاالت الدور الذي 
تقوم به رشكات االتصاالت املرخصة 
يف تنفيذ خططها لتوس��يع ش��بكات 
الهاتف املتنقل، بالتنسيق مع الهيئة 
والرشك��ة الُعامني��ة لألب��راج تتويجا 

للتوجه الحكومي يف هذا الصدد.

صحار - الرؤية

افَتَتح صحار اإلس��المي -ناف��ذة الصرفة 
اإلسالمية لبنك صحار- رسميًّا فرعه بوالية 
صحار يف موقعه الجديد بالوقيبة؛ وذلك 
تحت رعاية سعادة الشيخ عي بن أحمد 
الش��اميس وايل صح��ار، وبحض��ور عدد 
من أعضاء فري��ق اإلدارة التنفيذية لبنك 

صحار وصحار اإلسالمي واملدعوين.
وكان أحمد املس��لمي الرئيس التنفيذي 
لبن��ك صح��ار، مع س��امل ب��ن خميس 
املس��كري نائ��ب املدير الع��ام ورئيس 
صحار اإلس��المي، يف مقدم��ة املرحبن 
بالضي��وف، يرافقه��ام عدد م��ن أعضاء 
فريق اإلدارة التنفذية؛ حيث قام بعدها 
س��عادة الش��يخ عي الش��اميس بقص 
رشيط االفتتاح، ثم قام بصحبة الضيوف 
بجولة قصرة يف أرج��اء الفرع، تخللتها 
فقرة خاص��ة لالحتفال مبناس��بة العيد 
الوطن��ي الثام��ن واألربعن للس��لطنة. 
وش��هد الحفل كذلك كلم��ة عن صحار 
اإلس��المي ألقاها طال��ب البلويش مدير 
فرع صحار اإلسالمي بالوقيبة، واختتمت 
بعدها الفعالي��ة بتقديم هدية تذكارية 

لضي��ف الرشف؛ تقديراً ل��ه عىل رعايته 
للحفل وحضوره الكريم.

وقال الرئيس التنفيذي لصحار اإلسالمي: 
انطالًقا م��ن إس��رتاتيجيتنا املرتكزة عىل 
الزبائ��ن، والت��ي تنعك��س ع��ىل جميع 
املبادرات التي نقوم بها؛ سواء يف توسيع 
ش��بكتنا التش��غيلية أو رقمنة العمليات، 
نواص��ل إعط��اء أولولي��ة كب��رة لتقييم 
قن��وات تقدي��م الخدمة به��دف تعزيز 
الشمول املايل، ورفع القيمة املضافة التي 
يحصل عليها الزبائن، ومساعدتهم لتلبية 

احتياجاتهم املالية بكل راحة وكفاءة.
ويلت��زم صحار اإلس��المي برتقية ش��بكته 

الحالي��ة به��دف مواكب��ة املتغ��رات يف 
أسلوب املعيش��ة للزبائن ضمن مساعيه 
املتواصلة لتحقيق التميز املرصيف والراحة 

لزبائنه.
وقال س��امل ب��ن خميس املس��كري: ُيثل 
االفتتاح الرسمي لفرعنا يف صحار مبوقعه 
الجديد يف منطق��ة الوقيبة إنجازاً جديداً 
ضم��ن مس��اعينا الدامئة لتعزي��ز راحة 
زبائنن��ا. وبالنظ��ر ملوقعه اإلس��رتاتيجي، 
أصبح الف��رع أقرب إىل زبائن��ه يف والية 
صحار والوالي��ات املجاورة للحصول عىل 
جميع حلولنا املرصفية املبتكرة واملتوافقة 

مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.

مسقط - الرؤية

ر وميش��يل« تخصيص  أعلنْت رشكة »عامَّ
جزٍء من مبيعات مطعمها الجديد »كالودز 
إكس��ربيس« الكائ��ن يف منطق��ة الخوير 
لألع��امل الخرية؛ حيث س��تقوم الرشكة 
قريًبا بتوقي��ع اتفاقية يف هذا الجانب مع 

إحدى الجمعيات الخرية بالسلطنة.
وقال ميش��يل موفاري��ج صاحب املطعم: 
إنَّ تخصي��ص الرشكة لجزء م��ن مبيعات 
املطع��م الجديد يأيت ش��كرًا وعرفانا منها 
للس��لطنة وأهله��ا، وإس��هاًما يف األعامل 
الخرية التي تع��ود فائدتها عىل املجتمع 

والقاطنن فيه. وأوض��ح أن هذه الخطوة 
تصاحبه��ا خطوات مامثل��ة؛ حيث راعت 
الرشكة أس��عار املأكوالت يف املطعم لتبدأ 
من 400 بيسة إىل 4 رياالت، وهي أسعار 
مناس��بة جدا لألفراد واألرس، خصوًصا وأن 
منطق��ة الخوير يقطنها الكثر من الطالب 
واملؤسس��ات  الكلي��ات  يف  والطالب��ات 
التعليمي��ة املختلف��ة، وكذل��ك العائالت. 
وأش��ار إىل أن مطعم »كالودز إكس��ربس« 
يعتمد ويضمن للعمالء الس��عر والجودة 
واألكل الط��ازج يومي��ا بأفض��ل التقنيات 
الحديثة، كام ينطلق من الس��لطنة بهدف 
ع إقليمي وعاملي، مربزا خطة التوسع  توسُّ

بفت��ح ف��رع يف منطقة الخ��وض، وكذلك 
افتتاح فرع يف إم��ارة ديب بدولة اإلمارات 
العربي��ة املتحدة، إضافة لف��روع يف دول 
عربية وأجنبية، وبعكس املعهود ستصبح 
من أوائ��ل العالمات التجاري��ة التي يتم 

تصديرها من السلطنة للخارج.
من جانبه، قال عامر آغا إنَّ املطعم يتميز 
بخصوصية ويوفر ممي��زات؛ منها: الراحة 
والخصوصية للعائالت من خالل تخصيص 
جلس��ات عائلية يف الدور الثاين باملطعم، 
ُيك��ن أن تس��توعب أفراد عائل��ة مكونة 
من 6 و7 أش��خاص، ويوفر خدمة توصيل 

للمنازل والوزارات واملناطق املحيطة. 

المعرض منصة وطنية لتسليط الضوء على أصحاب المبادرات وتبادل الخبرات

118 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعرض منتجاتها في »إبداعات عمانية 6«.. 26 نوفمبر 2018

احتفاال بمرور 20 عاما على تأسيس صندوق تنمية مشروعات الشباب

»رواد شراكة« ينقب عن فرص »الصغيرة والمتوسطة« في قطاع النفط والغاز
»تنظيم االتصاالت« تسلم عقود 

االنتفاع بأراضي بناء أبراج االتصاالت

افتتاح الفرع الجديد لـ»صحار اإلسالمي« بالوقيبة في صحار مطعم »كالودز إكسبريس« يخصص جزءا من المبيعات لألعمال الخيرية

الغساني: فرصة 

مواتية لرواد األعمال 

لبناء شراكات تجارية 

وعقد الصفقات 

الكبرى
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شناص - الرؤية

احتفل��ت الكلية التقنية بش��ناص أمس 
بتخريج 580 طالباً وطالبة يف ُمس��تويات 
الدبل��وم والدبلوم الع��ايل والبكالوريوس 
وبتخصصات تقنية ُمختلفة، وذلك تحت 
رعاية سعادة الش��يخ مهنا بن سيف بن 
س��امل اللم��ي محاف��ظ ش��ال الباطنة، 
وبحضور سعادة الدكتورة ُمنى بنت سامل 
الجرداني��ة وكيل��ة وزارة الق��وى العاملة 
للتعلي��م التقني والتدريب املهني، وعدد 
من امُلكرمني وأصحاب السعادة والشيوخ 
واألعي��ان ومس��ؤويل القطاع��ني الع��اَم 
والخ��اْص، وأعضاء مجلس الُكلية وأعضاء 
الهيئت��ني األكادميي��ة واإلداري��ة بالكلية، 
وأولياء أمور الخريجني والخريجات، مبقر 

الكلية التقنية بشناص.

وبلغ عدد الخريجني من قس��م الهندسة 
بتخصصاته امُلختلف��ة 319 خريًجا، ومن 
قسم تقنية املعلومات 130 خريًجا، ومن 
قس��م الدراس��ات التجارية 131 خريجا، 
وقد اس��تهل الحفل بت��اوة عطرة آليات 

من الذكر الحكيم.
وق��ّدم عمي��د الُكلي��ة التقنية بش��ناص 
الدكت��ور أحم��د املعمري كلم��ة الُكلية 
ب فيها بالحضور واستعرض ملحة عن  رحَّ
الجهود التي تبذلها الكلية يف سبيل الُرقي 
بامُلس��توى األكادمي��ي لطلب��ة وطالبات 
الكلية وتذليل الصعاب والتحديات التي 
يواجهونه��ا، وتقدي��م أفض��ل الخدمات 
لصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم وتعزيز 
مهاراتهم. وق��ال: نقف بكل اعتزاز لرنفد 
س��وق العمل ب��� 580 تقنًيا م��ن حملة 
ش��هادات البكالوريوس والدبلوم املتقدم 

والدبلوم يف تخصصات الهندس��ة وتقنية 
وقد  التجارية،  والدراس��ات  املعلوم��ات 
تجىل إبداع طابن��ا ومتيزهم يف مجاالت 
ع��دة، حيث تّوجوا بأح��د املراكز الثاثة 
األوىل يف مجاالت انرتنت األشياء ومارثون 
امله��ارات يف تقني��ة املعلومات ويف نظام 
تعقب السيارات ومسابقة شفرة جوجل 
لتصمي��م مواقع االنرتنت، وإدارة األعال 
واملحل��ل املايل الذيك. كا اس��تبرشنا هذا 
األس��بوع بف��وز طابنا باملركزي��ن األول 
والثالث عىل املستوى الوطني يف مسابقة 
هواوي وبذلك سيمثلون السلطنة وللمرة 
الثاني��ة ع��ىل التوايل يف مس��ابقة الرشق 
األوس��ط التي تنظمها رشك��ة هواوي يف 
الصني. ك��ا حمل األس��بوع املنرصم نبأ 
ف��وز الكلية التقني��ة بش��ناص بتمويله 
ألربعة مشاريع بحثية طابية من مجلس 

البحث العلمي، ما يؤكد استعداد طابنا 
ملهارات س��وق العم��ل التعليمي��ة منها 

واملعرفية والحياتية. 
الق��وى  وزارة  أّن  إىل  املعم��ري  وأش��ار 
العاملة تعم��ل يف خطتها االس��رتاتيجية 
القادم��ة للتعلي��م التقني ع��ىل مواكبة 
مقتضيات رؤي��ة 2040 والثورة الصناعية 
الرابعة والتايش مع الحاجة إىل االبتكار 
وري��ادة األع��ال ومه��ارات الق��رن 21 
وغريها من العنارص التي تس��هم يف خلق 
جيل واع قادر عىل بناء اقتصاد مستدام.

ووّجه املعم��ري كلمته للخريجني بقوله: 
تحمل��ون معك��م منهجيتك��م العلمية، 
وال تنس��وا أّن التعليم ه��و خلٌق ملواقف 
إيجابي��ة وفعال��ة يف الحي��اة؛ ومس��تمر 
ومتجدد لذلك فأنت��م مطالبون مبواصلة 
التعل��م واكتس��اب مه��ارات ومع��ارف 

اقتص��اده متس��ارع  جدي��دة؛ يف زم��ن 
وصناعات��ه متجددة، وأس��واقه تتنوع يف 

كل يوم.
ووجه العميد حديثه للحضور قائا: يف 
خضم العمل األكادميي مل تنس الكلية 
التقنية بش��ناص رس��التها اإلنس��انية 
يف خدم��ة مجتمعه��ا املح��ي،ِّ حيث 
قدمت الكلية ما مجموعه 640 ساعة 
تدريبي��ة للمجتمع املحي خال العام 
املنرصم؛ توزعت عىل 17 دورة طويلة؛ 
و 12 ورش��ة عمل؛ واستفاد منها 524 
مستفيد، يف صنوف املعرفة من دوراٍت 
يف اللغِة اإلنجليزيِة وتقنيِة املعلوماِت 
واملهاراِت املحاسبيِة وتنظيِم السجاِت 
املاليِة وصيانِة الحاسِب اآليلِّ وتقنياِته 
وغريه��ا؛ به��دِف ن��رش املعرف��ة بني 
افراد املجتمع لتعزي��ِز الرشاكِة وبناِء 

الق��دراِت البرشية. وألق��ت الخريجة 
أنوار راش��د املكتومية كلمة نيابة عن 
فيها:  قال��ت  والخريجات  الخريج��ني 
ها  آالٌف م��ن التربي��كاَت والته��اين أَُزفُّ
لك��م أيها الخريج��ون والخريجات يف 
ليلِة تخرُِّجُكم، بع��د أن َمرَّْت األعواُم 
التي جنيُتْم فيها قط��اَف هذا الرصِح 
وُتَفاِخَروَن  ُتَباه��وَن  لتقف��وا  العلميِّ 
مبا حويتُموُه م��ن علٍم ومعرفة فهنيئا 
َ عن ش��كرنا  لن��ا ه��ذا التباهي. وُنعربِّ
وتقديرن��ا ل��وزارِة الق��وى العامل��ة، 
وللكلي��ِة التقنيِة بش��ناص عىل إتاحِة 
فرص��ِة التعل��ِم واملعرفِة لنا والش��كُر 
موصول لألس��اتذِة األكادميي��نَي الكراْم 
الذي��ن اجتهدوا يف تدريس��نا ورعايتنا 
من أوِل يوٍم درايس وإىل نهايِة مشوارنا 

التعليميِّ بالكلية.

مسقط - الرؤية

تس��تضيف كلية إدارة األعال واالقتصاد 
يف الجامعة األملانية للتكنولوجيا يف عان 
س��ميح س��اويرس يف حدث مسايئ يعقد 
بفندق كمبينس��ي مسقط اإلثنني املقبل 

ضمن فعالية “محادثات السياحة”.
كب��ار  أح��د  ه��و  س��اويرس  وس��ميح 
الس��لطنة  يف  الس��ياحيني  املس��تثمرين 
وشخصية دولية رائدة يف مجال السياحة 

واالستثار. 
وقالت الربوفيس��ورة هب��ه عزيز عميدة 
كلية إدارة األعال واالقتصاد يف جيوتك: 
بصفته مؤس��س ورئيس رشكة أوراسكوم 
القابضة للتنمية، فقد أس��س مع عمران 
مرشوعني س��ياحيني متكاملني كبريين يف 
الس��لطنة وها جبل الس��يفة الكائن يف 
مس��قط، وهوانا صالة يف ظفار. وخال 
حديثنا املقبل يس��تعرض سميح ساويرس 
يف  كمس��تثمر  الواس��عة  تجربت��ه  رؤى 
صناعة الس��ياحة يف جمي��ع أنحاء العامل، 
وخلق الوجهات من خال “صنع املكان”. 
ويش��ار إىل أّن س��اويرس ه��و مؤس��س 
ورئيس رشكة أوراسكوم القابضة للتنمية 
وهي رشكة مسجلة يف سويرسا مدرجة يف 

بورصة سويرسا. وتعد أوراسكوم للتنمية 
رشكة رائدة يف تطوي��ر وجهات متكاملة 
تشمل الفنادق والفيات والشقق الخاصة 
واملرافق الرتفيهي��ة مثل ماعب الغولف 
واملرايس والبني��ة التحتية الداعمة. وهي 
مؤسس��ة بارزة للمس��اعدات االقتصادية 
واالجتاعية، بحيث إّنها توفر فرص عمل 
وتدريبات وتنس��يب املؤهلني يف س��وق 
العمل باإلضافة إىل تقديم منح دراس��ية 

يف العديد من الكليات والجامعات.
ويذكر أّن الرشاكة بني حكومة السلطنة 
ممثل��ة ىف الرشك��ة العاني��ة للتنمية 

الس��ياحية “عمران” الت��ي متتلك %30 
من األس��هم ورشكة اوراسكوم للفنادق 
والتنمي��ة التي تعد م��ن أقدم رشكات 
التطوي��ر الس��ياحي يف املنطقة، كانت 
نتاج تأس��يس رشكة “موري��ا” للتنمية 
الس��ياحية، حيث بلغ استثارها 650 
الع��رش  الس��نوات  يف  دوالر  ملي��ون 
املاضية بالس��لطنة. ويشار إىل أن %70 
م��ن املس��اهمني يف “موري��ا” يجلبون 
معهم أكرث م��ن 25 عاًما من الخربة يف 
تطوير الوجهات والبل��دات يف الرشق 

األوسط وأوروبا.

مسقط – الرؤية

احتفلت كلية الخلي��ج بتخريج الدفعة 
الخامس��ة عرش والتي تضم 430 طالبا 
وطالبة من حملة ش��هادة البكالوريوس 
تخصص��ات  ال��رشف؛ يف  مرتب��ة  م��ع 
املحاسبة واملالية وإدارة األعال وإدارة 
التس��ويق وقتصادي��ات األعال وعلوم 
الحاس��وب وعل��وم برمجة الحاس��وب 
وأنظمة املعلومات وعلوم الحاسب اآليل 
)برمج��ة االتصاالت( من خال االرتباط 
األكادمي��ي م��ع جامعة ستافوردش��اير 
الربيطانية وجامعة كارديف مرتوبوليتان 

الربيطانية.
ورعى سعادة املهندس أحمد بن حسن 
ب��ن علوي الذي��ب باعمر وكي��ل وزارة 
التج��ارة والصناعة حف��ل التخريج أول 
أمس مبرسح الكلية تزامنا مع احتفاالت 

املجي��د.  الوطن��ي  بالعي��د  الس��لطنة 
وش��هد الحفل حضور الربوفيسور فيش 
األكادميية  الهيئ��ة  ماهيش��واري رئيس 
لربنام��ج دراس��ات األع��ال بجامع��ة 
س��تافورد ش��اير الربيطانية، وعدد من 
السعادة واملش��ايخ، والدكتور  أصحاب 
عيىس بن س��بيل البلويش رئيس مجلس 
اإلدارة نائ��ب رئي��س مجل��س األمن��اء 
للكلي��ة، والدكت��ورة رميا بن��ت منصور 
الكلي��ة وأعض��اء  الزدجالي��ة عمي��دة 
الهيئتني اإلدارية واألكادميية وعدد كبري 

من أهايل الخريجني والخريجات.
وألقى الدكتور عيىس بن سبيل البلويش 
رئي��س مجل��س اإلدارة نائ��ب رئي��س 
مجلس األمناء كلمة الكلية، ورحب فيها 
بالحضور، وهنأ الخريجني عىل إنهائهم 
املرحلة الجامعة بنجاح واس��تعدادهم 
لدخ��ول س��وق العم��ل للمش��اركة يف 

التنمية املجتمعية الشاملة التي تحقق 
العزة والقوة واالزدهار للوطن.

وألق��ى الخري��ج ع��ادل ب��ن محم��د 
الخرويص كلمة الخريج��ني، وقال فيها: 
يبق��ى الش��كر لس��ان حال م��ن عجز 
ع��ن رد الجميل، وطويل الش��كر لهذه 
الدموع التي تنس��اب م��ن عيون آبائنا 
وأمهاتن��ا يف هذه اللحظ��ات تعبريا عن 
الحب والوفاء. شكرا ألساتذتنا ولكليتنا 
يف كل ح��ني. مبارك م��ا صنعنا، ومبارك 
لبادنا عان ولقائدنا الس��لطان حفظه 

الله ورعاه.
وكرّم راع��ي الحفل الخريج��ني األوائل 
الحائزين  للخريجني  الش��هادات  وسلم 
ع��ىل درج��ة البكالوريوس م��ع مرتبة 
ال��رشف ودرج��ة الدبل��وم يف التعليم 
العاليي. وش��ارك يف االحتف��ال الخريج 
أحمد بن سعيد املغريب بقصائد وطنية.

مسقط - الرؤية

تش��ارك عانتل كافة مشرتكيها فرحة 48 
عام��اً من االزدهار، بع��رض مذهل لليوم 
الوطني لتصبح الفرحة فرحتني. وبدءاً من 
14 نوفمرب وحتى 16 نوفمرب بإمكان كافة 
مشرتيك خدمات الهاتف املتنقل التسجيل 
للحصول عىل 1 جيجاباي��ت يومياً خال 
الف��رتة م��ن 18 إىل 20 من ش��هر نوفمرب 
الجاري الستخدامها يف تطبيقات التواصل 
االجتاعي. وقال هيث��م الخرويص نائب 
الرئيس التنفيذي لوحدة مشرتيك التجزئة 
بعانت��ل: نهنئ الجميع بالي��وم الوطني 
ال�48، ويسعدنا أن نوفر ملشرتكينا بيانات 
إنرتنت مجانية ملشاركة األهل واألصدقاء 

ه��ذه الفرحة بكل لحظاتها عىل وس��ائل 
التواصل االجتاعي. والعرض متاح لجميع 
مش��رتكينا يف خدم��ات الهات��ف املتنقل 
مس��بقة الدفع وآجلة الدفع، ونرغب من 
خال��ه أن ن��رى جميعاً احتف��االت اليوم 
الوطني بألوانه املختلفة، فمنهم من يزين 
س��يارته وآخرون يزين��ون البيوت وهناك 
من ي��ؤدي الفن��ون التقليدية، ومع هذه 
البيانات املجانية ميكن للجميع مش��اركة 
هذه الفرح��ة بأريحية تام��ة. وللحصول 
عىل البيانات املجانية، ميكن للمش��رتكني 
التس��جيل عرب تطبيق عانتل أو االتصال 
ب��� *182*1#، مبوعد أقصاه غدا الجمعة. 
االجتاعي  التواصل  تطبيق��ات  وتتضمن 
التي ميكن للمش��رتكني استخدام البيانات 

املجانية بها )انس��تجرام وس��ناب ش��ات 
وفيس��بوك وتوي��رت(. وعانت��ل هي أول 
رشك��ة اتص��االت يف الس��لطنة وامل��زود 
الرئي��ي لخدمات االتص��االت املتكاملة، 
وتعمل ع��ىل تعزيز االزده��ار والنمو يف 
جمي��ع القطاع��ات، إضاف��ة إىل دوره��ا 
املحوري يف بناء املجتمع الرقمي وتقديم 
مفهوم جديد لألع��ال يرتافق مع إتاحة 
املجال أمام الجميع للحصول عىل أحدث 
مس��تهدفة  والرتفيه،  واألخبار  املعلومات 
تحقيق أعىل مس��تويات رضا املش��رتكني 
عىل ال��دوام يف الوقت الذي تنش��ط فيه 
اجتاعياً عىل مختل��ف األصعدة لتقديم 
الدع��م واإلس��ناد لكافة رشائ��ح املجتمع 

العاين.

مسقط – الرؤية

أعربت إرشاق��ة، جناح كيمجي رامداس 
للتنمي��ة االجتاعية، عن ابتهاجها بفوز 
املنتخ��ب الُعاين، ال��ذي حصد، تحت 
رعاية املنظمة، خمس ميداليات، محققاً 
بذلك رقًا قياس��ياً جديداً أبرز املواهب 
الوطنية الُعانية خ��ال دورة األلعاب 
الباراملبي��ة اآلس��يوية 2018 يف جاكرتا. 
وج��اءت ب��وادر الن��رص م��ن العاصمة 
األندونيسية مع انتزاع محمد املشايخي 
ذهبية رمي الجلة، قب��ل أن يلقي رمية 
رمح عاملية املس��توى أكس��بته الفضية. 
وتتب��ع خطاه إىل منصات التتويج زميله 
يف الفريق محمد القاسمي الذي حصل 
عىل الفضي��ة يف رمي الجلة، وزميله طه 
الحرايص الذي حص��د امليدالية الفضية 
يف س��باق 400 م وامليدالي��ة الربونزي��ة 
يف س��باق 100 م. وقال نايلش كيمجي، 
عضو مجلس اإلدارة يف مجموعة كيمجي 
رامداس: تخطى الفريق أداءه االستثنايئ 
يف التصفي��ات وارتق��ى بالتميز الريايض 
الُع��اين إىل آفاق جدي��دة خال هذه 
البطول��ة العاملية مع إنج��ازات ملهمة. 
ونق��دم أح��ر تهانينا القلبي��ة إىل كامل 

أعضاء الفري��ق واملدرب والطاقم الفني 
ع��ىل هذا اإلنج��از الكبري. أما بالنس��بة 
إلرشاقة، فاملشاركة وإضافة القيمة هي 
من أولوياتنا يف س��عينا الدؤوب لتمكني 
ودعم املواهب يف جمي��ع أرجاء الباد. 
ويس��عدنا أن نرح��ب بع��ودة أبطالنا 
الذين س��يكونون ق��دوة لرياضيي الغد 
الناش��ئني. ومن ب��ني الرياضي��ني الذين 
مثلوا الس��لطنة يف هذه البطولة: طالب 
البل��ويش، وف��وزي الحبي��ي، وس��ارة 
الجابرية، وش��يخة  وغالية  العنبوري��ة، 
الحادية، وراية العربية، حيث ش��اركوا 
يف مجموعة من األلعاب ش��ملت رمي 
الصولجان، والس��باحة، والقفز الطويل، 
وس��باق 200 م ع��دو. وأض��اف نايلش 

كيمج��ي: تركي��ز إرشاقة ع��ىل الصحة 
ورفاهي��ة املجتم��ع هو أس��اس رعايتنا 
التنافس��ية.  طموحات��ه  يف  للفري��ق 
لدينا تاري��خ حافل برعاي��ة الباراملبيني 
ذوي اإلمكان��ات العالي��ة ونعترب جميع 
املش��اركني أبطاالً ًعانيني. وفيا تعمل 
إرشاقة عىل متكني الرياضيني فيا يخص 
املش��اركة، يعود ه��ؤالء الرياضيون إىل 
أرض الوط��ن لتمكني الن��اس من جميع 
األعار يف كافة أرجاء الس��لطنة، وهذا 
إنجاز دائم بحد ذاته. ويرشفنا أن يكون 
لن��ا دور ه��ام يف مس��ريتهم الرياضي��ة 
وأن نرى القيم املس��تدامة الستثارات 
إرشاقة االجتاعية ترتك أثرها عىل حياة 

املواطنني يف السلطنة.

الخريجون: فرحة التخرج مضاعفة لتزامنها مع االحتفال بالعيد الوطني المجيد

»تقنية شناص« تحتفل بتخريج 580 طالبا وطالبة في مستويات الدبلوم و»العالي« والبكالوريوس

»جيوتك« تستضيف ساويرس في »محادثات السياحة«.. اإلثنين

بيانات مجانية من »عمانتل« احتفاال بالعيد الوطنيكلّية الخليج تحتفل بتخريج الدفعة الـ 15 من حملة البكالوريوس

»إشراقة كيمجي رامداس« تحتفي بإنجازات المنتخب البارالمبي
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مسقط – الرؤية

يرعى بنك مسقط تنظيم مهرجان مسقط 
للأمكــوالت، الذي ينطلق اليوم يف ملعب 
الجولف باملوج ويســتمر حتى الســبت، 
مبشــاركة مجموعــة مــن رواد األعــال 
املؤسســات الصغــرة التي تقدم أشــهى 
املأكــوالت العانية إىل جانب مشــاركة 
املطاعــم واملقاهي املعروفة بالســلطنة. 
ومن املتوقع أن يشــهد املهرجــان إقباال 
كبــرا من جانب الجمهور بعد النجاحات 
التــي حققهــا املهرجــان العــام املايض. 
وتأيت مشــاركة ودعم بنك مسقط إلنجاح 
الفعاليــة ضمــن اســراتيجيته يف دعــم 
مختلف األنشــطة والفعاليات التي تقام 
يف الســلطنة وخاصة املتعلقة بدعم رواد 

األعال واملؤسسات الصغرة.
وخــال مهرجــان مســقط للأمكــوالت 
سيجري بنك مسقط السحب عىل جوائز 
“زينة “ للنســاء كا ســيوفر البنك جهاز 

الــراف اآليل لتوفــر النقــد للجمهور، 
كا ســيجري توفر أجهزة نقاط البيع يف 
املحات املشــاركة بهدف التســهيل عىل 
الجمهور حيث ميكنهم الدفع عن طريق 
ق، كا  البطاقات اإللكرونية أثناء التســوّ
يخصص بنك مســقط مواقع يف املهرجان  
للتعريف بالخدمات والتسهيات املرفية 
التي يقدمها برنامــج “نجاحي” من بنك 
مسقط واملتخصص يف دعم رواد األعال 
واملؤسســات الصغــرة من خــال توفر 
التمويل املناســب، حيث ُيحظى الربنامج 
بإقبال عــاٍل من قبل ممثيل املؤسســات 
الصغــرة ورواد األعــال لاســتفادة من 
التمويــل الذي يقدمــه الربنامج الذي تم 
تدشينه يف أكتوبر 2014  ضمن مبادرات 

البنك لدعم القطاع.
ويقدم حســاب نجاحــي الجــاري مزايا 
خاصة تشــمل حــد ســحب يومي يصل 
إىل 1000 ريــال عاين لتلبيــة متطلبات 
األعال اليومية من النقــد، باإلضافة إىل 

إمكانيــة الحصــول عىل أكرث مــن بطاقة 
واحــدة للخصــم املبارش لحســاب واحد 
وهو ما يسمح لألشخاص املفوضني بإجراء 
املعامات املرفيــة بالنيابة عن الرشكة، 

وتتوفر الشيكات الخاصة لحاميل حساب 
نجاحي الجــاري وأيضاً خدمة األولوية يف 
الفروع لزبائــن نجاحي إلجراء املعامات 
عند الراف أو غرها من املعامات، علًا 

بأّنه يجــب عىل زبائــن نجاحي الحفاظ 
عــىل الحــد األدىن للرصيــد وهــو 500 
ريال لاســتفادة من تسهيات وخدمات 

الحساب الجاري.

وتــم تصميم برنامــج “نجاحي” خصيصا 
لتلبية متطلبات رواد األعال و املؤسسات 
الصغــرة من خال تقديــم الدعم الازم 
خال املراحل التأسيسية للمؤسسة حيث 
تم اإلعداد للربنامج بعد دراســة ميدانية 
الحتياجــات هــذه الفئــة فيــا يخــص 
التســهيات املرفية لتســير أمور عمل 
الرشكة. ويقدم برنامج “نجاحي” مجموعة 
من املزايا ويوفر تسهيات متخصصة دون 
ضانات أو حســابات مدققة ومن بينها، 
تســهيات نجاحي للقرض املــرن، وهي 
عبارة عن تسهيات ائتانية لتطوير رأس 
مال الرشكة، وتســهيات نجاحي لتمويل 
العقــود، وبطاقــات نجاحــي االئتانية 
وتســهيات لخصم الفواتر وحساب جاٍر 
متخصــص للرشكات مــع توفــر مديري 
عاقــات الزبائــن املتخصصــني يف مجال 
التجارة ومزايا وتسهيات أخرى ستساهم 
يف الرقي بأعــال الرشكة وإنجاز األعال 

بشكل أسهل وأرسع.

ينطلق اليوم في ملعب الجولف بالموج

بنك مسقط يشارك في إنجاح فعاليات مهرجان مسقط للمأكوالت دعما لرواد األعمال

مسقط – الرؤية 

توفــر Ooredoo لجميــع عمائهــا بيانــات 
مجانيــة بــا توقــف الســتخدامها بتطبيق 
يف   ،2018 نوفمــرب  و18   17 يف  آب  واتــس 
إطــار احتفاالتهــا بالعيــد الوطنــي الثامــن 
واألربعني املجيد. ومن خــال العرض املميز، 
أصبح بإمكان عماء مســبق وشهري وشبابية 
وشبابية الجديدة والعماء التجاريني مشاركة 
فرحتهــم واحتفاالتهم بهذه املناســبة الطيبة 
مع أصدقائهــم وعائاتهم من خــال الصور 
ومقاطــع الفيديــو وغرهــا دون أي تكلفــة 
إضافية. وقال فراس بن عبدالله الشيخ، مدير 
 Ooredoo عام مبيعــات األفراد: نفتخــر يف
باالحتفال مبرور 48 عاٍم من الســام والتطور 
والنمــو. فقد متكــن أبناء الســلطنة خال ما 
يقارب نصف قرن من الزمان أن يحققوا قفزة 
نوعيــة يف مختلــف املجاالت، واليــوم نجني 
جميعاً مثارها يف وطن سمته التقدم واالزدهار 
وأمامه مســتقبل مرشق وحافــل بالنجاحات 
 Ooredoo واإلنجازات بــإذن الله. ونجدد يف
عهدنا الذي قطعناه عىل أنفســنا باملساهمة 
بــدوٍر فاعل يف مســرة التنميــة االجتاعية 
واالقتصادية التي تشــهدها السلطنة استنادا 
إىل الرؤيــة الحكيمــة ملوالنا حــرة صاحب 

الجالة الســلطان قابوس بن سعيد املعظم – 
حفظه الله ورعاه.

ومنذ بزوع عر النهضة املباركة بتويل جالة 
الســلطان قابوس بن ســعيد املعظم مقاليد 
الحكم، تشهد الســلطنة منواً مطرداً يف جميع 
القطاعات مبا يف ذلك قطاع االتصاالت. واليوم، 
متتلــك الباد بنية اتصاالت أساســية بإمكانها 
تلبيــة املتطلبات الرقميــة املتجددة لعمائها 
ســواء يف الوقــت الراهــن أو يف املســتقبل. 
وانطاقــاً من كونهــا رائدة تجربــة البيانات، 
تواصــل Ooredoo التزامها التــام وجهودها 
الدؤوبــة لقيــادة مســرة التحــول والتقدم 

الرقمي بالسلطنة.

الرؤية- مريم البادية

افتتحت الجمعية العانية للســّيارات، 
مطعــم روزنــة الــرايث ليكــون واجهة 
جديدة ملحبي املأكوالت العانية، وذلك 
تحــت رعاية معايل الشــيخ ســيف بن 
محمد الشبيبي وزير اإلسكان، وبحضور 

عدد من املسؤولني ورجال األعال.
وعرّب معاليه عن فخره وسعادته بإنشاء 
مبنــى جديد يجســد الهويــة العانية 
مبختلــف جوانبهــا، وقــال إّن القيمــة 
الجالية التي تحســب لهذا املطعم أنه 
مســتوحى من التاريخ العــاين وآثاره، 
وســيحظى املــكان بإقبال مــن جانب 

العانيني والسياح عىل السواء.
وقــال العميد جال بن ســعيد الطايئ 
نائــب رئيــس مجلــس إدارة الجمعية 
العانيــة للســيارات: »نبعــت فكــرة 
إقامــة املطعــم ضمن خطــة الجمعية 
الســتثار األرض اململوكة لها يف إنشــاء 
مرافــق ترفيهيــة ورياضيــة للشــباب 
ومختلف الزوار، حيث إّن إقامة مرافق 
لتقديم الطعام ســتكون دعامة أساسية 
الســتمرار هذه االســتثارات. وأضاف 
أّنــه بعد دراســة للجــدوى االقتصادية 

للســوق وفهــم متطلباته تقــرر إقامة 
املبنى الجديد ليخدم الجانب السياحي 
ويســاعد مرتاديــه عىل التعــرف عىل 
طبيعة الحيــاة العانية وأبــرز أدواتها 

الراثية«.
يف  الجمعيــة  مبقــر  املطعــم   ويقــع 
مرتفعــات املطار مبســقط، وميتد عىل 
مســاحة 4 آالف مر مربع، موزعة عىل 

دورين. 

وأوضــح الطايئ أن كل دور به 15 غرفة، 
وكل منهــا تحمل اســم أحــد الحصون 
والقاع العانيــة، إضافة إىل 4 مجالس 
كبرة، ميكن استخدامها يف االجتاعات، 
عىل أن يبدأ العمل بافتتاح جزيئ خال 
الشــهر األول لتقديــم وجبتــي الغداء 
والعشــاء فقط، ثم بعد ذلك يفتتح كليا 

لتقديم الوجبات كافة.
من جهته، قال سليان الحاريث صاحب 

الرشكــة املشــغلة للمطعــم إّن املطبخ 
العاين غني باملأكوالت املتنوعة، فالكثر 
من املطاعم تقــدم مأكوالت قليلة مثل 
الشوي والعرسية والقبويل، لكننا نحاول 
اســتعراض كافة فنــون املطبخ العاين 
وأصنافه املتنوعة، مشرا إىل أن املطعم 
الُعاين روزنة يحمــل يف تفاصيله قصه 
من الزمن وحكايــة مع األيام وكل ذلك 

يقف عىل اإلبداع املعاري العاين.

بيانات مجانية من »أوريدو« 
احتفاال بالعيد الوطني المجيد

افتتاح مطعم »روزنة« بمقر »جمعية السيارات« 
على الطراز المعماري التقليدي

فراس الشيخ

مسقط - الرؤية

اختتــم البنــك الوطني الُعاين مســابقة 
“هاكاثــون” للعام 2018 بعد منافســات 
حادة بني أكرث من 200 متسابق من طاب 
املدارس والجامعات، ومربمجي الكمبيوتر، 
الربامج، واملصممني، ومتخصيص  ومطوري 
واجهات املســتخدم والخرباء الرقميني من 
مختلف أنحاء الســلطنة. وقد اســتمرت 
املسابقة عىل مدار 24 ساعة إليجاد حلول 
مبتكرة ألبرز التحديات الرقمية يف القطاع 
املــريف، وخدمة العماء وســبل إنشــاء 
مدن ذكية أكرث اســتدامة وكفــاءة، فضًا 
عــن ابتكار خدمــات ومنتجات تســاهم 
يف تســهيل حياة العمــاء وإثراء تجربتهم 

املرفية. 
وفاز فريق الطاب )iWays( بجائزة املركز 
األول التي تبلغ قيمتهــا 1,500 ريال بعد 
أن قدم حًا لازدحام املروري باالســتفادة 
مــن إمكانيــات كامرات مراقبــة الرسعة 

ومصابيح إضاءة الطرق والشوارع.
وعرضــت الفــرق املشــاركة يف الهاكاثون 
ابتكاراتهــا أمــام لجنة مكّونــة من ثاثة 
محّكمني مرموقني والذيــن اّجروا التقييم 
اســتناداً إىل معاير محــددة وهي القيمة 
التجاريــة للفكــرة، واالبتــكار، وســهولة 
املبديئ.  النمــوذج  االســتخدام، وجاهزية 
وكان البنك قد وســع نطاق املسابقة لهذا 
العــام بزيادة الفئات لتشــمل “منافســة 
طــاب املــدارس”، و “منافســة طــاب 

الكليات” و”منافسة املحرفني”.
وشــهدت نســخة هــذا العــام تســجيل 

وحضور عدد غر مســبوق من املشاركني 
كانــت غالبيتهم من فئة الشــباب الذين 
تقــل أعارهم عن 25 عاماً. وقال الســيد 
وصفــي بن جشــميد آل ســعيد، الرئيس 
التنفيذي للبنــك الوطني الُعاين بالوكالة: 
تساهم مسابقة “هاكاثون” يف متكيننا من 
التواصل والتفاعــل مع الجيل الجديد من 
املســتخدمني واكتشــاف األفكار الجديدة 
واملبتكــرة حــول دور التقنيــة يف حياتنا 
اليوميــة. نحن نــدرك أن البقاء يف صدارة 
القطــاع املــريف يتطلب منــا أن نحتفظ 
بقــدر كايف مــن املرونة، والذكاء، وســعة 

الحيلة ورسعة التعلم. 
وأضاف أن مســابقة “هاكاثون” السنوية 
تعد منصة تجمع بني أفضل العقول الشابة 
تحــت ســقف واحــد، هو ســقف البنك 
الوطني العــاين، وذلك إلبــراز مهاراتهم 
وشغفهم نحو االبتكار والتفكر اإلبداعي. 
كا تتيح هذه املسابقة أيضاً للبنك فرصة 

لوضع رؤيــة ومامــح ملســتقبل القطاع 
املريف. وال شك أن هذه املسابقة امللهمة 
تلعب دوراً أساســياً يف استكشــاف آفاق 
جديــدة يف هذا القطــاع املتطور مبا يعزز 
من كفــاءة أعالنا ويضمن إثــراء تجربة 
عمائنــا بأفضــل الخدمــات واملنتجــات 

الرقمية العرية.
وتأيت مســابقة “هاكاثــون” يف إطار التزام 
البنــك الوطنــي الُعــاين بدعــم ومتكني 
الشــابة  الُعانيــة  والعقــول  املواهــب 
وتشــجيع روح االبتكار لديهــم والنهوض 
املســابقة  وتــزود  الذهنيــة.  بقدراتهــم 
الشــباب الُعاين بتجربــة قيمة لتدريبهم 
حــول التفكر اإلبداعــي وأهمية التعاون 
والعمــل الجاعي. ويحصــل الفائزون يف 
املسابقة عىل جوائز نقدية قيمة باإلضافة 
إىل فرص لالتحاق بدورات تدريبية داخل 
البنــك وفرص عمــل محتملة مــع البنك 
الوطني الُعاين ورشكائه يف القطاع التقني. 

مسقط – الرؤية

دشــنت أوكســيدنتال عان برنامجا تدريبيا 
لتطوير وتعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس 
العانيــني املشــاركني مــن الكليــة املهنيــة 
بالسيب، يف تخصصات مختلفة كقطاع النفط 
والغــاز والصحة والبيئة والســامة واملهارات 
األخــرى، وذلك ضمــن التزامها عــىل املدى 

البعيد مببادرات القيمة املحلية املضافة.
وتدرب أوكســيدنتال عــان 125 مدرًبا من 
الكلية املهنية بالسيب يف مقر الرشكة الرئييس 
مبســقط، وتغطي أوكســيدنتال عــان كافة 
نفقات التدريب. ويشمل الربنامج 9 مقررات 
تدريبيــة تتفاوت مدة كل منها بني يوم واحد 

إىل 3 أيــام، مبــا يف ذلك زيــارة أحد عرش من 
أعضاء هيئة التدريس بالكلية املهنية بالسيب 
لحقل مخيزنة. ويهدف الربنامج التدريبي إىل 
مساعدة هيئة التدريس عىل اكتساب مهارات 

وكفــاءات جديدة متكنها مــن امتاك العديد 
مــن الخيارات فيــا يتعلق بتقــدم أعضائها 
يف حياتهــم املهنية وتفتــح أمامهم املزيد من 

الفرص الوظيفية.

مسقط - الرؤية

انضم عدد من الخريجني إىل عائلة بنك ظفار، 
اســتجابة لتوجيهات حــرة صاحب الجالة 
السلطان قابوس بن ســعيد املعظم - حفظه 
اللــه ورعاه- لتوفــر فرص العمــل للباحثني 
عــن عمل من الشــباب العــاين. وقد أكمل 
الخريجون برنامــج “رواد بنك ظفار” بنجاح، 
والذي اســتهدف تأهيلهــم لالتحاق بالعمل 
يف بنــك ظفار. ونظم بنك ظفار حفل التخّرج 
يف أكادمييــة األداء التابعة للبنك بحضور عبد 
الحكيم بن عمر العجيــيل، الرئيس التنفيذي 

لبنك ظفار، وأعضــاء اإلدارة العليا للبنك، إىل 
جانــب ممثــيل رشكاء بنك ظفــار يف برنامج 
“رواد بنك ظفــار” من كل من البنك املركزي 
العــاين، ووزارة القــوى العاملــة، وجمعية 

املصارف العانية، ورشكــة تارجت لخدمات 
حقول النفــط، والجمعية العانية للخدمات 
النفطيــة “أوبال”، ورشكــة تنمية نفط عان، 

ومعهد بهوان الدويل للتكنولوجيا.

م الفائزين بمسابقة »هاكاثون 2018« »البنك الوطني« ُيكرِّ »أوكسيدنتال عمان« تطور برامج تدريب »مهنية السيب«

خريجو برنامج »رواد« ينضمون للعمل ببنك ظفار
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طائر الفينيق 
الفلسطيني

فيام كانت محادثات التهدئة بني الفلس��طينيني والعدو الصهيوين، التي 
برعاية مرصية، تس��ر يف اتجاه إيج��ايب، باغت الكيان الصهيوين الجميع 
بعملي��ة تس��لل قامت به��ا مجموعة م��ن قواته الخاص��ة، أعلن إثرها 
“املتحدث باس��م الجيش اإلرسائييل، رس��مًيا، مقت��ل ضابط يف الجيش، 
وإصاب��ة ضابط آخر نتيجة تبادل إلطالق النَّار، خالل عملية لقوة خاصة 
يف قطاع غزة، )داعيا( س��كان املستوطنات إىل اتباع التعليامت الصادرة 
عن الجبهة الداخلية اإلرسائيلية، ك��ام دعا الجمهور اإلرسائييل إىل عدم 

نرش اإلشاعات«.
 من الجانب الفلس��طيني أعلنت حركة حامس”أن الواقعة بدأت عندما 
فتح مهاجمون يس��تقلون س��يارة، النار عىل مجموعة من عنارصها، ما 
أسفر عن مقتل أحد قادتها. وأضافت يف بيان أن أفرادها قاموا مبطاردة 

السيارة التي سارعت بالعودة تجاه الحدود مع إرسائيل«.
وبغض النظر عن التحلي��الت التي رافقت، وتلت تلك العملية، فمام ال 
ش��ك فيه أنها كانت ذات أهمية اس��راتيجية بالنسبة للعدو الصهيوين، 

يؤكد عىل ذلك مجموعة من الشواهد أبرزها:
إيكال القيام بتلك املهمة لقوة من القوى املميزة يف مؤسسة دفاع العدو 

وهي “القوة الخاصة”، يقودها ذو مرتبة عالية يف تلك القوة.
ه��روع وزي��ر الدف��اع اإلرسائي��يل أفيغدور ليربمان إىل »عق��د اجتامع 
ط��ارئ، يف مقر الهيئات الحكومية )الكرياه( بتل أبيب، بحضور قيادات 
عسكرية وأمنية، مُلناقشة أبعاد العملية«، بعد أن اعتربتها بعض الدوائر 

اإلرسائيلية “عملية فاشلة من النواحي االستخبارية وامليدانية«.
التخوف من نتائج عكس��ية، ميكن أن تولدها تلك العملية، بغض النظر 
عام تس��فر عنه، وهو أمر أش��ارت له بعض وسائل اإلعالم الصهيوين من 
بعضه��ا ما نرشته صحيفة »يديعوت أحرونوت« عرب محللها العس��كري 
رون بن يشاي، قال فيه “إن إرسال عنارص النخبة إىل عمق القطاع كان 
من املمكن أن ينتهي بأرسهم، وهو ما سيعني حدوث تصعيد عسكري 
مب��ارش، مذك��رًا بأن عمليات من هذا النوع ال ينبغي أن تنفذ س��وى يف 

ظروف محددة، يبدو وأنها مل تتحقق هذه املرة«..
اضطرار رئيس وزراء العدو بنيامني نتنياهو إىل »قطع زيارته إىل باريس، 
حي��ث انضم إىل قادة العامل إلحي��اء الذكرى املئوية التفاق الهدنة الذي 
أنه��ى الحرب العاملية األوىل«، والعودة عىل جناح الرسعة مُلتابعة س��ر 
أحداث تداعيات العملية عن قرب. تحس��ًبا ألي��ة ردود فعل تصاعدية 
غ��ر متوقعة، ليس من الجانب الفلس��طيني وحس��ب، وإمنا من داخل 

مؤسسات الكيان الصهيوين أيًضا.
ليس��ت ه��ذه املرة األوىل التي يس��تخف فيها الع��دو الصهيوين بقدرة 
الفلس��طينيني ع��ىل املواجهة وإلحاق هزمية به، مه��ام بلغ حجمها من 
الصغ��ر، لكنها تبقى مهمة للراكامت الت��ي تركها وراءها. لذلك فإن ما 
قام به الفلس��طينيون مل يكن مفاجئاً ملن يعرف هذا الشعب، الذي هو 
يف س��لوكه يقرب من أس��طورة طائر الفينيق )Phoenix( الذي يصفه 
البع��ض بالقول، “اح��رق فُبعث مجدداً من رم��اده، عبارة تنطبق عىل 
كائ��ن أس��طوري كان له صدى واس��ع يف الراث الش��عبي القديم لدى 
الكثر من الش��عوب املمتدة جغرافياً حول العامل كاملرصيني والفينيقيني 

واإلغريق والفرس والرومان والصينيني«. 
فطائر الفينيق، الذي كام تروى األس��اطر عنه، هو “طائر عمالق طويل 
الرقبة ومتعدد األلوان وإن كان يغلب عليه لون الراب األحمر، فريد ال 
مثي��ل له ويعيش الواحد منه ب��ني 500 إىل 1000 عام، ويف نهاية حياته 
يجثم عىل عش��ه يف استكانة وغموض ويغرد آلخر مرة يف حياته الراهنة 
بصوت خفيض حزين إىل أن ُتنر الشمس األفق، وهو عن الحركة عاجز 
فيحرق ويتح��ول رماداً، وهو يص��در أصواتاً تبدو أق��رب إىل األصداء. 
وعندما يكون الجسد الضخم قد احرق بالكامل، تخرج يرقة صغرة من 
ب��ني بقاياه وتزحف يف دأب نحو أق��رب بقعة ظليلة ورسعان ما تتحول 

إىل طائر الفينيق التايل«. 
بفضل ذلك “أصبح طائ��ر الفينيق الذي يخرج من رماد الحريق، صورة 
تستمد منها البرشية دروسا يف التحدي والتجدد واالندفاع، ورمزا تتعلق 

به، ومتيمة ترد عنها السوء ومتنحها قوة أسطورية ال حدود لها«.
م��ا يجعلنا نربط بني اإلثنني: الش��عب الفلس��طيني وطائر الفينيق هو 
تاريخ هذا الشعب املكافح، والذي تعرض ملا يشبه اإلبادة أكرث من مرة 
يف تاريخ��ه املعارص، لكن��ه يعود مرة أخرى من جديد أكرث قوة وأش��د 
إرصارا عىل إكامل مس��رته، مدركاً مسبًقا حجم التضحيات الكبر، ومثن 

املقاومة الباهظ. 
فف��ي العامل 1948، مارس��ت عصاب��ات العدو الصهي��وين جرائم تهجر 
عج��ز عن وصفه��ا من تابعوا أحداثه��ا، لكن الفلس��طينيني واجهوا كل 
تل��ك اإلجراءات، وصمدوا يف وجه كل محاوالت اقتالعهم من جذورهم، 
وتناس��لوا، وحافظوا ع��ىل هويتهم، وتحدوا االس��تيطان، ب��كل أوجهه 
القبيح��ة، واليوم، وك��ام تقول اإلحصاءات الرس��مية الصادرة عن دوائر 
العدو، يبلغ “عدد السكان داخل حدود دولة إرسائيل واملستوطنات نحو 
8,793,000 نسمة، منهم 6,556,000 مواطن يهودي يشكلون 75% من 
س��كان إرسائيل، و1,837,000 مواطن عريب يشكلون 21% من السكان، 
باإلضافة إىل 400,000 مواطن مس��يحي غر عريب. ويتوقع وصول عدد 
س��كان إرسائيل إىل 10 ماليني نس��مة يف أواخر سنة 2024، و15 مليون 

نسمة يف أواخر 2048، و20 مليون نسمة يف أواخر 2065.”
ومن��ذ العام 1948، عرفت الثورة الفلس��طينية أكرث من محاولة تصفية، 
لعل آخرها، وأكرثها حضورا يف األذهان ما تعرضت له الثورة الفلسطينية 
خالل الغزو الصهيوين للعاصمة اللبنانية بروت يف العام 1982، وما رافقها 
من هجامت لزرع بذرة الش��ك بإمكانية صمود الشعب الفلسطيني يف 
وجه اآللة العس��كرية الصهيونية، التي مل تكن مجازر صربا وشتيال سوى 

املثال الصارخ لها.
لكن الش��عب الفلسطيني، نهض مام تعرض له، ولعق جراحه، ونجح يف 
ف��رض حقه يف العودة، وإقامة دولته، التي مه��ام قيل عنها، تبقى كياناً 

سياسًيا قام بالرغم من رفض العدو لفكرته.
قامئة نهوض الش��عب الفلس��طيني من كبواته مل تعد حاالت استثنائية، 
بل ش��كلت سلوكا وطنيا نلمس��ه يوميا يف رصاعه املس��تمر مع الكيان 
الصهيوين، وهو يف ذلك ش��بيه بأس��طورة طائر الفينيق الذي ينهض من 
رماده يك يكتس��ب قوة تعيد له الحياة، ومتده مبا يحتاجه من إرصار يك 

يواصلها.
ذلك متاماً ما مُيارس��ه الفينيق الفلسطيني الذي يجعلنا، ال نؤمن بعدالة 
قضيته فحس��ب، بل يزرع الثقة يف نفوس��نا بأن انتصارها أمر ال محالة 

منه.

واشنطن - رويرتزعبيديل العبيديل

ذكر مرشعون أمريكي��ون أنَّ مجلس 
الش��يوخ قد يص��وت خالل أس��ابيع 
عىل ترشيع مُلعاقبة الس��عودية بشأن 
الح��رب يف اليمن ومقت��ل الصحفي 
يف  خاش��قجي  ج��امل  الس��عودي 

قنصليتها بإسطنبول. 
وق��ال الس��ناتور الجمه��وري ب��وب 
كوركر رئيس لجنة العالقات الخارجية 
مبجل��س الش��يوخ إن املجل��س ق��د 
يصوت قبل نهاي��ة العام عىل ترشيع 
يس��عى لوق��ف كل أش��كال الدعم 
للسعودية يف حرب اليمن. وأضاف أن 
من املمكن كذلك طرح إجراءات ملنع 
مبيعات األسلحة للرياض للتصويت. 

وق��ال كورك��ر لروي��رز بين��ام ع��اد 
املرشعون إىل واش��نطن للمرة األوىل 
من��ذ انتخابات الكونجرس األس��بوع 
امل��ايض »أعض��اء مجل��س الش��يوخ 

يبحث��ون ع��ن طريق��ة م��ا ليظهروا 
للس��عودية ازدراءهم مل��ا حدث مع 
الصحفي، ولكن أيًضا مخاوفهم بشأن 

الطريق الذي ذهب فيه اليمن«. 
وزاد مقت��ل خاش��قجي يف الثاين من 
أكتوبر املخاوف يف الكونجرس بش��أن 
حكومة الرياض الت��ي أثارتها بالفعل 
الحرب يف اليم��ن، خاصة جراء مقتل 
املدني��ني يف الهج��امت الس��عودية. 
وق��ال كوركر »س��يكون من الصعب 
للغاي��ة إذا ظهرت صفقة أس��لحة أن 
نحميه��ا م��ن اإللغاء ع��ىل األقل يف 
مجلس الشيوخ«.  وتقاتل السعودية 
منذ 2015 الس��تعادة حكومة طردها 
املقاتل��ون الحوثيون الش��يعة الذين 
يعتربهم ج��ران اليمن عمالء إليران. 
وأودت الح��رب بحياة أكرث من عرشة 
آالف ش��خص وأوج��دت أك��رث أزمة 
إنس��انية إلحاح��ا يف الع��امل.  وذك��ر 
كورك��ر أن معاونيه طلبوا من وزيري 

الخارجي��ة مايك بومبيو والدفاع جيم 
املخابرات  وكال��ة  ماتي��س ومدي��رة 
املركزي��ة )يس.آي.إيه( جينا هاس��بل 
أن يأت��وا إىل الكونج��رس يف أواخ��ر 
نوفمرب لتقدي��م إفادة رسية للتصدي 

للمخ��اوف املتعلقة باليم��ن ومقتل 
خاش��قجي.  واحتفظ رف��اق ترامب 
الجمهوريون بالس��يطرة عىل مجلس 
الشيوخ يف انتخابات التجديد النصفي 
لكنهم فق��دوا أغلبيتهم عىل مجلس 
النواب لصال��ح الدميقراطيني. غر أن 
الجمهوريني سيظلون مسيطرين عىل 
مجلس الن��واب لح��ني دور االنعقاد 
الجدي��د للكونجرس يف يناير، وصوتوا 
ي��وم الثالثاء لصال��ح وقف ترشيع يف 
إح��دى اللج��ان من ش��أنه أن ينهي 

الدعم األمرييك للحرب يف اليمن. 
وأملح��ت رئيس��ة مجل��س الن��واب 
الدميقراطي��ة نانيس بيل��ويس إىل أن 
األم��ور ق��د تتغ��ر عندما يس��يطر 
الدميقراطيون عىل املجلس إن مل يكن 
قب��ل ذل��ك. وقالت يف بي��ان »يتعني 
ع��ىل الكونجرس اتخاذ إجراء حقيقي 
وفوري إلنهاء هذه األزمة اإلنس��انية 

املروعة«. 

القدس املحتلة - رويرتز

أعلن وزي��ر الدفاع اإلرسائي��يل أفيجدور 
ليربم��ان اس��تقالته أم��س احتجاًجا عىل 
وقف إطالق النار يف غزة الذي وصفه بأنه 
»استس��الم لإلرهاب«، يف خطوة تضعف 
حكوم��ة رئيس الوزراء بنيام��ني نتنياهو 
االئتالفية. وق��ال ليربمان »ل��و بقيت يف 
املنص��ب، فلن أمتكن م��ن النظر يف أعني 
س��كان الجن��وب« يف إش��ارة إلرسائيليني 
تعرضوا لوابل م��ن الصواريخ من ناحية 

غزة قبل وقف إطالق النار. 
وق��ال ليربمان إن اس��تقالته، التي تصبح 
س��ارية بعد 48 ساعة من تقديم خطاب 
رس��مي لنتنياهو، تعني أيضا انس��حاب 
حزب��ه إرسائي��ل بيتن��ا، املنتم��ي ألقىص 
اليم��ني، م��ن االئتالف. وبذلك س��يصبح 
نتنياهو مسيطرا عىل 61 مقعدا فقط يف 
الكنيس��ت املؤلف م��ن 120 مقعدا قبل 

عام من االنتخابات املقبلة يف إرسائيل. 
واعت��ربت ح��امس، التي خاض��ت ثالث 
حروب مع إرسائيل خالل السنوات العرش 
املاضية م��ام فاقم املتاع��ب االقتصادية 
يف غ��زة، اس��تقالة ليربم��ان ن��رصا. وقال 
س��امي أبو زهري املتحدث باسم حامس 
»اس��تقالة ليربمان هي اع��راف بالهزمية 
أمام تعاظم قوة املقاومة الفلس��طينية... 
وتعكس حالة الضعف لدى اإلرسائيليني«. 
وتكه��ن معلقون سياس��يون إرسائيليون 
بأن نتنياهو، الذي الحقته عدة تحقيقات 
فس��اد رغم نس��ب ش��عبيته، قد يجري 
االق��راع مبكرا. واعت��ربوا ق��رار ليربمان 
االس��تقالة محاولة لرسق��ة األصوات من 
نتنياه��و وم��ن منافس��ه املنتمي ألقىص 
اليمني يف مجلس ال��وزراء نفتايل بينيت، 
وهو م��ن ح��زب البيت اليه��ودي، قبل 
االنتخابات. وقلل متحدث باس��م حزبه 
اليمين��ي ليك��ود م��ن احت��امل إج��راء 
االنتخاب��ات مبك��را، قائ��ال إن نتنياه��و 

سيتوىل وزارة الدفاع. 
وكتب املتح��دث يونات��ان يوريتش عىل 
توير »ال داعي للذهاب إىل انتخابات يف 
فرة تعترب حساس��ة لألمن القومي. ميكن 
له��ذه الحكوم��ة أن تكمل حت��ى نهاية 
مدته��ا«. وم��ع ذلك قد تتس��ع الصدوع 
يف االئت��الف قريب��ا. ففي ح��زب البيت 
اليه��ودي، الذي ميثله مثانية نواب، هناك 
دع��وات لتويل بينيت، وهو وزير التعليم 
حالي��ا، وزارة الدف��اع خلف��ا لليربم��ان. 
ومل يعل��ق بينيت عىل الف��ور. ويف حالة 
انس��حاب ح��زب البيت اليه��ودي، فإن 
عدد املقاعد التي يس��يطر عليها نتنياهو 
س��ينخفض إىل 53 مقع��دا، م��ام يجعل 
االنتخابات املبكرة أمرا حتميا. ولو أصبح 
وزيرا للدفاع، فقد يكون شوكة يف خارصة 

نتنياهو متاما مثل ليربمان. 
ويؤي��د ليربم��ان وبيني��ت اتخ��اذ إجراء 
عسكري إرسائييل صارم ضد نشطاء حركة 
املقاوم��ة اإلس��المية )ح��امس( يف قطاع 
غزة، رغم س��امح الحكوم��ة بضخ أموال 
قطرية إىل القطاع الفقر األسبوع املايض 
واكتفائها بتوجيه رضبات جوية بدل شن 
حمالت عسكرية أوس��ع خالل التصعيد 
هذا األس��بوع. ووص��ف نتنياهو تعامل 

إرسائيل مع غزة بأنه متعقل. 

بيلوسي: »األمور ستتغير« بسيطرة الديمقراطيين على المجلس 

تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ األمريكي لـ»معاقبة السعودية«

استقالة وزير الدفاع اإلسرائيلي .. احتجاج أم مناورة لـ«سرقة األصوات«؟
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المواطنة والرياضة.. 
وجهان لعملة واحدة

ترشَّفُت ُمؤخراً بحضور الحلقة النقاشــية املعنونة بـ”املواطنــة والرياضة وتعزيزها يف املالعب 
واملناهج الدراسية”، تحت إدارة مجموعة الرتبية عىل املواطنة والدراسات االجتامعية بجامعة 
الســلطان قابوس، وبحضور مجموعــة غنية بالفكر املتنوع والناضــج واملتحرر من قيود واقع 
الرياضــة الُعامنية الصعب؛ لجعل ُعامن األفضل واألجمل أرضاً وبرشاً وفضاءاًت ُمضاءة بالقيم 

السامية.
لقد نرث املشــاركون يف الحلقة فكرهم املتقد، ورؤيتهم النبيلة لتعزيز روح املواطنة يف املالعب 
واملناهج الدراســية؛ فكان الســيد خالد بن حمد مدرســة الخربة الكبرية بسمته املعتاد يطوف 
بني أعوام خلت ويســترشف أعواماً آتية، ومحمد الشــحي عضو مجلــس االتحاد الُعامين لكرة 
القدم يسلط الضوء عىل دور االتحاد وأبوابه املرشعة لكل الرؤى الطامحة، فيام أعطى الدكتور 
عبدالرحيم الدرويش والدكتور عيل اليعريب مالمح حول مفاهيم الرتبية الرياضية ورضورة رسم 
القــدوات الرياضية لألجيــال القادمة، مع أهمية تكريس املواطنة يف املناهج الدراســية؛ األمر 
الذي عززته الدكتورة بدرية الهدابية مبهنيتها املوضوعية وتراكمية تجربتها املســؤولة الناجعة، 
عىل أن الصوت الرســمي لرأس الهرم الريايض يف الســلطنة انطلق عىل لســان األســتاذ محمد 
اليحمــدي، الذي أكد أنَّ الوزارة متارس املواطنة بشــكل أو بآخر ضمــن مجموعة من الربامج 
واألنشــطة؛ لعلَّ أبزرها: برنامج “شجع فريقك”، فيام كانت الرؤية من منطوق الدكتورة مروة 
حمــدي غارقة يف الجامليات والفلســفة العالية، حتى إنَّ عنــوان املقال هذا مقتبس من ِمداِد 
كلامتها النرية، عالوة عىل إدارة الحوار املتزن من قبل األستاذ حميد السعيدي مع إحساس عاٍل 

باالهتامم والتنظيم من قبل بقية أعضاء املجموعة؛ أكسب النقاش أهميته البالغة.
مع كل هذا التطواف الرسيع وقفنا أنا واألســتاذ أحمد السلامين رئيس القسم الريايض بجريدة 
“الرؤية”، لندحرج الكرة بقدم اإلعالم الريايض، الذي ال مُنثله عىل املطلق، إمنا نعرب عنه باعتباره 
الســالح األقوى لصناعة الرياضة، فتدافعت القناعات بني الشــد والجذب، مع قناعة أن الدور 
اإلعالمــي ال يخرج عن واقع الرياضة الُعامنية الصعب بشــكل عام، وما ُيراد له وما هو يريده 
لنفسه، إعالم يجد مكانته يف آخر سطور إسرتاتيجية الرياضة الُعامنية التي استمرَّ إعدادها ست 
سنوات تقريباً قبل وضعها يف مرحلة التنفيذ بالخطة الخمسية )2011-2015(، واليوم نتحدث 

عن رضورة صياغتها من جديد بحكم أنها ال تواكب التطلعات.
شــخصيًّا أقول إن املواطنة تنطلق من ذاتها إىل ذات الرياضة، وقبل وصولها للرياضة يجب أن 
يدرك املختصون فيها واقع الرياضة الُعامنية، وأين هي وماذا نريد منها؟ كام طرحه السيد خالد 
بن حمد، وكيف نبلور ما نريده منها يف الرؤية الوطنية )2040( كام ذكر ذلك الدكتور ســيف 
املعمري، أما عالقة املناهج الدراســية باملواطنــة، فيجب أن تتحىل بروح املدرب “كارتر” الذي 
نوَّهُت عنه يف مقال قبل عامني بالضبط عند إشهار االتحاد الُعامين للرياضة املدرسية، وأهمية 
صناعة “الطالب الريايض ال الريايض الطالب”، أما املال فهو بالتأكد ترياق الرياضة، أو عمودها 
الفقــري، وفيام يخص اإلعالم فاألمر يتعلق مبامرســة دوره “كصانع لألمــل” األمل الحقيقي ال 
الساذج، فالواقع أكرب من أن نتجاوزه؛ حيث نحتاج ألولوية رياضية عىل سلم الخطط الوطنية، 
وبيئة رياضية تتعزز فيها املواطنة الصالحة، من ُبنى تحتية تنبض بالحياة، وُجرأة كبرية للتغيري، 
وإميان راسخ بالطاقات الُعامنية من أجل تحقيق اإلنجازات العاملية خاصة األوملبية منها، فمع 

اإلنجازات تتحرك األشياء إىل أماكنها التي نريد بسالسة رسيعة والعكس صحيح.
ختام الجلســة النقاشــية كان مبثابة جــذوة البداية التي يجب أال تتوقــف عند هذا العصف 
الذهنــي املثمر، والهدف األعم يشــمل كل أطيــاف الرياضة من وزارة الشــؤون الرياضية إىل 
اللجنــة األوملبية مــروراً باالتحادات واللجــان واألندية، وصوالً إىل “قطــب الرحى” الجامهري 
الرياضية التــي تورَّد إليها املواطنة وتقوم بتصديرها عرب مجموعة القيم التي تبني ُعامن، عىل 
أن يكون اإلعالم الريايض صانع الحدث وقارئ السطور ومقوم املسار، ومسوق صناعة الرياضة 
املزدهــرة، وبالتايل فإن املواطنة والرياضة ســتصبحان بالرضورة وجهــني لعملة واحدة “تنمية 

ومتكني وتطوير يف إطار متعدد الثقافات”.

املعتصم البوسعيدي

مسقط - العامنية 

ينطلــق، بعد غــد الســبت، ماراثون عامن 
الصحراوي، وتبدأ فعالياته من واحة الواصل 
بواليــة بدية، وحتــى بحر العــرب مبنطقة 
قحيــط يف واليــة جعــالن بني بو حســن 
مبحافظة جنوب الرشقية، ويســتمر إىل 22 
نوفمرب الجاري، مبسافة إجاملية متتد لـ165 

كيلومرتًا.
جــاء ذلك خــالل املؤمتــر الصحفــي الذي 
عقدتــه اللجنــة املنظمــة، أمــس، بحضور 
سعيد بن محمد الحجري املرشف العام عىل 
املاراثون، والعداء املغريب رشــيد املرابطي، 
وقال الحجري: إن املسافة تم تقسيمها عىل 
ست مراحل متر بالعديد من املناظر الخالبة 
والتحديــات الفريدة مــن نوعها يف صحراء 
السلطنة، وسوف تشــهد املسافة واملراحل 
املخصصــة للامراثــون الكثري مــن التحدي 
واإلثارة للمتســابقني املشــاركني إذ يتطلب 
الســباق مهارات رياضية وخربات عالية من 

قبل العدائني يف جميع مراحله. 

120 عداء في 
»ماراثون عمان 

الصحراوي«.. السبت

الرؤية - وليد الخفيف 

ُيَواصــل األحمر العــامين -تحت قيادة 
مدربــه الهولندي بيم فريبيــك- مراَنه 
مبعســكره الداخــيل الــذي سيســتمرُّ 
حتــى العرشين من الشــهر الحايل؛ إذ 
يلتقــي غــدا الجمعة بنظريه الســوري 
وديــا عــىل مجمــع الســلطان قابوس 
الريايض ببورش، قبل أن يواجه البحرين 
يــوم اإلثنــني املقبــل، وذلــك ضمــن 
االستعدادات لخوض نهائيات أمم آسيا 
التي تســتضيفها دولة اإلمارات العربية 

املتحدة يناير املقبل.
وأكدت مصــادر لـ”الرؤيــة” أنَّ القناة 
الرياضية تجد صعوبــة يف نقل املباراة 
حــال إقامتهــا عــىل مجمع الســلطان 
قابوس الريــايض ببورش، نظــرا لتزامن 
املباراة مــع احتفاالت العيــد الوطني 
املجيــد الـــ48 وانشــغال كل وحدات 
النقــل املتحركة لتغطية هــذا الحدث 
املهم؛ لــذا فقد عرض مســؤولو القناة 
عىل فريبيك إقامتها عىل ســتاد السيب 
الريــايض الــذي تتوافر بــه وحدة نقل 
ثابتــة، بيد أن االخري رفــض وأرص عىل 
إقامتها مبجمع السلطان قابوس الريايض 
ببــورش، وما زالت الجهود متواصلة من 
قبل الهيئة العامة لإلذاعة والتليفزيون 

مــن أجل بثها عىل الهــواء مبارشة. من 
جهــة أخــرى، أدى الالعبــون مرانهــم 
عىل فرتتــني صباحية ومســائية، فأدوا 
الحصة األوىل يف صالــة اللياقة البدنية 
يف الفندق مع مخطط األحامل البدنية 
بقصد رفع مستوى الكفاءة البدنية، ثم 
قاد فريبيك الحصة التدريبية املســائية 
والتــي تضمت تدريبــات نوعية ركزت 
عىل الجاناب التكتييك والفني مبشاركة 
جميــع الالعبني، وعاون فريبيك يف ذلك 
مساعداه مهنا ســعيد ووليد السعدي؛ 

تزامنا مــع مران حــراس املرمى تحت 
قيادة التونيس الشاذيل املربويك.

وقــال مديــر املنتخب مقبــول البلويش: 
املنتخب يــؤدي الربنامــج املوضوع من 
قبــل الجهاز الفني بدقــة. نامل أن يصل 
الالعبــون للحالة التدريبيــة املثالية، وأن 
تسهم املباراتان الودتان يف ترقية الكفاءة 

الفنية.
ومبعرض إجابته عن مشاركة رائد إبراهيم 
العب فاليتا املالطــي، قال: رائد إبراهيم 
بات جاهزا لخوض اللقاء بعد التعايف من 

اإلصابة الخفيفة التي لحقت به يف مباراة 
فريقة األخرية يف الدوري املالطي.

وُيشــار إىل أنَّ رائد  كان يعاين من التواء 
خفيف يف الكاحل تزامنا مع حالة إرهاق، 
لذا خضــع لتدريبات فرديــة مع الجهاز 
الطبي خالل األيام املاضية وأضحى جاهزا 
لخوض املباراة غدا؛ إذ يعد أحد العنارص 

املهمة التي يعتمد عليها فريبيك.
من جانب آخــر، وصل منتخب ســوريا 
أمس األول بقامئــة مكتملة، فأدى مرانه 
األول يف الســابعة من مســاء أمس األول 

عىل امللعــب الفرعي مبجمع الســلطان 
وواصــل  ببــورش،  الريــايض  قابــوس 
اســتعدادته بحصة تدريبية يف الخامسة 

من مساء أمس عىل نفس امللعب.
ويرتأس بعثــة املنتخب الســوري رئيس 
االتحــاد محمد فادي الدبــاس، وضمت 
القامئــة التي أعلن عنها املــدرب األملاين 
بريند ســتانج 25 العبا؛ هم: خالد صبحي 
عثامن وعبدامللك جهاد العنيزان وأحمد 
محمــد الصالح وعمــر الســومة وعمر 
خربــني ومحمد زاهــر امليــداين وخالد 

املبيــض ومؤيد العجان ويوســف نوري 
قلفا وفــراس الخطيب وحســني الجويد 
وعمــرو جنيــات وتامــر حــاج محمــد 
وفهد يوســف ومحمود املــواس وجهاد 
الباعور وأحمد عبدالفتاح أشــقر وأحمد 
عبدالجليل مدنية وأسامة محمود أومري 
وماردك مارديكيان وأياس عثامن ومحمد 
عثامن وإبراهيم عامله ونديم أحمد صباغ 

باإلضافة إىل عمرو امليداين.
وتواِجه فريبيك الســاعي لتفعيل الشــق 
الهجومي عــدة تحديات؛ مثــل اإلصابة 
التي لحقت بســامي الحســني واستبعد 
عــىل أثرها مــن املنتخب، كــام تبددت 
مســاعيه الراميــة لتجربــة أوىل ملســلم 
عكعــاك العــب نــادي مربــاط لنفس 
الســبب؛ إذ حالت اإلصابــة التي لحقت 
به خالل مباراة فريقه أمام النهضة لعدم 

استدعائه.
ومل يســتدع فريبيك مهاجميه عبدالعزيز 
املقبــايل وســعيد الرزيقي )الشــلهوب( 
لهذا املعســكر؛ لذا يتعني عىل الغســاين 
إثبــات وجودهم،  واليحيايئ  والهاجــري 
ال ســيام وأن اســتبعاد املقبايل والرزيقي 
ليس نهائيا، وســتكون املنافسة محتدمة 
عىل هذا املركز حال تعايف عكعكاك الذي 
طالبــت رشيحة واســعة مــن الجامهري 

بانضاممه.

»األحمر« يالقي »نسور قاسيون« وديا.. غدا

تصوير/ عبدالله البريكي

الرؤية - أحمد السلامين

قال ســامل الوهيبي رئيس اتحاد كرة 
القدم: تقارير الجهاز الفني وما نراه 
ينبــئ بوصول املنتخب ملســتويات 
عالية ارتفع معه ســقف طموحاتنا، 
وهناك مفاجآت ستسجل بالبطولة، 
ونتمنــى أن نكــون إحــدى هــذه 
املفاجــآت؛ حيث إنَّ لنــا ما يقارب 
الشــهرين، ولعبنــا مباريــات ودية 
استفدنا منها، وآمالنا كبرية يف التأهل 
ألدوار متقدمــة يف كأس آســيا، وأن 

تسعد الجامهري العامنية مبنتخبها.
وتابــع: املــدرب وجهــازه املعاون 
يبذلــون جهــدا  املنتخــب  وإدارة 
كبريا واملعنويات العالية مثلام يرى 
الجميع، وال يزال لدينا معسكر آخر 
يف أبوظبي يســبق البطولة، وأمامنا 

4 مباريــات ودية مؤكد ســتضيف 
الكثــري للمنتخــب وجهــازه الفني 
بقصــد الوصول للجاهزيــة التامة. 
ومىض قائال: املدرب يســعى إليجاد 
حلــول تهديفية ملعالجة املشــكلة 
الهجوميــة، لكنه ســيلعب باملتاح. 
حاول استدعاء مسلم عكعاك، لكن 
الالعب أصيب وفعال لدينا إشكالية 
يف اإلصابات التي لحقت باملدافعني 
نادر عــوض وفهمــي.. علينا إيجاد 
البدائــل، ومــع ذلك كلنــا ثقة يف 
قدرات املــدرب كونه ليس بغريب 

عن البطولة.
وعن استدعاء ســعد سهيل للقامئة 
مجددا، قال: ســعد ليــس بغريب 
عىل املنتخب وفقا إلمكاناته الفنية، 
تم اســتدعاء ســعد بعد اســتقرار 

وضعه مع ناديه.

قال املدرب الهولندي فيم فريبيك: أتفهم 
شــكوك الوســط الكــروي واإلعالمي يف 
نجاعة هجوم املنتخب وإحراز األهداف، 
املنتخبات التي لعبنا معها سابقا ال تسمح 
لك بسهولة التهديف، وقوتها أجربتنا عىل 
إحكام الخطوط الخلفية، ومل نعمل كثريا 
عــىل إيجاد حلول تهديفيــة، ولكن قادم 
املباريات الودية ســركز فيها عىل الشق 
الهجومي، ولدينا متسع من الوقت لذلك. 
وقال مامزحا: أال يكفي أن املنتخب ومنذ 

قدومي قد أحرز 40 هدفا.
وأضــاف: مجموعتنــا صعبــة يف آســيا، 
املنتخب الياباين معروف، وأعتقد أنه  لن 
مينحنا حريــة الحركة واملناورة الهجومية 
يف منطقتــه، واملنتخــب األوزبيك ال يقل 
عنه يف ذلك، ومع ذلك فإن املباراة األوىل 
هــي التي ســتمنحنا إىل حد مــا بطاقة 
العبــور للدور الثــاين. عــىل كلِّ حال ال 

تقلقوا كثريا، وثقــوا يف إمكانية أن يقدم 
الجامهري  تــريض  مســتويات  املنتخــب 

العامنية وتسعدها واملفاجآت واردة.

فيربيك: ال داعي للقلقالوهيبي: طموحنا مرتفع
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في وداع المسؤول! 
سيف بن سالم المعمري

العيد الوطني في السبعينيات 
طالب المقبالي

دوري أبو شهرين 
حمود بن علي الحاتمي

شفافية المصالح 
طالل خلفان 

نفخــر باإلشــادة الدولية مــن منظامت 
ومســؤولني بوصفهم مطار مسقط الدويل املطار 
األجمــل يف الــرق األوســط.. تصاميم معامريــة رائعة 

تعكس البيئة العامنية الجميلة.

الداللــة عــى اســِتمرار الحيــاة... َصوُتك 
الســاِبُح يف ُعمِق الرايني يــا ُعامن!! أنِت 
حجُر األســاِس ِبَقلوبنا وأّن الباقي امِتداُدَك 

به الوَطُن أركاُن الرَِضا.

نعمــة ســاقها الله إلينــا أّن وهــب إلينا هذا 
الزعيــم الحكيم الذي بفضــل الله ثم بحكمة 
جاللته جعلنا مرضب األمثال وحديث األجيال 

لدى كافة شعوب العامل.

الوطــن أغى يشء عى اإلطالق؛ فهو الرف الذي 
يكون الذوذ عنه شهادة يف حالة الوفاة ووساما يف 
حالــة النرص. أحبك يا عــامن وليحيا بصحة وقوة 

موالنا السلطان.

مو�سى الفرعيد. اأحمد الفطي�سي

جا�سم القرطوبي�سعيد املع�سني

ارسلوا إلينا تغريداتكم عرب الهاشتاج:

#مغردو_الرؤية

مسقط - الرؤية

دشــنت املدرســة الهنديــة يف الغربة 
مروعــا توعويــا للحــد مــن قطع 
األشــجار، والتوعيــة مبــا يخلفه هذا 
اإلجــراء مــن أرضار بالبيئة واإلخالل 
بعنــارص الطبيعة، فضال عــن توعية 
الطــالب بأهميــة املحافظــة عــى 

األشجار وعدم العبث بها.
وكجــزء من هذه املبــادرة، أصبحت 
املدرســة الهندية بالغربة أول مدرسة 
يف ُعامن ُتشــارك يف مروع “الشفاء 
لألشجار”. ويسعى املروع إىل جذب 
انتباه الســكان نحو إهامل األشــجار 
خطــوة  ويف  اســتخدامها.  وإســاءة 
تعبريية، قام طالب الصف الســادس 

بوضع الضــامدات عــى العديد من 
األشــجار داخــل املدرســة وحولهــا، 
بهدف تسليط الضوء عى مفهوم األمل 
الذي متر به الشــجرة أثناء قطعها أو 

قطع جزء منها. 
إلقــاء خطب  الفعاليات  وتضّمنــت 
وكلامت تحث الطالب عى عدم قطع 
األشــجار، مستشــهدين بأبيــات من 
اللهجات  الشــعر والقصائد مبختلف 
الهنديــة، فضال عن أقــوال الحكامء 

والفالسفة يف ذلك الصدد.
وتضع املدرســة الهندية نصب أعينها 
الناشــئة  مســؤولية تدريب األجيال 
عــى حامية البيئــة وصونها، يف إطار 
حامية املوارد الطبيعية، يك يظل ينعم 

بها اإلنسان يف كل عرص.

الرؤية - خاص

أطلقت جريــدة الرؤيــة بالتعاون مع 
إذاعة الوصال وصحيفة أثري اإللكرتونية، 
أمس، وسام “هاشــتاج” مبناسبة العيد 
الوطني الثامــن واألربعني املجيد، عى 
موقــع التواصــل االجتامعــي “تويرت”، 
بعنــوان “#النبض_قابــوس”، وذلك يف 
إطــار احتفــال الجريدة مــع نظرياتها 
من املؤسسات اإلعالمية يف االحتفاالت 
بالعيد الوطني الثامن واألربعني املجيد.
وبعد إطالق الهاشــتاج بساعات قليلة، 
تصدر الوســم أكرث الوسوم تداوال عى 
موقع تويرت، وظل طوال األمس متصدرًا 
حتى مثــول الجريــدة للطبــع، حيث 
شــارك اآلالف بتغريداتهم معربين فيها 

عن فرحتهــم بالعيد الوطنــي املجيد، 
وتهنئتهــم لحــرضة صاحــب الجاللــة 
الســلطان قابوس بن ســعيد املعظم- 
حفظــه اللــه ورعــاه- بهذه املناســبة 
الوطنيــة. كــام تفاعــل املغــردون مع 
الهاشــتاج بنر صــور ومقاطع فيديو 
تحتفــي بهــذه املناســبة، مــع إبــراز 
منجــزات النهضــة املباركــة عى مدى 
48 عامــا.  ومن املقــرر أن تبث إذاعة 
الوصــال برنامجا خاصا باســم “النبض 
قابوس” اعتبارا من مســاء غد الجمعة 
وحتى يــوم األحد املقبــل 18 نوفمرب؛ 
حيث سيســتضيف الربنامج 48 شاعرًا 
يعــربون خاللــه عــن مشــاعر الحب 
والوفاء للمقام السامي وابتهاجهم بهذا 

اليوم األغر.

مسقط - الرؤية

ضمن األنشطة الفنية التي يقيمها مرسم 
الشــباب مبســقط التابع لــوزارة الرتاث 
والثقافة، عقدت ورشــة عمــل يف مجال 
األســاليب التجريدية الحديثة باستخدام 
التكــر والكــوالج باملكــس ميديا، ومن 
املقرر أن تختتــم الورشــة أعاملها اليوم 

الخميس. 

ويعــد الفــن التجريــدي مــن املدارس 
الحديثة يف الفن التشكييل، وينتمي إليها 
معظم الفنانني التشكيليني يف العامل، وذلك 
لحريــة التعبري فيها باألســاليب املتعددة 
دون التقيد بقوانني املدارس الكالســيكية 

والتعبريية. 
وقــال خالد محمد ســيد فــرج املحارض 
الورشــة: “إن من أولويات الوزارة تثقيف 
املشــاركني فنيا وتعليمهم جميع مجاالت 

الفن التشكييل، وتأيت هذه الورشة ضمن 
الجــدول املعــد للفعاليات خــالل هذه 
السنة، وقســمت الورشة إىل عدة مراحل 
نظريــة وعمليــة، ففــي املرحلــة األوىل 
يتم تعريف املشــاركني بالفن التجريدي 
وقوانينــه مــن أســلوب الفنان بيكاســو 
والفنــان خوان مــريو والفنــان بول كى 
مع عــرض تجاربهــم، ومقارنتهــا بعرض 
لوحــات من الفــن التشــكييل الحديث 

باســتخدام أدوات العرض املريئ، كام يتم 
تعليم املشــاركني كيفية رسم اسكتشات 
باألســاليب الحديثــة بجميــع الخامات، 
والقيــام بتجــارب عملية بخلــط األلوان 
بطرق حديثة باســتخدام ألوان األكريلك 
وخامة الجسو، وتجارب باستخدام التكر 
واملكــس ميديا والكوالج عــى اللوحات 
وتعليم املشــاركني كيفية إنتــاج وإخراج 

أعامل فنية ذات مستوى فني مميز”.

»المدرسة الهندية« تطلق 
مشروعا توعويا ضد قطع األشجار

« تدشن »#النبض_قابوس«.. والهاشتاج يتصدر »تويتر«»        

»األساليب التجريدية الحديثة« في »مرسم الشباب«
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