
السلطنة: الهجمات على منشآت الطاقة السعودية »تصعيد 
ال طائل منه«.. ومستعدون لدعم إحالل السالم في اليمن

تطوير »استثمر بسهولة« لتسهيل بيئة األعمال في التجارة اإللكترونية

السنيدي: تحديثات مطلوبة على القوانين 
المرتبطة باقتصاد الخدمات المستقلة 

مسقط - الرؤية

أعربْت الســلطنة عن أسفها العميق لتعرُّض 
بعــض ُمنشــآت الطاقــة باململكــة العربية 
الســعودية يف ابقيــق والخريــص لهجامت، 

ُمعتــرة ذلك تصعيــًدا ال طائل منــه. وقال 
بياٌن صادٌر عن وزارة الخارجية إنَّ الســلطنة 
“تطلب من مبعوث األمم املتحدة إىل اليمن 
الســفري مارتن غريفت دعوة أطراف الحرب 
يف اليمن إىل طاولة املفاوضات؛ للتوافق عىل 

إنهاء الرصاع”. وأبدْت الســلطنة استعدادها 
لدعم إحالل السالم يف اليمن، حسبام ورد يف 

البيان.
وتعرَّضت منشأتا نفٍط تابعتان لرشكة أرامكو 
الســعودية لهجــامت خلَّفــت أرضارًا بأكر 

معمل لتكرير النفط الخام يف العامل، وأثر عىل 
مســتويات اإلنتاج، ودفع اململكة للســحب 
مــن االحتياطــي اإلســراتيجي؛ األمــر الذي 
دفع أســعار النفط للصعود الحاد ملستويات 

قياسية.

الرؤية - فايزة الكلبانية

كتور عيل بن مسعود السنيدي  ع َمَعايل الدُّ توقَّ
وزير التجارة والصناعة، اكتامَل إصدار القوانني 
التي ُتعنى بالتسويق اإللكروين خالل املرحلة 
املقبلة؛ يف إطار عمليــة تحديث الترشيعات 
باســتمرار، معترا أنَّ الوقت مناسب ملناقشة 
التحديثــات املطلوبــة عــىل قوانــني العمل 
ي أنشــطة ما ُيعرف  والتأمني االجتامعي لتغطِّ
الخدمــات املســتقلة واملوظفــني  باقتصــاد 
املستقلني، والذين عادة ما ُيقدمون خدماتهم 
مــن خــالل تطبيقــات إلكرونية وبحســب 
الحاجة يف كل مرشوع عىل حدة، دون وجود 

رضورة المتــالك مكاتب دامئــة. وقال معاليه 
إنَّ العمــل يتواصــل لتطوير النســخة الثانية 
من برنامج “اســتثمر بســهولة” لتسهيل بيئة 
األعــامل يف قطاع التجارة اإللكرونية، مشــريا 
إىل أنَّ هناك جهــات حكومية وخاصة أخرى 
تنشــط إليجاد األطر القانونيــة والتطبيقات 
العمليــة التــي تدعــم بصورة مبــارشة وغري 

مبارشة تعامالت التجارة اإللكرونية.
جاء ذلك خــالل كلمة ألقاهــا َمَعاليه ِضمن 
أعــامل مؤمتــر ُعــامن للتجــارة اإللكرونية، 
الــذي انطلق أمس، بتنظيٍم من وزارة التجارة 
والصناعة، وتحت رعاية معايل أحمد بن نارص 

املحرزي وزير السياحة.  

www.alroya.om
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املرهون: »إدارة السمعة 
املؤسسية« يسهم يف تطوير 

األداء الحكومي

استعراض مؤرشات 
القطاعات املستهدفة يف 

»الخمسية التاسعة«
0207

مسقط - العامنية 

لطان قابوس  ى َحْضة َصاِحب الَجاللة السُّ تلقَّ
م -أبقاه الله- برقيتْي شــكر  بن ســعيد املعظَّ
جوابيتــنْي من أخيه صاحب الســمو الشــيخ 
صبــاح األحمــد الجابــر الصباح أمــري دولة 
ا عىل برقيتــْي جاللته املعزيتني  الكويــت؛ ردًّ
لســموه يف وفــاة املغفــور لهام -بــإذن الله 
تعاىل- الشــيخ طــالل نارص العــذيب الصباح، 

والشيخة أنوار فيصل السعود الصباح.. أعرب 
ه فيهام عن خالص شكره عىل ما عرَّ عنه  سموُّ
جاللة الســلطان املعظم مــن صادق التعازي 
واملواســاة. كام تلقى َحــْضة َصاِحب الَجاللة 
م -حفظه  ــلطان قابوس بن ســعيد املعظَّ السُّ
الله ورعاه- برقية شــكر جوابيــة من فخامة 
الرئيــس إيغليــس ليفيتس رئيــس جمهورية 
ا عىل برقية جاللته املهنئة له مبناسبة  التفيا؛ ردًّ

انتخابه رئيًسا لبالده.

الرؤية - مريم البادية

ــمو الســيد هيثم بن  ــد صاحــُب السُّ أكَّ
طارق آل ســعيد وزير الراث والثقافة، أن 
الِحراك العلمــي وتوجه مختلف قطاعات 
الدولة نحو العنايــة باالبتكارات واملعرفة 

التقنيــة يــأيت يف ظــل التوجــه الحكومي 
لتكملة منظومــة التقانة واالنضامم لثورة 
املعرفــة الحديثة، والتــي أصبحْت رضورة 
من رضورات العلــم واملعرفة وأداة مهمة 
للتواصل والتعليــم منذ املراحل األوىل إىل 

املراحل الجامعية العليا.

مسقط - الرؤية

دْت الباحثة األمريكية ليندا باباس فانش  أكَّ
مؤلفة كتاب “ُعامن فجر جديد.. املواءمة 
بني األصالة واملعارصة”، أن حضة صاحب 

الجاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم 
-حفظــه اللــه ورعــاه- نجــح يف املوازنة 
بــني الحفاظ عىل الراث التليد للســلطنة 
والضارب يف أعــامق التاريخ، وبني مواكبة 

التطور والحداثة يف املجتمع.

جاللة السلطان يتلقى شكر أمير 
الكويت ورئيس التفيا

هيثم بن طارق: »منتدى االبتكار« ترجمة 
للتوجه الحكومي نحو الثورة المعرفية

الباحثة األمريكية ليندا فانش: جاللة 
السلطان يقود تنمية شاملة

عواصم - الرؤية - الوكاالت

َبَلغ ســعُر نفط ُعامن -تسليم شهر نوفمر املقبل- 64.56 دوالر، بعدما 
ربح يف جلســة أمس 5.31 دوالر يف التداوالت التي شهدتها بورصة ديب 
للطاقة. وتســبَّب هجوٌم عىل الســعودية -أوقف خمســة يف املئة من 
إنتاج النفط الخام العاملي- يف ارتفاع أسعار النفط بأكر وترية منذ العام 
1991. وأعلنــت جامعة أنصــار الله )الحويث( اليمنية مســؤوليتها عن 
الهجــوم الذي خلف أرضارًا بأكر معمــل لتكرير النفط الخام يف العامل. 
وقــال مصدران ُمطلعان عىل عمليات رشكة أرامكو الســعودية لرويرز 
إنَّ عودة إنتاج النفط الســعودي بشــكل كامل إىل الوضع الطبيعي قد 

تستغرق شهورا، وكانت تقديرات سابقة أشارت إىل أسابيع.

مسقط - الرؤية

َبَلغ إجاميل القيمة املضافة لألنشــطة غري النفطية -بنهاية العام املايض- 
20.8 مليار ريال ُعامين، مســجلة مســاهمة بـــ67.7% يف الناتج املحيل 
اإلجاميل للسلطنة، بحسب بيانات املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات.

وُتشري البيانات الواردة يف تقرير “تحليل الوضع االقتصادي يف السلطنة” 
للربــع األخري مــن 2018 إىل ارتفاع القيمة املضافة للزراعة واألســامك 

بـ8.1%، وارتفعت القيمة املضافة لألنشطة الخدمية بـ%2.3.

قفزة قياسية ألسعار النفط.. 
والخام العماني بـ64.56 دوالر

20.8 مليار ريال قيمة مضافة 
لألنشطة غير النفطية
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مطالبة المبعوث األممي بدعوة »أطراف الحرب« للتوافق على إنهاء الصراع

تصوير/ راشد الكندي
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مسقط - العامنية

بــدأت أمــس أعــال برنامــج “إدارة 
الســمعة املؤسسية” التدريبي وينفذه 
معهد اإلدارة العامة تحت رعاية معايل 
الشــيخ خالد بن عمــر املرهون وزير 

الخدمة املدنية بفندق دبليو مسقط.
ورصح معايل الشيخ خالد بن عمر بن 
ســعيد املرهون وزيــر الخدمة املدنية 
بأن تنفيذ هذا الربنامج يأيت اســتمرارًا 
للتوجيهــات الســامية لحرضة صاحب 
الجاللــة الســلطان قابوس بن ســعيد 
املعظــم- حفظــه اللــه ورعــاه- عىل 
أهمية تطوير األداء الحكومي ووضعها 
موضع التنفيذ والعمل بصورة مستمرة 
من أجل إيصال الرســالة واالختصاص 
والخطط والربامج واملسؤوليات املناطة 

بكل وحــدة يف الجهاز اإلداري للدولة. 
وأضاف معاليــه أن الربنامج التدريبي 
يعد األول ملعهــد اإلدارة العامة الذي 

يســتهدف رؤســاء مكاتــب أصحاب 
السمو واملعايل الوزراء ومن يف حكمهم 
يف وحــدات الجهــاز اإلداري للدولــة 

وهو من الربامــج النوعية التي تهدف 
إىل تجويد أداء الوحــدات الحكومية. 
وأوضح معايل الشــيخ وزيــر الخدمة 

املدنيــة أن الربنامــج يتمحــور حــول 
موضوع إدارة الســمعة املؤسســية يف 
املؤسسات الحكومية ويهدف إىل دعم 

جهــود املؤسســات يف إدارة ســمعتها 
وعــرض أحدث املارســات العاملية يف 
قياس السمعة وامتالك ما ُيسمى بذكاء 
السمعة والتعرف عىل أحدث األدوات 
يف تصنيف أصحاب االهتام ويشــكل 
فرصــة حقيقيــة لفهم أعمــق لكيفية 
املؤسســية  الســمعة  وإدارة  قيــاس 

للجهات.
ويشــتمل الربنامح الذي يستمر ثالثة 
أيام عــىل العديــد من املحــاور منها 
تطويــر مفهــوم الســمعة والفرق بني 
قياس األداء وقياس السمعة والسمعة 
بني الواقع واالنطباع واألبعاد العاطفية 
واملنطقية يف بناء الســمعة وتشــكيل 
فريق املســح امليداين والرصد اإلعالمي 
وتحليل مضمونــة باإلضافة إىل إعداد 

خطة لتحسني السمعة املؤسسية.

بمشاركة رؤساء مكاتب الوزراء ومن في حكمهم

المرهون: برنامج »إدارة السمعة المؤسسية« يسهم في تطوير األداء في الجهاز اإلداري للدولة

مسقط - العامنية

تم أمــس التوقيــع عىل مذكــرة تفاهم 
للتشاور السيايس بني السلطنة وجمهورية 
طاجيكستان بديوان عام وزارة الخارجية. 
ومّثل حكومة الســلطنة ســعادة الشيخ 

خليفــة بن عيل الحــاريث وكيــل الوزارة 
للشــؤون الدبلوماســية، ومثــل الجانب 
الطاجيــي ســعادة زبيد اللــه زبيدزاده 
سفري جمهورية طاجيكستان املعتمد غري 
املقيم لدى السلطنة. حرض التوقيع عدد 

من املسؤولني يف الوزارة.

السلطنة توقع مذكرة تفاهم 
للتشاور السياسي مع طاجيكستان

بدء مؤتمر عمان الثاني للسالمة في العمل.. ومناقشات حول سياسات إدارة المخاطر

بحث استعدادات تنظيم المؤتمر الدولي الثاني ألخالقيات البيولوجيا في فبراير 2020

السلطنة تستضيف اجتماع مساعدي النواب 
العموم والمدعين العامين بدول الخليج

»العدل« تشارك في اجتماع رؤساء إدارات التعاون الدولي ببيروت

الرؤية- محمد قنات 

قال معايل الشــيخ خالد بن عمر املرهون 
وزيــر الخدمــة املدنيــة إن الحكومــة 
تحرص عىل الســالمة يف العمل من خالل 
تزويد املرافــق مبا تحتاجه لتحقق األمان 
واالنتظام يف العمل إضافة إىل انعكاســه 
يف العمل يف القطاع الخاص واملنشآت يف 

السلطنة.
جــاء ذلــك عىل هامــش رعايــة معاليه 
أمــس ملؤمتــر عــان الثاين للســالمة يف 
العمل وتقليل الخسائر. وأضاف املرهون 
الثانيــة يقــدم  أن املؤمتــر يف نســخته 
الجديد فيا يتعلق باألمان والســالمة يف 
املؤسســات الحكوميــة والخاصة؛ حيث 
يشمل املؤمتر عىل نسخ من أوراق العمل 
متخصصــة ُيقدمها عدد مــن املختصني 

واملعنيني بالسالمة يف العمل. 
ويســتمر املؤمتر حتى 17 سبتمرب وذلك 
بفنــدق كــراون بــالزا )حــي العرفان( 
وتنظمه وزارة الخدمــة املدنية بالتعاون 
مع الرشكة العانيــة للمعارض والتجارة 
الدولية. وتضمــن اليوم األول من املؤمتر 
جلستني رئيســيتني؛ األوىل بعنوان “األطر 

املخاطــر”  إدارة  وسياســات  القانونيــة 
ترأستها املهندسة سارة صالح مدير عام 
مركز ســارة لخدمات التدريب بسلطنة 
عان، تضمنت الجلســة عدداً من أوراق 
القانونية للسالمة  العمل أهمها “األبعاد 
والصحة املهنية يف أماكن العمل” وقدمها 
الدكتور خليفة بن ســيف الهنايئ محامي 
ومستشار قانوين وقايض ورئيس محكمة 
ســابق، و”التأمني ومعايري السالمة” التي 
قدمهــا أحمد املعمــري نائــب الرئيس 
للرقابة عىل التأمني بالهيئة العامة لسوق 
املــال، و”التحقيق يف الحــوادث واألداء 

الذهبية يف اسرتاتيجيات تخطيط للوقاية 
مــن الخســائر” وقدمها فرانــك هينجز 
مدير الصحة والســالمة والبيئة بريسوت 
الصحــة  و”إدارة  بصاللــة،  لألســمنت 
والســالمة والبيئة للمقاولــني” وقدمتها 
فوز صالح زيداوي مديرة التدريب مبركز 

سارة لخدمات التدريب.
وحملت الجلســة الثانية عنوان “تفعيل 
املوارد البرشية يف إدارة الصحة والسالمة” 
وترأســتها نذيرة الهنائيــة مديرة الجودة 
والصحة والسالمة والبيئة برشكة النهضة، 
وتضمنت الجلسة عدداً من أوراق العمل 

أهمها “منع الخســارة وخلق القيمة من 
خالل التأثري عىل الســلوكيات املرغوبة” 
وقدمهــا مديــر دائرة املخاطــر بجامعة 
السلطان قابوس، و”متكني ذوي املهارات 
الخاصــة من الدخــول لســوق العمل” 
وقدمتهــا أليس أمبوســعيدي و”الصحة 
املهنيــة واللياقة الطبية” وقدمها الدكتور 
صــالح الزدجــايل عضو محــرتيف الصحة 
والســالمة والبيئــة ومديــر الخدمــات 
الصحية واالجتاعية )TRC(، إىل جانب 
ورقة “مفهوم االســتدامة يف إدارة املوارد 
البرشية” وقدمها ســامل الريامي تنفيذي 
املــوارد البرشية مدير تجــاري لخدمات 
التدريــب مبعهــد منــو لتنميــة املوارد 
البرشية، و”القيادة االســتباقية للسالمة” 
وقدمها كيفني آالن ريس رشيك إداري يف 

رشكة كفاءة للموارد البرشية.
إىل ذلــك، يتضمــن اليوم الثــاين للمؤمتر 
بعنــوان:  األوىل  رئيســيتني،  جلســتني 
“اســتمرارية العمــل ومنــع الخســائر” 
يرأســها عيل الربواين مديــر دائرة الصحة 
والســالمة والبيئة برشكــة مواصالت. أما 
الجلسة الثانية فســتحمل عنوان “إدارة 

املخاطر يف املهام الصعبة”.

مسقط - الرؤية

عقــدت اللجنــة الوطنيــة ألخالقيات 
البيولوجيــا بجامعة الســلطان قابوس 
أمــس اإلثنــني اجتاعها الثالــث لعام 
2019، برئاسة سعادة الدكتور عيل بن 
ســعود البياين رئيس الجامعة ورئيس 
اللجنة، وبحضــور أعضاء اللجنة بقاعة 

مجلس الجامعة.
مــن  العديــد  االجتــاع  واســتعرض 

املوضوعــات املطروحــة عــىل جدول 
األعال منها االســتعداد إلقامة املؤمتر 
الدويل الثاين يف أخالقيــات البيولوجيا، 
حيث اســتعرضت اللجنــة التحضريات 
لهــذا املؤمتــر املزمع إقامتــه يف فرباير 

.2020
التحضــريات  املجتمعــون  وناقــش 
للملتقــى التاســع بعنــوان »األغذيــة 
املعدلــة وراثياً نظرة علمية وأخالقية«؛ 
حيــث متــت مخاطبة بعــض الجهات 

املعنيــة للمشــاركة كمتحدثني يف هذا 
امللتقى باالســتعانة مبتحدث من خارج 

السلطنة.
وقامت اللجنة مبناقشة تعديل وتطوير 
بعض الوثائق املعدة مسبًقا مبا يتناسب 
والتطورات العلمية الحديثة وتعميمها 
عىل جميع الجهات املعنية مثل وثيقة 
أطفــال األنابيب. واســتعرضت اللجنة 
ردود جميــع الجهات املعنية بخصوص 
وثيقة اســتخدام الحيوانات يف البحوث 

والتجــارب العلميــة امُلعــدة من قبل 
اللجنــة؛ حيث أقــرت اللجنــة جميع 
التعديالت وســوف تعمــم عىل جميع 
املراكز واملؤسسات البحثية ذات الصلة.

كا اســتعرضت اللجنــة بعض القضايا 
األخالقيــة مبا يخــص املــادة الوراثية، 
حيث أقرت اللجنــة إقامة حلقة عمل 
بهذا الخصوص واالســتعانة باملختصني 
لكتابة وثيقة اسرتشــادية تخص املادة 

الوراثية.

مسقط- الرؤية

يف  ممثلــة  الســلطنة  تســتضيف 
األربعــاء،  غــًدا  العــام،  االدعــاء 
االجتاع العارش ألصحاب السعادة 
واملدعني  العموم  النواب  مساعدي 
العامــني بــدول مجلــس التعاون 

لدول الخليج العربية.
وتتضمن أجندة االجتاع مجموعة 

بأعال  املتعلقــة  املواضيــع  مــن 
النيابــات العامــة واالدعــاء العام 
بــدول املجلس، مــن أهمها قواعد 
التعــاون املشــرتك بــني النيابــات 
العــام، والالئحة  العامــة واالدعاء 
أعال  للتفتيش عىل  االسرتشــادية 
األعضــاء، وقواعد حايــة الطفل، 
وغريها مــن املوضوعــات األخرى 

ذات الصلة.

مسقط - الرؤية

تشارك وزارة العدل يف االجتاع السابع لرؤساء 
إدارات التعــاون الــدويل والعالقــات الدولية 
الــذي انطلقــت أعالــه أمس يف مقــر املركز 
العريب للبحوث القانونية والقضائية والقانونية 
ببريوت. ورحب ســعادة الســفري عبد الرحمن 
الصلح رئيس املركز العــريب يف بداية االجتاع 
بالوفود املشــاركة، مشــريًا إىل أهمية التعاون 
الدويل يف وزارات العدل بالدول العربية لتعزيز 
التنسيق فيا بينها وتنفيذ االتفاقيات املوقعة 
يف إطار مجلــس وزراء العدل العرب وذلك يف 

كلمة ألقاها عند بدء االجتاع. وتناول االجتاع 
عىل جــدول أعاله عددا مــن املواضيع منها 
الدليل اإلرشادي لهيكلية ومهات وصالحيات 
إدارات التعــاون والعالقات الدولية يف وزارات 
العدل العربية، ومقرتح مرشوع النظام القانوين 
االسرتشادي إلدارات التعاون الدويل والعالقات 
الدولية..  كا استعرض تجارب إدارات التعاون 
الــدويل والعالقات الدولية يف الدول العربية يف 
تنفيذ االتفاقيات القضائيــة والقانونية. وميثل 
الوزارة يف االجتاع عيىس بن ســامل بن محمد 
الرباشــدي مدير دائرة التعاون الدويل بالندب 

بوزارة العدل.



03 متابعاتالثالثاء 17 من محرم 1441هـ  املوافق 17 سبتمرب 2019م - العدد رقم 2700

وقال سمو الســيد هيثم بن طارق آل سعيد 
وزير الــراث والثقافــة إن الحــراك العلمي 
وتوجه مختلــف قطاعات الدولة نحو العناية 
باالبتكارات واملعرفة التقنية يأيت يف ظل التوجه 
التقانة واالنضامم  الحكومي لتكملة منظومة 
لثــورة املعرفــة الحديثــة، والتــي أصبحــت 
رضورة مــن رضورات العلــم واملعرفة وأداة 
مهمة للتواصل والتعليــم منذ املراحل األوىل 
إىل املراحل الجامعية العليا. وأضاف ســموه: 
“يســعدنا يف هذا الصــدد رعاية هذا املنتدى 
الكبري والذي يجمع املختصني بالجانب املعريف 
مع رشكات التقنية واالبتكارات واملؤسســات 
االقتصاديــة املهتمة برعاية العقول الناشــئة 
والشباب املبادرين باالخراع وتقديم الحلول 
ملختلــف تعقيدات الواقــع من مختلف دول 
الرشق األوســط وشــامل أفريقيــا”. وأعرب 
سموه عن ســعادته بحضور الشباب العامين 
يف املؤمتر وإســهاماته بابتكارات نافعة تخدم 
الوطن والعامل، كام وجه الشــكر إىل الرشكات 
املهتمــة برعاية مثل هذه العقــول ودعمها، 
مثمناً توجــه وزارة التعليم العايل يف مختلف 
برامجهــا ومؤسســات التعليم العــايل لدعم 

الطلبة املبدعني واملبتكرين.
وقالــت معايل الدكتــورة راوية بنت ســعود 
البوســعيدية وزيرة التعليم العايل إن حكومة 
الســلطنة تويل أهمية كبرية بالبحث العلمي، 
إمياناً منهــا بدوره يف إعداد ومتكني الشــباب 
ورفدهــم باملهارات، مشــرية إىل أنــه نتيجة 

لذلك صدر املرسوم السلطاين رقم )2005/54( 
بإنشــاء مجلــس البحــث العلمــي واعتباره 
الجهــة الحاضنــة والداعمة للبحــث العلمي 
واالبتــكار املعــريف والتقنــي يف البــاد، وتم 
إعداد االســراتيجية الوطنية لابتكار، لتكون 
مبثابــة خارطة طريق لخطــط وبرامج تعزيز 
ثقافة االبتكار للمرحلة املقبلة. وأوضحت أن 
التوجهات االســراتيجية لرؤية “عامن 2040” 
ترتكــز عىل تأســيس تعليــم شــامل وتعلم 
مدى الحيــاة، وبحث علمي يقود إىل مجتمع 
معريف، وقدرات وطنية منافســة تسهم جدية 
يف بناء اقتصــاد متنوع ومســتدام. وأضافت 
أن هــذه االســراتيجية تهــدف إىل تطويــر 
البنية األساســية لتقنيــة املعلومات واالبتكار 
يف املؤسســات التعليميــة وإنشــاء حاضنات 
علميــة يف مؤسســات التعليم العــايل تعمل 
عىل تطويــر وتكامل العاقة مع املؤسســات 
اإلنتاجية الســتثامر نتائج البحوث يف التنمية 
البرشية واالقتصادية، األمر الذي من شأنه أن 
يحقق االســتدامة املالية التي تسهل االنتقال 
باالقتصــاد واملجتمع من مرحلة االعتامد عىل 
املوارد )الناضبة( إىل مرحلة االبتكار واملعرفة.
وأضافــت معاليهــا- يف كلمــة ألقتهــا خال 
املنتدى- إن إنشاء مجمع االبتكار مسقط يأيت 
كإحــدى املبادرات الرامية إىل تطوير البحوث 
والتشــجيع عىل االبتكار بهدف تفعيل الربط 
بني القطاع األكادميي والخاص، كام تم إنشــاء 
الهيئــة العامــة لتنمية املؤسســات الصغرية 

واملتوسطة “ريادة” لتوفري بيئة مامئة لريادة 
األعامل. وأشارت البوســعيدية إىل أن األفكار 
االبتكارية لجيل الشــباب- والناشئة عىل وجه 
الخصــوص- ودعمهم يف تحويــل تلك األفكار 
إىل مشاريع تجارية منتجة خاصة بهم، تسهم 
يف توفــري فرص عمل. وأوضحت أنه أنشــأت 
لهذا الغــرض العديــد من الحاضنــات التي 

تســاعد هؤالء الشباب يف األخذ بأيديهم نحو 
تحقيق هــذه الغاية؛ كاملركز الوطني لألعامل 
ومركز االبتكار الصناعي، كام جاء افتتاح واحة 
املعرفة مسقط يف عام 2003 لتكون الحاضنة 
األوىل للتقنيــة يف الســلطنة. وأكدت معاليها 
أنَّ هــذا املنتدى ميثل فرصة قيمة لتشــجيع 
مبــادرات الشــباب من الســلطنة ومن دول 

منطقة الرشق األوســط وشــامل أفريقيا من 
خال دعــوة مجموعة مختــارة منهم لعرض 
قصــص النجاح الخاصة بهم يف تحويل األفكار 
االبتكارية إىل مشاريع منتجة عىل أرض الواقع 
وذلك بهدف اســتلهام الدروس وإبراز الحافز 
والقدوة ألجيال الشــباب ســواء من الباحثني 

عن عمل أو ممن هم عىل مقاعد الدراسة.

وتضمنت فعاليات اليوم األول للمنتدى، عقد 
جلستني نقاشــيتني؛ األوىل بعنوان: “االستثامر 
يف التعليم التكنولوجي واملهارات الرقمية من 
أجل زيادة األعامل عىل املســتوى اإلقليمي”، 
وترأسها جينا بيبشاك نائب الرئيس التنفيذي 
الدويل لدى “سامرت تكنولوجيز”. أما الجلسة 
الثانية فحملت عنوان: “اســتخدام تكنولوجيا 
الثــورة  لتحقيــق  واالتصــاالت  املعلومــات 
الصناعية الرابعة يف الرشق األوســط وشــامل 
أفريقيا”، وترأســها ســامي بن أحمد الغساين 

الرئيس التنفيذي للعمليات برشكة عامنتل. 
ومن املقرر أن يختتم املنتدى جلســاته اليوم 
الثاثاء، وســركز الجلسة النقاشية األوىل عىل 
أهميــة التعليم النشــط يف مــدارس الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا، بينام تتناول الجلسة 
الثانية “التشجيع عىل تحقيق شمولية وتنوع 
أكرب يف قطــاع التعليم”. أما الجلســة األخرية 
فســتناقش التحول مــن خــال تفعيل دور 
التفكري النقــدي يف التعليم والبحث العلمي، 
إىل جانــب عقد جلســة خاصــة باملبتكرين 

الشباب.

التأكيد على أهمية تحويل األفكار االبتكارية إلى مشاريع إنتاجية توفر فرص العمل

هيثم بن طارق: »منتدى االبتكار التقني في التعليم« 
ترجمة للتوجه الحكومي لالنضمام للثورة المعرفية

ــمو الســيد هيثم بن طارق آل ســعيد وزير الرتاث والثقافة،  رعى صاحب السُّ
أمس، افتتاح أعامل منتدى االبتكار التقنى يف التعليم مبنطقة الرشق األوســط 
وشــامل أفريقيا 2019، الذي تستضيفه السلطنة ممثلة يف وزارة التعليم العايل 
مبشــاركة عربية وأفريقية ودولية، وبحضور معايل الدكتورة راوية بنت ســعود 
البوســعيدية وزيرة التعليم العايل، وعدد من أصحاب الســمو واملعايل الوزراء 

وعدد من أصحاب املعايل الوزراء من الدول العربية واألفريقية.

الرؤية - مريم البادية

البوسعيدية: جهود 

حثيثة للتحول نحو 

مجتمع المعرفة 

وبناء اقتصاد متنوع 

ومستدام

نزوى- العامنية

مبباركة ســامية، انطلقت أمــس بوالية نزوى 
مبحافظــة الداخلية حلقة عمــل دولية حول 
التطبيقــات العملية لتوصيــات صالة إلدارة 
املتنزهــات واملواقــع األثرية وتســتمر حتى 
19 من ســبتمرب الجاري، ورعى حفل االفتتاح 
معايل نرص بن حمود الكندي أمني عام شؤون 
البــاط الســلطاين بحضور معــايل عبدالعزيز 
بن محمد الرواس مستشــار جالة الســلطان 
للشؤون الثقافية وعدد من املسؤولني والعلامء 

واملهتمني بالراث العاملي.
وقــال معــايل عبدالعزيز بن محمــد الرواس 
مستشار جالة السلطان للشؤون الثقافية- يف 
ترصيح له- إن استضافة السلطنة لـ”إيكومس” 
يف 2015 شــهدت زيارات للمختصني للمواقع 
األثرية؛ حيــث تم تقديم إحصائيــات للزوار 
سواء من السلطنة أو خارجها، مام ترك انطباًعا 
لتطويــر هــذه املواقع ووضع آليــة وضوابط 
للحفــاظ عىل هذه املواقع وهو ما أقرته لجنة 
اآلثــار بعقد اجتامعها يف صالة ألخذ تفاصيل 
أكرث، وتم اقــراح التوصيات وعرضها يف مؤمتر 
الهنــد، وتم اعتــامد التوصيات لتكــون دليا 
إرشــاديا يهــدف إىل إدراجه ضمن إرشــادات 
اليونســكو للمواقع األثرية الجديدة. وأضاف 
معاليــه أن العمل جاٍر لتهيئــة منطقة البليد 
األثريــة؛ وهي يف الســجل التمهيــدي لقامئة 

الراث العاملي. 
وبدأت أعامل الحلقة بكلمة مكتب مستشــار 
جالة السلطان للشؤون الثقافية ألقاها حسن 
بن عبدالله الجابري، أكد فيها أن هذه الحلقة 
تنعقد ترجمة لاهتامم السامي بالراث الثقايف 
يف ُعــامن وإرثها اإلنســاين الطويل مع إرشاقة 
فجــر النهضة املباركــة بقيــادة موالنا حرضة 
صاحب الجالة الســلطان قابوس بن ســعيد 
املعظــم- حفظه اللــه ورعاه- حيــث أُجري 
العديد من الدراسات واملسوحات والحفريات 
األثرية يف جميع أنحاء ُعامن، أثبتت أن اإلنسان 
قــد اســتوطن أرض ُعامن منذ حقــب زمنية 
وعصــور تاريخيــة موغلة يف القــدم. وأضاف 

الجابري أن السلطنة كانت سّباقًة عىل مستوى 
العامل يف إبراز وتطويــر وتأهيل مواقع الراث 
الثقــايف الُعامنية حتــى أصبحــت متنزهاتها 
األثرية منوذجا متت اإلشــادة به من قبل لجنة 
الراث العاملي والهيئات االستشارية واملجالس 
الدولية املتخصصة مبنظمة اليونسكو، ملا لهذه 
املتنزهات من أهمية كراث إنســاين، ولكونها 
مركــزا لتبادل املعرفة والتفاعل الثقايف، ومعامل 
تعليميــة وترفيهية تقــدم مختلف الخدمات، 
ضمــن إدارة فّعالة ومرافق ومعدات وتقنيات 
تحافــظ عــىل أصالتها وســامتها يف املشــهد 
الُعامين الثقايف والطبيعي وتوفر تجربة ممتعة 
وتعليمية للزائر والســائح، وتشــارك املجتمع 

املحيل يف أنشطتها املختلفة.
وأشــار الجابــري إىل أن املواقــع واملتنزهات 
األثريــة يف الســلطنة تعتــرب منوذًجــا لألبعاد 
الوطنيــة للــراث الثقــايف الُعامين بأشــكاله 
املتعــددة، ومــا إدراج العديد منهــا يف قامئة 
الــراث العاملي الثقــايف والطبيعــي إال تأكيد 
عىل حســن إدارة وصيانة املحتوى، مام جذب 
إليها اإلنسان الُعامين واألرسة الُعامنية والزوار 

بشكل مكثف. 
وقدمت الدكتورة ميتشيلد روسلر عرضا مرئيا 
تناولت فيه الراث العاملي والتنمية املستدامة 
يف املواقــع ذات املســاحة الشاســعة، وقدم 
الدكتــور دوغاس كومر عرضا مرئيا تناول فيه 
الخطوات التي ســبقت توصيــات صالة وما 

تناوله اجتامع الجمعية العمومية لإليكومس.
وانطلقــت أعامل الجلســة األوىل من الحلقة 
بــإدارة الدكتــور دوغاس كومــر بورقة عمل 
“طرق جديدة ملناقشــة املواقــع األثرية ذات 
املســاحة الشاســعة”، وقدمها الدكتور جون 
بيرســون. بينام جــاءت الورقــة الثانية تحت 
عنــوان “املتنزهات األثريــة املثالية” وقدمتها 
الدكتورة سينثيا دانينج. فيام تضمنت الجلسة 
الثانية عددا من أوراق العمل منها ورقة عمل 
قدمتهــا الدكتورة أليســاندرا أفنزيني بعنوان 
“متنزه حصن ســلوت األثري”، وجاءت الورقة 
الثانية بعنوان “املواضيع واملجاالت الرئيســية 

للمناقشــة يف اجتامعات الطاولة املستديرة”، 
قدمتها الدكتورة ايونا دمييريو. وقدم غانم بن 
سعيد الشنفري ورقة عمل بعنوان “متنزهات 
مواقــع أرض اللبــان األثرية”، وقــدم معطي 
بن ســامل املعطي ورقة عمــل بعنوان “الراث 
البحري العــامين”، وجاءت الورقة الخامســة 
بعنوان “املشــاركة املجتمعية” قدمتها ســمو 
األمرية دانة فــراس، أما ورقــة العمل األخرية 
التقنيــات  “اســتخدامات  عنــوان  فحملــت 
الحديثة للصيانة والحفظ” للربوفيسور مايكل 

هارور.
وتجســد هذه الحلقة التزام السلطنة مبوقفها 
الثابــت ودعمها الدائم لصــون الراث الثقايف 
وتحقيــق أهــداف اتفاقيــة الــراث العاملي 
وانطاًقــا من النهج الســامي لحرضة صاحب 
الجالة الســلطان قابوس بن ســعيد املعظم 
– حفظــه الله ورعــاه – يف االهتــامم وإبراز 
دور الــراث الثقايف الُعامين بأشــكاله وأنواعه 
املختلفــة كــراث عاملــي إنســاين ذي قيمة 
اســتثنائية. وتعد هذه الحلقــة الدولية نتاًجا 
لعمــل دؤوب ومتواصل لحلقــات ومؤمترات 
ســابقة حول املتنزهات واملواقــع األثرية قام 
بتنفيذهــا مكتب مستشــار جالة الســلطان 
للشؤون الثقافية بالتعاون مع املجلس الدويل 
للمعــامل واملواقــع يف الســلطنة والعديد من 
اللجان والهيئــات العلميــة التابعة للمجلس 

الدويل للمعامل واملواقع والخرباء الدوليني.

انطالق حلقة العمل الدولية حول التطبيقات 
العملية لتوصيات »صاللة إلدارة المتنزهات«

مسقط - الرؤية

استعرض املؤمتر الدويل العريب السادس 
للوقايــة مــن ســوء معاملــة األطفال 
واإلهــامل يف ثــاين أيام انعقــاده أمس 
والتــي  العمــل،  أوراق  مــن  العديــد 
متحورت حول شــعاره »نحو مســتقبل 
أفضــل للطفــل«، فيــام تختتــم اليوم 
الثاثــاء فعاليات املؤمتــر، بطرح جملة 
مــن التوصيــات التي تصــب يف حامية 

الطفل من اإلساءة واإلهامل.
ويف فعاليــات األمــس، جــرى تقديــم 
عــدد مــن أوراق العمــل تناولت دور 
اللجنــة العامنيــة لحقوق اإلنســان يف 
توعيــة املجتمع بخطورة ظاهرة إهامل 
الطفل، ودور وسائل اإلعام العامنية يف 
نرش الوعي باإلســاءة الجنسية للطفل، 
وحقوق الطفــل بني املواثيــق الدولية 
التوفيق  والقوانني الوطنية، ودور لجان 
واملصالحــة يف تطبيــق وتنفيــذ قوانني 
واتفاقيــات حقوق الطفــل، إضافة إىل 
وحدة دراســية مقرحــة لتعزيز ثقافة 
الســامة لــدى طلبــة الحلقــة الثانية 
مبدارس التعليم األســايس يف الســلطنة، 
وتصور مقرح لتفعيــل اتفاقية حقوق 
الطفل مبدارس الســلطنة، وتقيم درجة 
الخطــر وتطوير الرصــد ومنذجة إدارة 
الحالــة لحاميــة الطفل. كام ناقشــت 
أوراق العمــل قضايــا حاميــة األطفال 

واملهجريــن،  والاجئــني  املهاجريــن 
وأعراض وعامــات العنف الجنيس عند 
األطفــال، ومتييــز العامات الجســدية 
الناجمة عن أســباب أخرى، واملؤرشات 
الســلوكية للعنف الجنيس ومتييزها عن 
الســلوك الجنــيس الطبيعي، وتنســيق 
الرعاية الصحية والنفســية واالجتامعية 
والقانونيــة املطلوبــة، ودور املعاملــة 
الوالدية يف تحقيــق التوافق االجتامعي 
لدى الطفل املســاء إليه يف الســلطنة، 
والعاقة بني خربة إساءة مرحلة الطفولة 
ونوعيــة الوالدية لــدى األمهات اللوايت 
يســعني لطلب خدمة اإلرشــاد، وكذلك 
وعي الوالديــن بحقوق الطفل وعاقته 
بالخصائــص النامئيــة لــدى أطفالهام، 
والتنبؤ مبســتويات اإلساءة ضد األطفال 
من خال التنشئة اإلسامية كام يدركها 
طلبة املــدارس بالســلطنة، وأثر أمناط 
التنشــئة الوالدية يف التوافــق النفيس، 
وفاعلية برنامج تدخيل لألبناء املنفصلني 
يف خفض مســتوى اإلجهــاد والتوتر يف 
املــدارس العامنية، باإلضافــة إىل تصور 
مقرح للحد من إساءة معاملة األطفال 
واإلهــامل، وأبرز آليــات حامية الطفل 
مــن اإلســاءة بدائرة الحاميــة األرسية، 
وآليات التعامل مع التحديات السلوكية 
لدى األطفال يف ظل نظرية التعلق، إىل 
جانب ورقة بعنوان »اللمســة الحسنة 

واللمسة السيئة«.

الرواس: منطقة البليد 

األثرية في السجل 

التمهيدي لقائمة 

التراث العالمي 

بـ»اليونسكو«

إعالن التوصيات في ختام 
»المؤتمر الدولي العربي«.. اليوم
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مسقط - الرؤية

أظهــرْت إحصــاءات أنَّ األقســام الجراحيــة 
باملستشــفى الســلطاين أجرت 17322 عملية 
جراحيــة، وبلغ عدد العمليــات التي أجريت 
للكبار 12987 عملية، ولألطفال 4335 عملية، 

خالل العام 2018.
ع الحــاالت الجراحية التــي تجرى يف  وتتنــوَّ
أقســام الجراحــة العامــة عــى عــدة أنواع 
رئيســية؛ أبرزهــا: جراحة األوعيــة الدموية، 
وجراحة القولون واملســتقيم، وجراحة الكبد 

والبنكرياس، وجراحة الجهاز الهضمي العلوي 
والســمنة، وجراحة زراعة األعضــاء، وجراحة 
الثدي، إضافــة لجراحة الغدد الصامء. وتجرى 
العمليات الجراحية يف األقســام املختلفة عى 
فرتتــن صباحية ومســائية، مقارنًة بالســابق 
التــي كانت يف فــرتة الــدوام الصباحية فقط، 
لكــن املستشــفى الســلطاين ارتــأى تطبيق 
تجربة إجراء العمليات يف الفرتة املســائية من 
أجل تقليص مــدة انتظــار املراجعن ملواعيد 
العمليــات الجراحية، وترسيع وتــرة العمل، 
ومواكبــة ازديــاد أعداد املرىض مــن مختلف 

محافظات السلطنة الذين هم بحاجة لتدخل 
جراحي، إضافة لتعزيز جودة الرعاية الصحية 
التي تتوافر باملستشــفى الســلطاين. ويحتوي 
ة غرف للعمليات الجراحية  املستشفى عى ِعدَّ
ة الستقبال الحاالت الطارئة عى مدار 24  ُمعدَّ
ساعة يوميًّا. وانتهج املستشفى السلطاين آلية 
محــددة يف منح مواعيــد العمليات الجراحية 
للمرىض؛ وذلك وفق املعاير الدولية املتبعة يف 
هذا الشــأن؛ منها: النظر ملدى الحالة الصحية 
للمريض واحتياجه للتدخل الجراحي، والنظر 
لقوائــم انتظار املرىض للمواعيد. أما بالنســبة 

للحاالت الطارئة التــي تتطلب تدخاًل جراحيًّا 
فيتم إجراء العملية الجراحية للمريض مبارشة.
ويسعى املستشــفى السلطاين لتنمية مهارات 
الكوادر الطبية النظرية والتطبيقية يف مختلف 
األنــواع الجراحية؛ من خــالل تنظيم حلقات 
عمــل ومؤمترات واســتقطاب بيوت الخربة يف 
مجال الجراحــة العامة؛ وذلك من أجل تنمية 
مهارات الكوادر الطبية وتعزيز كفاءة وجودة 
الخدمات الجراحية التي تتوافر باملستشــفى، 
إضافة لتســليط الضوء عى آخر املســتجدات 

الطبية يف هذا املجال.

المستشفى السلطاني يجري أكثر من 17 ألف عملية جراحية العام الماضي

مسقط - الرؤية

مْت اللجنة الُعامنية لحقوق اإلنســان  قدَّ
ورقَة عمل حــول توعية املجتمع بقضايا 
إهــامل األطفــال، ضمــن مشــاركتها يف 
“املؤمتر الدويل العريب الســادس للوقاية 
من ســوء معاملــة األطفــال واإلهامل”، 
كام عرضت واحًدا مــن األفالم التوعوية 
التــي أنتجتهــا عــن إهــامل األطفــال، 
والتصدي لتلك املشــكلة، ووزعت عدًدا 
التوعويــة والتثقيفية  مــن اإلصــدارات 
التــي ُتعنى بحقــوق الطفل عــرب ركنها 
التوعوي يف مركز ُعامن الدويل للمؤمترات 

واملعارض.
نْت الورقــة العلمية -التي قدمتها  وتضمَّ
خزينة بنت مسلم الرحبية مديرة مكتب 
شؤون اللجنة واللجان الفرعية- مجموعة 
من املحاور؛ شــملت: توضيح جانب من 
اختصاصــات اللجنــة يف متابعة وحامية 
حقوق الطفل، واإلجراءات التي تقوم بها 

اللجنة للحد من اإلساءة التي يتعرض لها 
األطفال، وتنســيقها مع مختلف الجهات 
املعنية بحاميــة حقوق الطفل، ورصدها 
للبالغات، والزيارات امليدانية التي تقوم 
بها، إضافــة إىل برامج التوعية والتثقيف 
التــي ُتقدمهــا ملختلف فئــات املجتمع، 
والربامج التي تستهدف طالب املدارس يف 

مجال حقوق الطفل.

واشــتملْت الورقــة عــى عــرض ألبــرز 
اإلصــدارات الخاصة بفئــة األطفال التي 
أصدرتها اللجنة خالل الســنوات املاضية، 
والدراســات امليدانيــة، إضافــة إلصدار 
اللجنــة مجموعــة من األفــالم التوعوية 
القصــرة التــي هدفت مــن خاللها إىل 
توعية مختلف مكونات املجتمع بقضايا 

إهامل األطفال.

صاللة - الرؤية

اإلقليميــة  البلديــات  وزارة  بــدأْت 
مركــز  يف  -ُممثلــة  امليــاه  ومــوارد 
ســالمة وجودة الغذاء- تســلُّم كافة 
بالغذاء  الصلــة  االختصاصــات ذات 
مــن بلدية ظفــار؛ تنفيًذا للمرســوم 
الســلطاين رقــم 2019/24 الخــاص 
بإنشــاء مركز ســالمة وجودة الغذاء 
اإلقليميــة وموارد  البلديات  بــوزارة 
املياه، والذي يتوىل توحيد الجهود مبا 
ُيسهم يف تأمن صحة وسالمة وجودة 

الغذاء.
ويــأيت ذلــك اســتكاماًل لإلجــراءات 
ذات  االختصاصــات  بنقل  املتعلقــة 
الصلــة بســالمة وجودة الغــذاء من 
الجهــات ذات العالقــة إىل املركــز، 
ن الوزارة جهوَد املعنين ببلدية  وتثمِّ
ظفــار وتعاونهــم يف تســهيل مهام 
الفريق املكلف بنقــل االختصاصات 

ذات الصلــة ملركــز ســالمة وجودة 
الغذاء.

ُيشار إىل أنَّ الوزارة اتَّخذْت اإلجراءات 
الالزمــة لتفعيــل املركــز؛ حيث تم 

اعتامد اختصاصات املركز، إىل جانب 
اعتامد تقسيامته التنظيمية، وتسكن 
ودوائره  باملركــز  موظفــن  وتكليف 

باملحافظات.

»حقوق اإلنسان« تقدم ورقة عمل حول إهمال 
األطفال في »المؤتمر الدولي العربي«

»سالمة وجودة الغذاء« يبدأ تسلم 
االختصاصات من بلدية ظفار

بلدية مسقط تعزز جهود الحد من انتشار اآلفات لتحقيق التوازن البيئي
مسقط - الرؤية

ــدْت بلدية مســقط اســتمراَر ُجهودها يف  أكَّ
ُمكافحــة اآلفات والحرشات والقوارض؛ وذلك 
بهدف الحد من تكاثرها وإيجاد حلول مبتكرة 
ملنع انتشــارها، وتطوير طرق املكافحة اآلمنة 

عى نحو يتالءم مع التطور يف هذا الجانب.
وتقــوم املديريــة العامــة للشــؤون الصحية 
وأقســام مكافحة اآلفــات باملديريات التابعة 
لبلدية مســقط بدور كبر للحد من انتشــار 
اآلفــات؛ وذلك من خــالل برامــج املكافحة 
الدورية التي تهدف للقضاء عى بؤر التوالد، 
والدراسة االســتقصائية الهادفة للتعرف عى 
نــوع اآلفــة وخصائصهــا، وأماكــن توالدها، 

وسلوكها وأهم األرضار الناتجة عنها.
وقال إســامعيل بن مســعود الراشدي رئيس 
قسم مكافحة اآلفات باملديرية العامة لبلدية 
مسقط بالســيب، إنَّ قســَم مكافحة اآلفات 
يقوم بكافة اإلجــراءات املتبعة لتنفيذ برامج 
املكافحة املتكاملة لآلفات، مع مراعاة عوامل 
الســالمة املهنية للعامل، وأيضــا التأثر األدىن 
عى البيئــة املحيطة؛ بحيث ُتدمج فيها طرق 
متنوعــة للُمكافحة )توعويــة، إصحاح بيئي، 
طبيعيــة، بيولوجية، ميكانيكيــة وكيميائية(. 
وأضــاف أنَّ الربامــج التوعويــة ذات أهمية 
كبرة يف الســيطرة عى انتشــار اآلفات، وتأيت 
يف مقدمة برامج املكافحة األخرى ذات الرضر 

البيئي أو الكلفة املالية العالية.

وقــال أحمد بــن خليفــة الرشيــاين مفتش 
مكافحــة آفــات باملديريــة العامــة لبلدية 
مســقط بالعامرات: إنَّ بلدية مسقط تحرص 

عــى تخفيف حــدة التلوث البيئــي الناجم 
عن اســتخدام املبيدات واملعــدات الرديفة؛ 
من خــالل اتباع عدة طرق؛ منها: التقليل من 

اســتخدام املكافحة الكيميائية، والرتكيز عى 
اســتخدام املكافحــة امليكانيكيــة والطبيعية 
والحيوية، إضافة الستخدام مبيدات كيميائية 
ــذْت املديرية  طبيعيــة وقابلة للتحلــل. ونفَّ
العامة لبلدية مســقط ببورش حملة ملكافحة 
ت فــرتة تقــدر بشــهر واحد،  اآلفــات امتــدَّ
واســتهدفت مــن خاللها زيــارة 2572 منزال 
مبنطقي العذيبة والغربة الشــاملية، لتوعيتهم 
بالطرق املثى لتجنب مســببات هذه اآلفات، 
وقــد أمكن عقبهــا مالحظة انخفاض نســبة 
البالغــات؛ حيــث قــدرت نســبة االنخفاض 
ثْت نجود بنت راشد العمرانية  بـ48.8%. وتحدَّ
مفتشــة صحة بيئة باملديرية العامة للشؤون 
الصحية، حول تأثر بعض السلوكيات الفردية 

يف انتشــار اآلفات، وقالت إن هناك سلوكيات 
خاطئة تســهم يف انتشار الحرشات والقوارض 
مثل املنازل املهجورة، والتي تعدُّ مرتعا مالمئا 
لتوالــد القــوارض والزواحــف والحيوانــات 
الســائبة، إىل جانب رمي مخلفــات املطاعم 
واملقاهي واملنــازل يف حاويات القاممة بدون 

وضعها يف أكياس بالستيكية محكمة الغلق.
وقال الدكتور شوقي بن عبدالرحمن الزدجايل 
مســاعد مدير عام املديرية العامة للشــؤون 
الصحية: إنَّ بلدية مســقط تعمل باســتمرار 
عى توعية أفراد املجتمع بخطورة كافة أنواع 
املخلفــات، مــع تثقيفهم بالكيفية املناســبة 
للتخلــص منها، وتكثيــف الرقابة عى جميع 

املنشآت واملواقع.

مسقط - الرؤية

ــدْت الباحثــة األمريكية لينــدا باباس فانش  أكَّ
مؤلفــة كتاب “ُعامن فجر جديــد.. املواءمة بن 
األصالة واملعارصة”، أن حــرضة صاحب الجاللة 
الســلطان قابوس بن سعيد املعظم -حفظه الله 
ورعــاه- نجح يف املوازنة بن الحفاظ عى الرتاث 
التليد للسلطنة والضارب يف أعامق التاريخ، وبن 

مواكبة التطور والحداثة يف املجتمع.
جــاء ذلــك خــالل كلمــة ألقتها فانــش خالل 
االحتفال الــذي أقامته جريــدة “الرؤية” أمس 
اإلثنــن، لتدشــن أحــدث مؤلفــات الباحثــة 
األمريكية، وهو كتاٌب صــادٌر باللغة اإلنجليزية 
عن دار نــرش “بالجريف ماكميالن” يف الواليات 
املتحــدة، وُترِجم إىل العربية، وتوزِّعه مؤسســة 
الرؤيا للصحافة والنرش حرصيًّا يف السلطنة ودول 

مجلس التعاون الخليجي.
وشــهد الحفل -الــذي أقيم يف النــادي الثقايف- 
حضورا رفيَع املســتوى من دبلوماســين وكتاب 
ومثقفن. وقــدم محمد رضا اللوايت مدير املوارد 
البرشيــة يف جريــدة “الرؤيــة”، ورقــة عمــل؛ 
اســتعرض خاللها ســرة الكاتبة ومسرتها خالل 
مراحــل إعداد الكتــاب. وقال اللــوايت إنَّ فكرة 
الكتاب تولدت لدى الكاتبــة عندما وصلت إىل 
ُعــامن ألول مرة يف العــام 1974، خــالل زيارة 
رســمية تتعلق مبعاينة النتائج امليدانية ملرشوع 

العنايــة بالطفل، ثم تلتها زيارة أخرى بعد مرور 
32 عاما، وتحديدا عــام 2006، عندما جاءت يف 
مهمة رســمية أيضــا من قبل املجلــس الوطني 
للعالقات العربية األمريكية الكتشاف إرث ُعامن 
التاريخي، وبن هذيــن التاريخن تبلورت فكرة 
الكتاب نظرا ملا عاينتــه املؤلفة من تغرُّ جذري 
يف عامن الدولة واملؤسســات. وأوضح اللوايت أنَّ 
التساؤل الكبر الذي طرحته املؤلفة عند عودتها 
إىل ُعامن للمرة الثانية متحور حول كيفية تحول 
الدولة والشعب يف ُعامن من مراحل التأخر عن 
الركب الحضاري إىل أمة تنعم بوســائل التحرض 

عى جميــع األصعدة، وتحولت كذلك إىل العب 
أســايس يف معادالت األوضــاع العامليــة. وتابع 
اللــوايت أنَّ املؤلفــة يف بداية األمــر وقبل إعداد 
الكتاب نرشت سلســلة من املقاالت تكونت من 
7 أجــزاء، ما لبثت أن تحولــت إىل هذا الكتاب 

الذي تصفه الكاتبة بأنه “قصة لتنمية وطنية”.
ويقع الكتاب يف 245 صفحة من القطع املتوسط. 
رت املؤلفة مقدمــة الكتاب بنطق ســام  وصــدَّ
لحــرضة صاحب الجاللــة الســلطان قابوس بن 
ســعيد املعظم -حفظه الله ورعاه- يؤكد عراقة 
عــامن وماضيهــا التليد. ويتألــف الكتاب من 7 

فصول، تسبقهم مقدمة بعنوان “أخبار سعيدة.. 
قصة من الرشق األوســط”. فيــام يتناول الفصل 
األول “جاذبية ُعامن”، تتطرق فيه إىل خصائصها 
ومميزاتهــا من خــالل إبــراز املوقــع الجغرايف 
لســلطنة، ووقوعها يف الربع الجنويب الرشقي من 
شــبه الجزيرة العربية، كام أنهــا تطل عى ثالثة 
بحار، وتبلغ مســاحتها 309.500كم². وتحدثت 
الكاتبــة يف هذا الفصل عــن املناطق الجغرافية، 
واملالحة البحرية والتجــارة واملجتمع والثقافة...

وغرها من الخصائص التي تتمتع بها الســلطنة. 
ثــمَّ تناولــت يف الفصــل الثاين “ُعــامن قبل عام 

1970”، وكتبــت فيــه عن الدول التــي حاولت 
احتالل ُعامن عى مــر التاريخ، وكفاح الُعامنين 
من أجــل االســتقالل. وعنونت الكاتبــة الفصل 
الثالــث بـ”قابوس بن ســعيد.. رجــل النهضة”، 
تناولت فيه بواكر عرص النهضة املباركة وأسلوب 
جاللة الســلطان يف الحكم وقيادة شؤون الدولة، 
والرؤية الســامية لجاللته للمستقبل. ويف الفصل 
الرابع، استعرضت الكاتبة “نشأة املجتمع املدين”، 
وتطرقت يف هذا الفصل إىل الدميقراطية يف عامن 
مــن منظور ثقايف. أما الفصــل الخامس، فيحمل 
عنــوان “بناء اقتصــاد حديث”، وكيفيــة تعزيز 

استدامة االقتصاد العامين وفق سياسات حكيمة، 
ومشــاريع البنية األساســية الهائلة التي دخلت 
بها ُعامن إىل القرن الحادي والعرشين، والتطور 
الثقــايف. ويف الفصل الســادس، تناولت الكاتبة 
“العالقــات الخارجيــة”، مســلِّطة الضوء عى 
الدبلوماســية العامنية بقيادة جاللة السلطان. 
ويف الفصــل الســابع واألخر، غاصــت الكاتبة 
يف “التحديــات والفــرص يف القــرن الجديــد”؛ 
تناولت فيها “الصحوة العربية”، وتطور الشباب 
وتحديــات أســلوب املعيشــة يف مجتمع غني، 

وأخرا دور اإلسالم يف تطور عامن الحديثة.

»الرؤية« تحتفل بتدشين كتاب »عمان فجر جديد« وطرحه في األسواق

الباحثة األمريكية ليندا فانش: جاللة السلطان نجح في الموازنة بين األصالة والمعاصرة وقاد تنمية حقيقية

تصوير/ راشد الكندي
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مسقط - الرؤية

أعلــَن مجلــُس البحــث العلمــي -وللعــام 
الخامــس عىل التــوايل- فتح باب التســجيل 
يف  الشــباب  والعلــاء  الناشــئني  للباحثــني 
مختلف مؤسسات التعليم العايل والقطاعات 
للرتشــح  بالســلطنة؛  والبحثيــة  األكادمييــة 
للمشاركة يف االجتاع السبعني ملنظمة لينداو 
العامليــة، للحائزين عىل جائــزة نوبل للدورة 
املقبلة يف مجاالت الفيزياء والكيمياء والطب 
والفســيولوجيا )علــم وظائــف األعضاء( يف 
مدينة لينداو األملانيــة، والذي ُيقام يف الفرتة 

من 28 يونيو إىل 3 يوليو من العام 2020.
وتــأِت دعــوة املشــاركة والتســجيل يف هذا 
املنتدى العلمي العاملي يف إطار جهود مجلس 
البحث العلمي لبناء القدرات البحثية، وتحفيز 
الباحثني الشــباب، ونقل املعرفة، وكذلك عىل 
ضوء توقيع املجلس اتفاقية الرشاكة األكادميية 
مع إدارة املنتدى يف العام 2015م، إىل جانب 

أكــر من 200 مجلس ومعهــد أبحاث علمي 
من 65 دولة حول العامل.

وتنصُّ رشوط املشــاركة عىل أْن ميتلك املرشح 
للمشاركة الشغف واالهتام بالعلوم والبحث 
العلمي، مع إجــادة اللغة اإلنجليزية بطالقة، 
والقدرة عىل املشــاركة يف النقاشات بفاعلية، 
وأال يتجاوز عمره 35 ســنة، وأال يكون ســبق 
لــه االشــرتاك يف اجتاعات لينــداو من قبل، 
كا يجب أن يتمتع بدعم قوي من املستشار 
األكادميي للبحث أو من أحد العلاء الدوليني 
يف هــذا املجال، عرب رســالة توصية مع تقييم 
عــال لبحوثه، علا بأنَّ آخر موعد للتســجيل 
هــو نهاية يــوم 2 أكتوبــر2019؛ وذلك عىل 
املوقــع اإللكــرتوين ملجلس البحــث العلمي 
عىل شــبكة املعلومات العاملية اإلنرتنت، ولن 
يتم االلتفــات ألية طلبات ترد بعــد التاريخ 
املحدد، كا أنَّ إرسال طلبات الرتشح ال يعني 
بالــرورة قبــول الطلب واملشــاركة، ويقوم 
املجلــس برتشــيح 3 مرشــحني تختــار منهم 

منظمة لينداو من يجتــازون رشوط اإلعالن، 
كا ميكــن للراغبني الحصــول عىل معلومات 
إضافيــة زيارة املوقع االلكــرتوين الجتاعات 

لينداو.
ُيشــار إىل أنَّ االجتــاع الســادس والســتني 
للحائزين عىل جائزة نوبل الذي أقيم يف العام 
2016م، حرتــه الباحثــة يف مجــال العلوم 
والفيزياء وطالبة الدكتوراه رحمة البوسعيدية 
من جامعة السلطان قابوس. ومثَّلت السلطنة 
يف االجتاع الســابع والســتني ملنظمة لينداو 
للعام 2017 طالبة الدكتوراه يف مجال الكيمياء 
الباحثة ريم بنت عبدالله العلوية من جامعة 
الســلطان قابوس. ويف العام 2018م، شــارك 
الدكتور هيثم املحروقي طبيب مقيم يف طب 
العيــون يف الــدورة املخصصة لعلــم الطب. 
ويف العام 2019م، شــاركت الدكتورة سوسن 
الرياميــة، وباحــث الدكتــوراه عبدالرحيــم 
صت لعلم  البلويش يف دورة لينــداو التي ُخصِّ

الفيزياء.

يقام في يونيو 2020 وبمشاركة 65 دولة.. وآخر موعد للتقدم 2 أكتوبر المقبل

»البحث العلمي« يدعو شباب الباحثين والعلماء للترشح لحضور اجتماع الفائزين بجائزة نوبل بألمانيا

»المهام الخاصة« تنظم دورتين في 
حماية الشخصيات واإلسعافات

مسقط - الرؤية

اخُتتمــْت بقيادة رشطة املهام الخاصة الدورة التدريبية لحاية الشــخصيات، مُبشــاركة عدد من األفراد 
برشطة املهام الخاصة. وهدفت الدورة إىل إكســاب املشــاركني أسَس ومبادئ وقواعد حاية الشخصيات، 
نت زيارات خارجية بهدف االستفادة يف املواضيع ذات الصلة. ورعى ختام الدورة  وتأمني املنشــآت، وتضمَّ
وتســليم الشــهادات للمشــاركني العميد عبدامللك بن غســان املزروعي قائد رشطة املهام الخاصة. كا 
اختتمت إدارة التدريب التخصيص بقيادة رشطة املهام الخاصة بالخوض، دورة املســتجيب األول للعناية 
اإلســعافية، والتي هدفْت لتعريف املشــاركني مبفهوم اإلسعافات األولية واملســعف )املستجيب األول(، 
ومختلف اإلصابات والحاالت املرضية وكيفية التعامل معها، مع تنفيذ تطبيق عميل وزيارات ميدانية مع 

الجهات ذات العالقة مبتطلبات الدورة.

شرطة مسندم تساعد 5 أشخاص 
وتضبط 5 متهمين

مسقط - الرؤية

ال يف عرض البحر، عىل متنها 5 أشخاص،  مْت دورية رشطة خفر سواحل مسندم املساعدة لقاريب صيد تعطَّ قدَّ
وهــم بصحــة جيدة. من جانب آخر، ضبط مركز رشطة خفر ســواحل كمزار قارَب تهريب آســيويًّا عىل متنه 
ر بأكر من 450 لرتا من وقود البرتول.  شخصان من الجنسية اآلسيوية، وبحوزتها حاويات مملوءة بكمية تقدَّ
وألقى مركز رشطة خفر الســواحل بخصب القبض عىل شــخصني من جنســية آســيوية بتهمة دخولها البالد 
بطريقة غري مرشوعة، وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه. كا أحبط رجال جارك مركز رشطة الدارة عملية 

تهريب مواد كحولية بحوزة أحد األشخاص؛ حيث عر بداخل مركبته عىل كمية من املرشوبات الكحولية.

ضبط متهم بزراعة وإنتاج المارجوانا
مسقط - الرؤية

ة ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية القبَض عىل ُمتهــم بتهمة زراعة وإنتاج املارجوانا،  ألقــت اإلدارة العامَّ
وحيازتها بقصد التعاطي، وضبط مبنزله عىل آلة إنبات شــجرة املارجوانا، وبعض النباتات العشــبية من املواد 
املخــدرة وأدوات للتعاطــي، وتمَّ اتخاذ اإلجــراءات القانونية بحقــه. وتدُعو رشطة ُعان الســلطانية جميَع 
املواطنــني واملقيمــني إىل التعاون ملكافحة آفة املخــدرات وإبالغ رجال الرشطة عن أية معلومات تســاعد يف 
كشــف مهريب ومروجي املخدرات عن طريق االتصال بالرقم املجاين لإلدارة العامة ملكافحة املخدرات )1444( 

أو التوجه ألقرب مركز رشطة.

أخبار الشرطة

الربميي - الرؤية

للنظر  لة  املشكَّ اللجنة  استعرضْت 
املســاعدات والقروض  يف طلبات 
السكنية باملديرية العامة لإلسكان 
طلــب   50 الربميــي،  مبحافظــة 
مســاعدة سكنية يف جميع واليات 

محافظــة الربميــي، وتــمَّ اتخــاذ 
القــرارات املناســبة حيالهــا. جاء 
ذلك خالل االجتاع الدوري للجنة 
الــذي ُعِقد أمس برئاســة خميس 
بن سيف آل عبدالسالم مدير عام 
املديرية العامة لإلسكان مبحافظة 

الربميي، وبحضور أعضاء اللجنة.

مسقط - الرؤية

أعلنــْت جامعــة الســلطان قابوس، 
النهائيــة  القامئــة  اإلثنــني،  أمــس 
لعضويــة  للمرتشــحني  املعتمــدة 
املجلس االستشــاري الطــاليب للعام 

األكادميي 2020/2019.
وقــاَل األســتاذ الدكتــور عامــر بن 
عيل الرواس نائب الرئيس للشــؤون 
املجتمــع  وخدمــة  األكادمييــة 
ورئيس اللجنــة االنتخابية للمجلس 
االستشــاري الطــاليب، إنَّ “الجامعة 
رشعــت يف تنفيــذ أعــال الــدورة 
املجلــس  النتخابــات  الخامســة 
االستشــاري الطاليب للعام األكادميي 
2020/2019، ويتنافــس 30 طالًبــا 
وطالبة عىل 17 مقعدا ميثلون أعضاء 
املجلس من مختلف كليات الجامعة 
عىل مســتوى الدراســات الجامعية 
والدراسات العليا”، موضًحا أن إجراء 
األعضــاء  التصويــت اآليل الختيــار 
سيجري األسبوع املقبل، ومن املؤمل 
أن يعلــن ســعادة الدكتــور رئيــس 

الجامعــة القامئــة النهائيــة ألعضاء 
املجلس بتاريخ 2019/9/24.

وأضــاف الــرواس: لقد أصبــح دور 
املجلــس جليًّا يف املســاهمة يف إثراء 
العملية األكادميية والبيئة الطالبية يف 
املجتمع الجامعي من خالل ما يقدمه 
من رؤى وأفكار، فقد أسهم املجلس 
طوال فرتاته األربعة املاضية يف تعزيز 
الجوانب الخدمية واألنشطة الطالبية 
وإيصال وجهات نظر الطلبة إىل إدارة 
الجامعــة يف كل ما يتعلق مبســاعي 

إيجــاد بيئة جامعيــة داعمة للطلبة 
يف مشــوارهم الــدرايس بالجامعــة. 
وتابــع القــول: لدينا طمــوح يف أن 
تواصل هذه التجربة أدوارها املهمة 
يف تحقيــق جودة التعليــم والبحث 
العلمي والخدمات املساندة يف البيئة 
املجلس  ملبادرات  ونتطلع  الجامعية، 
الخالقة يف هــذا الجانب من منطلق 
أن الطــالب ركن أســايس يف العملية 
التعليمية، ومحور رئييس من محاور 

الخطط اإلسرتاتيجية للجامعة.
ويعمل املجلس االستشــاري الطاليب 
بجامعــة الســلطان قابــوس عــىل 
املســاهمة يف تطوير الحياة الطالبية 
األكادميية،  النواحــي:  من  بالجامعة 
والخدميــة، واألنشــطة، واملبادرات. 
ويســعى املجلــس إىل تعزيــز مبدأ 
الشــفافية والنقد البناء وإبداء الرأي 
بأدب  وااللتــزام  واملســؤول،  املتزن 
الحوار لدى الطالب، إضافة إىل تنمية 
الوعــي الــذي يجعل مــن الطالب 
مواطًنــا واعًيا ومنتًجــا خالًقا ميارس 
دوره اإلنساين واالجتاعي والخدمي 

بوعي وخلق ومسؤولية، كا يهدف 
املجلس لتزويد الطــالب باملقومات 
األساسية التي من شأنها أن تؤدي إىل 
تقوية الشخصية وتنمية روح العمل 
الجاعي ودعم األسلوب العلمي يف 
التفكري وتنميــة روح الحوار واحرتام 

الرأي اآلخر ومهارات التواصل.
ويســَعى املجلــس إىل ُمتابعة قضايا 
الطــالب وتوعيتهــم، والعمــل عىل 
رفــع مســتوى النشــاط الطاليب يف 
مختلف مجاالته، إضافة إىل ترســيخ 
قيم العمــل التطوعــي، واألخذ بيد 
املجيديــن مــن الطالب، وكــذا رفع 
مســتوى الحيــاة الفكريــة والفنية 
واالجتاعية والرياضية وتعزيز آفاق 
التواصل وتفعيل قنوات االتصال بني 

الطلبة واملسؤولني داخل الجامعة.
وُيشــكل املجلــس بأعضائــه مكتًبا 
برئاسة رئيس املجلس، وعضوية كلٍّ 
مــن: نائب رئيس املجلــس، ورئيس 
اللجنــة األكادمييــة، ورئيــس لجنة 
لجنة  الطالبيــة، ورئيس  الخدمــات 

األنشطة واملبادرات، وأمني الرس.

استعراض 50 طلب مساعدة سكنية بالبريمي

30 مرشحا يتنافسون على 17 مقعدا بـ»االستشاري الطالبي«

فعاليات احتفالية باليوم العالمي 
لطبقة األوزون في الظاهرة

أ. د. عامر الرواس

عربي - نارص العربي

مــْت إدارة البيئة والشــؤون املناخية  نظَّ
يف محافظة الظاهــرة فعاليات فعاليات 
مبناسبة اليوم العاملي لطبقة األوزون، يف 
مدرســة عربي للتعليم األسايس لطالبات 
الحلقة الثانية، وذلك بحضور منرية بنت 
راشد العربية إخصائية الشؤون املناخية.

وتحتفل معظم دول العامل يف 16 سبتمرب 
مــن كلِّ عــام باليــوم العاملــي لطبقة 
األوزون. واليــوم العاملي لطبقة األوزون 
عــت فيه أكر من  ُيــؤرِّخ لليوم الذي وقَّ
190 دولــة عىل بروتوكــول مونرتيال يف 
الســادس عرش من ســبتمرب عام 1987، 
اتباعها  والذي يحدد اإلجراءات الواجب 
عىل املستوى العاملي واإلقليمي واملحيل 
للتخلــص تدريجيًّــا مــن املــواد التــي 
تســتنزف طبقة األوزون، وثقب األوزون 
هو أحد املشاكل البيئية التي ُتعاين منها 
البيئة. واهتمــت اإلدارة بتوعية الطالب 
والطالبات وتثقيفهم بأهمية غاز األوزون 
بالنســبة لألرض من حيث منع األشــعة 

الضارة املنبعثة من الشمس ودخولها إىل 
األرض، وما تسبِّبه هذه األشعة من أرضار 
عىل الكائنات الحية واإلنسان وما تحدثه 
من مشــكالت بيئية أخــرى، وقد نفذت 
اإلخصائية عــدة إســرتاتيجيات توعوية 
خالل هذه الزيارة؛ حيث ألقت محارضة 
ذكرت فيها ســبب إحياء هذه املناسبة، 
وأهمية تأسيس الوعي لدى املجتمعات 
املحليــة واإلقليميــة والدوليــة برورة 
تقليــل كل مــا من شــأنه أن يســتنزف 

غاز األوزون يف طبقــات الجو العليا من 
غازات وملوثات تفكك جزيئاته؛ وبالتايل 

يتناقص بكميات هائلة.
وتفاعلــت الطالبات مبدرســة عربي من 
خالل املســابقات الرقميــة التي نفذتها 
اإلخصائيــة، وكذلــك من خــالل التنفيذ 
العميل والتمثيل لألرض وطبقة األوزون 
ومتثيــل جزيئات غــاز األوزون ما تقوم 
به من دور مهم يف منع أشــعه الشمس 

الضارة من وصولها إىل األرض.

أرشيفية



متابعاتالثالثاء 17 من محرم 1441هـ  املوافق 17 سبتمرب ٢019م - العدد رقم 06٢700 اقتصاد

تنظمه »التجارة والصناعة« بالتعاون مع »أينوفكسيس« وبمشاركة 50 عارضا

انطالق أعمال مؤتمر عمان للتجارة اإللكترونية.. و10 
ورش عمل لرصد الفرص والتحديات

وأشار معايل الســنيدي إىل أن هذه القوانني 
أتاحت التوســع يف التسجيل اإللكرتوين ومن 
ذلك تســجيل األعــامل املنزليــة للعامنيني 
والعامنيــات برشوط مبســطة، كام أتاحت 
اعتامد التوقيع اإللكرتوين وإثبات التعامالت 
اإللكرتونية أمام القضــاء والتحكيم التجاري 
وأتاحت وســائل متعددة للدفع اإللكرتوين، 
كــام أتاحــت التخليص الجمــريك اإللكرتوين 
القانونيــة  املســبق. ومتهــد هــذه األطــر 
واملنصات اإللكرتونية الحكومية الطريق أمام 
املؤسســات الصغرية والكبرية عىل  حد سواء 
إلنجاز عمليات مبارشة عىل منصات التجارة 
اإللكرتونيــة بينهــا وبني املســتهلكني داخل 
وخارج الســلطنة كام تتيح املجــال أمام ما 
يعرف باالقتصاد التشــاريك واقتصاد العاملني 

املستقلني.
تحديــث  أن  الســنيدي  معــايل  وأضــاف 
الترشيعــات عمليــة مســتمرة ويتوقــع يف 
املســتقبل اكتــامل إصــدار القوانــني التي 
تعني بالتســويق اإللكرتوين والوقت مناسب 
ملناقشــة التحديثــات املطلوبة عــىل قوانني 
العمل والتأمني االجتامعي لتغطي أنشطة ما 
يعرف باقتصاد الخدمات املستقلة واملوظفني 
املستقلني والذين عادة ما يقدمون خدماتهم 
من خــالل تطبيقــات إلكرتونية وبحســب 
الحاجــة يف كل مــرشوع عــىل حــدة دون 
وجــود رضورة إىل امتــالك مكاتــب دامئة، 
بحيث تشــمل ما يكفل حامية حقوق هؤالء 
املوظفني وتحديد الواجبــات املرتتبة عليهم 
أثنــاء تقديــم منتجاتهم وخدماتهــم والتي 

عادة ما تستخدم الوسائط اإللكرتونية. 
وأوضح السنيدي أن وزارة التجارة والصناعة 
دشــنت قســام للتجــارة اإللكرتونيــة يتبع 
للمديريــة العامة للتجارة وســيجري تطوير 

القسم باستمرار ليتمكن من متابعة الجوانب 
وتقديــم  اإللكرتونيــة  بالتجــارة  الخاصــة 
التســهيالت التي من شأنها زيادة مساهمتها 
يف الناتــج املحيل اإلجــاميل وتعظيم الفائدة 
بالنســبة للمؤسســات الصغرية واملتوســطة 

واملؤسسات الكبرية عىل حد سواء. 
وســلط معاليه الضوء عىل إحصاءات تقرير 
مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمية 
)أونكتــاد( لعــام 2019، والذي كشــف أن 
حجم التجارة اإللكرتونية فــاق 29 تريليون 
دوالر أمريــي مــع نهاية عــام 2017؛ منها 
أكــر مــن 25 تريليون دوالر متــت فيام بني 
املؤسســات بزيادة قدرت بأكر من 12% عن 
العام الســابق وقرابة 4 تريليونات دوالر بني 
املؤسســات واألفراد مبارشة بزيــادة قدرت 
بحــوايل 22% عن العام الســابق. وبينام كان 
هنــاك 600 مليون متســوق عــر اإلنرتنت 
يف عــام 2010 يف العامل فقد قفــز الرقم إىل 
مليار متسوق يف عام 2015 ومن ثم قفز إىل 
مليــار ومئتي مليون يف عام 2016، ليصل إىل 
مليار وثالمثائة وخمســني مليون متسوق مع 
نهاية عام 2017.  وهناك فوائد عدة للتجارة 
اإللكرتونيــة يجنيها املشــرتي والبائع حيث 
ميكن أن تساهم يف إيجاد فرص عمل جديدة 
موقتة ودامئــة وتكون رافداً جديداً لالقتصاد 

الوطني بشكل عام.
وحثَّ الســنيدي كبار املستثمرين وصناديق 
االستثامر عىل تخصيص جزء أكر من األموال 
لالســتثامر يف مجاالت التجــارة اإللكرتونية، 
إىل  والجامعــات  التدريــب  مراكــز  داعًيــا 
التوســع يف التخصصات التــي تخدم التجارة 
اإللكرتونيــة، ومن ذلك التصميــم والرمجة 
وتحليل البيانــات الضخمة والذكاء الصناعي 

وغريها.

ومن جهته، قال ســعادة محسن بن خميس 
البلويش املستشــار بوزارة التجارة والصناعة 
إن مؤمتر عامن للتجارة اإللكرتونية يستعرض 
أبرز معطيات النمو التي ســاهمت يف تطور 

التجــارة اإللكرتونيــة والتحــول الرقمــي يف 
العــامل. وأضــاف يف ترصيحــات عىل هامش 
املؤمتــر أن املشــاركني يف املؤمتــر يرصدون 
االســتحقاقات والخطــوات الواجــب عــىل 
املؤسسات والرشكات العاملة يف هذا الحقل 
األخذ بها ألجل تحقيق منو اقتصادي مضطرد 
ومستدام وصوالً إىل تعظيم الربحية بوسائل 
غاية يف الفاعلية من حيث التكلفة والوصول 
إىل املســتهلك املســتهدف عــر املنصــات 

اإللكرتونية.
وأكد ســعادته أن التجــارة اإللكرتونية باب 
ومنصــة تتيــح الفرصــة أمــام املؤسســات 
الصغرية واملتوسطة ورواد األعامل، لتسويق 
إنتاجهــا عــىل املســتوى املحــيل والعاملي، 
لــذا يجب دعــم هذه املؤسســات ومتكينها 
لتوظيف واســتخدام تكنولوجيــا املعلومات 
بشــكل فعال، حيث إن قدرات البعض منها 
ال تســمح لها بالدخول إىل هــذا املجال إىل 
جانب رضورة دعم األنشطة املرتبطة بتنمية 

مؤسســات األعامل الصغرية واملتوســطة يف 
مجال التجارة اإللكرتونية خصوصا الجوانب 
الحامئيــة للحفاظ عىل خصوصيــة البيانات 
واملعلومــات الشــخصية للمتعاملني، إضافة 
إىل اســتخدام التكنولوجيا املتطورة ملواجهة 
املشــاكل املتعلقــة بالخصوصيــة، حيث إن 
هذا العرص يتميــز برسعة ووفرة املعلومات 
التي أفرزهــا التطور اإللكرتوين والذي تعدى 
الحدود املاديــة والجغرافيــة وألغى جميع 
القيــود. وأشــار ســعادته إىل أن مــا تقدمه 
التجارة اإللكرتونية مــن امتيازات وما ترتكز 
عليــه مــن تكنولوجيــا يجعلنا نفكــر فيام 
تســتطيع أن تضيفــه لالقتصــاد وذلك من 
اختصار وقت طويل ينجر عنه توسع الفجوة 
بينه وبني اقتصاديات الدول املتقدمة والدول 

العربية السائرة يف ركب التطور.
وقدم خالد بن محمــد الزبري رئيس مجلس 
إدارة رشكــة أومنفيســت الكلمة الرئيســية 
مركزا عــىل التحديات والفرص التي شــكلها 
التحــّول الرقمي يف االقتصــاد العاملي؛ وأبرز 
محور التقــدم التكنولوجــي العاملي وتأثريه 
عــىل الحياة البرشيــة، ودوره يف خلق قيمة 
مضافــة للمســتهلكني. وقال إنــه مع تطور 
وازدهــار التكنولوجيا ارتفعت نســبة تبني 
املؤسســات العامــة والخاصــة يف مختلــف 
القطاعات للمامرسات التكنولوجية مام نتج 

عنه منو األعامل وازدياد األرباح.
وأشــار الزبــري إىل أن قطاع التجزئــة عامليا 
ســيحقق أرباحــاً تقــدر مببلــغ 25 ترليون 
دوالر بنهايــة 2019، بارتفــاع نســبته %4.5 
عــن عــام 2018، وباملقابل، تقــّدر األرباح 
التي ســتحققها التجــارة اإللكرتونية بحوايل 
3.5 ترليــون دوالر وســرتتفع هــذه األرباح 
بنسبة 22% بحلول عام 2023 يف قطاع البيع 

بالتجزئة عاملياً مقارنة بالنسبة الحالية %14.
ويِف إطار حديثه عــن اإلنجازات العامنية يف 
هذا املجال، اســتعرض الزبري عدة مبادرات 
مــن شــأنها أن ترفــع الفاعليــة واإلنتاجية 
يف القطاعــات الصناعيــة والتجارية، إضافة 
إىل املبــادرات الحكوميــة يف مجــال األمــن 
التقنــي والحكومة اإللكرتونيــة لتبني أفضل 
املامرســات العامليــة لرفع الجــودة وتقديم 

الخدمات العامة. 
وضمــن املبادرات اإللكرتونيــة األخرى، ذكر 
الزبــري السياســات التنظيميــة للتكنولوجيا 
املالية »فنتك« التــي أصدرها البنك املركزي 
الُعــامين والتــي تشــكل إطار عمــل ممتاز 
لألموال اإللكرتونية، والتشــغيل اآليل ورصف 

الشيكات اإللكرتونية. 
ولفــت رئيس مجلس إدارة أومينفســت إىل 
الجهــود املبذولــة يف زيادة منو املامرســات 
التكنولوجية املســتقبلية يف ُعامن، مشريا إىل 
االســتثامر بني الصندوق الُعامين للتكنولوجيا 
والهيئــة العامة لســوق املال ومــا تقوم به 
الجهتان من ُمبادرات لجذب مشاريع ريادة 
األعامل التقنية إلطالق عملياتها يف السلطنة؛ 
حيث من املتوقع أن يســهم هذا االســتثامر 
يف تطويــر قطاع خدمات التأمني واملالية من 
خالل توفــري خدمات بأعىل مســتوى تقني 

وبوقت أقل وكفاءة أكر. 
وأوضــح الزبري أن مــرشوع الرشكة العامنية 
لتطويــر االبتكار يعد من املشــاريع األخرى 
ذات رأس املال الكبري والتي ســتدعم قطاع 
ريادة األعامل التقنية بالسلطنة يف الكثري من 
القطاعــات، حيث يســاهم يف متويل ودعم 
هــذا املــرشوع الطمــوح كل مــن صندوق 
االحتياطي العام للدولة، ورشكة نفط عامن، 

ومجلس البحث العلمي، وعامنتل. 

حلقة عمل للتعريف ببرنامج 
»االعتماد« لمزودي الخدمات التقنية 

»سوق مسقط« يخالف أسعار النفط ويهبط إلى 4009 نقاط 

مسقط - يارس الشبيبي

نظمت هيئة تقنيــة املعلومات حلقة عمل 
للتعريف برنامج “االعتامد ملزودي خدمات 
تقنية املعلومــات” الذي يســتهدف جميع 
مــزودي خدمات تقنيــة املعلومات الراغبني 
يف تقديم خدماتهم لوحدات الجهاز اإلداري 
بالدولة مبا فيها: مؤسسات القطاع الحكومي 
ورشكات البنى األساســية والرشكات اململوكة 

من قبل الحكومة.
وأوضحــت حلقــة العمــل أنَّ الرنامج يعد 
منظومة متكاملة تســهم يف تعزيز االقتصاد 
العــامين وتوفــر فرصــا جديــدة للــرشكات 
العامنيــة الناشــئة إىل جانب رفع مســتوى 
جــودة الخدمــات املقدمــة مــن الرشكات 

املقدمــة لخدمــات تقنيــة املعلومــات يف 
الســلطنة. وتم تســليط الضوء عىل املرحلة 
التجريبيــة للرنامج والتي تركز عىل خدمات 
االســتضافة  وخدمــات  األمنــي  التقييــم 
الســحابية، ووضــع معايري وطنيــة من قبل 
الهيئة والتي تحتوي عىل متطلبات أساســية 
يلتــزم بها مــزودو الخدمــة بالتعــاون مع 

الجهات املعنية.
ويشــار إىل تعاون الهيئة مــع وزارة التجارة 
والصناعة لتهيئة منصة “اســتثمر بســهولة” 
الســتقبال طلبــات االعتــامد والحصول عىل 
تصاريــح مــزودي الخدمات التي يشــملها 
الرنامج، وكذلك التعاون مع الرشكاء الفنيني 
لتقييم استيفاء مزودي الخدمة ملعايري الهيئة 

كمتطلب أسايس لتقديم طلبات االعتامد. 

الرؤية – نجالء عبدالعال

شــهد إغالق املؤرش العام لســوق مسقط 
لألوراق املالية أمــس تراجعا؛ عىل عكس 
املتوقع بتفاعله إيجابيا مع ارتفاع أســعار 
النفــط، حيــث فقــد املــؤرش 12 نقطة 
لينخفض إىل مستوى 4009 نقاط، مبا ميثل 
0.3 يف املئة مقارنة مع آخر جلسة تداول؛ 
وذلك مع تداوالت ضعيفة نســبياً غابت 
خاللها الصفقات عىل األســهم القيادية مبا 
فيها بنك مسقط وسهام االتصاالت حيث 
مل تكمــل قيمــة التداوالت عىل األســهم 

الثالثــة مجتمعــة 59 ألف ريــال. وكان 
نصيب ســهم بنك مســقط منهــا 2640 
رياال فقط، ومــع هذا الغياب ترك املجال 
لتأثري واضح لرتاجع إغالق سهم بنك ظفار 
باإلضافة إىل تأثري لسهم جلفار يف الضغط 
عــىل املــؤرش العام بعــد تراجع الســهم 
مبقدار 4 بيسات مثلت 4.76 يف املئة أقل 
من مســتوى إغالقه الســابق، لكن ارتفاع 
إغالق ســهم ريسوت لألسمنت يف املقابل 

حد من تراجع املؤرش العام بشكل أكر.
وتراجعت القيمة الســوقية بنسبة 0.1 يف 
املئة عن آخر يوم تــداول وبلغت 18.77 

مليار ريــال فاقدة نحــو 18مليون ريال، 
وميثــل الرتاجع الطفيف لســعر ســهمي 
عامنتــل وبنــك ظفار ســببا رئيســا نظرا 
للقيمة السوقية العالية لكل منهام ضمن 

اإلجاميل. 
وتراجعــت إغالقات املــؤرشات القطاعية 
وكان أكرهــا تراجعا مــؤرش القطاع املايل 
وأغلق عند مستوى 6574 نقطة فاقدا 25 
نقطة وبنسبة 0.38 يف املئة، وأغلق قطاع 
الصناعة عند 4383 نقطة برتاجع 8 نقاط 
وبنســبة 0.2 يف املئــة. فيــام أغلق مؤرش 
الخدمات عند 1944 نقطة فاقدا 3 نقاط 

وبنســبة 0.15 يف املئة.  وكان االســتثامر 
الفــردي األعــىل رشاء بــني املجموعــات 
املتداولــة ومثلت مشــرتياتهم نحو 82 يف 
املئة مــن إجاميل قيمة الــرشاء والغالبية 
العظمى كانت لالستثامر الفردي العامين، 
وتم التداول عىل أسهم 39 رشكة؛ ارتفعت 
منهــا 6 رشكات وانخفضــت 18 أخــرى، 
فيــام اســتقرت أســعار باقي الــرشكات، 
وتصدر سهم الخدمات املالية قامئة أسهم 
الرشكات املرتفعــة بالحد األقىص لالرتفاع 
وهــو 10 يف املئة، فيام جاء ســهم الرؤية 

للتأمني عىل رأس قامئة األسهم املرتاجعة.

انطلقــت أمس أعال مؤمتر عــان للتجارة اإللكرتونيــة والذي تنظمــه وزارة التجارة 
والصناعة بالتعاون مع رشكة أينوفكســيس تحت رعاية معــايل أحمد بن نارص املحرزي 
وزير الســياحة، ويستمر عىل مدى يومني مبركز ُعان للمؤمترات واملعارض. وقدم معايل 
الدكتور عيل بن مســعود الســنيدي وزير التجارة والصناعة كلمة االفتتاح وقال فيها إن 
املؤمتر يتزامن مع اعتاد الســلطنة حزمة جديدة من القوانني والترشيعات التي تهدف 
إىل إدخال تســهيالت عىل بيئة األعال التجارية وفتح مجاالت أرحب لالســتثار املحيل 
واألجنبي من خالل قانون الرشكات وقانون االستثار األجنبي وغريها. وكشف السنيدي 
أنَّ العمــل يتواصل لتطوير النســخة الثانية من برنامج اســتثمر بســهولة تحت إرشاف 
وزارة التجــارة والصناعة لتعمل جنباً إىل جنب مع منظومة الزائر اإللكرتونية )التأشــرية 
اإللكرتونية( ونظام بيان الجمريك واللذين تديرها رشطة عان السلطانية يف حني يحدد 
قانون نظم املدفوعات الوطنية تحت إرشاف البنك املركزي العاين اإلطار العام لوســائل 
الدفع اإللكرتوين والخصم املبارش ســواء من الحســابات البنكية أو حســابات املشرتكني 
يف التطبيقــات اإللكرتونيــة وحســابات الهواتف النقالــة، إضافة إىل قانــون املعامالت 
اإللكرتونية الساري منذ ســنوات ويشتمل عىل آليات التصديق اإللكرتوين تحت إرشاف 
هيئــة تقنية املعلومــات، وهناك جهات حكوميــة وخاصة أخرى تنشــط إليجاد األطر 
القانونيــة والتطبيقات العملية التي تدعم بصورة مبارشة وغري مبارشة تعامالت التجارة 

اإللكرتونية. 

تصوير/ راشد الكنديالرؤية - فايزة الكلبانية

السنيدي: تطوير 
»استثمر بسهولة« 
لتسهيل بيئة أعمال 

التجارة اإللكترونية

البلوشي: التجارة 
اإللكترونية نافذة 

لتنمية المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة 

ودعم رواد األعمال

الزبير: األرباح المتوقعة 
للتجارة اإللكترونية 

تقدر بنحو 3.5 ترليون 
دوالر 
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معالجة التحديات اإلدارية والمالية في المشاريع اإلستراتيجية والتنموية الرئيسية

»األعلى للتخطيط« يستعرض مؤشرات القطاعات المستهدفة في »الخمسية التاسعة«

»القوى العاملة« تختتم حملة التوعية بمخاطر اإلجهاد 
الحراري بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص

متطلبات بيئة العمل المستقبلية في أمسية »إثراء«.. اليوم غدا.. توقيع اتفاقية »توازن« 
ألكاديمية األمن اإللكتروني 

مسقط – الرؤية 

عقــد املجلــس األعــى للتخطيط 
أمس اجتامعه الثالــث لهذا العام 
برئاســة معــايل الدكتــور عيل بن 
مســعود بن عيل الســنيدي وزير 
التجــارة والصناعــة نائــب رئيس 
املجلس األعى للتخطيط وبحضور 

أصحاب املعايل أعضاء املجلس.
واســتعرض املجلــس تقريــر أداء 
االقتصــاد الُعــامين ومــا تضمنــه 

من مــؤرشات اقتصاديــة متعلقة 
بالناتج املحيل اإلجاميل للقطاعات 
الخمســية  الخطة  املســتهدفة يف 
التاســعة خــال الربــع األول من 
العام الجــاري مقارنة بالربع األول 
من عام 2018 حيث يتضح استقرار 
أداء القطاع الصناعي واللوجســتي 
والســياحي والتعدين وزيادة أداء 

قطاع الرثوة السمكية. 
كــام اســتعرض املجلــس تقريــر 
االســراتيجية  املشــاريع  متابعــة 

الرئيســية،  التنمويــة  واملشــاريع 
وســبل معالجة التحديات اإلدارية 
واملاليــة التــي تواجــه بعض تلك 
املشــاريع وبدائل التمويل املتاحة 
خــال الفــرة القادمــة. وناقــش 
املجلــس خطط التنميــة يف بعض 
محافظــات الســلطنة وعى وجه 
الســياحية  الجوانــب  الخصــوص 
ضمن االسراتيجية الوطنية للتنمية 
السياحية  واملخططات  الســياحية 

ملحافظات السلطنة .

مسقط – الرؤية 

اختتمــت وزارة القــوى العاملــة ممثلة 
العامليــة  للرعايــة  العامــة  باملديريــة 
بالتعــاون مع منشــآت القطــاع الخاص 
أمس حملة اإلجهاد الحراري، تحت رعاية 
سعادة سعود بن ســامل بن عيل البلويش 
وكيــل وزارة الربيــة والتعليم للتخطيط 

الربوي وتنمية الوارد البرشية.
وجاءت الحملة لتعزيز الوعي لدى طريف 
اإلنتاج )العامل وصاحب العمل( بأهمية 
اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لتجنب آثار 
ارتفاع درجــات الحرارة يف أماكن العمل. 
وركزت الحملة عــى رشح املخاطر التي 
يتعــرض لهــا العامل يف أوقــات الظهرية 
خال شــهور الصيــف. وتواصــل وزارة 
القــوى العاملة حمــات التوعية مع كل 
صيف، مؤكــدة أهمية تعاون املنشــآت 
بتوفري كافة مستلزمات السامة والصحة 

املهنية لكافة القوى العاملة لديها. 

 وقال ســامل بن ســعيد البادي مدير عام 
الرعاية العاملية بــوزارة القوى العاملة: 
نثمن الجهود الطيبة التي بذلت لتنظيم 
حملة اإلجهاد الحراري، التي اســتهدفت 
املختصــن يف مجــال الســامة والصحية 

املهنية، وأصحاب العمل والقوى العاملة 
يف منشــآت القطاع الخــاص خاصة تلك 
التي تستدعي طبيعة عملها أن تكون يف 
األماكن اإلنشــائية واملكشوفة، سعياً من 
الــوزارة إىل رفع الوعــي بأهمية االلتزام 

بكافــة التدابــري والســبل الوقائية للحد 
مــن املخاطر التي قد تنجــم عن العمل 
يف منشــآت القطاع الخاص طوال أشــهر 
الصيــف، ورضورة تنفيــذ برامــج فعالة 
إلدارة اإلجهــاد الحــراري، وضامن اتخاذ 

كافة اإلجــراءات الازمــة، واالحتياطات 
الرضوريــة لتجنــب اآلثــار املرتبة عى 

ارتفاع درجات الحرارة.
وأضــاف البادي: يــأيت االحتفــال بختام 
لجهــود مباركــة بذلها  الحملــة تتويجاً 
موظفون مخلصون يف عملهم، وترجموها 
بإنجــازات عى أرض الواقــع طوال فرة 
الحملــة، منطلقون من مبادئ راســخة 
لتحقيق تلك الغايــات النبيلة واألهداف 

السامية بصدق عزمية.
 وتطبــق وزارة القــوى العاملــة توقف 
العمــل خال فــرة الظهرية يف منشــآت 
القطــاع الخاص خال الفــرة من الثانية 
عــرشة والنصــف وحتى الســاعة الثالثة 
والنصــف عــرا خــال يونيــو ويوليو 
وأغســطس يف كل عــام، يف إطار حرصها 
عى تعزيز عاقات العمل اإلنســانية من 
خال حامية العاملن من املخاطر وتوفري 

الوسائل الوقائية لهم يف مواقع العمل. 
وتوكــد وزارة القوى العاملة رضورة تقيد 

منشــآت القطاع الخاص بعدم تشــغيل 
العــامل يف املواقع اإلنشــائية أو األماكن 
يف  املرتفعــة  الحــرارة  ذات  املكشــوفة 
أوقات الظهرية وفق الضوابط واإلجراءات 
التي نصت عليها  الئحة تدابري الســامة 
والصحــة املهنيــة يف منشــآت القطــاع 
الخاص الخاضعــة لقانــون العمل. وقد 
نصــت الائحة عــى رضورة تنظيم أداء 
العامل يف ظروف الحرارة وإلزام منشآت 
األجهــزة  باســتخدام  الخــاص  القطــاع 
والوســائل الفنية للســيطرة عى الحرارة 
املرتفعــة الناتجــة عــن املــواد العازلة 
واملمتصــة والعاكســة للحــرارة وتزويد 
أماكــن العمل بأجهــزة التكييف مبا فيها 
أجهزة التهوية الساحبة والتربيد لتخفيف 
الحــرارة وتهيئة بيئة عمل مناســبة ألداء 
العاملــن، كام نصت الائحة عى وجوب 
عزل العمليات وأجهزتها التي تصدر عنها 
درجات الحرارة العالية يف أماكن مستقلة 

بعيدة عن أداء العاملن وحركة العمل.

مسقط – الرؤية 

تنظم الهيئة العامة لرويج االستثامر وتنمية 
الصادرات “إثراء” مساء اليوم ثالث جلسات 
مبادرتها الســنوية “أمســيات اقتصادية” يف 
نســختها الثامنــة، ملناقشــة متطلبــات بيئة 
العمــل املســتقبلية، وذلك يف مبنــى الهيئة 
العامــة للطــريان املــدين )مركــز التدريب( 

بالحيل الشاملية.
وتســلط األمســية الضوء عى بيئــة األعامل 
واالســراتيجّيات  والخطــط  املســتقبل،  يف 
التي ينبغي للمؤسســات تبّنيها يف املستقبل 
لتواكــب التغــريات الرسيعة واملتطــّورة يف 
بيئــة األعــامل خصوًصا يف مجــال التوظيف 
والتدريــب وتأهيل الكــوادر وتنظيم أماكن 

العمل املتجددة.
وقال إســحاق بن خلفان البوســعيدي مدير 

عام التسويق واإلعام يف إثراء: تتغري متطلبات 
العمــل بصــورٍة متزايــدة، فالتطــّور التقني 
يفــرض أشــكاالً جديدة مــن الخدمات التي 
بدورها تتطلب كوادر متتلك مهاراٍت متنّوعة 
قادرًة عى تلبيِة التســارع يف تطّور الخدمة، 
وهــو أمٌر يســتلزم من أصحاب املؤسســات 
والــرشكات الركيز عــى تدريــب موظفيها 

ودعم وتوجيههــم وتقييم أدائهــم لجعلهم 
قادرين عــى املــي قدًما وفــق متطلبات 
األلفّية الجديدة، واألمسية التي تنّظمها إثراء 
الثاثاء املقبل ستناقش أهّم متطلبات العمل 
املستقبيل يف ُعامن، وكيف ميكن تلبية الحاجة 
املتســارعة للتطوير والتجديد يف بيئة العمل، 
وما املهارات التي يجــب أن متتلكها الكوادر 

الشــاّبة اليوم لتجد مكانها يف ســوق العمل 
الجديد، ثم كيــف ميكن للرشكات أن تجذب 
القوى العاملــة املؤّهلة وتدعمهــا وتوجهها 

لتحقق االستفادة امُلثى من مهاراتها. 
ويدير جلســة الحوار صاحب الســمو السيد 
الدكتور أدهم بن تريك آل ســعيد، املؤســس 
“الرشكــة”  ملؤسســة  التنفيــذي  والرئيــس 
مبشــاركة 5 متحّدثــن هم: ســعادة الدكتور 
ســعيد بن حمد الربيعي أمــن عام مجلس 
التعليــم، والفاضلة مليس بنــت نائل الكندي 
استشارية يف االســراتيجية واملوارد البرشية، 
والدكتورة فاطمة بنت محمد البلويش مديرة 
دائرة نظم معلومــات املوارد البرشية بوزارة 
الخدمة املدنية، وأسامء بنت حميد الغابيش 
مستشــارة املوارد البرشية برشكة شل عامن، 
وهــال بــن مســعود الجديدي مديــر عام 

الخدمات االستشارية مبؤسسة تكاتف.

مسقط – الرؤية

للتخصيــص  العامــة  الهيئــة  تحتفــل 
بتوقيــع اتفاقية مرشوع  والرشاكة غداً 
توازن ألكادميية األمن اإللكروين املتقدم 
بالرشاكة مــع رشكة تاليس الفرنســية، 
وذلك تحت رعاية معايل الشيخ عبدالله 

بن نارص البكري وزير القوى العاملة.
وتعد أكادميية األمن اإللكروين املتقدم 
التي دشنت يف نوفمرب املايض أول رصح 
تدريبــي وطني معني بتدريب وتأهيل 
الكوادر الوطنية مبهارات احرافية عالية 
وفــق املعايري املهنية املعــرف بها عى 

مســتوى مؤسســات التدريب العاملية 
األمــن  لربامــج  االعتــامد  ومنظــامت 
اإللكــروين فضــًا عن دورهــا يف دعم 
مختلف القطاعات الحكومية والخاصة 
بالســلطنة ورفدها باملهارات والخربات 
التخصصيــة للتصــدي ألي هجامت أو 
قرصنة إلكرونية ومواجهة أي تحديات 
أمنية يف مجال نظــم املعلومات والحد 
مــن مخاطــر التهديــدات اإللكرونية. 
وتــرشف الهيئــة العامــة للتخصيــص 
والرشاكــة عــى إدارة أكادمييــة األمن 
اإللكروين املتقــدم بالتعاون مع الكلية 

التقنية العليا.

»الغرفة« تبحث آليات تفعيل أنشطة »الصغيرة والمتوسطة«»العمانية للطيران« تستعد إلطالق برنامج »سحاب«
مسقط – الرؤية 

تســتعد املجموعــة العامنيــة للطــريان 
إلطاق برنامــج “ســحاب” يف 6 أكتوبر 
املقبل، ويســتمر لـ 60 يوما يف مســاحة 
مخصصة مبقر املجموعة الرئييس مبسقط.
وسيجمع برنامج “سحاب” نخبة من أملع 
العقول وأصحــاب الخربات من الرشكات 
التابعــة للمجموعــة العامنيــة للطريان، 
إلعادة تصور مســتقبل الطريان يف ُعامن 
ــز يف توفري  ووضع معايــري جديدة للتميُّ

تجربة مميزة للعماء. 
وســيتحد فريق العمل املختار لتشــكيل 
مركز أبحــاث دينامييك يضــم مبادرات 
مثل أسبوع “اخراق املستقبل” مبساعدة 
رواد أعامل بارزين عامليا. كام ســيتضمن 
الربنامــج ورش عمــل مع خــرباء دولين 
لتخطي حدود التميز التشغييل والتجاري. 
وســيكون املوضوع الرئييس لـ”ســحاب” 
وكيــف  املبتكــرة،  التكنولوجيــا  هــو 
ستســتفيد املجموعــة من ذلــك لتوفري 
خدمات رقمية جديدة للضيوف والعماء 

والرشكاء يف املســتقبل. وقــال مصطفى 
الهنــايئ، الرئيــس التنفيــذي للمجموعة 
العامنيــة للطريان: تضــم املجموعة عدة 
رشكات، لكنهــا تبقى مجموعــة واحدة. 
ويتمثل دورنا يف إيجاد الحلول للتحديات 
التــي تواجه قطاع الطريان كهيكل واحد، 
وضــامن عدم وجــود ثغــرات، أو فرص 
ضائعة. وسُيشــكل برنامج سحاب منصة 
النطاق األفكار املميزة التي من شــأنها 

أن تدفــع عجلة التغيــري الكبري يف قطاع 
الطريان يف ســلطنة ُعــامن. ويعد برنامج 
سحاب انعكاساً لقيمة السلسلة املتكاملة 
للمجموعة  التابعــة  الطــريان  لــرشكات 
العامنيــة للطــريان. وتعمــل املجموعة 
العامنية للطــريان، كفريق واحد، بصوت 
واحد وهدف واحــد، عى ربط االقتصاد 
العامين بالعــامل. وبرنامج ســحاب يعزز 

هذه املهمة املميزة.

مسقط – الرؤية 

الصغــرية  عقــدت لجنــة املؤسســات 
واملتوســطة بغرفة تجارة وصناعة عامن 
اجتامًعا برئاسة الدكتور فراس العبدواين 
رئيــس اللجنة يف مقر الغرفــة الرئييس 
مبســقط. وافتتــح العبــدواين االجتامع 
شــاكرا لألعضــاء جهودهــم يف ســبيل 
النهــوض بقطــاع املؤسســات الصغرية 
واملتوســطة، مؤكــدا أهميــة تكثيــف 
الجهــود ومواصلــة تحقيــق األهداف 

املنوطــة باللجنة. واســتعرض االجتامع 
عددا مــن املواضيــع التي تهــم قطاع 
املؤسســات الصغرية واملتوســطة وآلية 
تعزيز األدوار التــي تقوم بها اللجنة يف 
خدمة املؤسســات الصغرية واملتوسطة، 
كــام تطرق إىل األهــداف التي وضعتها 
اللجنــة ومتابعة مــا تم تنفيــذه منها 
وصــوال نحو تحقيق األهــداف املتبقية 
منها خــال الفــرة القادمــة من عمر 

اللجنة. 
وتشــمل أهــداف اللجنــة الركيز عى 

البحوث وإصدار التقارير االستشارية عن 
أهم العوائق والتحديات التي تؤثر عى 
والعمل  واملتوسطة،  الصغرية  املؤسسات 
مع الجهات املختصة لتوصيف وتصنيف 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل رشائح 
حســب نوع العمل والحجم، ومراجعة 
الترشيعــات واملعوقــات التــي تواجــه 
القطاع حســب الرشائح،  إيجاد اآلليات 
مؤسســات  مخرجات  لربــط  املناســبة 
التعليــم وبناء قدراتها لرفد الســوق مبا 

يناسبه من مهارات وقدرات. 

ارشيفية
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مسقط – الرؤية

بلغ إجــايل القيمــة املضافة لألنشــطة غري 
النفطيــة بنهاية العام املايض 20.8 مليار ريال 
ُعاين مســجلة مســاهمة بـ67.7% يف الناتج 
املحــي اإلجايل للســلطنة، بحســب بيانات 

املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات.
وتشــري البيانــات الــواردة يف تقرير )تحليل 
الوضع االقتصادي يف الســلطنة( للربع الرابع 
من 2018 إىل ارتفــاع القيمة املضافة للزراعة 
واألساك بـ8.1% كا ارتفعت القيمة املضافة 
لألنشطة الخدمية بـ 2.3% واألنشطة الصناعية 

بـ1.5% مقارنة بالعام السابق.
وســجلت القيمة املضافة لألنشــطة النفطية 
نحــو 10.8 مليــار ريــال عــاين بنهاية عام 
2018م مقارنــة بنحو 7.9 مليــار ريال عاين 
بالعــام الســابق، حيــث ســاهم االرتفاع يف 
القيمــة املضافة للنفط الخــام بنحو 39% يف 
ارتفاع القيمة املضافة لألنشطة النفطية حيث 
بلغ نحــو 9.2 مليار ريال عاين فيا ارتفعت 
القيمة املضافة للغــاز الطبيعي بنحو %24.3 
لتبلــغ 1.6 مليــار ريال عــاين مقارنة بـ1.3 

مليار ريال عاين بنهاية العام السابق.
وباملجمل منا الناتج املحي اإلجايل باألســعار 
الجارية بحوايل 12.3% حيث ارتفع من 27.2 
مليار ريال عاين بنهاية عام 2017م إىل 30.5 
مليــار ريال عاين بنهاية عــام 2018م حيث 
يعزى هذا االرتفاع إىل ارتفاع متوســط ســعر 
النفــط مــن 51.3 دوالر للربميــل بنهاية عام 
2017م إىل نحــو 69.7 دوالر للربميــل بنهاية 

عام 2018م.
وفيا يخص امليزانية العامة للدولة انخفضت 

قيمــة العجــز املســجل يف امليزانيــة العامة 
للســلطنة بنهايــة عــام 2018م بنحو %29.5 
مســجال 2.6 مليار ريال عــاين مقارنة بنحو 

3.8 مليار ريال عاين يف العام السابق.

وارتفع إجايل اإليرادات بـ28.6% مسجال نحو 
10.9 مليــار ريال عاين بنهايــة عام 2018م 
مقارنــة بنحــو 8.5 مليار ريال عــاين بنهاية 
العام السابق، كا ارتفع إجايل اإلنفاق العام 

ب 10.8% مسجال 13.6 مليار ريال عاين.
ويف مؤرشات التجارة الخارجية، ارتفع الفائض 
يف امليزان التجــاري بنهاية العام املايض بـ3.7 
مليار ريال عاين مقارنة بالعام السابق ليبلغ 

نحــو 5.7 مليار ريال عاين ويرجع الفائض يف 
امليــزان التجاري إىل ارتفاع قيمــة الصادرات 
 16.1 إىل  لتصــل   %26.9 بحــوايل  الســلعية 
مليــار ريال عاين. وانخفضت قيمة الواردات 

الســلعية بنهايــة عــام 2018 بنســبة %2.6 
لتســجل نحو 10.3 مليار ريال عاين مقارنة 
بنحو 10.6 مليار ريال عاين يف العام السابق. 
ويف مــؤرشات الوضع النقــدي ارتفع إجايل 
الســيولة املحليــة )م2( بنهاية عــام 2018م 
بنســبة 8.3% مســجال نحو 17.4 مليار ريال 
عاين مقارنة بنحو 16.1 مليار ريال عاين يف 
العام السابق، بينا انخفض عرض النقد )م1( 
بـــ15.1 مليون ريال عاين مســجال نحو 4.9 

مليار ريال عاين.
وارتفع اجــايل ودائع القطــاع الخاص بنحو 
2.6% بنهايــة عــام 2018 مســجال نحو 14.3 
مليار ريال عــاين مقارنة بنحــو 13.9 مليار 
ريال عاين يف العام السابق. كا ارتفع إجايل 
قيمــة القروض والتمويــل املمنوح من خالل 
البنوك التجارية والنوافذ اإلسالمية بنحو %6.4 
بنهاية عام 2018م ليبلغ نحو 25.1 مليار ريال 
عــاين مقارنة بنحو 23.6 مليــار ريال عاين 
بنهايــة العام الســابق، وارتفــع أيضا إجايل 
قيمة القروض الشخصية بـ 2.4% ليسجل 8.4 
مليار ريال عاين يف حني بلغ متوســط ســعر 
الفائدة عــى إجايل القــروض 5.3% مقارنة 

بنحو 5% بنهاية العام السابق.
وارتفع إجايل قيمــة األصول األجنبية بالبنك 
املركــزي العاين بنســبة 8.1% مســجال نحو 
6.7 مليــار ريــال عاين بنهاية عــام 2018م، 
مقارنــة بنحــو 6.2 مليار ريال عــاين بنهاية 
العام الســابق. وارتفع حجــم القوة الرشائية 
للريال العاين بنهاية عام 2018 بنســبة %4.4 
حيث سجل مؤرش سعر الرصف الحقيقي نحو 
104.6 نقطة مقارنة بنحو 100.2 نقطة بنهاية 

العام السابق.

فائض الميزان التجاري يرتفع إلى 5.7 مليار بنهاية العام الماضي

20.8 مليار ريال إجمالي القيمة المضافة لألنشطة غير النفطية بنسبة 67.7 % من الناتج المحلي

مسقط – الرؤية 

طرحــت الرشكــة العانيــة للتنمية 
التنفيذية  الذراع  السياحية )ُعمران(، 
الحكومية لتطوير القطاع الســياحي 
الفــرص  مــن  عــددا  الســلطنة،  يف 
االستثارية الجديدة يف الجزء الرشقي 
من مدينة العرفان. وتشمل االستثار 
يف فنــدق “إيبيــس ســتايلز” الــذي 
يضــم 282 غرفــة من فئــة 3 نجوم، 
والواقع بجوار مركز عان للمؤمترات 
واملعارض، إىل جانب مبنى للمكاتب 
مبساحة تأجري إجالية تبلغ 16,000 
مــر مربع يف مجمــع األعال مبدينة 
العرفان، ومن املخطط أن تقوم رشكة 
عمران باســتئجار جزء منه لتأســيس 

مقرها الرئييس.
وقال صالح بن ســامل الغــزايل، نائب 
الــرشاكات وعالقات  الرئيس لتطوير 
نشــجع  ُعمــران:  يف  املســتثمرين 
املؤسســات االســتثارية عى اغتنام 
هــذه الفــرص يف املــرشوع املتنامي 
الذي يتمتع مبوقع اسراتيجي كوجهة 

رائدة يف قلب العاصمة تشــكل بوابة 
حرضيــة عرصيــة للــزوار واملقيمني 
واألعــال. كــا أن الجــزء الرشقــي 
من مدينــة العرفان منطقــة حيوية 
تحتضــن مركــز عــان للمؤمتــرات 
واملعارض الذي يرتبط بفندق كراون 
بــالزا مســقط الجديــد وأول فنادق 
عالمــة جــي دبليــو ماريــوت التي 
سيتم افتتاحها يف مســقط. باإلضافة 
إىل مجمــع األعــال - الــذي يضــم 
مقر عانتــل الجديد - ويعد منطقة 

مخصصة الحتضان املبــاين واملكاتب 
الرئيسية للمؤسســات- وتقوم رشكة 
ُعمــران بتوفــري مســاحات واســعة 
وســط بيئة أعال ذكيــة ومنوذجية 
الستقطاب املستثمرين لالستفادة من 

الفرص املتاحة لالستثار.
وســيجري تحديد الحد األدىن لحجم 
االســتثار من قبل رشكة ُعمران عى 
أســاس العدد النهايئ للمســتثمرين. 
وتدعــو رشكة ُعمــران املســتثمرين 
املهتمــني إىل تقديــم خطــاب إبداء 

رغبة وإرساله عرب الربيد اإللكروين يف 
موعد أقصاه 31 أكتوبر. ومتتلك رشكة 
ُعمــران ســجاًل حافاًل من املشــاريع 
واألصــول الســياحية الرائــدة، التي 
تتــاىش مــع االســراتيجية الوطنية 
للســياحة 2040. كا تساهم الرشكة 
يف تحفيز االســتثار عرب بناء رشاكات 
اسراتيجية مع مســتثمرين إقليميني 
ودوليــني لخلــق منافــع اجتاعيــة 
ومســتدامة  ملموســة  اقتصاديــة 

للسلطنة.

مسقط – الرؤية 

تنظم “ديــم” غــدا األربعاء لقــاء مجتمعًيا 
للتعريف مبشاريع إنشاء شبكات توزيع املياه 
يف والية الســيب تحت رعاية ســعادة الشيخ 
إبراهيــم بــن يحيــى الرواحي وايل الســيب 
وبحضــور ممثي الوالية يف مجلس الشــورى 
واملجلــس البلدي وعدد من املشــايخ و أبناء 

الوالية وذلك مبكتب سعادة الوايل.
وتهدف “ديم” من خالل اللقاء إىل استعراض 

مشاريع شبكات توزيع املياه الجاري تنفيذها 
يف الواليــة يف مناطق  حلبان واملعبيلة الثامنة 
السادســة  والخــوض  والسادســة  والرابعــة 
واملوالح 11 إىل جانب املشــاريع املســتقبلية 
واملخطــط تنفيذهــا خالل الفــرة املقبلة يف 
الوالية. ويأيت اللقاء ضمن الخطة االسراتيجية 
لالتصاالت يف ديم، وتركز عى إرشاك املجتمع 
املحي يف تنفيذ املشاريع وتعريفه ومناقشته 
باملشــاريع املســتقبلية والجاري تنفيذها يف 

مختلف الواليات. 

»ُعمران« تطرح فرًصا استثمارية جديدة في مدينة العرفان

مناقشة خطط عمل »صاحبات 
األعمال« في »الغرفة«

برنامج تعاون بين »مدائن« و»دليل للنفط« لدعم رواد األعمال

»ديم« تستعرض مشاريع شبكات 
توزيع المياه في السيب.. غدا

صالح الغزايل

مسقط - الرؤية 

عقدت لجنة صاحبــات األعال بغرفة تجارة 
وصناعة عان اجتاعا برئاسة املهندسة بهية 

الشعيبية يف مقر الغرفة الرئييس مبسقط. 
وناقش االجتاع اســتكال اللقاءات الدورية 
التــي تنظمها لجنة صاحبــات األعال تحت 
شــعار “نحن ننجز” والتي تهدف من خاللها 
إىل تعزيــز دور رائدات األعال وإكســابهن 
املهارات الالزمة إلدارة املشاريع الخاصة بهن، 
وتم االتفاق عى تنظيم حلقة عمل للتدريب 
عى مهارات التسويق، وتستهدف املبتدئني يف 

مهارات التسويق.
كا ناقش االجتاع خطة اللجنة خالل الفرة 

املقبلة وتحديد أهم الفعاليات التي تســتعد 
اللجنــة لتنظيمهــا ومنهــا دورات تدريببــة 
متخصصة لتشجيع املرأة العانية عى دخول 
مجــاالت عمل جديدة تحتاجها الســلطنة يف 
قطــاع التكنولوجيا وغريه،  كــا تم التطرق  
لالحتفــال بيوم املرأة العانيــة يف 17 أكتوبر 
مــن كل عام، مــن خالل تنظيم لقاء موســع 
لصاحبات األعال العانيات بهدف التعارف 
وتبــادل املعرفة والخربات املختلفة وتوســيع 
مداركهــن حــول ريــادة األعــال. وبحــث 
االجتاع االســتعداد لتنظيم زيارات ملحافظة 
والتجارب  الخــربات  لتبادل  مســندم وغريها 
الناجحة، كــا ناقش االجتــاع وضع خطط 

مبدئية ملشاريع ومبادرات  2020 . 

مسقط – الرؤية 

وقعــت املؤسســة العامــة للمناطق 
الصناعية – مدائن، برنامج تعاون مع 
رشكة دليل للنفــط، إحدى الرشكات 
الرائدة املنتجة للنفط، بهدف توطيد 
العالقــات بــني القطاعــني الحكومي 
والخاص مبا يخدم الصالح العام، حيث 
توفر “مدائن” مبوجب الربنامج قوائم 
الرشكات والفــرص الوظيفية املتاحة 
يف مختلــف املجاالت واألنشــطة يف 
الســلطنة، وتبادل أفضل املارســات 
والتســهيالت مــع املركــز الوطنــي 
لألعال لدعم رواد ورائدات األعال 
العانيني مبا يتالءم مع أهداف رشكة 
دليل للنفط، إضافة إىل تعاون الرشكة 
مــع أكادمييــة “مدائــن” يف مجــال 
التدريــب والتوظيف لزيادة التعمني 
وتنمية مهارات القوى العاملة كجزء 
الرئيــيس لربنامج القيمة  من الهدف 

املحلية املضافة. 
ووّقــع برنامــج التعــاون مــن جهة 
مدائــن، الرئيــس التنفيذي هالل بن 
الرشكة  جانب  ومن  حمد الحســني، 
رئيســها التنفيذي زانج شنج، ونائب 

الرئيس التنفيذي عبدالله الشنفري.
وتهــدف “مدائن” من خالل الربنامج 
إىل تنفيــذ دورها التنمــوي وتحقيق 
إيجــاد  املتمثــل يف  العــام  هدفهــا 
تنميــة اقتصادية واجتاعية شــاملة 
ومستدامة مرتكزة عى قدرات شبابها 
وســواعدهم وتعزيز دورهم يف البناء 
والتنميــة؛ حيث تم مؤخراً تأســيس 
أكادميية مدائن الصناعية بغية توفري 
برامج تدريــب مهنية وفنية لتدريب 
وتأهيــل العاملــني العانيــني ورفع 

إنتاجيتهم وجاهزيتهم لسوق العمل 
وفق احتياجــات ومتطلبات املصانع 

والرشكات.
لربنامج  األكادمييــة مواصلــة  وتــأيت 
تدريــب الكــوادر الوطنيــة العاملة 
يف املصانع والــرشكات، والذي قامت 
“مدائن” من خاللها بتدريب الكوادر 
الوطنية خالل الفرة بدءا من 2011، 
حيث ارتأت “مدائن” التوسع فيه من 
خــالل هذه األكادميية لتشــمل كافة 
الجوانــب املهنية والفنيــة للوظائف 

التــي تحتاجهــا الــرشكات واملصانع، 
كا يأيت الربنامــج تعزيزاً لدور املركز 
الوطني لألعال الذي دشنته املؤسسة 
العامة للمناطق الصناعية - مدائن يف 
العام 2013م، ليكون حاضنة رئيسية 
للمرشوعات الصغرية واملتوســطة يف 
الســلطنة، من خــالل تقدميه للدعم 
الفني واإلداري واللوجستي والتوعوي 
للمشاريع الناشــئة واألفكار املبتكرة 
بغيــة الوصــول ملشــاريع ذات نفع 
اقتصادي وقيمة مضافة للبالد، إضافة 
إىل دوره يف تطويــر املجتمع العاين 
بدفــع عجلــة النمو االقتصــادي من 
خالل خلق الوعي حول ريادة األعال 
وإلهــام الجيل الجديد من الشــباب 
الستكشاف إمكانياتهم وقدراتهم عى 

تأسيس وريادة األعال الخاصة.
ويهــدف املركز بشــكل أســايس إىل 
تأســيس قنــوات للحــوار والتواصل 
بني املجتمعات وأصحــاب املبادرات 
التجاريــة ورجال األعال وتشــجيع 
الــرشكات الصغرية واملتوســطة عى 
مــن  املحليــة  األســواق  يف  الــربوز 
خالل احتضان املبادرات واملشــاريع 

املتخصصة مبختلف القطاعات.

أرشيفية
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املدير العام - رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

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

املحليات
محول: 207 , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
االعالنات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

مؤسسة عامن للصحافة والنرش
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

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

»رصاع املاوية واللينينية«

حدثني أحد األصدقــاء مؤخرًا عن تجربته الشــخصية 
وانطباعه الشــخيص حني زار كل من بكني وموســكو يف 
آواخر الســتينيات من القرن الفارط بدعوة من قيادات 
حزبية يف الصني وروسيا بقصد االطالع عىل تجاربهام يف 

تطبيق الشيوعية.
وبدأت الزيــارة ببكني ولعدة أشــهر تخللتهــا زيارات 
ميدانيــة ومحــارضات ودروس ُمعمقــة عــن الفكــر 
الشيوعي املاوي الذي أنتجته الصني يف العهد الجمهوري 
لبناء الدولة الصينية املعارصة، ثم انتقل إىل موســكو يف 
زيــارة مامثلــة يف املدة والربنامج كذلــك. ما لفت نظر 
محــديث هو التنافــس الكبري بني املدرســتني ودفاع كل 
منهم املســتميت عــن أحقيته يف النهج الشــيوعي يف 
الفهم والتطبيق، وكانت من أكرب العبارات التي سمعها 
ُمحــديث مــن الجانب الصينــي يف توصيف الشــيوعية 
اللينينيــة هو وصفهــا بـ”الشــيوعية اإلمربيالية” وهو 
وصــف غريب وعجيــب ويدمج بني فكرين سياســيني 
متناقضني يف الظاهر وهام الشيوعية واإلمربيالية والتي 
تنســبها الشيوعية للرأساملية املتوحشة يف آخر فصولها 

وقبيل انهيارها.
وحــني غادر ُمحديث بكني ووصل موســكو ســمع ورأى 
ما يطابق ذات النظرة والشــحن مــن قبل الروس ضد 
الشيوعية املاوية، فكانت الدهشة عظيمة ملحديث حني 
تبــني له عمق الــرشخ بني املدرســتني يف فهم نظريات 
العــامل االقتصادي/االجتامعي كارل ماركس واســتنباط 
ما يــروق لكل منهم مــن فهمها ومســاحة وممكنات 

تطبيقها.
كان محــديث ينظــر بالكثري من الغرابــة إىل وجهة نظر 
الصينيــني وتوصيفهم للشــيوعية اللينينية ويعتقد أنها 
ناتجة عن رصاع عقائدي كبري بني املنظومتني والنظامني 
وصــل إىل حــد الفرز النهــايئ، ويف املقابــل يعتقد بأن 
النظريــات اللينينية هــي أقرب إىل الواقــع والتطبيق 
واالنتشــار بحكم شــيوعها يف العامل نتيجة الدعم واملد 
الســوفييتي حول العامل مقارنة بحضور الصني الخجول 

يف تلك الحقبة الزمنية.
بعــد أن أتم محــديث الكالم عــن تجربتــه وانطباعاته 
عقبــت عليه من واقــع قراءايت ومعلومــايت املتواضعة 
عن التجربتــني واألهم من ذلك هو اســتنطاق النتائج 
عىل أرض الواقع اليوم وعناوينها األبرز انهيار املنظومة 
السوفييتية فكرًا ونظاماً وتغول املنظومة الصينية دولة 
وسياسات مع صمود ذات الفكر املاوي وتطوره ومرونته 
يف التعاطــي مع مقتضيــات العرص وســريورة التاريخ. 
وذكــرت مُلحديث أن األيام برهنــت أن الفكر املاوي كان 
أصلــب وأكرث واقعية من الفكر اللينيني، عىل اعتبار أن 
الفكر املاوي نبــع من حاجــات الجمهورية وتطلعات 
قادتها مع التناغم التــام والتوافقية الجلية مابني الفكر 
الشيوعي والفلسفة الكونفوشيوسية واملوروث القيمي 
للحضارة الصينية، لهذا مل يســتفز الفكر املاوي املجتمع 
الصينــي يف عقيدته وموروثه بل طورها ومنا من خاللها 
فقادهــا بهــدوء ومرونة وتطور بها فــام جعل للاموية 
حاضن شــعبي قوي يف الصني هــو تناغمها الواضح مع 
املــوروث القيمي والتقاليد املهنية والعملية يف املجتمع 
الصيني وتشجيعها ودعمها للفالحة واملهن والحرف، ثم 
أتت الشيوعية املاوية يف مرحلة الحقة لتتسلح وتغرتف 
من املوروث الفلســفي الكونفوشــيويس ملواكبة العرص 
وتطوير ذاتها ومراجعة نفسها دون أدىن شعور بالخجل 
أو الرتدد مــن النقد الذايت البناء مــن داخلها أو النظر 
إىل اتهامــات اآلخرين- غري املوضوعيــة- لها باالنقالب 
عىل ثوابتها وقناعاتها، فكان الحصاد اليوم دولة عمالقة 
ونافــذة بكل املقاييــس، حيث أمثــرت املاوية مجتمعا 
صينيــا متناغــام مع واقعه وسياســات قيادتــه وملتًفا 
حول وطنه ومكاســبه، فاملاوية التــي دعمت االقتصاد 
التقليدي للصينيني ومل تتنكر له- وهي قاعدة اقتصادية 
علمية صحيحة - اســتطاعت الحًقا وبكل ارتياح تنفيذ 
اســرتاتيجية القدمني وهي التصنيع الزراعي من فائض 
املنتجات الصينية والذي غزا العامل اليوم، حيث اعتربت 
املاويــة قطــاع الزراعة القــدم الواحــدة أواًل لتحقيق 
االكتفــاء الــذايت واألمن الغــذايئ، وشــمل األمر كذلك 
تطويــر جميع القطاعات التقليديــة املوروثة الصناعية 

منها والحرفية وفق اسرتاتيجيات بعيدة املدى.
بينام قفزت الشــيوعية اللينينية عــىل جميع مكونات 
املوروث القيمي والحضاري للمجتمع الرويس القيرصي 
من دين وعــادات وتقاليد ومكونــات برشية وفككتها 
وأعادت تركيبها مجدًدا بصور أقرب إىل التضاد والكراهة 
والقــر يف كامل جغرافياتهــا، واتجهــت إىل التصنيع 
الثقيل إىل حد الهوس وعىل حســاب قطاعات إنتاجية 
أخــرى كالصناعــات التحويلية والصناعات املتوســطة 
والصغــرية وقطــاع الزراعة فكان حضورهــا يف خارطة 
االقتصــاد العاملي حينها ولغاية اليوم حضورا تســليحيا 
بالدرجة األوىل كثمرة من مثار الصناعات الثقيلة يف عهد 
الزعيم يوســف ســتالني، أما بقية الصناعات فحضورها 
الزال خجواًل ومحدوًدا، والنتيجة اليوم أمام أعيننا حيث 

مل يعد للشيوعية اللينينية من أثر أو وجود ُيذكر يف بالد 
نشــأتها األوىل روسيا سوى حزب صغري ومحدود التأثري 

يف مجلس الدوما.  
الشيوعية اللينينية أجهزت عىل النظام القيرصي حامي 
ورمز الكنيســة األرثوذوكســية وأجهزت عىل الكنيسة 
ثم املوروث اإلمياين لشــعوب الجمهوريات السوفييتية 
ثم عبثت بالدميوغرافيا الســوفييتية بالتهجري والرتحيل 
إلحداث تغيريات يف املكونات الطائفية والعرقية وإعادة 
إنتاجهــا وفق الرؤية الشــيوعية اللينينية، وأغلب قادة 
الثورة البلشــفية عام 1917م كانــوا من اليهود الروس، 
بــل وأبرز قادتها من غري اليهود كلينني وتروتســي كانا 
متزوجــني من يهوديــات، وهذا يضع عالمة اســتفهام 
كــربى عــىل دور اليهــود ومصلحتهــم يف اإلجهاز عىل 
القيرصيــة والكنيســة الرشقيــة وإعادة إنتــاج الدولة 
ومكونــات املجتمع وفــق نظرية تبدو للعــامل معادية 
ملكونات الشخصية اليهودية ونفسيتها الجشعة ولكنها 
يف الباطن تحمل رســالة إمربيالية ومهمة كنسية غربية 
ملواصلة أهداف الغرب وسعيهم الدائم لتحطيم روسيا 
القيرصيــة كمدخل مريــح لتحطيم الكنيســة الرشقية 
األرثوذوكســية بأي مثــن وتحت أي عنــوان، لهذا أتت 
الثورة البلشــفية غريبة عىل الروس وأدخلت معها كل 
غريــب عليهم وصــادرت كل مألوف لهــم فتحملوها 
بخوف ورهبة حتى زالت دون طقوس أو مراسم، حيث 
اســتعاد الروس بعدها كل موروثهــم الروحي والقيمي 
والحضاري وبقوا أوفياء لكنيســتهم وانتامئهم الرشقي 
وعــادت القيرصية يف ثياب معارصة كجمهورية تواكب 
العرص وبرئاســة قيرص يدعى فالدميري بوتني. والغريب 
العجيــب يف مــوروث الثورة البلشــفية أنهــا ُتجرم أي 
حديــث عنها بعلميــة وموضوعية منذ نشــأتها ولغاية 
اليــوم، كتجريم الغــرب - ولغاية اليــوم - ألي حديث 
علمي وموضوعــي يتناول النازيــة أو حقيقة  املحرقة 
النازيــة لليهــود. فنظــرة الشــيوعية املاويــة الصينية 
وتوصيفها للشــيوعية السوفييتية كشــيوعية إمربيالية 
تبدو اليوم أقــرب إىل الواقع باســتعراض تاريخ الثورة 
وأســبابها وأهدافها ورموزها وقادتها ثم مامرساتها عىل 
األرض ومراحلهــا وصواًل إىل انهيارها وانهيار دولتها عام 

1989م.
مل يكــن ماوتــي تونج زعيــاًم عادًيا كبعــض الزعامء 
ممن يتوقون للســلطة وقيادة أوطانهم وإصالح عرثاتها 
وتنميتها، بل كان زعياًم طليعًيا اســتثنائًيا يتوق ويحلم 
بإعادة إنتاج الصني كدولة وحضارة وتســويقهام للعامل 
بأدوات العــرص ومقتضياتــه، لهذا انفتــح الرفيق ماو 
خالل ثورته الثقافية ورحلته الفكرية عىل ثقافات العامل 
قاطبــة وتجاربه التاريخية وغــاص يف موروث البرشية 
رشًقــا وغرًبا – كزعيــم ومفكر ومنظر صاحب رســالة 
وقلــم ومرشوع - ليرثي تجربتــه ويحصنها من العرثات 
والضمــور، حيــث يذكر املناضــل العريب الفلســطيني 
أحمد الشــقريي لقاءه األول مع الزعيم ماو يف منتصف 
الســتينيات مــن القرن املنــرصم بعد تأســيس منظمة 
التحريــر الفلســطينية برعايــة الزعيــم الخالد جامل 
عبدالنــارص ورئاســته لهــا؛ حيث أطــرى املناضل عىل 
الزعيم ماو وأبدى له إعجابه الشديد بالثورة الثقافية يف 
الصني، حينها قاطعه الزعيم ماو وقال له: لقد استفدت 
مــن تجربة نبيكــم محمد والذي أقام نــواة لدولته يف 

املدينة حني تعذر عليه فتح مكة!
العقلية الصينية متأثرة بالفكر الكونفوشيويس

“فليقم األمري بدوره كأمــري، والتابع كتابع، وليقم األب 
بــدوره كأب، واالبن كابن”.. كونفوشــيوس؛ ويعني أن 
يؤدي كل فرد عمله بجدية وإخالص. ووصف السياســة 
بالقول: “إنها اإلصالح، فإذا جعل الحاكم نفســه أســوة 
حسنة لرعيته، فلن يجرؤ أحد عىل الفساد”. كام ساعد 
تأثري الفكر الكونفوشــيويس عىل العقلية الصينية اللينة 

كثريا يف الحفاظ عىل االستقرار السيايس يف الصني: 
سياسة املراحل واإلصالح

“ال يهم الســري ببطء طاملا أنك ال تتوقف عن الســري”.. 
كونفوشيوس.

“العاقل ال يخجل من إصالح عيوبه”.. كونفوشيوس.
-------------------------------

قبل اللقاء:
حقيقة ما يؤرق الغرب اليوم يف التجربة الصينية ليست 
الطفــرة االقتصاديــة الهائلة وال يف النفــوذ االقتصادي 
العاملــي املتفــرد، وال يف إحالل وتطبيــق نظرية الحزام 
والطريق والتي أسقطت نظرية التنافس وأحلت محلها 
الرشاكة والنديــة يف العالقات الدولية والتعاون الدويل، 
بل يف صمود الشــيوعية املاويــة أواًل ومناعتها من كل 
غــزوات الغــرب ومؤامراته، ويف فضح الصــني للنظرية 
الغربية املســتهلكة والتي تــروج لها الدوائــر الغربية 
للهيمنة وتكريس التبعية للشــعوب املســتهلكة للفكر 
الغــريب وهي نظرية “ال تنمية بــال دميقراطية” والصني 
منت وتغولت وســادت العامل وبال دميقراطية، بل بقيم 

حضارية وفكر مرن مستنري.
وبالشكر تدوم النعم.

التجارة اإللكترونية.. فرص وتحديات
االنشقاق الصيني 

السوفيتي
منذ انبــالج فجر الثــورة الصناعيــة الرابعة، 
ر التقنــي مل يتوقف عن حــدٍّ معني،  والتطــوُّ
بل يواصل مســاره التقدمي نحــو آفاق تعزِّز 
ق االستدامة املأمولة يف  النمو االقتصادي وتحقِّ
العديد من القطاعات؛ ومــن أبرزها: التجارة 
اإللكرتونيــة، التي اســتفادت مــن التقنيات 
الحديثة حتــى تحوَّلت إىل منظومة اقتصادية 

كبرية تقدر قيمتها برتيليونات الدوالرات.

وإدراًكا من الحكومة الرشيدة بأهمية التجارة 
اإللكرتونية، ودورها يف تنمية االقتصاد، انطلقْت 
أمــس أعامل مؤمتر عامن للتجارة اإللكرتونية، 
بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة، وقد شهد 
املؤمتر حديــثَ معايل الدكتــور وزير التجارة 
والصناعة عــن رضورة تحديــث الترشيعات 
املرتبطــة بالتجــارة اإللكرتونيــة والتســويق 
الرقمــي؛ من أجل تعظيم االســتفادة يف هذا 

الجانب. ولقد قطعت السلطنة بالفعل شوطا 
كبريا فيام يتعلق بتهيئة البيئة املناســبة لنمو 
األعامل التجارية بشــكل عام؛ منها: مجموعة 
مــن القوانني الداعمــة لالســتثامر، والهادفة 
لتقديم املزيد من التسهيالت يف بيئة األعامل 
التجاريــة، وفتــح مجاالت أرحب لالســتثامر 

املحيل واألجنبي.
... إنَّ الجهــود الراميــة إلتاحة املجــال أمام 

منو أكــرب للتجــارة اإللكرونية، عــرب تحديث 
الترشيعــات ذات العالقة، وتحفيــز االبتكار 
يف هــذا الجانب، ودعم توجــه رواد األعامل 
وأصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة نحو 
التسويق اإللكرتوين ملنتجاتهم؛ ألمٌر سيسفر يف 

نهايته إىل انتعاشــة حقيقية 
لألعــامل التجاريــة ويوفــر 

فرص العمل للشباب. 

رؤية

علي بن مسعود المعشني
Ali95312606@gmail.cim

ُيقــال “ال مُيكنــَك أن تحلَّ مشــكالت اليوم بأفكار 
األمــس” وعىل ِغراِر هذا املعنــى نقول “ال ميكنك 
السري نحو املستقبل مبفاهيم املايض”، فام املشكلة 
يف ذلــك؟ إذا أدركنــا أننا ال مُيكــن أن نتحرك نحو 
األمام إال بقــدر املفاهيم التي نرى بها العامل، فإننا 
سنفهم أن املشكلة تكمُن يف أن املفاهيم إن ظلَّت 
هي ذاتها راكدًة، ســاكنًة، تتشــبَُّث بقناعاتها رغم 
التغــري الذي يحــدث يف مجريــات التحوالت عىل 
عــد، فإن تلــك املفاهيم هــي ذاتها  مختلــف الصُّ
العقبات الكأداء التي توقفنا عن الســري ُقدماً نحو 

املستقبل. .!
ال مُيكننا أن نحث الســري نحو املســتقبل ملجرد أن 
ابة بأننا  نرفع شــعارات برَّاقة، تحتضُن عبارات جذَّ
نتوجه إىل املســتقبل بعزميٍة ورؤية وحصافة فكر، 
ــدًة ومعربًة عن  دون أن تكون تلك العبارات مجسِّ
املفاهيم التي بتنا نعتنقها بقناعٍة تامة، ذلك أشبه 
بقول الفيلســوف الهندي طاغــور “ال مُيكنك عبور 
البحــر مبجرد الوقوف والتحديق يف املاء” وال مُيكن 
كذلك العبور نحو املســتقبل برفع عباراٍت جوفاء، 
بل القصُد هــو أن تصنَع ســفينة، لكن لي تصنع 
ســفينة ال ميكنــك أيضــاً أن تصنع ســفينًة بقرع 
الطبول )كمثل رفع الشــعارات( لي تلمَّ الكفاءات 
القــادرة عىل صنعهــا والعبور بها فــوق البحر بل 
األمــُر يف مضامينــِه العميقة مثلام قــال الفرني 
أنتونيــو دي ســانت )1900-1944(: إذا أردت أن 
تبني ســفينة فال تقرع الطبول للرجال يك تكلفهم 
بجمــع الحطب، ولكن بدالً من ذلك إِْلهم أخيلتهم 
بالبحر الواســع الذي ليس له حدود”، اإللهاُم هنا 
ُ املفاهيم، والتي بدورها ستصنع  هو الذي ســُيغريِّ

املستقبل. 
بيَد أن الســائد هو أننا نريُد أن نتجه إىل املستقبل 
باملفاهيــم ذاتها التي كانت مالمئًة لألمس، وال زلنا 

نتمســك بقناعة أن هــذه املفاهيــم صالحٌة لكل 
زمــاٍن ومكان عــىل اإلطالق..! وإذا كنَّا نســلُِّم بأن 
الكثــري من املفاهيم صالحة لــكل زماٍن ومكان إال 
أن بعــض املفاهيــم ال ميكن أن تكــون صالحة يف 
ميادين اإلدارة، والسلطة، والسياسات، واإلجراءات، 
والقوانــني، والترشيعات، واملعالجــات، ولهذا فقد 
لت  نتــج عن عــدم تغــري املفاهيم معضــالٌت عطَّ

مسارات التنمية، وحراكها املرسوم.
مــن تلك املفاهيم “الدوران حول املشــكلة وعدم 
د عالجها يف أساســها”، ومعنــى ذلك أن كثرياً  تقصُّ
من املشــكالت املتعلقة بإعــداد الكفاءات املالمئة 
للعمل، مشــكالت الباحثني عن عمل، املشــكالت 
الفنيــة للتخطيــط، مشــكالت ناتجة عــن توزيع 
الرثوة، وأولويات املشاريع، الثغرات التي ينفذ منها 
الفساد، كل هذه املشــكالت وغريها يتم االلتفاف 
ا بإنشــاء مؤسسات تتوالُد عنها مؤسسات  عليها إمَّ
وتتعطل الحقاً كل هذه السلســلة من املؤسسات 
ألنَّ املشــكلة تظل قامئة يف املصــدر، أو ينتج عنها 
لجــان فتميت املوضوع من أساســه، كام يقول د. 
ل  غازي القصيبي “إذا أردت أن تقتل قضية، فشــكِّ

لها لجنة”..!!.
ومــن تلك املفاهيــم تكليف مــن ال ميتلك الخربة 
والكفاءة لقيادة التغيري، وهــذا ينطبُق عليه املثُل 
القائل”فاقــُد اليشِء ال يعطيه” فكيــف تتوقُع أن 
ُيحــدث التغيــري ممــن ال ميلــُك أدوات التغيري يف 
نفســه، فتجُد أن الســفينة وقد أضحت بني يديه 
ٍة إىل ضفٍة، ال يعرُف لها مساراً،  وهي ترتنَُّح من ضفَّ
وال يعلــُم لها مصرياً ..!! وســبب تلــك االختبارات 
تعــود العتباراٍت ال عالقــة لها باملهنيــة والكفاءة 
يف العمــل..! أحُد هؤالِء دخــَل عليه أحد امُلنظمني 
لســباقات الهجن يف مكتبه الرســمي، فقال له: قل 
تم. قــال: تم، قال: تدفع لنا مبلغاً كذا.. )ني هذا 

املسؤول أنَّ الضيف زاره يف مكتبه يف الوزارة وليس 
يف مجلِس بيته(..!

ومن تلــك املفاهيم ترُك الســفينة تقود نفســها، 
بدالً مــن اتخاذ أي قــرار يرضُّ بالســفينِة وأهلها، 
فتبقى أنظمُة العمل قامئة عــىل ِقَدِمها، والقوانني 
والترشيعات معمــوٌل بها عىل رغم املتغريات التي 
تجاوزتهــا بســنواٍت بعيدة، وهذا األمــر يعوُد إىل 
عدم متكــني الكفاءات بالصالحيات والقرارات التي 
تؤدي إىل التغيري يف حينه، بل شــيوع الخشية من 
أن أي تغيري سوف ُيلحق باملكتسبات الرضر البالغ، 
فيرتاجــع كل صاحب قــرار إىل الوراء جراء الخوف 
من فقدان امليزات يف حالة التغيري إيجاباً أو سلباً..! 
ومن تلك املفاهيم أن امُلعالجات، واتخاذ القرارات 
يجب أن تأخذ وقتاً مديداً من الدراســة، والتفكري، 
والتمحيص، وتدبُّر النتائج، وتخيُّل العواقب، وهذا 
يســتغرُق وقتاً طويــاًل جداً، ال يتــالءُم مع طبيعة 
هذا العرص التي تســتلزم رسعة اتخاذ القرار، وحّل 
املشــكالت بصورة فورية، ألن العامل ميلٌء بالفرص 
والتحديات وكلهــا تجري بوتــريٍة رسيعة ال تؤمن 

ر.  مبفهوم البطِء، والنظر، والتفكُّ
أخربين أحد رجــال األعامل أنه جــاَء برجل أعامل 
ثري جداً من إحدى الدول الرشق آســيوية، يحمل 
حقيبة بهــا مئات املاليني لغرض االســتثامر، وبعد 
أن اجتمــع مع مجموعة ممــن يقال عنهم “رجال 
أعامل”، أرسَّ يف نهاية اليوم إىل صاحبنا قائاًل: رجال 
األعــامل يا صاحبــي هم الذين يقــررون يف وقتها 
اقتناص الفرصة، وليس أولئــك الذين يعودون إىل 
مجلس اإلدارة، وهذه تعود إىل الجمعية العمومية، 
فالفرص ال ميكنهــا أن تنتظر، وإنني ملغادر إىل بلٍد 
أجُد فيــه أصحاب قرارات حاســمة وآنية، وهكذا 

فعل ووجَد ما ُيريد..!! 
ومن تلك املفاهيــم أن الرتاجع عن القرارات التي 

تتخذ ال يعــدُّ أمراً جيــداً لصاحب القــرار، فتظل 
الكثري من املشــكالت الناتجة عــن تلكم القرارات 
أعظــم أثراً مام كان قبل اتخاذها، ألنها ســارت يف 
االتجــاه الخاطــئ، أو أن آثارهــا مل تكــن متوقعة 
الحدوث، وقــد كان األجدى أن يتــم تغيريها فور 
اكتشــاف آثارها الوخيمــة، ألن املكوث مع الرضر 
أعظــم أثراً من إصــالح الرضر يف حينــه، يقول يل 
أحد صنَّاع القرارات يف إحدى املؤسســات الخاصة: 
أصــدرُت توجيهايت ألحد املراكــز التي أرُشف عليها 
 if you fail,fail ًبالقول:”إن فشلتم فافشلوا رسيعا
fast “ إلمياين بأن النظر لألمور وهي تتدهور بحجة 

أن الوضع سيتحسن ليس من الحصافة يف يشء..!
لقد رضبُت فيام ســبق بعض األمثلة عىل املفاهيم 
لــة للتنمية، والتي ال ميكُن لنا أن نخطو ُقدماً  املعطِّ
ــُك بها نحو املستقبل إال ببطٍء شديد،  ونحن نتمسَّ
وبحمٍل ثقيل.. املســتقبُل يتميَّــُز مبتغريات هائلة 
تتطلُب أن نعيد تغيري مفاهيمنا يف كثرٍي من األمور، 
ومن ذلك؛ أن نعالج األمراض ال أن نعالج األعراض، 
وأن نتخــىل عــن مفاهيــم الوجاهــِة يف اإلدارة، 
والطبقات املتعــددة يف الهياكل اإلدارية، وأن نثق 
بالكفاءات، ومننح أصحاب القــدرات الصالحيات، 
وأن نخضع القوانني آللية تصحيح فورية، ورسيعة، 
ومرنة تتجاوب مع املتغريات، وأن نختار القيادات 
الكفوءة التي تقود عمليــات التغيري مبهنية عالية، 

وقدرة متميزة.. 
س الطريق  تصحيح املفاهيم أمٌر ال غنى عنه لنتلمَّ
إىل املســتقبل، فليســت املوارد وال املؤسسات وال 
م الطريق  البنى التحتية وال غري ذلك قادرة عىل ترسُّ
الريع نحو املســتقبل دون العقــول، والعقول ال 
ميكنهــا أن تحــدث أثراً ُيذكــر دون أن تكون مرنًة 
يف مفاهيمهــا، متجددًة يف التعاطي مع املتحوالت، 
لي تستطيع أن تستفيد من فرص الرياح املواتية.

د. صالح الفهدي

تغيير المفاهيم
المستقبل يبدأ اآلن )1(

الغــش والتحايــل موجود منذ قديــم األزل متى 
ما وجدت النفس البرشية ولألســف الحاجة عند 
بعض ضعفــاء النفوس تربر الوســيلة دون النظر 
للطريقــة إن كانت رشعية أم ال فاألهم هو الربح 
املــادي والباقي غــري مهم حتى ولــو كان يتعلق 
بأرواح البرش وأصبحت املادة وبريقها تطغى عىل 
الفطرة اإلنســانية فشعار عبدة املال ال حبيب وال 
قريب سوى املال أكان بالحالل أم بالحرام والعياذ 

بالله.
وما دعاين لكتابة هذا املقــال هي الضبطية التي 
قامت بها الهيئة العامة لحامية املســتهلك مؤخرًا 
إلحدى املؤسسات التجارية العاملة يف مجال بيع 
قطــع غيار املركبات والتي تقــوم ببيع قطع غيار 
مقلدة عىل أنها أصلية وبأســاليب غاية يف الدهاء 
واملكر فأغلب علب قطع الغيار وضع عليها شعار 
أنــواع الســيارات بإحكام مع اســتعامل امللصقة 
الفســفورية يف آخــر تحديــث خــاص بالرشكــة 
املنتجــة للقطعــة وعند التدقيــق والتمحيص يف 
نوعيــة القطعة نجد إما رمز القطعة يختلف عامَّ 
هو موجــود عىل العلبة أو أنهــا مجهولة املصدر 

)ال وجود الســم املصنع أو البلد املصّدر(، كام أن 
بعض العلــب تحتوي عىل قطعــة مختلفة متاماً 
عام تــّم كتابته يف العلبة، لكن اليشء األخطر هنا 
والــذي ال يجب إغفاله أن نصف هذه القطع غري 
األصلية هــي من فرامل الســيارات والتي تفتقد 
ألدين معايري ومواصفات األمن والســالمة وهو ما 
يتســبب بأرضار جسمية للمســتهلك وممتلكاته 
وعىل مســتعميل الطرق بصفة عامة فأي بضاعة 

للموت كانت ستباع لنا؟!
فكل الشــكر هنا للهيئة العامة لحامية املستهلك 
التــي تثبت لنا يف كل مرة وحني أنها  من املواطن 
وإىل املواطــن وهي  يف مدة وجيزة من إنشــائها 
مقارنة بجهات أخرى ســبقت نفسها وحجزت لها 

مكاناً يف قلب كل عامين.
والســؤال املطروح هنا كيف دخلت هذه السلع 
امُلقلدة وأين دور الجهات الرقابية هنا وأعتقد أن 
هناك دورا لكل من الجامرك ووكاالت الســيارات 

واملواطن نفسه؟
الجامرك: ينبغي عليها تعيني مختصني يف كشــف 
مثــل هــذه الســلع عــرب املنافــذ الحدودية وال 

بأس من االســتعانة مبختصني مــن وزارة التجارة 
والصناعة يف مجال امللكية الفكرية أو إنشاء قسم 
تابع للجامرك يف نفس املجال، كام هو معمول به 
يف بعــض الدول الخليجية فــال ينبغي أن متر مثل 
هذه السلع عرب حدودنا مرور الكرام دون كشفها 
مــن قبل خط الدفاع األول ال ُنقلل من إمكانيات 
جامركنا ولكن بات تهريــب مواد مخالفة يتطور 
وبأساليب شــتى فلامذا ال نطور أجهزتنا وأفرادنا 

من العاملني يف املنافذ الحدودية.
وكاالت السيارات: ما الذي يستدعي املواطن رشاء 
قطــع الغيار حتى وإن كانــت أصلية من محالت 
أخــرى أو من دول الجوار غري غالء أســعار هذه 
القطــع يف وكاالت الســيارات واملطلوب هنا من 
وكاالت الســيارات أن تراعي املستهلكني يف أسعار 
قطع الغيار أكرث مام هو حاصل حالياً باإلضافة إىل 
زيادة فتــح نوافذ بيع أخرى أكرث مام هو موجود 
يف أغلــب املناطــق الصناعيــة باملحافظات حتى 
يسهل عىل املواطن الوصول إليها وباقل األسعار.

املســتهلك: عليه أن يكون ذلك املستهلك الواعي 
ذو العــني البصــرية وأن يكون مدركا ملا يشــرتيه 

من جودة الســلع والبضائع فال ينجر وراء رخص 
األســعار والــكالم املعســول من الباعــة فهمهم 
ترصيف البضاعة بشــتى الوســائل والطرق حتى 
ولو عىل حســاب أرواح البــرش وياحبذا أن يكون 
املســتهلك العني الثالثة لهيئة حامية املســتهلك 
ويبلغ عــام يراه مخالًفــا عرب القنوات الرســمية 

للهيئة.
رســالة نــداء توجــه للجهــات القانونيــة ذات 
االختصاص أساليب الحيل والغش والتدليس باتت 
تتقدم وتتطور وبعض القوانني لدينا الزالت قدمية 
عتيقة ارفعوا الحصانة عن قانون التشــهري السيام 
فيام يتعلق بالرشكات واملؤسســات التجارية التي 
تضبط بغش وخداع املســتهلكني... فهم يحتمون 
بظل هذا القانون ولو عرفوا أن سمعتهم ستكون 
عىل كل لســان ملا تجرأوا عــىل غش بلد خرياتهم 
منه... املعادلة بسيطة )ارفعو الحصانة عن قانون 
التشــهري متى ما كانت صحة وســالمة املستهلك 
عىل املحــك وغلظوا العقوبــات وحدثوا القوانني 
وارضبوا بيد من حديــد ليعيش املجتمع يف أمان 

واطمئنان(.

ناصر بن سلطان العموري
abusultan73@gmail.com

https://www.facebook.com/
SalehAlfahdi

تشديد عقوبات الغش والتدليس
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الربميي - سيف املعمري

انطلقــْت -مبقــر فــرع غرفــة تجــارة 
وصناعة ُعامن مبحافظة الربميي- أعامُل 
املرحلة الثانية من الــدورات التدريبية 

ُينفذها برنامج شــل  صة، والتي  املتخصِّ
انطالقة ُعامن، بالتعاون مع الهيئة العامة 
لتنمية املؤسســات الصغرية واملتوسطة 
“ريادة”، مبشــاركة أكرث من 30 مشاركاً 

من رواد وأصحاب وصاحبات األعامل.
الثانية من  املرحلــة  ــن  وتتضمَّ
برنامج انطالقة -والتي تســتمر 
حتــى 23 من ســبتمرب الجاري- 
تخصصية  تنفيَذ حلقات عمــل 
لدعــم املشــاريع الرياديــة يف 
مجــاالت متعددة؛ منهــا املالية 
لغري املاليني، ومهارات التسويق 
البرشية،  املوارد  وإدارة  الفعال، 
إىل  إضافــة  املشــاريع،  وإدارة 

إقامــة حلقات عمــل تدريبية يف مجال 
إدارة الصعوبات املالية.

وتسعى شــل انطالقة ُعامن -من خالل 
تنفيــذ هذه املرحلة- إىل املســاهمة يف 

متكني رائــد العمل من كســب املعرفة 
واملهارات األساسية يف مجاالت التسويق، 
وبناء الُهوية وآلية التســعري، مع الرتكيز 
عىل الجوانب التطبيقية والعملية لهذه 
املجــاالت يف املــرشوع الخــاص لرائــد 
العمل؛ بحيث يتمُّ تحقيق االندماج بني 
املعرفــة العلمية واملهــارات التطبيقية 
التي ُتؤدي للوصول إىل الفهم الحقيقي 
والواقعي لــإدارة الناجحة للمشــاريع 

التجارية واالستثامرية.
وســيتمُّ الرتكيز -خالل حلقــات العمل 
التدريبيــة  والــدروات  التخصصيــة، 
املتعلقــة باملرحلــة الثانية مــن برنامج 
انطالقة- عىل العديد من املحاور؛ منها: 

أهــداف وأساســيات التســويق وبنــاء 
وتحديد  االجتامعي،  والتواصــل  الهوية 
االختالف يف املفاهيم بني املوارد البرشية 
وشــؤون املوظفني، واألداء الفعال إلدارة 
املوارد البرشية وانعكاسه عىل املؤسسة، 
وقانــون العمــل العــامين وتحليالتــه، 
وإدارة املشــاريع االحرتافية وفق معهد 
إدارة املشــاريع PMI، وإدارة العقــود 
واملناقصــات... وغريهــا مــن املحــاور 

األخرى.
ُيشار إىل أنَّ برنامج شل انطالقة برنامج 
عاملي ُيعنى بتنمية رواد األعامل وتوفري 
التدريبية واالستشارات لتأسيس  الفرص 

وإدارة أعاملهم الخاصة.

30 مشاركا في حلقات عمل »شل انطالقة« لريادة األعمال في »غرفة البريمي«
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الرؤية - حمد العلوي

انطلقت أمس بالكلية التقنية باملصنعة 
فعاليات تقييم النامذج األولية لخمسة 
الثانيــة  للمرحلــة  متأهلــة  مشــاريع 
ملســابقة جائزة الغرفة لالبتــكار، التي 
ينظمها مجلس البحث العلمي بالتعاون 
مــع غرفة تجارة وصناعــة ُعامن، تحت 
“شعار ســاهم بأفكارك.. لرتقى بالدك”، 

يف محافظة جنوب الباطنة.
وشــهدت الفعاليــة اإلعالن عــن تأهل 
مرشوعــن ابتكاريــن ميثــالن محافظة 
جنوب الباطنة يف املرحلة النهائية لجائزة 
الغرفــة لالبتــكار، هام مــرشوع جهاز 
تجميــع قطرات املــاء العالق  لصاحبته 
مي بنت مبارك الســعدية ومرشوع آلة 
اســتخراج لب الليمون الجاف لصاحبته 
سوسن بنت طالب الخنبشية، وسيجري 
تقييــم جميــع املشــاريع املتأهلة من 
جميع املراكز عىل املســتوى الوطني يف 

نوفمرب،. 
الدكتــورة  التحكيــم  لجنــة  وضمــت 

نجية بنت ســعيد الزدجاليــة والدكتور 
ســليامن بن عيل البلويش والدكتور نرص 
بن حمــود الهدايب واملهنــدس فهد بن 
عبداللــه العربي واملهنــدس محمد بن 
أحمــد املعمري. وتســتند معايري تقييم 
النمــوذج األويل يف املرحلــة الثانية من 
جائــزة الغرفة لالبتكار عىل عدة محاور 

منهــا فكــرة االبتــكار والتميــز، وبناء 
النمــوذج، ووضــوح الفئة املســتفيدة، 
والجــدوى العملية لالبتــكار، والتقرير 
الفنــي للنموذج، وخطة تحويله للمنتج 

االبتكاري النهايئ.
وبلغ عدد املشــاريع املقدمة يف جنوب 
الباطنــة 75 مرشوعا من إجاميل األفكار 

املقدمــة كأفكار ابتكارية للمنافســة يف 
الجائزة وعددها 505 مقرتحات ابتكارية 
لعــام 2019م، تأهل منهــا 20 مرشوعا 
للمرحلة الثانيــة لتقييم النامذج األولية 
لخمسة مشــاريع من كل مركز ويجري 
يف املرحلة الحالية اختيار مرشوعن من 
كل مركز للمرحلة النهائية التي ســوف 

تقام عــىل املســتوى الوطني يف شــهر 
نوفمرب املقبل.

ويف الســياق، شــهدت كليــة العلــوم 
التطبيقية بصــور تقييم النامذج األولية 
لخمســة مشــاريع متأهلــة يف شــامل 
وجنــوب الرشقيــة؛ وتأهــل مــرشوع  
الخوذة التقنية للمبتكر الدكتور ســامي 

مختار غنيــم، ومــرشوع تطبيق جراج 
للمبتكرة ريم بنت حمود العامرية.

ومن مركز محافظتي الداخلية والوسطى 
تأهــل للمرحلــة الثانية من املســابقة 
مــرشوع الرتشــيح النانــوي يف أنبوبــة 
القســطرة للمبتكر فارس بــن عبد الله 
الفاريس، ومرشوع حقيبة التربيد الذكية 

للمبتكر حمد بن عبدالله العربي.
وتهــدف جائــزة الغرفــة لالبتــكار إىل 
تشجيع ونرش ثقافة االبتكار يف السلطنة، 
ومتكــن املبتكرين املتميزيــن من إبراز 
أنشــطتهم االبتكاريــة، وتعزيز التعاون 
والرشاكة بن القطــاع الخاص ومختلف 
القطاعات الحكومية واألكادميية، ودعم 
الشباب العامين املبتكر لصقل مواهبهم 
بأفكارهم  لالرتقاء  وتوجيههم  اإلبداعية 
لتطوير منتجات تقــدم حلوال ابتكارية 
بطرق حديثــة يف الكثري مــن املجاالت 
العلمية والتقنية، ورعاية وتبني األفكار 
االبتكاريــة وتحويلهــا إىل منتــج ميكن 
تســويقه لفتح فرص عمــل للكثري من 

الشباب الطامحن.

إعالن المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية من جائزة الغرفة لالبتكار في 3 محافظات

مسقط – الرؤية 

الخميــس  الســلطنة  تســتضيف 
امُلقبل االجتامع الوزاري التاســع 

والعرشيــن للجنــة التعــاون 
الزراعي بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية يف مقر 
الهيئة االستشارية للمجلس 
التعــاون  األعــىل ملجلــس 

لدول الخليج العربية.
وتتضمــن أجنــدة االجتامع 

كلمــة معايل الدكتــور حمد 
بن سعيد العويف، وزير الزراعة 

اللجنة  والرثوة الســمكية رئيس 
الحاليــة، ويناقش االجتامع  للدورة 

عددا من املحــاور املتعلقــة بالعمل 
الخليجي املشرتك يف قطاعات الزراعة 

والرثوة الحيوانية والسمكية.
انعقاد  الــوزاري  االجتــامع  ويســبق 
االجتامع التحضريي السابع والعرشين 
لــوكالء الــوزارات املعنيــة بالزراعــة 
بــدول مجلس التعاون لــدول الخليج 

العربيــة غدا األربعــاء يف مقر الهيئة 
االستشــارية للمجلــس األعىل ملجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، ويرتأس 
االجتامع ســعادة الدكتــور أحمد بن 
نــارص البكــري، وكيــل وزارة الزراعة 

وتهدف  للزراعــة.  الســمكية  والرثوة 
لجنــة التعاون الزراعي عىل مســتوى 
دول مجلــس التعاون لدول الخليج 
سياســات  توحيــد  إىل  العــريب 
وأنظمة وقوانن الدول األعضاء 
املشــرتكة  املشــاريع  وإقرار 
والرثوة  الزراعــة  يف مجــال 

السمكية.
وقد استضافت السلطنة يف 
أبريــل املايض ورشــة عمل 
حــول األمن الغــذايئ لدول 
الخليجي  التعــاون  مجلــس 
وأوصت بإنشــاء مركز خليجي 
لألمــن الغذايئ واملايئ، وتســهيل 
إجــراءات مــرور املــواد الغذائيــة 
وخاصــة املنتجــات الخليجية املنشــأ 
بن دول املجلس، وتعزيز الرشاكة بن 
القطاع الخــاص والعــام الخليجي يف 
مجال االســتثامرات الغذائية، وإنشاء 
مركز علمي لتوحيــد الجهود املبذولة 
ضمــن املراكــز البحثيــة الخليجية يف 

مجال األمن الغذايئ. 

إبراء – الرؤية 

عقدت لجنــة صاحبات األعــامل بفرع غرفة 
تجارة وصناعة عامن مبحافظة شــامل الرشقية 
اجتامعــا برئاســة منرية بنت ســعيد الحارثية 
وبحضــور جميع عضــوات اللجنــة صاحبات 
واملرشوعات  واملتوســطة  الصغرية  املشــاريع 

املنزلية املتناهية الصغر.
وناقــش االجتامع التحضــريات إلقامة معرض 
املنتجــات العامنيــة املقرر انطالقه األســبوع 
املقبــل بالتعاون مع لجنة املعــارض وصناعة 
املؤمترات واالجتامعات بفرع الغرفة مبحافظة 

شــامل الرشقية يف قاعة الغزالن بنيابة ســناو 
يف والية املضيبي. ويشــهد املعرض مشــاركة 
املؤسســات العامنية العاملــة يف املحافظة يف 

مختلف مجاالت اإلنتاج.
وناقشــت اللجنــة مقرتح إقامة ورشــة عمل 
مبشــاركة  الحلويــات  إعــداد  طــرق  حــول 
صاحبات املشــاريع املنزليــة املتخصصات يف 
صنع الحلويــات واملعجنات بشــتى أنواعها. 
وبحثت العضوات مشــاركة اللجنة يف املبادرة 
التي يطلقها فــرع الغرفة باملحافظة بالتعاون 
مع مستشــفى بدية يف أكتوبر وتحمل عنوان 

الصحة املجتمعية وريادة األعامل.

التــي حققتها  النتائج  واســتعرض االجتــامع 
صاحبات األعامل املشاركات يف عضوية الوفد 
التجــاري الذي ســريه فرع الغرفــة مبحافظة 
شــامل الرشقيــة إىل جمهورية إندونيســيا يف 
أغســطس، وكيفية زيــادة معــدالت التبادل 
التجاري بن البلدين واالســتفادة من الخربات 
والتجارب اإلندونيسية املستخدمة يف التصنيع. 
ويف ختــام االجتامع ناقشــت عضــوات لجنة 
صاحبات األعامل بفرع الغرفة مبحافظة شامل 
الرشقيــة املعايري واالشــرتاطات الالزمة إلقامة 
مســابقة أفضل منتج محيل ليحظى بالتطوير 

وزيادة الكفاءة. 

مسقط – الرؤية 

اعتمدت ســوق مســقط لألوراق املالية قامئة 
الرشكات املتوافقة مــع الرشيعة عن البيانات 
املاليــة للربــع الثاين من عــام 2019. وأوضح 
التعميــم الصادر عن دائرة العمليات بســوق 
مســقط لــألوراق املاليــة أن قامئــة الرشكات 
تضــم 31 رشكــة مســاهمة عامــة توافقــت 
أعاملها وســلوكها املايل مع متطلبات الرشيعة 
اإلسالمية حســب القواعد الرشعية املقرة من 
هيئــة املحاســبة واملراجعة املالية اإلســالمية 
)AAOIFI(. وضمت القامئــة رشكات األنوار 
لبالط السرياميك والجزيرة للخدمات واملدينة 
تكافل واملها للســرياميك وبنك العز اإلسالمي 

وبنك نــزوى وكلية مجان وصناعــة الكابالت 
العامنية وأســمنت عامن واملطاحن العامنية 
والرشكة العامنية القطرية لالتصاالت )أوريدو( 
وشــل العامنية للتســويق والصفــاء لألغذية 

وصاللــة لخدمــات املوانــئ وتكافــل عامن 
للتأمن. كام شــملت القامئــة رشكات صناعة 
قرطاسية الكمبيوتر وصناعة مواد البناء وظفار 
للمرطبات واملــواد الغذائية وظفار للصناعات 

الســمكية والغذائية والخليجية إلنتاج الفطر 
والكامل للطاقة ومســقط للغــازات ومصانع 
مسقط للخيوط والوطنية لصناعة البسكويت 
الدوليــة  الخليجيــة  العامنيــة  والكــروم 
للكيامويــات والعامنيــة الدوليــة للتســويق 
والعامنيــة التعليميــة والعامنيــة للتغليــف 

والوطنية العقارية وضيافة الصحراء.
وتراجــع قامئة الرشكات املتوافقة مع الرشيعة 
كل ثالثــة أشــهر بإضافــة الــرشكات امللتزمة 
باملعايــري وحذف الرشكات التي تفقد أهليتها، 
أما بالنســبة لعينة املؤرش الرشعي والتي تضم 
أفضل 15 رشكــة متوافقة مع املعايري الرشعية 
ألربعة أرباع متتالية لســنة ماليــة كاملة، لن 

تتأثر بهذا اإلفصاح.

مسقط – الرؤية

تشــارك الســلطنة ممثلــة يف وزارة الزراعــة 
والرثوة الســمكية يف حلقة عمل إدارة مصائد 
األسامك التقليدية والتجارية بجمهورية الصن 
الشــعبية الصديقة حتى 24 سبتمرب، وينظمها 
مركز أبحاث مصائد املياه العذبة يف األكادميية 

الصينية لعلوم املصايد.
وتناقــش الحلقــة التدريبيــة عــىل مدى 20 
يوما عددا من املحــاور العلمية، ومنها: نظام 
اإلدارة وسياســة التطويــر ملصايــد األســامك 
التقليديــة والتجاريــة وبنــاء القوانن ملصايد 
األســامك وتطويــر عمل الصياديــن الحرفين 
وإدارة العمل يف قــارب الصيد وإدارة اإلنتاج 
والتدريب عىل اإلنتاج التجاري وتطوير اإلنتاج 
الســميك التقليدي وتنفيذ املشاريع السمكية 
وإدارتهــا والعمــل يف بيئة آمنــة من املخاطر 
وكيفية الترصف يف الحاالت الطارئة والظروف 
غــري الطبيعية من عوامــل الطقس والكوارث 
البرشيــة باإلضافــة إىل التعريــف بالتصاريح 
الســمكية حســب التصنيف الدويل وترتيبها 
وإدارتها والعمل يف موانئ الصيد واالســتثامر 

يف القطاع السميك.
وتشــتمل الحلقــة التدريبية عــىل 3 برامج: 
وهي املحــارضات العلمية النظرية والزيارات 

امليدانيــة والنــدوات العلميــة يضــاف إليها 
الجانــب الثقايف املتمثل يف زيــارة مجتمعات 
الصيــد والقرى الســاحلية يف الصــن للتعرف 
عىل الثقافة الســائدة يف املجتمعات البحرية 
والســاحلية يف جمهوريــة الصــن الشــعبية 

الصديقة.
وزار املشــاركون يف الحلقــة أمــس عددا من 
املؤسسات الحكومية والعلمية والبحثية املعنية 
بالعمل يف قطاع الرثوة السمكية يف جمهورية 
الصن الشعبية مثل: مختربات ومعامل اإلدارة 
العامــة لبحوث مصائــد األســامك يف مدينة 
شــنغهاي العاصمة االقتصاديــة للصن واطلع 
املشــاركون عىل البحوث العلمية التي تجرى 
يف املركــز والدور الذي يقوم به عىل مســتوى 
الصن والقارة اآلســيوية. وكان املشــاركون يف 

الحلقة زاروا خالل األســبوعن املاضين عددا 
من املؤسســات العلمية ومجتمعات الساحل 
الصينــي يف مدن هايكو وجيانغســو وفويانغ 

وسانيا ولينغشوي وننشانغ.
ويعــد مركز أبحــاث مصائــد امليــاه العذبة 
يف األكادمييــة الصينيــة لعلــوم املصايــد من 
املؤسســات العلميــة العريقة يف قارة آســيا 
واملحيــط الهادي وأحد بيــوت الخربة الدولية 
وتنظــم برامج تدريبيــة يف املجاالت املختلفة 
يف قطــاع الرثوة الســمكية والزراعــة والبيئة 
والغابات ومينح املركز شــهادات البكالوريوس 
واملاجســتري والدكتــوراه إىل جانــب الربامــج 
التدريبيــة التي ينفذها ســنويا والتي شــارك 
فيها عــدد كبري من املتدربن مــن 137 دولة 

يف العامل.

صحار – الرؤية

بحثــت غرفة تجــارة وصناعــة ُعامن 
مبحافظة شامل الباطنة أمس املعوقات 
التي تواجه طريان الســالم يف تســيري 
رحــالت دوليــة خــالل اللقــاء الذي 
جمع الرشكات املشــغلة مبيناء صحار 
التنفيذين  والرؤســاء  الحرة  واملنطقة 

للرشكات يف املحافظة.
وحــر اللقــاء عبداللــه بــن عــيل 
الشــافعي رئيس غرفة تجارة وصناعة 
عــامن مبحافظة شــامل الباطنة الذي 
أكد أهمية الجهود التي تبذلها الغرفة 
يف ســبيل إيجاد مقرتحات تســاهم يف 
تسهيل عملية التبادل التجاري وتخدم 

أصحاب األعامل. وأشار إىل أن محافظة 
شــامل الباطنة تشــهد حــراًكا تنموًيا 
متســارًعا وأصبحت وجهــة اقتصادية 
مــام يتطلــب حركة نقل تــوازي هذا 
الحراك والنشــاط التجاري، كام ناشد 

طريان السالم عدم توقيف الخط الذي 
يربط بن مطار صحــار ومطار صاللة 
والعمل عىل اســتمراره بعــد انقضاء 
فرتة الخريف خدمة ألصحاب األعامل 

واملجتمع. 

مسقط - الرؤية 

أطلقت الهيئة العامة لحامية املســتهلك 
بالتعــاون مــع مجموعة ســعود بهوان 
 640 الســتدعاء  للســيارات حملة 
-2018 راش طــرازات  تويوتــا  ســيارة 
الشــايص  أرقــام  عــىل  اعتــامداً   2019
مــن)MHKEF8CFXKK000703( إىل 

.)MHKEF8BF0KK000372(
ويأيت االســتدعاء بســبب خلل يف برمجة 
نظام الوســائد الهوائية للمركبات املتأثرة 
والــذي قد يؤدي إىل انتشــارها بشــكل 

مفاجئ يف حــال مرور العجلــة الخلفية 
للمركبة عىل حفرة أو أرض غري مســتوية 
مام يؤدي إىل اهتزاز مبثابة تصادم وعليه 
ستقوم الرشكة باستبدال الستائر الهوائية 
الواقية. وتؤكد هذه االستدعاءات الجهود 
التــي تقوم بها الهيئة يف مجال الســالمة 
املرورية بالتعاون مع الوكاالت العاملة يف 
املجال، ومتاشياً مع حرصها عىل إجراءات 
املراجعات املســتمرة لجميــع املنتجات 
املطروحــة يف أســواق الســلطنة بهدف 
توفــري الحاميــة الالزمة للمســتهلكن يف 

كافة املجاالت.

السلطنة تستضيف االجتماع الوزاري 
للتعاون الزراعي الخليجي.. الخميس

مناقشة سبل تطوير مشاريع صاحبات 
األعمال في شمال الشرقية

»سوق مسقط« تعتمد 31 شركة متوافقة مع الشريعة

»الزراعة« تشارك في حلقة إلدارة مصائد األسماك بالصين

»غرفة شمال الباطنة« تستعرض تحديات الطيران الدولي

حملة الستدعاء 640 
سيارة »تويوتا راش«
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مسقط - الرؤية 

حســن  بــن  حســن  املهنــدس  قــاَل 
عبدالحســن الرئيــس التنفيــذي لحيــا 
للميــاه، إنَّ واليــة الســيب تعــدُّ أكرب 
واليات محافظة مسقط من حيث عدد 
السكان بإجاميل عدد سكان يتجاوز 300 
ألف نســمة، وتضم عدًدا من مشــاريع 
الرصف الصحي التي تنفذها حيا للمياه 
حاليــاً، إضافة إىل العديد من املشــاريع 
التي تم االنتهاء منها مؤخرا، وتســتفيد 
منهــا أكرث من 53 ألف وحدة ومنشــأة 
ســكنية وحكومية وتجاريــة وصناعية. 
وأوضح خالل زيارة ميدانية إىل مرشوع 
الســيب )C7( ومحطة السيب ملعالجة 
ميــاه الــرصف الصحــي، أنَّ C7 يغطي 
الجنوبية  واملعبيلة  الخــوض  مخططات 
بتكلفة حــوايل 25 مليــون ريال عامين، 
وبلغت نســبة اإلنجاز فيــه 67%، ومن 
املتوقــع بــدء التشــغيل التجريبــي يف 
منتصــف 2021، ويبلــغ طــول شــبكة 
الرصف الصحــي باملرشوع أكرث من 229 

كيلومرتا، وســيجري ربــط حوايل 2.468 
وحدة ســكنية وتجاريــة وحكومية من 

خالل املرشوع.
وأعــرَب الرئيــُس التنفيذيُّ عن شــكره 
للقامئــن عــى متابعة تنفيذ وتشــغيل 
الــرصف  مشــاريع  وتطويــر  وإدارة 
الصحي يف والية السيب، عى جهودهم 

املتواصلــة لتقديم أفضل خدمة ممكنة؛ 
مام انعكس إيجاًبا عى تحسن الخدمة، 
واملقيمــن  األهــايل  بتعــاون  وأشــاد 
وتفهمهم ألهمية إنشاء املرشوع الحيوي 
وتجاوبهم مع الحمــالت التوعوية التي 
تنفذها حيا للمياه مــن حيث التزامهم 
عــى  الحفــاظ  يف  البنــاء  وتجاوبهــم 

الشبكات القامئة أو من خالل تقديرهم 
للعمليات اإلنشــائية املصاحبــة لتنفيذ 
املــرشوع، مؤكدا أنَّ حيا للمياه تســعد 
بتلقي املالحظات من املســتفيدين من 
خدماتهــا لتقديم خدمــة أفضل لتبقى 

عامن أكرث اخرضارًا وصحة.
وتعــدُّ محطــة الســيب ملعالجــة مياه 

الــرصف الصحي من أكــرب محطات حيا 
للميــاه ملعالجة الــرصف الصحي وتتبع 
أحــدث التقنيات يف املعالجة؛ مبا يضمن 
تقليــل انبعاث الروائح خــارج املحطة، 
وتبلــغ طاقتهــا االســتيعابية أكــرث من 
62 ألــف مرت مكعب مــن مياه الرصف 
الصحي يوميًّا، ومبتوسط إنتاج يومي من 

املياه املعالجة يقــرتب من 54 ألف مرت 
مكعب يوميًّا، وقد أنتجت املحطة خالل 
النصف األول مــن العام الحايل أكرث من 
9.5 مليون مرت مكعب من املياه املعالجة 
ثالثيًّــا، وهــي طريقــة معالجــة توفر 
مياه تتعدد اســتخداماتها بــن الزراعة 
املنتجة واملســطحات الخرضاء واملالعب 
الرياضيــة، والعديد من االســتخدامات 
الصناعيــة والتجميلية مثل أبراج التربيد 
وبعض العمليات اإلنشائية والتقليل من 
تطاير الغبــار أثناء اإلنشــاءات ونوافري 

الزينة...وغريها.
وُيعدُّ مرشوع الــرصف الصحي من أكرث 
مشاريع البنية األساسية تعقيًدا وتكلفًة، 
ويواجــه العديد من التحديــات إال أن 
حيــا للميــاه -وبالتعاون مــع املواطنن 
واملقيمن والجهــات املعنية- ماضية يف 
تشــغيل وتطويــر وإدارة املرشوع ملا له 
من أهمية يف الحفاظ عى صحة وسالمة 
اإلنسان، وملا يلعبه املرشوع من دور كبري 
يف التقليل من اســتنزاف املياه الجوفية 

والتقليل من استهالك مياه التحلية.

اإلدارة التنفيذية للشركة في زيارة ميدانية لمحطة السيب لمعالجة مياه الصرف الصحي

 ..»C7 حيا للمياه« تنجز 67% من مشروع »السيب«
والتشغيل التجريبي منتصف 2021

مسقط - الرؤية

َتْحَظى خطط “ميثاق” للتوفري بإعجاب 
وإقبــال الزبائن لالســتفادة من امليزات 
مها؛ وتشمل: خطة  والتسهيالت التي ُتقدِّ
التوفري للتقاعــد، وخطة التوفري للتعليم 
العــايل لألبنــاء، وخطة التوفــري للزواج 

والتوفري الشخيص.
وتستقبُل فروع ميثاق للصريفة اإلسالمية 
محافظــات  مختلــف  يف  -املنتــرشة 
عــن  لالستفســار  الزبائــن  الســلطنة- 
الخطط، وكيفية االشرتاك فيها واالستفادة 
منها. وُتســهم هذه الخطــط يف تعزيز 
مفهــوم االدخــار والتوفــري بــن أفراد 
املجتمع، وتشجع الزبائن عى التخطيط 
السليم ملســتقبلهم ومستقبل أطفالهم، 
كام ُتساعدهم عى تنمية مدخراتهم من 
خالل اســتثامر املدخرات املرتاكمة عرب 
املتوافقة  واالســتثامر  التمويل  منتجات 
مع أحكام الرشيعة اإلســالمية، وُتضاف 
العوائد التي يتم تجميعها من املدخرات 
للوصــول إىل املبلغ املطلــوب واملحدد 
مــن قبل الزبون يف مــدة أقرص؛ وبذلك 
يســتطيع الزبــون -مــن خــالل خطط 
ميثــاق للتوفري- تحديــد أهدافه املالية 
املستقبلية، واالستفادة من الفرص التي 

يقدمها ميثاق للصريفة اإلسالمية.
وتعد خطة التوفري أحد املنتجات املميزة 
التي يطرحها ميثاق للصريفة اإلســالمية 
واملتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية، 

والتي توفــر للزبائن القدرة عى التوفري 
واالستثامر والحامية وااللتزام يف الوقت 
نفســه. ومبوجــب هــذه الخطــة يضع 
الزبــون هدفاً معيناً -ســواء للتقاعد أو 
التعليم العايل أو الزواج أو مرشوع خاص 
أو غــريه- وبعد ذلك ُيســهم من خالل 
التوفــري -وبشــكل منتظــم- يف تحقيق 
هذا الهدف؛ حيــث يتمكن الزبون من 
توفري مبالغ تعينه يف املستقبل من خالل 
حســاب التوفري الذي يقدم أيضا تغطية 
تكافلية تســاعد الزبون عى التأكد من 
تحقيق األهداف التــي وضعها حتى لو 
حدث لصاحب الخطــة مكروه -ال قدر 
الله- مثل الوفاة أو العجز الكيل والدائم 

عن العمل.
ويعدُّ ميثاق للصريفة اإلســالمية رائدا يف 
تعزيــز التوعية بأهمية التوفري واالدخار 
يف املجتمــع، وخــالل األعــوام املاضية 

قام ميثاق بتنظيم عــدد من الفعاليات 
والندوات واألنشطة والربامج التي ُتسهم 
يف التعريــف بأهمية االدخــار والحوافز 
التــي ُيكن االســتفادة منها؛ ومن خالل 
خطــة ميثاق للتوفــري الجديــدة يقدم 
مة  ميثاق للصريفة اإلســالمية خطة ُمصمَّ
خصيَصا لتتناسب مع احتياجات الزبائن 
حيــث يكن للزبــون من خــالل هذه 
الخطة زيادة املدخرات، ومبعدالت ربح 
تنافسية لتحقيق األهداف املرجوة وفقاً 
للجــدول الزمنــي الذي وضعــه الزبون 
منــذ بداية تنفيذ الخطــة، كام أنَّ خطة 
ميثــاق للتوفــري تم تصميمها لتناســب 
مــع الجميــع، وتقــدم مجموعــة من 
املزايا والحوافز التي ُتســهم يف تشجيع 
الزبائن عى االدخار والتوفري والتخطيط 
ملســتقبلهم ومســتقبل أوالدهم بشكل 

أفضل.

مسقط - الرؤية 

مْت كلية الدراســات املرصفية واملالية  نظَّ
حلقــَة عمل حــول “الــذكاء االصطناعي 
للمؤسســات يف املجال املــرصيف”؛ بهدف 
بالذكاء  املتعلقــة  باملفاهيــم  التعريــِف 
االصطناعــى، واألطر املنهجية لتطبيقه يف 
املجال املــرصيف، والتعرُّف عــى األدوات 
التي ُتســاعد البنوك يف بناء مناذج الذكاء 
االصطناعــى الخاصــة بهــا، والخطــوات 
املتعلقة بهذا املجال. وحرض حلقة العمل 
مجموعة من موظفي البنوك واملؤسسات 

املالية ومجموعة من موظفي الكلية.
وقال عميد الكلية الدكتور نارص بن راشد 
املعويل: إنَّ الكلية تعد إحدى املؤسسات 
الرائــدة يف مجال تطويــر املوارد البرشية 
للقطاع املرصيف واملايل يف الســلطنة. كام 
ُتعد مثل هذه الفعاليات وحلقات العمل 

إحــدى الوســائل املهمة لزيــادة الوعي 
يف املجــال التقنــي، وهو أحــد املجاالت 
الناشــئة التي لها تأثري مبارش عى الوضع 

اإلقتصادي الحايل.
وقــدم حلقــة العمــل ديفيد شانســلر 

الــذكاء االصطناعــى  ماديســون مديــر 
الــرشكات  بإحــدى  املعــريف  والتحليــل 
باإلمارات العربيــة املتحدة، إضافة لخربة 
أكــرث من 20 ســنة يف املجــال التقني يف 

أوروبا وإفريقيا والرشق األوسط.

مسقط - الرؤية 

َحَصــد ُصحار الــدويل ثالث جوائــز مرموقة، 
ضمن حفــل توزيــع جوائــز عــامل االقتصاد 
واألعامل املتألق لهذا العام؛ حيث توج محمد 
بن محفــوظ العــاريض رئيس مجلــس إدارة 
صحار الــدويل، بجائزة اإلنجاز مــدى الحياة؛ 
تقديرًا لقيادته املتميزة وحياته العملية املليئة 
باإلنجازات املرشفة. كام جاء البنك ضمن قامئة 
الــرشكات األفضل أداًء ضمن فئة رشكات رأس 
املال الكبري. ونظــري ريادته ومبادراته املبتكرة 
يف مجــال املســؤولية االجتامعيــة، فاز صحار 
الدويل بجائزة أفضل حملة يف مجال املسؤولية 

االجتامعية.
م حفل توزيع الجوائز تحت رعاية معايل  وُنظِّ
الشــيخ خالد بن عمر املرهــون وزير الخدمة 
املدنية، وســعادة املهندس أحمد بن حســن 
الذيــب وكيــل وزارة التجــارة والصناعــة، يف 
أمســية مميزة يف فندق دبليو مسقط، وسط 
حضــور أكــرث من 200 مســؤول مــن جهات 
حكومية مختلفة ومؤسســات القطاع الخاص، 
إىل جانب عدد من كبار الشخصيات البارزة يف 
مجال األعامل التجاريــة. ومثَّل صحار الدويل 
محمد بن محفــوظ العــاريض رئيس مجلس 
اإلدارة، وأحمــد املســلمي الرئيــس التنفيذي 
لصحار الــدويل، وعدد مــن اإلدارة التنفيذية 

للبنك.
ه  وقــال محمد بن محفــوظ العــاريض: أتوجَّ
بالشــكر الجزيل إىل مجلة االقتصاد واألعامل 
عى منحي جائزة “اإلنجاز مدى الحياة”؛ حيث 
تعــرب هذه الجائــزة عامَّ هو أكــرث من تكريم 
شــخيص، بل هي مســؤولية أخالقية ومهنية 
تفــرض علينا جميًعا مواصلــة النجاحات. وإذ 

إنَّ تكريــي بجائزة اإلنجاز مــدى الحياة يعد 
رشًفا كبريًا بالنســبة يل، فإنــه يزيد من حجم 
املســؤولية التي تقع عى عاتقــي، وذلك من 
خالل موقعي يف رئاســة مجلــس إدارة صحار 
الــدويل، أو من خــالل عملنا جميعــاً كرشكاء 
يف التنميــة االقتصادية؛ حيــث تعد مثل هذه 
اإلنجازات مناســبًة سعيدة لنا جميعا وترجمًة 
لجهودنا الرامية نحو بناء مســتقبل مســتدام 
يعتمــد عى ركائز متينة لهذا القطاع بشــكل 

خاص وللسطنة ككل.
وأضــاف العاريض: وُيرشِّفنــي أيًضا فوز صحار 
الدويل بجائزة أفضل حملة يف مجال املسؤولية 
اإلجتامعيــة؛ األمــر الذي ُيرتجم التــزام البنك 
الالمحــدود مبســؤولياته تجــاه املجتمع، إىل 
جانب عنرص االبتكار الذي يضعه البنك نصب 
أعينه عند إطالق مبادراته املجتمعية. وبدورنا، 
التــي تحققت، ونســعى  نفخــر باإلنجازات 
مــن خــالل رؤية صحــار الدويل املســتقبلية 
إىل تحقيــق رؤيتنا األســمى لنصبح مؤسســة 
خدميــة عامنيــة الهويــة ذات ريــادة عاملية 

تســاعد الزبائن واملجتمعــات املحلية والناس 
ط أحمد املسلمي  عى االزدهار والنمو. وســلَّ
الرئيس التنفيذي لصحــار الدويل، الضوَء عى 
إســرتاتيجية البنــك الجديدة التي أســهمت 
يف تعزيــز مكانة البنك لتحقيــق هذا اإلنجاز 
املرشف ضمن جوائز عــامل االقتصاد واألعامل 
لهذا العــام... وغريها من الجوائز خالل الفرتة 
الســابقة، وقال: يف ظل النمــو امللحوظ الذي 
يشــهده القطاع املرصيف، يســعدين ويرشفني 
نيابة عن فريق صحار الدويل ومجلس اإلدارة 
أن نعــرب عن شــكرنا وفخرنــا بالحصول عى 
جائــزة أفضل الــرشكات أداًء؛ مــام يؤكد عى 
اإلنجــاز الهائل الذي حققــه صحار الدويل يف 
القطاع املرصيف؛ حيث اســتطاع صحار الدويل 
أن يحقــق الريادة عــرب االبتــكار والتفاين يف 
تطوير منو القطاع املرصيف وقدرته التنافســية 
عى املســتوى الوطني. وبدوره، يشــكل هذا 
التكريم املرموق انطالقة جديدة نحو تحقيق 
املزيد من النجاحات واالســتمرار يف مساعدة 

الزبائن عى الفوز وتحقيق أهدافهم.

الرؤية- أحمد الجهوري

وقعــت مجموعة موىس عبدالرحمن حســن 
ورشكاه ممثلة يف رشكة موىس لتأجري السيارات 
اتفاقيــة توكيــل، مع رشكة سكســت األملانية 

املزود الدويل لخدمات النقل. 
وتعد سكســت واحدة من أكرب رشكات تأجري 
الســيارات يف العــامل ويبلــغ عدد أســطولها 

270000 سيارة يف حوايل 110 دول.
واحتفلت الرشكتان برشاكتهام يف حفل تدشن 
رسمي أقيم امس، وســتخدم اتفاقية التوكيل 
رشكة سكست يف توسيع شبكتها الدولية لتصل 

إىل الســلطنة، وذلك بفضل خربتها الواسعة يف 
خدمــات النقل والتي متتد ألكرث من 100 عام. 
وستســهم الرشاكة الجديــدة يف إدارة أعامل 
تأجري السيارات يف السلطنة، إذ ستتلقى رشكة 
مــوىس لتأجري الســيارات حجــوزات داخلية 
مــن من جميع أنحاء العامل إىل جانب إنشــاء 
حجــوزات خارجية للعمــالء الحالين والجدد 
داخــل الســلطنة. تــأيت االتفاقيــة تجســيًدا 
السرتاتجية التوســع ملجموعة موىس من أجل 
تحقيق تنمية مستدامة ونجاحات مستقبلية.

وسيقدم املزود املميز لخدمات النقل خدماته 
يف مطار مسقط الدويل وفروعه الثالثة، ومقره 

الرئييس يف الغربة، وذلك بأســعار تنافســية يف 
جميع القطاعات.

وســتقدم سكست يف الســلطنة حلواًل شاملة 
للنقــل يف قطــاع تأجري الســيارات عى املدى 
القريب والبعيد بحيــث تتم تلبية احتياجات 
النقل وذلك من خــالل توفري خيارات التأجري 
املخصصــة لكل عميل، بحيــث يصبح مبقدور 
العميــل اختيــار من بن أســطول ســيارات 
متعــددة  الرياضيــة  والســيارات  الســيدان 
االستخدامات. ومتتلك الرشكة خطة مستقبلية 
لوســيع شــبكتها إىل أربعــة فــروع وتقديم 

خدمات خاصة باملطارات والفنادق.

خطط التوفير من »ميثاق« تلبي 
احتياجات التعليم والزواج والتقاعد

حلقة عمل حول الذكاء االصطناعي في 
»الدراسات المصرفية والمالية«

»صحار الدولي« يحصد 3 من جوائز »عالم االقتصاد واألعمال«

اتفاقية بين »SIXT« و»موسى عبدالرحمن« لتقديم خدمات تأجير السيارات
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عواصم – الوكاالت 

قال متحدث باســم التحالــف الذي تقوده 
الســعودية ضد الحوثيني يف اليمن أمس إن 
املؤرشات األولية تــدل عىل أن الهجوم عىل 
منشأيت نفط سعوديتني ُشن بأسلحة إيرانية 

ومل ينطلق من اليمن.
وقال املتحدث تريك املاليك يف مؤمتر صحفي 
يف الرياض “اســتمرت التحقيقــات وال تزال 
مستمرة مع الجهات املختصة، كافة املؤرشات 
والدالئل الخاصة بالعمليات واألســلحة التي 
تم استخدامها، تعطي داللة مبدئية أن هذه 
األسلحة أسلحة إيرانية، ونعمل عىل االنتهاء 
من التحقيقات، وتحديد مكان انطالق هذه 

الهجامت اإلرهابية”.
ومــن جانبهــا قالــت كييل كرافت ســفرية 
الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة ملجلس 
األمن الــدويل إن املعلومات الواردة بشــأن 
الهجــامت عىل منشــأيت نفط بالســعودية 

“تشــري إىل أن إيران هي املســؤولة” وأنه ال 
دليل عــىل أن الهجامت جــاءت من أرايض 

اليمن.  وقالت كارين بريس ســفرية بريطانيا 
لــدى املنظمة الدولية ملمثيل الدول األعضاء 

يف مجلــس األمن “مــا زلنا ُنقيــم ما حدث 
ومن املسؤول عن الهجامت. ومبجرد تحققنا 
سنبحث مع رشكائنا الخطوة التالية بطريقة 

مسؤولة”. 
وعلقت وزارة الخارجية الروســية أمس عىل 
املناقشات بشــأن رد محتمل عىل الهجامت 
عىل منشأتني نفطيتني يف السعودية بوصفها 
غري مقبولــة، مؤكدة أن اســتغالل الحادث 

لزيادة التوتر بشأن إيران غري بناء. 
وقالت الوزارة يف بيان “نعتقد أن اســتغالل 
ما حدث لزيادة التوتر حول إيران متشيا مع 
السياســة األمريكية املعروفة، أمر غري بناء”.  
وأضافــت الوزارة “من غــري املقبول بدرجة 
أكــر اقرتاح إجراءات عقابية مشــددة يبدو 
أنــه جرت مناقشــتها يف واشــنطن”.  وذكر 
البيان أن روســيا تعتقد بأن تبادل الهجامت 
عىل منشــآت البنيــة التحتيــة املدنية يعد 
نتيجــة مبارشة للرصاع العســكري الدائر يف 

اليمن. 

موسكو: المناقشات بشأن رد محتمل على الهجمات غير مقبولة

تطابق الروايتين األمريكية والسعودية: أسلحة 
الهجوم على »أرامكو« إيرانية

عواصم - الوكاالت 

عر متحدث باســم الحكومــة اإليرانية أمس 
عن استعداد بالده للتعاون مع األمم املتحدة 
وكل الدول الســاعية للســالم واالســتقرار يف 
اليمــن واملنطقــة، وذلك بعــد هجامت عىل 
منشأيت نفط سعوديتني أعلنت جامعة الحويث 
اليمنية املتحالفة مع طهران مسؤوليتها عنها. 
ونقل التلفزيون الرســمي عن املتحدث عيل 
ربيعي قوله “وبهذا أعلن استعداد إيران التام 
للتعاون مع األمم املتحدة وكل الدول الساعية 
للســالم يف اليمن وعودة االستقرار إىل اليمن 

واملنطقــة”.  وعىل جانب آخر، قال مســؤول 
املســاعدات باألمم املتحدة مــارك لوكوك إن 
السعودية ستدفع 500 مليون دوالر للمنظمة 
الدولية األســبوع املقبل للمساعدة يف متويل 
اســتجابتها اإلنســانية يف اليمن، حيث أسفر 
الرصاع املســتمر منذ أربع سنوات عن مقتل 
آالف األشــخاص ووضــع املاليــني عىل شــفا 
مجاعة.  وقال لوكوك إن السعودية التي تقود 
التحالف العســكري الذي يحــارب يف اليمن 
تعتــزم دفع املبلغ يف 25 ســبتمر وأضاف أن 
اإلمارات دفعت يف اآلونة األخرية 200 مليون 

دوالر. 

األمم المتحدة: 500 مليون 
دوالر من الرياض لليمن

انقطاع الكهرباء عن ثلث أفغانستان بعد تدمير أبراج

بريطانيا: الخطوط العريضة ألي »اتفاق خروج« باتت واضحة

سعيد والقروي إلى جولة اإلعادة بانتخابات تونس

كابول - رويرتز

قالــت رشكــة الكهربــاء الرئيســية يف 
أفغانستان أمس إن الكهرباء انقطعت 
عن نحو ثلث البــالد بعد تدمري أبراج 
للجهــد العايل يف إقليم بغالن بشــامل 

البالد. 

وقالت رشكــة كهرباء أفغانســتان إن 
ثالثة أبــراج تنقــل 220 كيلووات من 
الكهرباء املســتوردة من أوزبكســتان 
املجاورة ُدمــرت يف هجامت مام قطع 
الكهرباء عن 11 من أقاليم البالد البالغ 

عددها 34 منها العاصمة كابول. 
ومل تعلــن أي جهــة مســؤوليتها عن 

الهجــامت التي جــاءت مــع تصاعد 
القتــال يف األقاليم الشــاملية مبا فيها 
بغــالن وســط تعــر جهــود الواليات 
املتحــدة وحركة طالبــان للتوصل إىل 
اتفــاق بشــأن ســحب آالف الجنــود 
األمريكيني مــن أفغانســتان.  وقالت 
الرشكة إن مهندسني وصلوا من أقاليم 

مجــاورة للعمل عىل إصــالح األبراج. 
وتنتج أفغانســتان 25 باملئة فقط من 
احتياجاتهــا مــن الكهربــاء وتعرضت 
خطوط نقل الكهرباء من أوزبكســتان 
للهجامت مرارا مام أجر الســكان عىل 
االعتامد عىل مولــدات كهرباء باهظة 

الثمن تعمل بوقود الديزل. 

لندن - رويرتز

قال وزيــر الخارجية الريطــاين دومينيك 
راب أمس إن الخطــوط العريضة التفاق 
محتمل عىل خــروج بريطانيا من االتحاد 
األورويب أصبحــت واضحــة اآلن بعد أن 
وصلــت محادثــات االنفصال بــني لندن 

والتكتل إىل منعطف حاسم. 

وأضــاف راب قبــل اجتــامع بــني رئيس 
الوزراء الريطاين بوريس جونسون وزعامء 
االتحاد يف لوكســمبورج”تبادلنا الكثري من 
التفاصيل والخطــوط العريضة ألي اتفاق 
وهي واضحة للغاية اآلن”.  وتابع “أعتقد 
أنها عالمــة فارقــة، رئيس الــوزراء يبني 
عىل املحادثات الســابقة التــي أجريناها 
منذ توليه املنصــب”.  وأضاف “متطلباتنا 

واضحــة جــدا، نريد حــذف الرتتيب غري 
الدميقراطــي الخــاص بإيرلنــدا ونريد أن 
نتمكن من تحويل عالقتنا يف املستقبل إىل 

أفضل اتفاقية للتجارة الحرة”. 
والرتتيــب الخــاص بإيرلندا هــو بند يلزم 
بريطانيــا باتباع قواعد االتحــاد األورويب 
التجاريــة لحــني إيجــاد طريقــة أفضل 
لتجنــب فرض قيود حدوديــة صارمة عر 

جزيرة إيرلندا. 
وأوضح راب أن بريطانيا تأمل يف التوصل 
إىل اتفــاق خــالل قمة االتحــاد األورويب 
املقــررة يومــي 17 و18 أكتوبــر.  وقال 
“هذا هو املــكان الذي ميكن إنجاز اتفاق 
فيه”. وأشــار إىل أنــه إذا مل يكن التوصل 
التفاق ممكنا فإن بريطانيا سترتك االتحاد 

األورويب يوم 31 أكتوبر عىل أية حال. 

تونس - الوكاالت

يتصــدر األكادميي املســتقل قيس ســعيد 
النتائج األولية لالنتخابات الرئاسية بحصوله 
عــىل نســبة 18.9% من أصــوات الناخبني، 

وذلك بعد فرز نحو 39% من األصوات. 
وبحســب الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 
يف تونس فــإن النتائج األولية تشــري إىل أن 
رجل األعــامل نبيل القروّي حــل يف املرتبة 
الثانية بنســبة 15% من أصــوات الناخبني، 
بينام جاء مرشــح حركة النهضة عبد الفتاح 
مــورو يف املرتبة الثالثة بنســبة 13.1% يليه 
عبد الكريم الزبيدي بنســبة 9.9%. ويتوقع 
أن تعلن النتائج النهائيــة لالنتخابات اليوم 

الثالثاء.
وإذا تطابقــت النتائج النهائية مع تلك التي 
أعلنتها اللجنة، ســيخوض جولة اإلعادة كل 
مــن قيس ســعيد، أســتاذ القانــون، ونبيل 
القروّي، وهو قطب إعالمي مســجون حالياً 

عىل ذمة قضايا فساد.
ويواجه القــروّي اتهامات بغســيل األموال 
والتهرب الرضيبي، وصدر بحقه حكم قضايئ 
يجوز الطعن عليه. وخاض الســباق الرئايس 
ســتة وعرشون مرشحا بينهم امرأتان، إال أن 
اثنني من املرشــحني أعلنا انسحابهام عشية 

بدء التصويت مام قلص عدد املتنافسني إىل 
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وشــهدت الجولــة األوىل مــن االنتخابــات 
مشاركة ضعيفة بلغت 45 يف املئة من إجامىل 
عدد الناخبني املسجلني والبالغ عددهم نحو 
7 ماليــني ناخب. ووفقــا للتقارير اإلعالمية 
عزف الشباب التونيس عن املشاركة يف هذه 

االنتخابات رغم الدعوات له بالنزول. 
وإذا مل يحصــل أي مرشــح عــىل أغلبيــة 
األصوات يف الجولة األوىل، وهو ما تشري إليه 
النتائــج األولية، ُتجرى جولــة أخرى فاصلة 
بني املرشــحني اللذين حصــال عىل أكر عدد 

من األصوات.
ويعني املرشــح الفائز لفرتة خمس سنوات. 

وينــص الدســتور التونيس عــىل أن الرئيس 
بيده شــؤون الدفــاع والسياســة الخارجية 
واألمــن الداخيل.  أما رئيس الــوزراء، الذي 
يختــاره الرملــان، فهو مســؤول عــن باقي 
الــوزارات. ومــن املقــرر إجــراء انتخابات 

برملانية يف أكتوبر املقبل.
ويشــار إىل أن قيس ســعيد مرشح مستقل 
يبلغ من العمر 61 عاما، وهو أستاذ جامعي 
متخصــص يف القانون الدســتوري. ويصنفه 
مراقبــون عىل أنــه محافظ. وقد اتســمت 
حملته االنتخابيــة بضعف الدعم واإلنفاق، 
واالعتامد عىل التواصل املبارش مع الناخبني، 

عر الجوالت يف األسواق واألحياء الشعبية.
أما نبيل القروي، فهــو قطب إعالمي، يبلغ 

من العمر 56 عاما، خاض الســابق الرئايس 
مــن خلف القضبــان، بعد اعتقاله الشــهر 
املــايض بتهمــة غســل األمــوال واالحتيال 
الرضيبــي، وهو ما ينفيه.  وأســس القروي 
جمعية خريية تركز عىل محاربة الفقر، وهو 
موضوع رئييس يف حملته االنتخابية. ويتهمه 
منتقدوه باستخدام الجمعية الخريية وقناته 

التلفزيونية لتعزيز طموحه السيايس.
وقد نالــت تونس إشــادة باعتبارها الدولة 
الوحيــدة مــن دول “الربيع العــريب” التي 
شــهدت ميالد نظام دميقراطي. وتعد هذه 
االنتخابات الثانية منذ انتفاضة 2011، التي 
أطاحت بالرئيس الســابق زين العابدين بن 
عــيل، وكانت مبثابــة رشارة ما بــات ُيعرف 
بالربيــع العريب. لكن الرحلــة مل تكن خالية 
من الصعوبات. ففي األعوام القليلة املاضية، 
عــاىن البلد من هجامت شــنها مســلحون 
خاصــة  اقتصاديــة،  ومشــاكل  إســالميون 
البطالــة. ويف عام 2018، خــرج متظاهرون 
إىل شــوارع البــالد احتجاجا عــىل إجراءات 
للتقشــف اتخذتها الحكومــة. ووقال رئيس 
الحكومة، يوســف الشــاهد، لوكالة رويرتز 
لألنبــاء إن هــذه اإلجــراءات رضوريــة إذا 
أرادت تونــس أن تحجز لنفســها موقًعا يف 

“نادي الدميقراطيات القوية”.
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»السوبر« ظفاري

توِّج فريق ظفار ببطولة الســوبر لكــرة القدم، وحصد أول ألقابــه وأول ألقاب وبطوالت 
املوســم الريــايض الكروي الجديــد؛ وذلك بفوزه عىل شــقيقه فريق صــور بنتيجة ثقيلة 
ورباعيــة، ولعب الفريقان خارج معقليهام يف اســتاد الرســتاق بافتتــاح امللعب والرصح 
الريــايض الجديد، يف تظاهــرة جميلة وافتتاحية جديدة تليق باالســتاد الجديد والفريقني 

والبطولة.. وبهذا الفوز املستحق، سجل ظفار لقبه الـ26 يف تاريخه املرصع بالذهب.
وكان التنظيــم رائعــا قبل وبعد التتويج بفقرات وفعاليات جديــدة، وأبطال هذا التنظيم 
هم وزارة الشــؤون الرياضيــة واتحاد كرة القدم، وأيضا الحضــور الجامهريي الكبري الذي 
رســم لوحة جميلــة يف امللعب، وخرجْت املباراة والبطولة هــذه املرة عن املألوف وبثوب 
جديد مختلف عن األجواء والتنظيامت السابقة، وهذا الذي نريده يف كل البطوالت وحتى 

املباريات. 
“غريك ينقص أو واقف يف مكانه.. وأنت تزيد”، تنطبق هذه املقولة عىل رجاالت وداعمني 
وأبنــاء الزعيم األحمر األوفياء الذين رفعوا الرؤوس عاليا والنادي أيضا ملزيد من البطوالت 
وزيادة رصيد الذهب يف تاريخ النادي، عمل كبري وجهد مكثف قام به الشيخ عيل الرواس 
رئيس النادي يف هذا املوســم وإدارته بتجهيز الفريق للموســم الجديد للبطوالت املحلية 
والخارجيــة من كل النواحي الفنية واإلدارية والنفســية، وأولها اســتقطاب مدرب جديد 
للفريــق: التونيس أمين الزلفــي، وطاقمه، وأيضا التجديد ملعظم عنــارص الفريق للحفاظ 
عىل استقرار التشكيلة والفريق والتعاقدات مع الالعبني املحرتفني األجانب واالستقرار عىل 
الجهــاز اإلداري للفريق بقيادة رئيس الجهاز ســيف بن غانم الرواس، وإعداد الفريق كان 
مثاليا جدا بإقامة معســكر خارجي يف مرص ملدة أســبوعني، وباختصار الفريق جهز مبعنى 
الكلمة وال ينقصه يشء ســوى تحقيق البطوالت، وها هو يجني ويحصد مثار هذا اإلعداد 
والجاهزية بفوزه بأول بطوالت املوسم الجديد وهي بطولة السوبر، والتي تعترب الرابعة يف 

تاريخ النادي، واملسرية ال تتوقف أبدا للزعيم، فهو يرتبع عىل قمة البطوالت.
إنَّ اإلنجــاز الجديد القديم مل يــأِت من فراغ، أو من رضبة حظ، بل كان نتيجة ضخ ودعم 
مادي كبري من رئيس النادي الشيخ عيل الرواس عىل وجه الخصوص أوال، وبتكاتف وتعاون 
إدارة النــادي والالعبني والجامهــري والداعمني ثانيا، للظهور بهــذه البطولة أوال، أن هذه 
الوقفه والتميــز لفريق ظفار يعد منوذجا حيا ملن أراد التفوق ومعانقة الذهب، بأن عليه 
الســري يف نفس الطريق للوصول للمنصات، الزعيم كسب الرهان وكسب الشيخ عيل ماله 
وفكره وعزميته وعمله يف حصد أوىل البطوالت واوىل الخطوات. واملثل يقول “اليد الواحدة 
ال تصفق”، ولكن يد الشيخ عيل األخرى حققت ورفعت كأس السوبر لظفار، وأصبح نادي 

ظفار يحايك الزمن ويصيغه عىل طريقته وعىل رغبته وطموحاته وآماله.
ُنبــارك للزعيم وإدارته والعبيه وجامهريه وشــيوخه وداعميه ومحافظــة ظفار عامة هذا 

اإلنجاز، وتهنئة خاصة وخالصه للشيخ عيل الرواس.

محمد العليان

ضربة حرة

ويبدو أن الوســط الريايض عىل مشــارف انطالق 
رة من مســابقة دوري الدرجة األوىل  نســخة مكرَّ
لكرة القدم، التي ُنظمت املوســم املايض، باستثناء 
زيــادة عــدد األندية مــن 14 ناديــا إىل 19 ناديا، 
بعــد فتــح الباب أمــام عــودة األنديــة املجمدة 
ألنشــطتها، فال دعــم مادي جديد يلــوح يف األفق 
لألندية املشــاركة يف النسخة األوىل بعد الدمج، وال 
حوافز وال مكافآت تبدو قريبة من خزائنها، بل إنَّ 
ص يف عودة املسابقات لزمن املناطق  الجديد يتلخَّ

الجغرافية.
ومل ُيعلــن اتحاد كرة القدم يف الالئحة عن الرشيك 
التجــاري للمســابقة؛ لــذا فاســم املســابقة هي 
دوري الدرجــة األوىل، ومــن املســتبعد أن يدخل 
رشيك تجاري بعد مغادرة قطار املســابقة ملحطة 
االنطــالق؛ لذا بــات الحديث عــن العوائد املالية 
املرتبطــة بتأهل األندية مــن مرحلة ألخرى رضب 
مــن خيال املؤلف؛ فالالئحة التنظيمية للمســابقة 
مل تتطــرَّق ُمطلقا لهذا الصدد، ويبدو أنَّ مســابقة 
النســخة الحاليــة يف مضونهــا صــورة ضوئية من 

مسابقة املوسم املايض.
ومع انسحاب نادي السالم، باتت األندية املشاركة 
يف املســابقة 19 ناديا بزيادة 5 أندية عىل املوســم 
املــايض -مقســمني إىل 4 مجموعات- وُيحســب 
لالتحــاد إقنــاع ناديــني آخريــن أعلنــا عزمهــام 
االنسحاب من املسابقة التي من املتوقع أن يتجاوز 
حــد نفقاتهــا موازنات املوســم املــايض، لترضب 
الهدف األصيل الذي قام عىل أركانه املرشوع عندما 
تم إقنــاع 30 ناديا بــأنَّ تنظيم البطولــة بطريقة 
املجموعــات الجغرافية، وتحقيــق عوائد تجارية، 
ســيقلص من حجــم اإلنفاق، ويضــع أندية االوىل 
مع املمتاز عىل ُبعد خطوات قريبة، غري أن الواقع 

يؤكد أنَّ الفارق كيلو مرتات.
ــد جدول املســابقة أن األندية التي تلعب يف  ويؤكِّ

مجموعة تضم 5 أندية، فإنها ســتلعب 12 مباراة، 
موزعني عــىل 3 أدوار: )ذهاب وإيــاب ومحايد(، 
يف 4 أشــهر، بواقع 3 مباريات فقط يف الشــهر. أما 
املجموعة التي انسحب منها السالم وأصبحت تضم 
4 أندية، فإنها ســتلعب 9 مباريــات عىل 3 أدوار، 
بواقع مباراتني يف الشــهر؛ لذا فتلك األندية مطالبة 
بســداد رواتب وعقود الالعبني واألجهزة الفنية يف 

الشــهور األربعة رغم قلة عدد املباريات، مام يزيد 
من التحديات املالية لديها، عكس ما ُيشاع عن أنَّ 
املرشوع بآلية تنظيمه الجديدة سيقلص النفقات.

أمــا فنيا، فتبدو الجدوى شــحيحة للغاية؛ ألن كل 
ناد ســيلعب مع فريق واحد ثــالث مباريات؛ مام 
يؤدي للمل ال ســيام إذا تبخــر أمل أحدهام؛ األمر 
الذي كان من املمكن استبداله بشكل آخر يضمن 

مواجهــة منافــس جديــد بفكر جديــد واحتكاك 
مختلف يضمن تحقيق هدف االرتقاء الفني.

ومن جهة أخرى، قد تخــوض األندية التي فقدت 
فرصهــا يف التأهل أحــد األدوار ألداء الواجب؛ مام 
يؤثر ســلبا عىل العائد الفني للمســابقة. وكشف 
رئيــس أحد األنديــة أنَّ االتحــاد مل َيِعــد األندية 
املشــاركة يف دوري الدرجــة األوىل بأي دعم مايل، 

وأنه مل يتســلم بالتايل أي مبالغ مالية عىل شــكل 
دعم أو رشاكة تجاريــة، الفتا إىل أنَّ الدعم ال يزال 
مقتــرًصا عىل أندية الــدوري املمتاز الــذي يرعاه 
رشيــك تجاري، نافيا ما ُيثار حول ربط العائد املايل 
مع تأهل األندية مــن مرحلة دور املجموعات إىل 
املرحلــة الثانية لعــدم وجود عائد من األســاس، 
مشــددا عــىل أنَّ ناديــه يتلقى الدعم مــن وزارة 

الشؤون الرياضية فقط.
وكشف أنَّ ناديه وجد صعوبة يف إبرام التعاقد مع 
الالعبني املحليني واألجانب، ال سيام األخري، لرفضهم 
تحرير عقد ملدة 4 أشــهر، وأن هناك عقدا جديدا 
ر إذا صعد الفريق للمرحلة الثانية، مشــريا  ســُيحرَّ
أيضا إىل أنَّ انتهاء الدوري يف أبريل جعل املوســم 
يالمس الثامنية شهور؛ األمر الذي كان يضمن إقامة 
دوري للدرجــة األوىل بالشــكل املعهــود بطريقة 
الذهاب واإلياب واالبقاء عىل دوري الدرجة الثانية 

ألن النفقات متشابهة.
وتعاين بعض األندية املشاركة يف الدوري تحت 19 
ســنة من مبدأ عدم تكافــؤ الفرص إثر اعتامد آلية 
التنظيم عىل التوزيــع الجغرايف؛ فهذا املبدأ ُمطبَّق 

يف مجموعات دون غريها.
وكشفت جوائز مسابقة الدوري يف نسختها الجديد 
أنه ال جديد يذكر؛ فاملركز األول ســيحصل عىل 15 
ألف ريــال، والثاين 10 آالف ريال، والثالث 7 آالف 
ريــال، وعىل ما يبــدو أن »تكوين« يف مجمله جاء 
ليمنح االتحاد حق إدارة وتطوير املســابقات دون 
قيــد أو رشط ودون الرجوع للجمعية العمومية يف 
اتخــاذ أي قــرار، مقابل تلبية حاجــة األندية التي 
جمدت نشــاطها أو صدر يف حقها قــرار بهبوطها 
للدرجــة األدىن بالعــودة لــدوري الدرجــة األوىل 
مبارشة، دون املرور بنفــق الدرجة الثانية، لتصبح 
تلــك األندية عــىل ُبعد خطوة واحــدة من دوري 

األضواء.

باستثناء عدد الفرق وطول أمد دور المجموعات و»األرض المحايدة«

»تكوين 2020«.. الدوري »المستنسخ«
أيام قليلة وتنطلق صافرة دوري تكوين لكرة القدم، وســط وعود رنانة قطعها 
متبنــو فكرة دمج الدرجتني -األوىل والثانيــة- مل تدخل حيز التنفيذ حتى كتابة 
دت الالئحة التنظيمة للمســابقة تلك الوعود بعدما خلت  هذه الســطور؛ إذ بدَّ
مــن أي جديد، فبدا أنها وثيقة ُمستنســخة من الئحة النســخة املاضية لدوري 
ة من الالئحة أن هدف  د الشــواهد املستمدَّ الدرجة األوىل قبل الدمج. كام تؤكِّ
تقليص النفقات أمر مســتبعد؛ نظرا لعدة أســباب؛ أولهــا: اخرتاع دور األرض 
املحايــدة، وطول أمد دور املجموعــات رغم قلة املباريات، فالزمن ال يتفق مع 

العدد.

الرؤية - وليد الخفيف

االتحاد يقرر اإلبقاء 

على نفس قيم 

الجوائز المالية 

للمسابقة

قبيل أيام من 

االنطالق.. الدوري بال 

شريك تجاري

ال عوائد مالية متوقعة 

حتى اآلن

مسقط - الرؤية 

بــدأت األنديــة الرياضية تســليم ملف ترشــحها 
ملســابقة كأس حــرضة صاحب الجاللة الســلطان 
املعظم للشــباب. وكانت وزارة الشؤون الرياضية 
قد حثَّت األندية برضورة تجهيز امللفات وطالبتها 
برسعة اســتكامل وإنهاء إجــراءات إعداد ملفات 
الرتشح؛ وذلك بتوثيق مختلف املشاركات واألنشطة 
التي شاركت بها أو قامت بتنفيذها، وهي بنوعيها 
الرياضيــة والشــبابية؛ حيث تســلم امللفات بعد 
اســتكامل كافــة البيانــات املطلوبــة والتصديق 
عليها من قبــل االتحادات والدوائــر املعنية عىل 
األنشــطة والربامج التي تم تنفيذهــا خالل العام 
2018م؛ بحيث ُتسلم هذه امللفات لدوائر الوزارة 
باملحافظــات لألنديــة التــي ترشف عليهــا دائرة 
الهيئات الخاصة ألندية محافظة مسقط. ويف إطار 
الحــرص عىل إنجاح هذه املســابقة الغالية، تأمل 
اللجنة من األندية إعطــاء األهمية إلعداد ملفات 
الرتشح وفق ما هو مطلوب، وتسليمها وفق املوعد 
املحدد، خاصة وأن األندية تســعى دامئا للمشاركة 

واملنافســة يف املســابقة، والســعي للحصول عىل 
رشف الفوز بإحدى املراكز العرشة، وأن املســابقة 
وللعام الثاين عىل التوايل رفعت من قيمة املكافآت 
لألنديــة الفائــزة وكذلك عــدد املراكز. وتســعى 
املســابقة لتحقيق رؤية شــاملة أكــر عمقاً لدور 
األندية الرياضية لتكون مؤسســة حاضنة للشباب 
وداعمة ألنشــطتهم الرياضية والفكرية والثقافية 
واملســاهمة يف غــرس وتعزيــز مفهــوم العمــل 
الّتطوعي لديهــم. وتعمل املســابقة عىل تحقيق 
عدد من األهــداف؛ أبرزها: دعم وإبــراز الجهود 
املبذولــة من قبــل األندية بهــدف تنمية وتطوير 
أدائها عىل كافة املســتويات الرياضية والشــبابية 
واإلداريــة واملالية وفق معايــري التقييم املعتمدة، 
وتحقيق معايري الجودة والحوكمة يف مجال اإلدارة 
الرياضيــة، كام تهدف املســابقة إىل تطوير العمل 
الريايض والشــبايب من خالل دعــم املبادرات التي 
تســاعد عىل تحقيق أهداف األندية، وتهدف أيضا 
إىل تســليط الضوء عىل مفهوم العمل التطوعي يف 
املجال الريايض ورفــع الوعي بأهمية دور األندية 

يف رعاية الشباب واالستجابة لتطلعاته.

بدء تسلم ملفات المشاركة بـ»كأس جاللته للشباب«

الرؤية - وليد الخفيف 

منتشيا بفوزه بلقب كأس السوبر، 
يدشــن نــادي ظفار رحلتــه نحو 
املحافظــة عىل لقبه، اليوم، مبالقاة 
فنجاء يف الجولة األوىل من الدوري 
املمتاز لكرة القدم الســاعة 5:40، 
ويرحــل النــرص قادما مــن أرض 
اللبــان قاصدا العاصمــة ملواجهة 
طموحات نادي الســيب الســاعة 

الثامنة مساء.
وظهر الزعيم بشــكل الفت عندما 
اكتســح صــور برباعيــة بيضاء يف 
مباراة السوبر التي تسيدها شكال 
وموضوعا، مســتفيدا مــن الفارق 
الفنــي والنوعــي لرجالــه، بعدما 
نجحت جهود اإلدارة يف االحتفاظ 

بالقوام األسايس للفريق الذي نال 
اللقب املوســم املــايض؛ مام يدلل 
عــىل قــدرة الزعيم عــىل تحقيق 
نتائــج طيبة يف تلك النســخة. أما 
فنجاء، فيتســلح بتاريخه وبعطاء 
الفنيــة  اإلدارة  وحســن  العبيــه 
للكروايت برونو الذي يتطلع قيادة 

امللك نحو انتصار أول.
الريايض،  الســيب  وعــىل اســتاد 
يســتقبل الســيب ضيفه النرص يف 
آخر مباريات الجولة؛ فمن املتوقع 
أن ُيســاند أصحاب األرض جمهور 
غفــري يف أول ظهــور للفريق بعد 
العــودة لألضواء. ويف املقابل، قدم 
النــرص أداء جيــدا أمــام الجزيرة 
اإلمارايت يف البطولة العربية لألندية 

األبطال رغم الخسارة بهدف.

»الزعيم« يستهـل اليوم مشوار 
الحفاظ على اللقب أمام »الملك«

اتفاقيتان لدعم »شباب« وأكاديمية نادي النهضة بمحضة
الربميي - سيف املعمري 

شــهدت قاعة فرصــة مبقر اللجنة الشــبابية 
بنادي النهضة بالربميــي، توقيع اتفاقيتنْي بني 
نــادي النهضة ورشكــة فن الجــودة الوطنية 
للمصاعد والســالمل املتحركة؛ تتعلق االتفاقية 
األوىل برعاية الرشكــة ألكادميية النهضة لكرة 
القدم بواليــة محضة، فيام تتعلــق االتفاقية 
الثانيــة برعايــة الرشكــة لفريــق الشــباب 
بنادي النهضة لكرة القدم للموســم الريايض 

.2020/2019
ع االتفاقية من جانب نادي النهضة ســامل  وقَّ
بن أحمد املزاحمي رئيس مجلس اإلدارة، فيام 
وقعها من جانب رشكة فــن الجودة الوطنية 

للمصاعد والسالمل املتحركة راشد بن سامل بن 
ســعيد الكعبي رئيس مجلس اإلدارة، بحضور 
مديــر الرشكــة املهنــدس محمد الســعدي، 
وعدد من الصحفيني وممثيل الفرق الرياضية 

ومدريب املراحل السنية بالنادي.
وعــىل هامش حفل توقيــع االتفاقيتني، ُعِقد 
مؤمتــر صحفي تحــدث من خالله ســامل بن 
أحمــد املزاحمي عن أهمية وجــود أكادميية 
لرعايــة املواهب الرياضيــة مبختلف املراحل 
الســنية بوالية محضة، مؤكــدا أن األكادميية 
ستسهم يف التنشئة السليمة للفئات العمرية 
من الخامســة وحتى ما قبل مرحلة الناشئني، 
إضافــة لرفــد املنتخبات الوطنيــة باملواهب 

الرياضية املجيدة.

أرشيفيةأرشيفية
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نبارك للكليات التقنية.. ولكن؟ 
د. عبدالله باحجاج

»الجهاد المختطف« 
د. عبدالحميد األنصاري

هموم الشرق 
غسان الشهابي

موسم جديد لـ»أبطال أوروبا« 
حسين الغافري

ملرتادي وسائل التواصل االجتامعي، ال تسمحوا 
ر نفســه أنه  للســفهاء أن يقودوا زمام األمور؛ فليس كل من صوَّ
من دولة ما هو منها، فهناك كثري من أهل الفتنة، وال ُيثل الدول 

وشعوبها إال أجهزتها املختصة املعتمدة فقط.

عادة الحقيقية أن تنِهي يومك ومل تدمر سعادة  السَّ
أحد، ومل تفضح ســر أحد، ومل تنظر ملا يف يد أحد، 
ومل تنافق أو تتملَّق ألحد.. يكفيك أن تضع رأســك 
عيل الوسادة وضمريك مطمنئ بأنك مل تظلم أحًدا.

سياســات العزل والتحييد واالستهداف يف املنطقة ال تخدم 
إال القوى الكربى، وتحديدا املصالح االنتخابية لهذه الدول، 
وقد ال يوقع املنطقة فقط فيام ســمي بـ”الفوىض الخالقه” 

بل ستدفع مثنه الدول التي تقوم بذلك.

“جائــزة الرؤية ملبادرات الشــباب” ُوِجدْت الســتقطاب الشــباب 
املجيديــن يف مختلــف املجــاالت، فضال عــن تجديــد روح اإلبداع 
واالبتــكار لديهم؛ مبــا ُيحقق املســاهمة الفاعلة يف الدفع مبســرية 

التنمية الشاملة يف مستويات ومجاالت مختلفة.

اأحمد ك�شوباأحمد ال�شنفري

نا�شر العربيحميد املعني

ارسلوا إلينا تغريداتكم عرب الهاشتاج:

#مغردو_الرؤية

»الكوتا« وانتخاب المرأة بمجلس الشورى

يف اســتفتاء تويــري ويف إطــار البحــث 
األكاديــي الذي أقوم بــه حاليا ملتطلبات 
نيل شــهادة الدكتوراه يف القانــون العام 
بعنــوان “عمل املــرأه العامنية يف املجال 
السيايس.. التحديات والحلول من منظور 
الترشيع الُعــامين والرشيعة اإلســالمية”، 
وجهت سؤاال للمواطن الُعامين )الناخب( 
واملواطنة العامنية )الناخبة( يف انتخابات 
أعضاء مجلس الشــورى للفرة التاســعة 
التــي ســتنطلق أكتوبــر املقبل. ُســؤايل 
كان محــدًدا للرجــل: “هــل  صوتــك يف 
الفرة التاســعة ملجلس الشــورى سيكون 
للمــرأة؟!”، وجاءت نســبة التصويت بأن 
24% مــن الرجال قالوا نعــم. ثم وجهت 
نفس السؤال للمرأة العامنية: هل صوتك 
يف الفــرة التاســعة النتخابــات مجلــس 
الشورى ســيكون للمرأة؟ فكانت النتيجة 
أن 39% مــن النســاء ُقلــن نعــم. هــذه 
املؤرشات ال ُيكن األخذ بها؛ كونها متغرية 
حســب كثافة التصويت، لكنها قد تقودنا 
لوضــع عدة اعتبارات بــأن حظوظ املرأة 
للفوز باالنتخابات القادمة من املحتمل أن 
تكون ضعيفة، خاصــة وأن الفرة املاضية 
)الثامنة( شــهدت فوز امرأة مبقعد واحد 
فقط مــن أصل 83 مقعدا، وهو ما اعتربه 
املراقبــون أن املــرأة خــرت باحتفاظها 
مبقعد واحد يف ظــل تراجع واضح؛ حيث 
كانــت املرأة يف الــدورات الســابقة أكرث 
متثيال.  وخالل متابعتي كطالبة وباحثة يف 
شــأن خوض املرأة العامنية معرك الحياة 
السياســية، تابعــت الســجال والتجاذب 
بني نشــطاء منصات التواصل االجتامعي 
والدعــوات التي أطلقهــا البعض بأهمية 
إقــرار نظــام “الكوتا” لحفظ مــاء الوجه 
وضامن وصول املــرأة إىل الربملان، وهناك 

يف املقابــل آراء كانت رافضــة بقوة كون 
صناديــق االقــراع هي الفيصــل والحكم 
يف أي عمــل ديقراطــي، وال يوجد فارق 
بني املــرأة والرجل، فالكل سواســية أمام 

القانون.
مــن جهته، اتفــق متاما عــى أن املرّشع 
الُعامين مل يفرق بني املــرأة والرجل وفتح 
املجال للجميع، لكن رمبا من وجهة نظري 
أن نظــام الكوتا مهم ليك نكســب وجود 
املــرأة واحتفاظها باملقعــد الربملاين حتى 
ترســخ ثقافــة االنتخابات بشــكل أعمق 

خالل املراحل املقبلة. 
أقول ذلك وأنا أرى من األهمية مبكان دعم 
املرأة من خــالل تطبيق نظام “الكوتا” يف 
انتخابات املجالــس؛ مثل: املجلس البلدي 
ومجلس الشــورى، وكام هــو مالحظ أن 
طيلة الدورات املاضيــة كان وصول املرأة 
محدودا يتســم بالضعــف، وتقلص حتى 
مقعــد واحد أو مقعدين يف أفضل تقدير. 
لهذا؛ أضم صــويت ملن نادى باعتامد نظام 
الكوتــا؛ بهــدف ترســيخ تقاليــد العمل 
الســيايس النســوي ببالدنا الحبيبة ُعامن؛ 
باعتبارها عنرصا فاعال يف املجتمع. كباحثٍة، 
البد يل من البحــث والتنقيب عن ثغرات 
أو خلــل يعيق وصــول املــرأة وتخطيها 
صناديق االقراع بكســب أصوات الرجال 
والنساء عى حدٍّ سواء، فهل الخلل يتمثل 
يف القوانــني والترشيعــات أم من األعراف 
والعــادات والتقاليــد، أم يف العزوف من 
املشاركة، أم بســبب قلة الربامج التوعية. 
وحتى نجاوب عى هذه االستفسارات مثة 
حاجة للتفكري بإيجابية وبعمق يف امللفات 
املتعلقة بالعمل السيايس للمرأة العامنية.

ال ُيكن الجزم يف ظل املشــاركة املتواضعة 
الربملانيــة  املــرأة  خــوض  تجربــة  بــأن 

لالنتخابات مثمرة؛ وذلــك بالنظر للنتائج 
التي حققتها املرأة؛ حيث نرى أنَّ النســبة 
املتحققة خجولة وال تتامىش مع ما تسعى 
إليه الســلطنة مــن إقرار للمســاواة بني 
الجنسني والتكافؤ يف الحقوق والواجبات، 
فليــس من املعقول أن تتلخص املشــاركة 
النســائية منذ العام 1996 من إقرار حقها 

يف الرشح عى امرأة واحدة فقط.
وبالنظر للــدورة الجديدة املقبلة، ُتشــري 
األرقــام الرســمية إىل أنَّ عــدد النســاء 
املقبولة أســامؤهن يف القوائم للمرشحني 
النتخابات مجلس الشــورى بلغ 43 امرأة 
فقــط من أصــل 717 مرشــحا. وبتحليل 
األرقــام، نجد أنَّ متركز املرشــحات بعدد 
األكــرب يكــون يف محافظة مســقط بعدد 
23 امرأة، ورمبا هناك أســامء قد تنسحب 
قبيل التوجه لصناديق االقراع فيام خلت 
محافظات مســندم والوسطى من العنرص 

النسايئ متاما.
نستمدُّ رأينا بالدعوة لتطبيق نظام الكوتا 
من مثــل هذه األرقام ســالفة الذكر، كام 
أنَّ الفرة الثامنة ملجلس الشــورى شهدْت 
كذلك متثيال نسائيًّا بامرأة واحدة فقط من 
أصل 85 مقعدا. يف حني يبلغ عدد املقاعد 
التي تشغلها املرأة يف مجلس الدولة املعنّي 

من 15 مقعدا من أصل 83 مقعدا.
لهذا؛ نــرى أنَّ نظام الكوتا ســوف يكون 
منصفــا لدعم مشــاركة املــرأة يف العمل 
الربملــاين، خاصــة إذا اعتربنــا أنَّ نســبة 
مشاركة املرأة يف الدورة الحالية مُتثل نحو 
أقل من 6% من النسبة الكلية للمرشحني.

أال تتفقون معي عــى أنَّ نظام الكوتا قد 
يكون األنسب يف الوقت الحايل؟!

* باحثة دكتوراه يف القانون العام

لبنى بنت مسعود الكندية *

مسقط - العامنية

ِضمــن الربامــج املوســيقيَّة للموســم الجديــد 
)2019-2020( لدار األوبرا الســلطانية مســقط، 
تحيي أوركسرا ديال ســكاال الفيلهارمونية حفلني 
موسيقيني كبريين، تحت قيادة ميون فون تشونج 
املايسرو الشــهري الذي قاد العديد من الحفالت 
يف كربيــات دور األوبــرا العاملية، وســيكون ذلك 
باالشــراك مع عازف البيانو الشــهري آلكســاندر 
رومانوفسيك، الذي سيقّدم معزوفات عى البيانو.

وسيستمتع جمهور دار األوبرا السلطانّية مسقط 
بهذين الحفلني املوســيقيني الســاعة 7:00 مساء 
يومي الثالثاء واألربعاء 17 و18 ســبتمرب الجاري. 
وســيكون باســتطاعة عشــاق البيانو هذه اآللة 

الصوتّية الوترّية االســتمتاع مبعزوفات واحد من 
أبرع من عزف عليها يف العامل وذلك يومي 17 و 18 
سبتمرب الجاري. تفتتح أوىل األمسيتني بكونشريتو 
البيانــو الثالث يف ســلم ري الصغري لراخامنيوف، 
مع عازف البيانو البارع ألكســاندر رومانوفسيك، 
وتليهــا الســيمفونية الرابعة لتشايكوفســيك يف 
ســلم مي الصغــري، وهي آخر ســيمفونية كاملة 
كتبهــا تشايكوفســيك )1840-1893( أحد أعظم 
املوســيقيني الــروس عى مــر القرون، وقــد أتّم 
تأليفها يف أغســطس 1893، قبل بضعة أشهر من 
وفاتــه، وقد أعتــرب الكثري من الباحثــني أن هذه 
السيمفونية كانت مبثابة توديع للحياة، ففي هذا 
العمل املوسيقي الرائع يرد قصة الحياة، واملوت 
وارتباطهام بالقدر، فالحركة األوىل تصّور العاطفة، 

والثقــة بالنفــس، والحيويــة، وتتحــّدث الحركة 
الثانيــة عن الحــب، والثالثــة الخيبــة، واألخرية 
الزوال. وستشمل الليلة التالية معزوفة دفورجاك 
)1841-1904( “سيمفونية العامل الجديد” رقم 9 
يف ســلم صول الصغري، ويحاول دفورجاك املؤلف 
املوسيقي التشييك العظيم، الذي جمع يف أسلوبه 
بني املالمح القومية لبالده تشيكوســلوفاكيا، وبني 
اإلمكانيــات العلميــة الحضارية التي اســتوعبها 
األملــاين الكبري برامز يف فكــره ووجدانه، يف هذه 
الســيمفونية وصف الواليــات املتحدة األمريكية 
التي عاش فيها مثاين ســنوات وعمل هناك رئيسا 
للمعهد املوســيقي الوطني يف نيويورك بني عامي 
)1892-1894(، وشــّكلت عالمة بارزة يف ســجّل 

نتاجه املوسيقي.

 »ديال سكاال« الفيلهارمونية تحيي حفلين بدار األوبرا السلطانية
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