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مسقط - العامنية

كشفت وزارة النقل واالتصاالت أّن نسبة اإلنجاز 
يف الحزمــة الثالثــة والخاصة مببنى املســافرين 

مبرشوع مطار الدقم بلغت ٧٠ يف املئة.
وأشــارت الــوزارة- يف بيــان- إىل أّنهــا تســعى 
إىل إنهــاء الحزمــة بنهاية العام الجــاري، والتي 
تتضمن إنشــاء مبنى للمسافرين تبلغ مساحته 
اإلجاملية ٨٦٦٠ مرتًا مربًعا، وبطاقة اســتيعابية 
تقــدر بنصف مليون مســافر ســنوًيا. وأضاف 
البيــان أّنه روعي يف تصاميم مبنى املســافرين 
النواحي الفنية عــىل أن يكون املطار عملًيا وذا 
ن املســافرين من الدخول والخروج  فاعلية مُيكِّ
بكل ســهولة وسالســة وبأقل وقت ممكن كام 
متت مراعاة توســعته ورفع طاقته االســتيعابية 
تحسًبا للزيادة املســتقبلية يف أعداد املسافرين 

إىل مليوين مسافر ســنوًيا عىل املدى البعيد عرب 
التوســع األفقي وبحســب تطور حركة الطريان 
يف املطار ومنو النشــاط التجاري والســياحي يف 

املنطقة املحيطة به.
وأوضح البيان أّن مبنى املســافرين ســيتضمن 
تنفيذ طابق أريض وميزانني يقدم خدمات تلبي 
احتياجــات املســافرين الرضوريــة من مطاعم 
ومتاجــر للتجزئــة ومرافق خدميــة أخرى كام 
يحتــوي مبنى املســافرين أيًضا عــىل جرسين 
يربطان مــا بني مبنــى املســافرين والطائرات 
(خراطيم) بجميــع مواصفاتهام. وقد تم تزويد 
مبنى املسافرين بخمســة (كاونرتات) لتسجيل 
املسافرين وبوابات إلكرتونية بنظام تقني يسهل 
إنهــاء إجراءات الســفر من خالل نظــام أمني 
متطور وســيزّود املطار أيًضا بحزام لنقل أمتعة 

املسافرين للرحالت الدولية والداخلية.

مسقط - الرؤية
بلــغ عــدد زوار خريف صاللــة خالل الفــرتة من ٢١ 
يونيو وحتــى ٢٥ يوليو، نحــو ١٨٣ ألفــا و١١٥ زائرا، 
بينهــم ٨١ ألفــا و٥٩٩ زائرا خالل األســبوع الخامس 
(من ١٩ يوليو وحتى ٢٥ يوليو)، وذلك عىل ما أظهرته 
آخر اإلحصائيات الخاصــة مبرشوع حرص زوار خريف 
صاللــة ٢٠١٧م الــذي ينفذه املركــز الوطني لإلحصاء 

واملعلومات.
وتشــري اإلحصــاءات إىل انخفاض عــدد زوار الخريف 
خالل األسبوع الخامس بنســبة ٦٫٤٪ عن نفس الفرتة 
من العــام ٢٠١٦ الذي بلغ العدد فيــه ٨٧ ألفا و١٩٠ 

زائرا عىل الرغم من ارتفاع العدد بنسبة ٩٨٫٣٪ مقارنة 
باألســبوع الرابع من املوســم الحايل والذي بلغ العدد 
فيــه ٤١ ألفــا و١٥٢ زائرا. وكشــفت اإلحصــاءات أّن 
الخليجيني مبن فيهم العامنيون اســتحوذوا عىل ٩٣٫٨٪ 
من إجاميل زوار موســم خريف صاللة خالل األسبوع 
الخامس. وكشــفت اإلحصاءات أّن الخليجيني مبا فيهم 
العامنيون اســتحوذوا عــىل ٩٣٫٨٪ من إجــاميل زوار 
موسم خريف صاللة خالل األسبوع الخامس حيث بلغ 
عددهــم ٧٦ ألفا و٥٢٨ زائــرا ارتفاعا من ٣٧ ألفا و٧٨ 
زائرا خالل األسبوع الرابع تالهم الزوار من الجنسيات 
اآلسيوية الذين بلغ عددهم ٣ آالف و٣١٣ زائرا ارتفاعا 

من ألفني و٥٤٤ خالل األسبوع الرابع.

مسقط - الُعامنيَّة
أظهرْت إحصاءات أنَّ حجم البضائع التي متت 
مناولتهــا يف املوانئ العامنية (ميناء الســلطان 
قابــوس- مينــاء صاللــة- ميناء صحــار- ميناء 
خصب وميناء شــناص) خــالل الربع األول من 

العام الجاري بلغ ٧ ماليني و٦٩٧ ألًفا و٦٠ طًنا.
ــلطنة اســتعداداتها لتصبح مركزًا  وأْكَملت السَّ
إقليميٍّا لالســترياد والتصدير، بعد أْن استثمرت 
مليــارات الريــاالت الُعامنية لتشــييد املوانئ 
التي تتوزع عىل طول الشــواطئ العامنية وعرب 
إنجــاز البنية الترشيعية والتقنية التي تســهل 

أعــامل املســتوردين واملصدرين وتســتقطب 
االســتثامرات املحلية واألجنبيــة. وقال املقدم 
منصــور بن نارص الرحبــي مدير مرشوع نظام 
"بيان" باإلدارة العامــة للجامرك برشطة عامن 
الســلطانية إنَّ الخدمات الجمركيــة املختلفة 
املقدمة عرب النظام ستســهم بشــكل فَعال يف 

تشــجيع املستوردين واملصدرين عىل استخدام 
املوانئ العامنية وجذب االستثامرات األجنبية، 
مــام يعــزز مــن مكانــة الســلطنة وموقعها 
الجغرايف، ويعمل عىل تحسني مؤرشات القياس 
يف مختلف املجاالت التجارية واالقتصادية عىل 

املستوى الدويل. 

الرؤية - فايزة الكلبانية
كشــف اللقاء املوســع الذي عقدتــه غرفة تجارة 
وصناعة عــامن مع أصحاب الــرشكات العاملة يف 
قطــاع النقل عن تفاقم تحديــات هذه الرشكات، 
والتي بــات بعض أصحابها مهددين بالســجن أو 
اإلفــالس، يف ظــل عدم متكنهم مــن الحصول عىل 
مستحقاتهم املتأخرة لدى عدد من كربى الرشكات 
األجنبية واملحلية وكذلك بعض الجهات الحكومّية. 
وضاق أصحاب الرشكات ذرعا بعدم حصولهم عىل 
األموال املســتحقة لهم يف السوق، مع غياب جهة 
مختصة تســاعدهم عىل تخطي مشــكالتهم، مام 

دفعهم إىل اللجوء للقضاء. 
د َســَعادة ســعيد بــن َصالــح الكيومي رئيس  وأكَّ
مجلــس إدارة الغرفــة أنَّ هذه الــرشكات تواجه 
عدة تحديــات؛ يف مقدمتها: عــدم حصولهم عىل 
املستحقات املالية، وســوء تنظيم القطاع. وأْوَىص 
َســَعادته -يف نهايــة اللقاء- بتشــكيل فريق عمل 
من الغرفــة، وفريق آخر ممثل للــرشكات، للنظر 

11ومتابعة القضايا، والبحث عن حلول. 
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ؤية مسقط - الرُّ
أَْعَلن ُيوســف بن َســِعيد املطــوع املدير العام 
املســاعد للتشــغيل، أنَّ عدَد الباحثني عن عمل 
الذين تمَّ قبولهم خــالل اليومني األولني معرض 
فــرص تشــغيل الباحثني عن العمــل التخصيص 
ــدا أنَّ املعــرض  (الهندســة) ٩٦٨ باحثــا. ُمؤكِّ
مســتمر يف استقبال الباحثني عن عمل الذين تّم 

استدعاؤهم.
وأضاف املطــوع - يف ترصيح صحفي- أنَّ وزارة 
القوى العاملة تنظم املعرض عىل مدار ٣ أيام، تم 
فيها اســتدعاء ٢٢٠٠ باحث عن عمل من حملة 
البكالوريــس والدبلوم العايل والدبلوم املهني يف 

التخصصات الهندســية والفنية، ومبشاركة ١٠٨ 
من رشكات القطاع الخاص التي عرضت ما يفوق 
عــىل ١٦٠٠ فرصة عمل. وأوضح أنَّه تم يف اليوم 
األول استدعاء ٧٥٠ باحثا عن عمل من الجنسني، 
و٧٤٩ باحثــا عن عمل  يف اليوم الثاين، وســيتم 
اســتقبال ١٠٧ باحثني عن عمل يف اليوم الثالث. 
وأشــار يوســف املطــوع إىل أّن املعرض شــهد 
تجاوبا وتعاونا بني بعض رشكات القطاع الخاص 
يف تشــغيل الباحثني عــن عمل.وأكد املطوع أنَّ 
الوزارة ُمستمرة يف توفري فرص العمل ليس فقط 
من خالل معارض التشغيل، وإمنا أيضا من خالل 
منافذ دوائر التشغيل يف مديريات ودوائر القوى 

العاملة يف محافظات السلطنة.
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ؤية- أحمد الجسايس- مازن املقبايل الرُّ
أُْبرِمت، أمــس، اتفاقية إنشــاء أكادميية عامن 
للطــريان، والتي ُتــرشف عىل تنفيذهــا الهيئة 
العامنيــة للرشاكة من أجــل التنمية، بالرشاكة 
مع رشكة ايرباص هيلكوبرتز، والرشكة العامنية 
لتنمية االســتثامرات الوطنيــة "تنمية"، ورشكة 
الحصــن لالســتثامر، وصنــدوق تقاعــد وزارة 

الدفاع.
وستســتقبل األكادمييــة يف الربــع األخــري من 
العــام الجاري أول دفعة من الطالب لدراســة 
السنة التأسيســية بجامعة الســلطان قابوس، 
وذلك مبوجب عقد التعــاون املوقع بني الهيئة 
والجامعــة، والــذي عــىل ضوئه اســتحدثت 
الجامعة منهج تأســييس خاص لطلبة أكادميية 

عامن للطريان.
وقال َمَعايل الدكتور عيل بن مســعود السنيدي 
وزيــر التجــارة والصناعة رئيــس مجلس أمناء 

الهيئــة، إنَّ أهمية هذا املــرشوع تكمن يف أّنه 
األول من نوعه يف السلطنة، وأّن هذه االتفاقية 

املهمة تجسد الرشاكة االسرتاتيجية بني السلطنة 
والرشكات املساهمة. 

مسقط - الرؤية
ــلطنة بَيْوم النهضــِة املباركِة،  َتُزامًنــا َمَع احتفاِل السَّ
فاع الوطنــي، صباح أمس، بتخريج  احتفلْت ُكليَّة الدِّ
فاع الوطنيِّ الرَّابعة، وذلك تحت رعاية َمَعايل  َدْورة الدِّ

الشيخ عبدامللك بن عبدالله الخلييل وزير العدل.
بدأ االحتفال -الذي ُأِقيم مبقرِّ الُكليَّة يف ُمعسكر بيت 
الفلج- بآيات َعِطرَة من الذكِر الحكيم، ثمَّ ألَقى اللواء 
 ، فاع الوطنيِّ الرُّكن ســامل بن مسلم قطن آمر ُكليَّة الدِّ

كلمة بهذه املناسبة.

الرؤية - الوكاالت
ارتفع سعر نفط ُعامن تسليم شهر سبتمرب املقبل إىل 
٤٩٫١٣ دوالر، بعدمــا ربح يف تعامالت األمس ببورصة 

ديب للطاقة ١٫٧٧ دوالر. 
وقفزت أســعار النفط إىل أعىل مســتوياتها يف حوايل 
مثانية أسابيع، بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة 
عــن هبوط حاد يف مخزونات الخــام األمريكية وهو 
مــا عزز توّقعات بأّن األســواق، التي تشــهد وفرة يف 
املعــروض منذ وقــت طويــل، تتجه نحــو التوازن. 
وأشارت بيانات من إدارة املعلومات إىل أّن مخزونات 
الخــام التجاريــة يف الواليــات املتحــدة هبطت ٧٫٢ 
مليون برميل األسبوع املايض يف حني كان من املتوقع 

أن تنخفض ٢٫٦ مليون برميل. 
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ؤية مسقط - الرُّ
اســتقبَل مجلُس ُعــامن، صباح أمس، عــدًدا من 
ورة الثالثني لكليــة القيادة واألركان؛  ُمنتســبي الدَّ
وذلــك للتعــرف عــىل صالحيــات وأدوار كلٍّ من 

مجليس الدولة والشورى.
م كلٌّ من: َسَعادة الشيخ عيل بن  وخالل الزيارة،  قدَّ
نارص املحروقي أمني عام مجلس الشورى، وسعادة 
الدكتور أحمد بن سامل السعيدي أمني عام مجلس 
نْت  الدولة، محــارضة تعريفية للوفد الزائر. وتضمَّ
املحارضة األوىل التي ألقاها ســعادة الشــيخ عيل 
بــن نارص املحروقــي أمني عام مجلس الشــورى، 
نبذة مفصلة عن مبنى مجلس عامن وتقســيامته 
وأدواره ونظــام املجالس الترشيعية يف الســلطنة 
والهيكل التنظيمي ملجلس الشورى وأهم ما أنيط 
به من صالحيات ترشيعية وأدوات رقابية يستعني 
بها األعضاء ملراقبــة أداء األجهزة الحكومية؛ منها: 
طلبات اإلحاطــة، ومقرتحات بالرغبة، ومناقشــة 

البيانــات الوزاريــة. وتحدث املحروقــي عن دور 
األمانة العامة باملجلس يف تقديم الدعم املناســب 
لألعضاء. كام قدم ســعادته للضباط املشــاركني يف 
الدورة ٣٠ من دورة القيادة واألركان نبذة مفصلة 
عــن اللجــان الدامئــة باملجلــس، ودور كل لجنة 
واختصاصاتها يف دراسة مشــاريع القوانني املحالة 

للمجلس أو تعديل بعض مــواد القوانني النافذة. 
بعــد ذلك، ألقى ســعادة الدكتور أحمد بن ســامل 
السعيدي أمني عام مجلس الدولة، محارضة أخرى 
تناول فيها األنظمة الربملانية يف مختلف دول العامل 
والنظام الترشيعي والرقايب املتبع بالسلطنة، ونبذة 
تعريفية عــن دور وصالحيات مجلس الدولة. كام 

قدم ســعادته نبذة عن األمانات العامة املساعدة 
باملجلــس ودورهــا يف تقديــم الدعــم اإلعالمي 
والفنــي واإلداري للمكرمني أعضاء مجلس الدولة، 
واختصاصــات كل امانة عامة مســاعدة. وأضاف 
بأن املجلس ميارس صالحياته الترشيعية من خالل 
مراجعة مرشوعات القوانني املحالة إليه من مجلس 
الشــورى، وكذلك عرب اقرتاح مرشوعــات القوانني 
التي يــرى املجلــس أهميتهــا. وكذلــك مراجعة 
القوانــني التي يقرتحهــا مجلس الشــورى؛ حيث 
يتــم إحالتها إليه، إضافة إىل مناقشــته ملرشوعات 
خطط التنمية واملوازنة الســنوية ومراجعة تقرير 
جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة. وقام منتسبو 
الــدورة بجولــة يف مجلس عامن مبــا فيها قاعات 
الجلسات واالجتامعات املشرتكة، حيث تم االطالع 
عــىل التقنيات االلكرتونية الحديثة التي تتمتع بها 
قاعات ومرافــق مجلس عامن.تعريف منتســبي 
دورة القيــادة واألركان مبهام واختصاصات مجلس 

عامن

مسقط - الُعامنيَّة
اســتضافت وزارة الزراعــة والرثوة الســمكية 
وفدا من وزارة التغــري املناخي والبيئة بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة الشــقيقة؛ حيث تمَّ 
عقد اجتامعات تنســيقية مع الوفد اإلمارايت، 
ترأســها من الجانب الُعامين ســعادة الدكتور 
أحمد بــن نارص البكري وكيــل وزارة الزراعة 
والرثوة الســمكية للزراعة، وبحضور عدد من 
مديــري العموم ومديــري الدوائر واملختصني 
مــن الــوزارة، ومن دولــة اإلمــارات العربية 
املتحدة: سعادة املهندس سيف محمد الرشع 
وكيــل وزارة البيئة والتغيري املناخي املســاعد 
لقطاع التدقيق الخارجي والقائم بأعامل وكيل 
الــوزارة، والوفد املرافق له مــن الوزارة ومن 
مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة وبلدية ديب.

وتــمَّ خــالل االجتامعــات ُمناقشــة عدد من 
املواضيــع ذات العالقــة بصــادرات وواردات 
الخــرض والفاكهة بني البلديــن، والوصول إىل 
اتفاقــات بشــأنها؛ منهــا: اآلليــات املعتمدة  

الزراعيــة،  اإلرســاليات  واســترياد  لتصديــر 
وشهادات الصحة النباتية لإلرساليات املصدرة 
واملعاد تصديرها، ومناقشــة اآلليات املطلوبة 
لإلبالغ عــن املخالفات واإلجــراءات املتخذة 
حيالها، إضافة إىل مناقشــة تسهيل اإلجراءات 
للمزارعــني التــي تتبــع املامرســات الزراعية 
الجيدة والحاصلة عىل شهادة منتجات الزراعية 

العضويــة. وجرى زيارة عدد مــن املختربات؛ 
أهمها: مختربات البحوث الزراعية والحيوانية 
بالرميس بوالية بركاء التابعة للوزارة، والعاملي 
للمختربات والفحوصــات مبنطقة غال، إضافة 
إىل زيــارة مقــر الجمعية الزراعيــة العامنية 
وبعض املزارع التي تتبع املامرســات الزراعية 

الجيدة مبحافظتي الباطنة.

ؤية مسقط - الرُّ
أْصــَدرَت هيئة الوثائــق واملحفوظــات الوطنية 
الجزَء الثاين َعَرش من سلسلة البحوث والدراسات 
يف الوثائــق الوطنية والدوليــة، بعنوان "العالقات 
الُعامنية الفرنسية.. الجوانب التاريخية والسياسية 
واالقتصاديــة والعســكرية"، والتي متثــل امتدادا 
لسلسة البحوث والدراسات التي أصدرتها الهيئة.

ويهدف الجزء ١٢ إىل دراســة العالقات الُعامنية 
الفرنســية دراســة معمقــة؛ تشــمل تاريخهــا 
الســيايس، والحضاري، واالقتصادي، واالجتامعي، 
والعســكري؛ حيــث تتجىلَّ عنــارص التفاعل بني 
البلدين الصديقني عــرب مراحل متعددة تاريخيٍّا. 
وتســعى الدراســات إىل تأكيد النظرة املشــرتكة 
بــني كلٍّ من ســلطنة ُعامن وجمهورية فرنســا؛ 
إلبــراز هذه الجوانب، وتجســيد هــذه العالقة، 
واستمرارها، وتطوير التواصل والصداقة، وترسيخ 
ذلــك لألجيال فيــام َيْرُبط هذين الشــعبني من 
عالقــات وطيدة، ويكُمن ذلــك التفاعل يف إبراز 
التواصل الحضاري يف رَْســم َمَســارات العالقات 
بــني ُعــامن وجمهورية فرنســا. وصــدر الجزء 
الثاين عرش من السلســلة بثالث لغات: العربية، 
واإلنجليزية، والفرنســية. من جهته، قال َسَعادة 
د الضويــاين رئيس هيئة  كتــور َحَمد بن ُمحمَّ الدُّ
الوثائق واملحفوظات الوطنيــة: إنَّ الهيئة ارتأت 
نرش هذا العدد الستعراض مسرية تاريخ وحضارة 
ُعامن وتواجدهــا يف الــرشق اإلفريقي واملحيط 

الهندي، وحضورها لــدى الدول األوروبية ومنها 
عالقاتهــا بفرنســا؛ فالتاريخ مســتودع التجارب 
وكاشــف الحقائق، وال بد من االنتفاع به، ويأيت 
ذلك من خالل الرجوع للمصادر األصلية، ســعيا 
إىل كتابة تاريخ شــامل يقوم عــىل منهج علمي 
دقيــق ومؤصل، فضًال عن افتقار املكتبة العربية 
واألجنبيــة وعــدم معرفتهــا واطالعهــا بوضوح 
عــن الــدور الُعــامين وإســهاماته يف الحضــارة 
اإلنســانية، وتأكيداً ألهمية العالقــات الُعامنية-
الفرنســية ودورها يف املجال التجــاري. وبنيَّ أنَّ 
الدبلوماســية الفرنســية اتَّجهــت نحــو تطوير 
العالقــات الدبلوماســية والتجارية مــع ُعامن، 
وميتدُّ هذا االهتامم الفرنيس بالتواجد الُعامين يف 

رشق إفريقيــا واملناطق املجاورة لها. وأوضح أنه 
وانطالقاً مامَّ ســبق، فإنَّ البحوث تكشــف جانباً 
من الجوانب الحضارية والتاريخية والعســكرية 
لُعامن ودورها وإسهاماتها يف الحضارة اإلنسانية، 
ويف ترســيخ عالقات متينة مع دول العامل. وتابع 
الضوياين: إنَّ أوراق العمل ستشــكل رصيداً مهام 

إلبراز هذه الجوانب من خالل املوضوعات.
ويحفُل الكتاب مبوضوعات مهمة، بعضها تطرقت 
إليه الندوة العلمية املشــرتكة التي نظمتها الهيئة 
مع املؤسسات األرشــيفية الفرنسية يف باريس يف 
مت  أبريــل ٢٠١٥م، والبعض اآلخر ملوضوعات ُقدِّ
يف ُمؤمترات أخرى وال يــزال البحث والتقيص عن 

هذه العالقة وعمقها محل بحث ودراسة.
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احتفلْت سفارة سلطنة ُعامن بجمهورية 
كوريا بالذكرى الســابعة واألربعني ليوم 
مت معرضا  النهضــة املباركة؛ حيــث نظَّ
للصور بعنوان "مالمح من عامن"؛ وذلك 

أمام مبنى السفارة.
د مالمَح  ن املعرُض ٤٧ لوحة تجسِّ وتضمَّ
النهضــة الحديثــة والجوانــب الرتاثيــة 
واملعامل الســياحية للسلطنة، وتم توزيع 
املطويــات الســياحية التعريفيــة عــن 
الســلطنة واملالهــب البالســتيكية التي 

طبــع عليها صور منوعة عن الســلطنة. 
كام نظمــت الســفارة برنامــج "البيت 
املفتــوح"، وذلك بفتح أبواب الســفارة 
للجمهور لالطالع عىل الهندسة املعامرية 
للمبنى من الخــارج والداخل، واالطالع 
عــىل املتحف املصغــر للســفارة، الذي 
يتضمن معروضات تراثية وصور متنوعة 
العريب،  للخــط  ولوحات  ومخطوطــات 
هــذا وتجول الحضور يف املعرض وســط 
األناشــيد الوطنية العامنية. وقال السفري 
محمد الحاريث: إن احتفال السفارة بهذه 
املناســبة يأيت للتعبري عن مشاعر الفرحة 

بالذكرى املباركة، والتي من خاللها نجدد 
العهــد والوالء لبــاين النهضــة الحديثة 
حرضة صاحب الجاللة الســلطان قابوس 
بن ســعيد املعظم -حفظــه الله ورعاه. 
وأوضــح أنَّ فكرة إقامــة املعرض وفتح 
أبــواب الســفارة للجمهور من الســاعة 
١١:٣٠ صباحــا إىل ١:٣٠ ظهــرا، جاءت 
ألنه مير أمام مبنى السفارة ما يقارب من 
ألفــي موظف من مختلف املؤسســات 
الحكوميــة والخاصــة وقطــاع البنــوك 
واملصارف واملؤسســات الثقافية والفنية 
والرياضية...وغريهــا، وأن كثريا ما يعرب 

املــارة عــن إعجابهم باملبنى وشــغفهم 
برؤيته من الداخل.  وأْوَضح أنه وتحقيقا 
لذلك، فقد تم تنظيــم الفعاليتني تزامنا 
مع يوم النهضــة املباركة، وكذلك بهدف 
التعريف بالسلطنة وإنجازاتها عىل كافة 

األصعدة. 
وتقــع ســفارة الســلطنة يف قلــب أحد 
األحياء التاريخية بوسط العاصمة سيؤل، 
وبالقــرب من وزارة الخارجيــة الكورية 
والقصــور امللكية والقرص الرئايس، وعدد 
من البنوك واملؤسسات الثقافية والفنية 

والرشكات...وغريها.

د. حمد الضوياين
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فــاع الوطني يف  وأضاف اللــواء الرُّكن آمــر ُكليَّة الدِّ
املتســارعة واألحــداث يف  املتغــريات  كلمتــه: ”إن 
منطقتنــا قد أوجــدْت لنفســها ِمَســاحة يف برنامج 
الُكليَّة للدراســات اإلسرتاتيجية؛ حيث قام املشاركون 
مبســؤولية البحث والدراسة يف مجمل القضايا املؤثرة 
د لهم أنَّ  عىل الســاحة اإلقليمية والدوليــة، ولقد تأكَّ
النهَج السيايسَّ والقياديَّ لجاللة السلطان -حفظه الله 
ورعاه- قــد جنَّب بالدنا خطــر العديد من األحداث 
التــي عصفت باملنطقــة ودول اإلقليــم؛ فلله الحمد 
ر لُعامن هذا الزعيم الفذ،  والشكر عىل نعمته أْن سخَّ
وعىل ما أســبغ عليه من حكمــة ورؤية ثاقبة أخذْت 
منهجا إســالميا سمحا منذ بزوغ فجر النهضة املبارك، 
قامئا عىل الســالم والتســامح والصدق والثبات، ونبذ 
الطائفيــة واملذهبيــة؛ حيث تمَّ بناء هــذا النهج وما 
يحمله من مبادئ بني ُمختلف رشائح املجتمع العامين 
الطيب، حتى أصبح مدرسة ُعامنية مفتوحة ملن أراد 

أن ينهل من معينها“.
فاع الوطني -يف كلمته- املشــاركنْي  وهنَّأ آمر ُكليَّة الدِّ
ورة الرابعــة عــىل تخرجهــم ونيلهــم درجة  يف الــدَّ
املاجســتري من جامعة السلطان قابوس، وحثهم عىل 
التخطيــط الســليم الذي ينظر للمســتقبل وتقلبات 
األحوال وانعكاســاتها إيجابا وسلبا واملبادرة يف كلِّ ما 

من شأنه خدمة الوطن.
فاع الوطني بالشــكر  م آمر ُكليَّة الدِّ ويف الختــام، تقدَّ
والتقديــر ألعضــاء مجلــس الُكليَّة عــىل توجيهاتهم 
ونظرتهم املســتقبلية لسياســات الُكليَّــة، ودورها يف 
توفــري الكــوادر املؤهلة للعمل بها، كام قدم شــكره 
رات  متــه ملقرَّ لجامعة الســلطان قابــوس عىل ما قدَّ
املاجســتري من أجــل تحقيق االرتبــاط األكادميي مع 
الجامعة، وكذلك جميع املوجهني اإلسرتاتيجيني الذين 
كان لهــم الــدور البارز يف تحقيق فلســفة التعلم يف 

ورة. التوجيه اإلسرتاتيجي ونجاح الدَّ
بعد ذلــك، شــاهد َمَعــايل الشــيخ راعي املناســبة 
وأصحاب املََعايل الوزراء والقادة وأصحاب الســعادة 
فاع الوطني  والحضــور فيلاًم تســجيليٍّا عن ُكليَّــة الدِّ
التي ُتعنى بالدراســات اإلســرتاتيجية يف مجاْيل األمن 
فــاع، ودورهــا يف إعــداد القادة اإلســرتاتيجيني،  والدِّ
وكذلــك ما ُزوِّدت به من وســائل تعليمية وتوجيهية 
حديثــة ومتقدمة وما تحظى به مــن دعم واهتامم، 
كام شــاهدوا عرضا للــدورة وما اشــتملت عليه من 
ن ثالثة فصول دراســية، بجانب  برنامــج درايس تضمَّ
الدراســة النظريــة والتطبيقات العمليــة والزيارات 
املحليــة واإلقليميــة والدوليــة ذات العالقة بربنامج 
ورة، إىل جانــب تســجيل انطباعــات عــدد من  الــدَّ

املحارضين الدوليني يف الُكليَّة.
ثــمَّ قام َمَعايل الشــيخ وزيــر العدل رَاِعي املناســبة 
ورة؛ حيث  بتوزيع الشــهادات عىل املشــاركني يف الدَّ
شــارَك فيها عدٌد من كبار الضباط من أســلحة قوات 
السلطان املسلحة والحرس السلطاين العامين، ورشطة 
ُعامن السلطانية، واألجهزة العسكرية واألمنية، إضافة 
ملشــاركة عدد من كبار املســؤولني بالجهــاز اإلداري 

بالدولة.
بعدها، ألقى أحُد املشاركني الخريجني كلمة نيابة عن 
ورة الرَّابعــة املتخرِّجة؛ قال فيها:  زمالئه ُمنتســبي الدَّ
فاع الوطني هذا الرصح اإلســرتاتيجي  ”إنَّ لُكليَّــة الدِّ
الرفيــع، دالالت حضارية وحبال ممــدودا بني الوطن 
فــاع عنــه، وأصال ُمتجــددا، وعهــدا ال ينفصم،  والدِّ
تتوارثــه األجيال من نجباء ُعــامن، ُمتناهني يف إجالل 
وطنهــم وتعهــد نهضتــه والوفاء بحقــه والذود عن 
كرامته، ولقــد أدركنا نحن املشــاركني يف عامنا الذي 
عشــناه تحت ظالل هذا الرصح الشــامخ أنَّه العقل 
املنفــرد برسه يرى عــامن واجبــه األول لتظل األوىل 
دامئــا يف وعينا وإدراكنا، ومنيض عــىل اليقني يف والئه 
واإلبــداع يف طموحه والتجديد يف نبوغه، فُعامن ُدرَّة 
فاع الوطني من بحر عامن لتكون  استخرجتها ُكليَّة الدِّ
فاع  الدرة وحدها دون سواها، وحني تكشف ُكليَّة الدِّ
الوطني عن عمق الفكر اإلسرتاتيجي لحرضة صاحب 
الجاللة الســلطان املعظم -حفظه اللــه ورعاه- فإمنا 
تــربز معنى الســيادة، وحني تتنــاول ُمرتكزات األمن 
الوطني للوصول إىل تعزيز قوة الدولة وقيم املواطنة، 
وحــني تقــارب السياســات واإلســرتاتجيات الوطنية 
للوقــوف عىل أفق االجتهــاد يف تعزيــز عنارص قوة 

الدولة وإعالء قدراتها“.
 وبهــذه املناســبة، أْدىل َمَعايل الشــيخ عبدامللك بن 
عبداللــه الخليــيل وزيــر العــدل بترصيــح ملندوب 
التوجيه املعنــوي؛ قال فيه: ”حقيقــة ترشفت اليوم 
برعاية هــذا الحفل الكريم، وفخور مبا شــاهدته يف 
هذه الُكليَّة من مستويات أكادميية متقدمة ومناهج 
إســرتاتيجية مهمة وتجهيزات علميــة حديثة، وهي 
ليســت ُكليَّة عسكرية فحســب، بل هي ُكليَّة ُتْعَنى 
بالفكر اإلســرتاتيجي، والحمد للــه أن يكون يف بلدنا 
ُكليَّة بهذا املســتوى العســكري العلمي، وقد تكللت 
الجهــود بتخريج هــذه الدفعــة التــي نالت رشف 
االنتســاب للُكليَّة للنهــل من علومها اإلســرتاتيجية 
املختلفة ليكونوا قادة إسرتاتيجيني عىل قدر كبري من 
املعرفة والكفــاءة، وأبارك للُكليَّــة وللخريجني ولكل 

القامئــني عىل هذه الُكليَّة“.حــرض االحتفال عدد من 
أصحاب املََعايل الوزراء ورئيس أركان قوات السلطان 
املســلحة رئيس مجلس الُكليَّة، وقادة أســلحة قوات 
الســلطان املســلحة واألجهزة العســكرية واألمنية، 
وعدد من أصحاب السعادة، وعدد من كبار الضباط، 
وعدد من كبار املســؤولني بالجهــاز اإلداري بالدولة، 

فاع الوطني. وعدد من منتسبي ُكليَّة الدِّ
فاع الوطني الرابعة بدأت يف الحادي  ُيذكر أنَّ َدْورة الدِّ
والثالثــني من أغســطس مــن العام املنــرصم؛ حيث 
ورة إىل إعداد وتأهيل قادة إســرتاتيجيني  تهدف الــدَّ
(عســكريني ومدنيني) من خالل االلتزام بتوفري البيئة 
األكادمييــة التي تحفز عىل اإلبــداع الفكري والتعلم 
والبحث والتطوير؛ بهدف إكسابهم املعرفة واملهارات 
والقيــم واالتجاهات التــي متكنهم من تويل املناصب 
القيادية يف املستوى اإلسرتاتيجي، واملساهمة الفاعلة 
يف صياغة السياســات العامة وتطوير اإلسرتاتيجيات 
الوطنية، واتخاذ القرارات اإلســرتاتيجية الســليمة يف 

فاع. مجايل األمن والدِّ
د الفهدي مســاعد  وقال العميد الرُّكن أحمد بن ُمحمَّ
فاع الوطنــي: ”من ُحســن الطالع أن  آمــر ُكليَّــة الدِّ
يتزامن هذا الحفل مــع ذكرى الثالث والعرشين من 
يوليــو املجيد، هذه الذكــرى املباركــة والغالية عىل 
قلــوب العامنيني والتي ينعــم بإنجازاتها هذا الوطن 
العزيز يف ظل القيادة الحكيمة ملوالنا حرضة صاحب 
الجاللة الســلطان قابوس املفدى -حفظه الله- حيث 
د حفل التخرج حصاد عام أكادميي حافل بالعلم  جسَّ
فاع  واملعرفــة، فقد كان الهدف األســمى لــدورة الدِّ
الوطنــي هــو االرتقاء بفكر املشــاركني إىل مســتوى 
التفكري اإلســرتاتيجي املبدع، وإثراء معارفهم بشــأن 
الدراسات اإلسرتاتيجية مبفاهيمها الواسعة ومضامينها 
املتعددة، وتعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم يف مجال 
فاع الوطني  التحليل اإلســرتاتيجي لقضايا األمــن والدِّ
مبفهومه الشــامل الذي يستدعي اإلملام بكافة أبعاده 
السياســية واالقتصاديــة واالجتامعية والعســكرية، 
والبحــث والتحليــل يف قضايــا إســرتاتيجية معارصة 
عىل الســاحة الوطنية واإلقليميــة والدولية؛ مبا ُيعزِّز 
الثوابــت ويواكب املتغــريات واملســتجدات يف هذا 
العرص الذي يشهد تطورا متسارعا يف شتى املجاالت“.

وقــال العميد الرُّكن جوي نــارص بن جمعه الزدجايل 
فاع الوطني: ”إنَّ الُكليَّة  ه إســرتاتيجي بُكليَّة الدِّ موجِّ
تســعى ومــن ُمنطلق فلســفتها األكادمييــة لتطوير 
راتهــا وتعزيز الرشاكــة مع األجهــزة الحكومية  ُمقرَّ
األخرى، وربط برامجها بالدورات واألهداف الوطنية 
ورة  زت الدراســات والبحوث بالدَّ للسلطنة؛ حيث ركَّ
الرابعــة عــىل الشــأن الوطني من خالل اســتعراض 
وتحليل التحديات اإلســرتاتيجية واملساهمة يف جهود 
تعزيز التنويع االقتصــادي، إىل جانب جودة التعليم 
ومــن دون إغفال البيئة اإلقليمية والدولية وتحديات 
األمن اإلقليمي ودارســات الجوار اإلسرتاتيجي، عالوة 

عــىل دراســة األهمية اإلســرتاتيجية ملنطقــة الرشق 
ورة يف  األوســط والعالقات الدولية، كام أســهمت الدَّ
تحليل ســيناريوهات اســترشافية من خالل التمرين 
اإلســرتاتيجي واســتخالص الــدروس منهــا لتعزيــز 

االستجابة الوطنية وبناء القدرات الوطنية“.
وقال العقيد الرُّكن سليامن بن سامل الساملي (مشارك) 
فاع  من الجيش الســلطاين العامين: ”ُتْســِهم ُكليَّة الدِّ
الوطنــي يف تثبيت دعائم النجاحات واإلنجازات التي 
حققتها قوات السلطان املسلحة واألجهزة العسكرية 
واألمنيــة املختلفة بشــكل خــاص وبقيــة قطاعات 
الدولة بشــكل عام يف النهضة الشاملة للسلطنة؛ من 
أجل تحقيق املصلحة الوطنية العليا، وتوســيع دائرة 
املعرفة واإلبداع الفكــري والتعلم والبحث والتطوير 

يف املجال اإلسرتاتيجي.
وقــال العقيــُد الرُّكن بحري عيل بن ســامل الســيايب 
(مشــارك) من البحرية الســلطانية العامنية: ”أفتخر 
فاع  ورة الرابعة بُكليَّة الدِّ بأنَّني اليوم من خريجي الدَّ
الوطنــي، وقد تلقيت وزمــاليئ يف رحاب هذه الُكليَّة 
تأهيــال علميا وفكريا متقدما ينســجم مع متطلبات 
العــرص، ويضاهي مســتويات التأهيل اإلســرتاتيجي 
العايل للعديد من الجامعات واملؤسســات األكادميية 
العامليــة، وأصبحنــا مزوديــن باملعرفــة املعــارصة 
ومتسلحني باإلرادة والتصميم والطموح ومهيئني ألداء 

رسالتنا الوطنية الكربى.
وأشار العقيد الرُّكن زايد بن عيل الحوسني (مشارك) 
فاع  من الحرس الســلطاين العــامين إىل أنَّ ُكليَّــة الدِّ
الوطنــي تعمل عىل إرســاء قواعد فكرية عســكرية 
ومدنية، وترســيخ الفهــم العميق ملختلــف القضايا 
املحليــة واإلقليميــة والعاملية ذات العالقــة باألمن 
فــاع الوطنــي، وذلــك من خــالل تأهيل عنارص  والدِّ
قياديــة منتخبة مــن قطاعات الدولــة املختلفة من 
عســكريني ومدنيني وفق رؤى واحتياجات وأهداف 
وطنية، كام تســهم الُكليَّة وبشــكل فاعــل وإيجايب 
يف تأهيــل قــادة مؤهلــني وقادرين عــىل التخطيط 
الســليم يف املستوى اإلســرتاتيجي مدركني للتحديات 
واملشــكالت املختلفة عىل مختلف األصعدة املحلية 
واإلقليمية والدولية من خــالل برامج مختارة تهدف 
للبحث العميق والتحليل الدقيق والتقييم املوضوعي 
لكافة عنارص ومقومات وأبعاد تلك القضايا مبا يفيض 
إىل فهــم وتطويــر اإلســرتاتيجيات املختلفــة للدولة 

والسياسات العامة.
وقال ضابط مدين (مهندس) ســليامن بن عبدالرحيم 
البلويش (مشــارك) مــن الخدمات الهندســية بوزارة 
فاع: ”لقد كانت فرصــة لتطوير قدراتنا التحليلية  الدِّ
من خــالل أســلوب التعليــم التفاعيل املميــز، وقد 
ورة الكثري مــن الفعاليات واألنشــطة،  صاحــَب الــدَّ
والهــدف منها هــو الرتكيُز عىل نقل مســتوى تفكري 
املشــاركني من املستوى العمليايت إىل مستوى التفكري 
فاع،  اإلســرتاتيجي املبدع ملواجهة تحديات األمن والدِّ
ورة أهدافها املنشودة، وأتقدم بجزيل  وقد حققت الدَّ

الشكر لكل القامئني والعاملني بالُكليَّة“.
وقــال الوزيــُر املفــوض عيل بــن ســليامن الدرميك 
(مشــارك) مــن وزارة الخارجيــة: ”حظيــُت وزماليئ 
ورة الرابعــة لُكليَّة  املشــاركني برشف االلتحــاق بالدَّ
فاع الوطني هذه الُكليَّة التي تعدُّ أرفع مؤسســة  الدِّ
فاع الوطني والقيادة  أكادميية تعنى بعلوم األمن والدِّ
اإلسرتاتيجية وإكساب املشاركني املهارات واالتجاهات 
الالزمــة لصنع القرار اإلســرتاتيجي مــن خالل مقرر 
درايس مدروس بعناية فائقة أســهم يف تنفيذه نخبة 
من الشخصيات الوطنية والدولية؛ حيث وضع هؤالء 
خرباتهم وتجاربهم الطويلة أمام املشاركني لالستفادة 
منها يف مجاالت مختلفة سياسية ودبلوماسية وأمنية 

وعسكرية واقتصادية.
م الرُّكن جــوي أحمد بــن عبدالرحيم  وقــال املقــدِّ
البلويش (مشارك) من ســالح الجو السلطاين العامين: 
”كان يل رشف االنتساب إىل هذه الُكليَّة الفتية والنهل 
من معينها العلمي الذي أعد بعناية فائقة تتناســب 
مع املعطيات الوطنية التي يطلبها قادة املســتقبل يف 
الجانب اإلسرتاتيجي، خاصة مع تناغم بيئات الدراسة 
اإلقليمية والدولية مع الوطنية وأنتج خالصة أسهمت 

يف تنميــة الفكر العايل للمشــاركني، كام كانت فرصة 
سانحة لالنســجام مع مجموعة من الزمالء املشاركني 
من مختلف الجهات واملؤسســات يف الســلطة سواء 

املدنية أو العســكرية أو األمنية، وهو 
مــا أثرى النقاشــات، وأســهم يف تنوع 
والتوافق  اإلســرتاتيجي  التخطيط  فكر 
يف مختلف القضايا التــي تهم الوطن.

وأضــاف فضيلة املستشــار املســاعد 
عامــر بن محمــد الحجري (مشــارك) 
مــن محكمــة القضــاء اإلداري قائال: 
فاع الوطني  ”تعدُّ املشاركة يف ُكليَّة الدِّ
تجربــة فريدة؛ كونها متثــل قمة هرم 
التعليم عىل املســتوى اإلسرتاتيجي يف 
ــد أهمية  فاع، وتتجسَّ مجايل األمن والدِّ
املشاركة يف إكساب املشاركني مهارات 
التحليل والتخطيط للبيئة اإلسرتاتيجية 
الوطنية واإلقليمية والدولية؛ من خالل 
ة محاور وتراُكم معريف للمشارك يف  ِعدَّ
فاع مبفهومه  مجال دراسات األمن والدِّ
الشــامل، وهي تنوع يف مجال التحليل 
القرار اإلســرتاتيجي  والتخطيط وصنع 
وتنفيذ العديد من التامرين التي تحايك 

الواقع عىل املستوى اإلسرتاتيجي“.
ــد بــن حمــد الشــعييل  وقــال ُمحمَّ
(مشارك) من وزارة النقل واالتصاالت: 
”أودُّ أْن أعــربِّ عــن خالــص شــكري 
فاع  الدِّ ُكليَّــة  وتقديري للقامئــني عىل 

الوطنــي ملا بذلــوه من ومســتوى عاٍل مــن املهنية 
والتعــاون معنا طيلة فرتة دراســتنا. ولقد أكســبتني 
فاع الوطنــي العديد من املهارات  الدارســة بُكليَّة الدِّ

والقدرات، وجعلتنــي ملام بأدوات ومفاهيم القيادة 
اإلســرتاتيجية، إضافة ألدوات التخطيط عىل املستوى 

اإلسرتاتيجي والقدرة عىل اتخاذ القرار“.

ــلطنة بَيْوم النهضِة املباركِة، احتفلْت ُكليَّة  َتُزامًنا َمَع احتفاِل السَّ
فــاع الوطنيِّ  فــاع الوطني، صبــاح أمس، بتخريــج َدْورة الدِّ الدِّ
الرَّابعــة، وذلك تحت رعاية َمَعايل الشــيخ عبدامللك بن عبدالله 
الخليــيل وزير العــدل. بدأ االحتفال -الذي ُأِقيــم مبقرِّ الُكليَّة يف 
ُمعســكر بيت الفلج- بآيات َعِطرَة من الذكــِر الحكيم، ثمَّ ألَقى 
، كلمة  فاع الوطنيِّ اللواء الرُّكن ســامل بن مسلم قطن آمر ُكليَّة الدِّ
بهذه املناســبة.. قال فيهــا: ”لقد عهد للُكليَّــة مبوجب التكليف 
الســامي لجاللة الســلطان -حفظه الله ورعــاه- أن تكون منارة 
للفكر يلتقي فيها ذوو الخربة والقرار مع املشاركني؛ من أجل بناء 
جيل من القادة وصناع القرار؛ لذلك عمدْت الُكليَّة منذ إنشــائها 
عىل تحقيق أهدافها القامئة عىل توســيع آفــاق التعلم والبحث 
والتطوير يف املســتوى اإلســرتاتيجي ودراسة نهج جاللته -حفظه 

الله ورعاه- يف بناء وإدارة الدولة الحديثة“.

مسقط - م.أ سعيد النافعي - ُسليامن املعمري 
د البلويش تصوير/ سعيد الكلباين، ُمحمَّ
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ؤية مسقط - الرُّ
ُتَواِصــل بلدية مســقط جهودهــا التوعوية من 
أجل املحافظة عىل املتنزهات الشاطئية ونظافة 
الشواطئ بشكل عام، إضافة لنرش مواد تثقيفية 
تدعو للحفاظ عىل الحياة البحرية وعدم تلويث 
الشواطئ ببقايا التجمعات العائلية والشبابية...
وغريها من الظواهر الســلبية التــي متتد للتأثري 

عىل الحياة البحرية، وتشوه املنظر العام.
ويف هذا الصدد، قالت زكية بنت نارص املغريية 
باحثــة توعويــة يف املديرية العامة بالســيب: 
رغم متيُّز شواطئ الســلطنة بجاملها وهدوئها؛ 
حيــث يرتادها الــزوار بحثاً عن فــرص قضاء 
أوقات ممتعة، إال أنَّ هناك عددا من الظواهر 
الســلبية تتمثــل يف تراكــم النفايــات يف غري 
أماكنها املخصصة، ومــن املعروف أنَّ التخلص 
العشوايئ من هذه النفايات يشوه املكان، فضال 
عن التســبب يف جلــب الكثري مــن الحرشات 
والحيوانات السائبة اىل تلك الشواطئ.وأضافت 
املغريية: نظراً ألهمية املحافظة عىل الشواطئ، 
فقــد تــم إدراج عدد مــن الحمــالت الخاصة 
بالنظافــة يف خطــط وبرامــج مكتــب اإلعالم 
والتوعيــة باملديريــات؛ وذلــك بالتعــاون مع 
املؤسســات الحكومية واألهلية؛ بهدف تنمية 

املجتمع بثقافــة التطوع يف الحمــالت، وإمناء 
حــس املســؤولية لديهم، إضافــة إىل أن هذه 
الحمــالت تعرف املشــاركني عن قــرب بأرضار 
تلــوث الشــواطئ والحيــاة البحريــة، وتصبح 
لديهــم القــدرة عىل توعيــة النــاس بخطورة 
التخلــص الخاطئ من النفايات عىل شــواطئ 
البحر، أو رميها عىل الرمال الساحلية وانجرافها 
للبحــر أو تحللهــا وتلويثها للمــكان بالروائح 
والنفايات.وتشــري إىل أنَّ أكرث األرضار التي تقع 
تتمثل يف تجمــع املخلفات الصلبة عىل امتداد 
غرف الصيادين يف شــاطئ والية السيب؛ األمر 
الــذي يؤدي اىل تشــويه املنظر العــام، إضافة 
للشوي يف األماكن غري املخصصة؛ مام يؤدي إىل 
تلوث رمل الشــاطئ وتغريُّ لونه بسبب الفحم 
الــذي اختلط بالرمال كمخلفــات بعد وجبات 
الشــواء، كام أنَّ هذه امللوثات تتسبب يف جرح 
أقدام األطفال، ونفور الزوار، واختالط مفردات 
الطبيعة الجميلة من األصداف بالفحم املتناثر 
الــذي يرضر بالبيئة، ويشــوه املناظر الطبيعية 
الشاطئية أوال و أخريا.وبدوره، أشار عبدالحميد 
بن عبدالله العجييل مساعد مدير عام املديرية 
العامة للشــؤون الصحية، إىل أنَّ بلدية مسقط 
-ُممثلة يف املديرية العامة للشــؤون الصحية- 
ُتتابع عــن كثب املالحظات الواردة يف الشــأن 

الصحــي فيــام يخــص املحافظة عــىل نظافة 
الشــواطئ وما تزخر به من جامليات، كام تركز 
جهودهــا الخدميــة عىل جامليتهــا من خالل 
إقامة متنزهات شاطئية وتوفري ألعاب لألطفال 
ومرافــق خدميــة أخــرى. وأضــاف العجييل: 
نعمل بدورنا عــىل تفعيل الجوانــب الصحية 
من ناحية تنظيف الشواطئ وكنسها باملعدات 
اآللية، ووضع اللوائح اإلرشــادية التي تشري إىل 
منع اصطحاب الكالب والحيوانات للشــواطئ. 
أما بشــأن الجــزاءات والعقوبــات للمخالفني، 
فإنَّــه يتم تطبيق اللوائح والقــرارات واملتمثلة 

يف األمــر املحــيل رقم (٢٠٠٦/١) بشــأن وقاية 
الصحــة العامة، والتي أشــارت بعــض بنودها 
إىل رضورة التخلــص من النفايات يف الحاويات 
املخططة لها، فضال عىل حظر تجفيف األسامك 
يف األحياء السكنية أو الشــواطئ القريبة منها 
أو عىل أسطح املنازل، ويجب االلتزام بتجفيفها 
يف األماكن املخصصــة لذلك، وبالطرق الصحية 
املعتمدة من قبــل البلدية والجهات املختصة، 
كام جاء القرار اإلداري رقم (٢٠١٧/٥٥) منظام 
ومحــددا للجــزاءات اإلدارية عــىل مخالفات 
البلديــة ومنهــا املخالفــات املتعلقــة بوقاية 
الصحة العامة وايضا املخالفات الضارة بالبيئة.
وأضــاف العجييل: هناك عدد مــن املخالفات 
والســلوكيات التي يتم ضبطها بشــكل متكرر، 
مثل رمي النفايــات واملخلفات يف األماكن غري 
املخصصة أو تركها عىل الشواطئ، ولعب الكرة 
عىل املســطحات الزراعية واملتنزهات والعبث 
ببعــض مكونات املســطحات الخرضاء واقتالع 
الزهــور، وكذلــك الشــوي يف أماكــن الجلوس 
واالسرتاحات بالشواطئ، إضافة لظاهرة مزعجة 
وهــي قيادة املركبــات والدراجــات يف مواقع 
التنــزه وجلوس العائالت، مام يشــكل خطورة 
وظاهرة غري مسؤولة من قبل مرتكبيها، وندعو 
يف هذا الشــأن إىل أهمية التقيد باللوائح التي 

متنــع هكــذا مامرســات، وذلك لجعــل هذه 
األماكن مستقر للجميع.

وحــول جهود املديرية العامة لبلدية مســقط 
مبطرح الكربى، قال املهندس أحمد بن ســعيد 
الربخي مســاعد املدير العــام باملديرية: ”يتم 
التخطيط بشكل منتظم لحمالت النظافة ورفع 
جهود التوعية املجتمعية، وتكثيف تلك الجهود 
يف املناســبات واإلجــازات الرســمية؛ ذلك ألن 
هذه األوقات تشــهد كثافة يف زيارة الشواطئ 
واملتنزهات بشــكل عام، كــام تحرص املديرية 
عىل التأكد من وجود الفتات ارشادية يف بعض 
املواقع بالشــواطئ، وتوافــر حاويات النفايات 
مع وجود عامل النظافة بصفة مســتمرة، ومع 
ذلك فإنه ال تزال هناك مالحظات متكررة حول 
رمــي النفايات واملخلفات عىل رمال الســاحل 

ويف مياه البحر وترك بقايا األطعمة.
وحول جهود البلدية يف والية بورش، قال حميد 
بن سامل الحاريث مساعد مدير الشؤون الصحية 
لصحة البيئة: ”تقــوم املديرية العامة يف بورش 
بدورهــا فيام يتعلــق بنظافة الشــواطئ وفق 
برنامــج مخصص، إضافــة إىل الحرص عىل بناء 
عالقة مجتمعية باالشــرتاك مع القطاع الخاص 
يف تفعيــل جوانــب التوعيــة لتنظيم حمالت 
نظافة مشرتكة بالتنســيق مع موظفي التوعية 

واإلرشــاد باملديريــات؛ وذلــك لدراســة أكرث 
الظواهــر واملالحظات ووضع خطــط توعوية 
ممنهجة تســتهدف مرتــادي الشــواطئ بناًء 
عىل تلك املالحظات، وكذلك نحرص باســتمرار 
عىل املشــاركة مع الجهات الحكومية والخاصة 
يف الربامــج املنفــذة من قبلهــم وذات الطابع 
املشــرتك؛ مثل: يوم البيئة العامين، ويوم الحياة 
الفطرية...وغريهــام من املناســبات التي نربز 
مــن خاللها أدوارنا التوعويــة ونعزز من غرس 
مفاهيم املشــاركة املجتمعية ودور املؤسســة 
باملجال.وأضاف الحاريث: ”نأســف عند مواجهة 
كثري من الظواهر الســلبية التــي ترض بجامل 
الشــواطئ ومفــردات الحيــاة البحريــة، مثل 
تخريــب املرافــق وتفريغ مخلفــات صهاريج 
شــفط املياه أو املشــتقات النفطية يف البحر، 
والتــي تعمــل بدورهــا عــىل اإلرضار بالحياة 
ا عــن كثري من  البحريــة وكائناتهــا. هــذا عدٍّ
املالحظــات املتكررة مثل رمــي القاممة وبقايا 
التجمعات الشــبابية املســائية يف الشــواطئ 
الرملية ومواقف السيارات رغم انتشار حاويات 
القاممة، وتداول الشيشــة من قبل األفراد عىل 
الشــاطئ، وهي أمور ال تليق بالذوق العام أو 
بخصوصية الشواطئ التي تجتمع فيها العوائل 

كمتنفس للجميع.

عبد الحميد العجييل

....

ؤية مسقط - الرُّ
ُتْخَتتــم، غًدا الجمعة، ورشــة ”تثقيف األقــران“ الخاصة 
مه اللجنة  مبرشوع الشــباب والحيــاة الصحية الــذي ُتنظِّ
الوطنية للشباب، بالتعاون مع وزارة الصحة، ضمن برنامج 
ى ١٥ شابٍّا وشاّبة تدريًبا  تطوير قدرات الّشباب؛ حيث تلقَّ

عىل أيدي مجموعة من املختصني.
وَيْســَعى مرشوع الشــباب والحياة الصحية إىل تحســني 
الوضع الصحي للشــباب العامين يف املحافظات العامنية، 
وحاميتهــم من الســلوكيات الخطرة واألمــراض املنقولة 
وغريها من خالل تنفيذ برنامج توعوي متكامل يســتخدم 
مجموعة من النشاطات التوعوية للوصول للشباب، وذلك 
بالرشاكة مع مختلف املؤسسات ذات العالقة؛ مثل: وزارة 
الصحــة ووزارة الرتبيــة والتعليم، وتعزيــز النمو الصحي 
للشباب من خالل تأهيل فرق شــبابية ودعمها، لتشكيل 
مجموعــات لتثقيــف وتوعيــة األقــران؛ لزيــادة وعيهم 
مبختلــف األمور الصحية التي تهمهــم ومحاربة الظواهر 
السلبية والســلوكيات الخطرة التي ترض بصحتهم وزيادة 
استفادتهم من الخدمات الصحية املتوفرة ومشاركتهم يف 

إيجاد ثقافة وسلوكيات صحية عىل املستوى الوطني.
وتقول خولة الشــحية رئيــس مرشوع الشــباب والحياة 
الصحيــة: إنَّ املرشوع يرتكــز يف تنفيذ جزء كبري منه عىل 

املبادرات الشــبابية كونها قامئة عىل فكرة تثقيف األقران، 
كــام أن الرشاكــة من أهم قيــم اللجنة والتــي متثلت يف 
التعاون القائم بني اللجنة واملؤسســات مثل وزارة الصحة 
واملكتب التنفيذي لشــؤون املخدرات واملؤثرات العقلية، 
ودائرة املبادرات املجتمعية التابعة لوزارة الصحة، ورئيس 
مــرشوع األمنــاط الصحيــة بنــزوى والجمعيــة العامنية 
ملكافحة التدخني، واملرشوع يســتهدف الشباب من عمر 
١٥-٢٩، عىل أن يتم التنفيذ امليداين خالل شــهري سبتمرب 

وأكتوبر.
ويقول د. زاهر بن أحمد العنقودي استشــاري أول طب 
األرسة وأحد املحارضيــن: ”تتمثل أهمية إقامة مثل هذه 
الورش التخصصية يف أن هناك بعض األمراض أو التحديات 
الصحيــة التي تحتاج تدخال عن طريق الوقاية األولية من 
األمراض والتوعية مثل األمراض املتعلقة بأمناط الحياة غري 
الصحية كالسكري وارتفاع ضغط الدم والرسطان، املتعلقة 
بقلــة النشــاط البدين والتدخــني والتغذية غــري الصحية 
وتنــاول الكحوليــات. ولتعزيز الصحة وتغيري الســلوك ال 
يكفــي أن تكون هناك محارضة أو درس أو كلمة أو إعالن 
رسيع إلحداث التغيــري، إمنا التغيري يكون عن طريق عدة 
طرق مثل تعزيز الســلوك وتحفيز الشباب وأثر األقران يف 
تغيري السلوك، ألنهم يعتربوا أحد الركائز األساسية إلحداث 

التغيري يف السلوك لدى األفراد“.

ؤية مسقط - الرُّ
أَْســَدل املجلُس االستشــاريُّ الطاليبُّ الُعامين باململكة 
املتحدة الســتاَر عــن النســخة األوىل من مســابقته 
الســنوية ”قزحيــة“، والتــي خصصت لهــواة تصوير 
الفيديــو واملونتــاج مــن طالب الســلطنة الدارســني 
بالخارج؛ وذلك بالتعاون مع جمعية الطالب العامنيني 
مبدينة ليفربول الربيطانية ومجلة وزارة التعليم العايل 
اإللكرتونيــة ”ومــا يســطرون“.ويقول فهــد بن حمد 
املزروعــي رئيس اللجنــة اإلعالميــة بجمعية الطالب 
العامنيني مبدينة ليفربول، الجمعية املنظمة للمسابقة: 
مســابقة قزحية كانت مبثابة مســاحة لهــواة تصوير 
الفيديو واملونتاج من الطالب العامنيني الدارسني حول 
دول العامل ومن مختلف املراحــل الجامعية؛ للتنافس 
وإبراز مواهبهــم وإبداعاتهم يف هذا املجال. وتم فتح 

باب املشــاركة يف املســابقة من ١٦ مــن فرباير وحتى 
١٦ أبريل ٢٠١٧م، تال ذلك فرتة متديد للمســابقة حتى 
٢٠ من شهر يونيو املنرصم. وقد ُترِك للمشاركني حرية 
اختيار طريقة العرض األنســب لهم ملناقشة املوضوع 
الذي يودون تســليط الضوء عليــه، فقد يكون العرض 
صامتــا أو حواريــا أو متثيليا..إلــخ، رشيطــة االلتــزام 
باملعايري والرشوط العامة التي تم تحديدها للمسابقة.

ويضيف املزروعي: حظيت املســابقة مبشاركات واسعة 
ومتنوعة من قبل الطالب العامنيني الدارسني حول العامل. 
تم تقييم األعامل املشــاركة من قبــل لجنة مختصة من 
أصحاب خربة يف مجال التصوير واملونتاج ضمت كال من 
املصور محمد بن نــارص الغافري عضو جمعية التصوير 
الضــويئ، وأحمد بن ســامل املقبــايل منتج أفــالم برشكة 
٣٥film، ومحمــد بــن خميس الغريبي مصــور وصانع 
أفالم. وتحصل املشــاركات الفائزة بالثالثة املراكز األوىل 

عىل جوائــز عينية من قبل اللجنــة املنظمة، إىل جانب 
عرض املشــاركات عىل موقع مجلة وزارة التعليم العايل 
االلكرتونية (وما يســطرون) مع تقديم شــهادات تقدير 
ومبلغ تشــجيعي لكل عمل فائز مــن قبل إدارة املجلة، 
وكذلك تعرض املشاركات عىل موقع املجلس االستشاري 
الطاليب العامين باململكة املتحدة. ونتقدم بجزيل الشكر 

لجميع من ســاهم يف دعم ونجاح املســابقة يف نسختها 
األوىل، وكذلــك لكافة املشــاركني فيها، أملــني يف تطوير 
واســتمرار املســابقة يف نســختها الثانية العــام القادم، 
مبشــيئة الله.وقد حصل فيلم ”أعزب“ ملحمد بن سعيد 
الحجري وزميله أحمد بن سعيد البقالين -طالبا تخصص 
هندســة ميكانيكيــة مــن جامعــة كوفنــرتي باململكة 
املتحدة- عىل املركــز األول. يف حني كان املركز الثاين من 
نصيب فيلم ”حقيقة مبتعث“ لطالب جمهورية إيرلندا؛ 
وهــم: املنذر بن يعقوب الســيايب، وجــامل بن حمدان 
الشكري، وعيل بن سعيد النيادي طالب تخصص هندسة 
شبكات، وزميلهم عبدالرحمن بن حامد الراشدي طالب 
تخصص تقنيات طب حيــوي. بينام حصدت أمرية بنت 
حمــود الحارثية طالبة علــم النفس واإلذاعــة بجامعة 
لينكون بوالية نرباســكا األمريكية، عن فيلمها ”قصة عن 

االكتئاب“ عىل املركز الثالث.

ؤية - خالد الخوالدي الرُّ
تحتفــُل والية صحــار، صباح بعد غد الســبت، 
بتكريم طالب مدارس الوالية املجيدين الحاصلني 
عىل نســبة ٩٠٪ فأعىل يف دبلــوم التعليم العام 
الــدرايس ٢٠١٧/٢٠١٦.وقــال ســعادة  للعــام 

ــد إبراهيم الزدجايل عضو مجلس  الدكتور ُمحمَّ
الشــورى ممثل والية صحار القائم عىل مبادرة 
التكريم: إنَّ هــذه املبادرة والتــي تنظم للعام 
الثــاين عىل التوايل تأيت تثمينــا لجهود املجيدين 
خالل مشــوارهم الدرايس، وتحفيزا لهم ملواصلة 
العطاء يف دراســتهم الجامعية، وكذلك رغبة يف 
خلــق الحافز لدى الطالب عىل مدى الســنوات 

املقبلة. وأضاف بأنَّه ســيتم خــالل الحفل أيضاً 
تكريم معلمي واليــة صحار من خريجي معهد 
املعلمــني للعامــني ١٩٨١ و ١٩٨٢ وعددهم ٩ 

معلمني.
ُيذكر أنَّ حفل تكريم املجيدين يف العام الدرايس 
املــايض شــهد تكريــم ١١٥ طالبــا وطالبة من 
املجيديــن يف دبلــوم التعليم العــام، إضافة إىل 

١٠ مــن املعلمني الرواد من أبنــاء والية صحار، 
والذيــن كانوا أوائل معلمي مدارس الوالية إبان 

بزوغ عهد النهضة املباركة.
الحفل ســيبدأ يف العارشة صباحاً ويقام يف قاعة 
مجان بصحار، تحت رعاية ســعادة الشيخ حمد 
بــن هالل بن عيل املعمري وكيــل وزارة الرتاث 

والثقافة للشؤون الثقافية.

أخــريًا رضخت قوات االحتــالل اإلرسائييل وتحت ضغط دويل 
وتظاهــرات أبناء األقــىص ملطلب إزالة البوابــات األمنية من 

الحرم القديس..
لقــد رضب الفلســطينيون خــالل مراحل هــذه األزمة وأيام 
املواجهة أروع مثال يف معنى الصمود، وأثبتوا للعامل أجمع أّن 
عسف املحتل ومامرســاته تداعى أمام الحق وإرادة الحرية، 
فاملصلــون أوال رفضوا الدخول عرب هذه البوابات وأرصوا عىل 
أداء صلواتهم خارج ســاحة املسجد، وثانًيا أّن أطفال الحجارة 
وشــبابها مل يقفوا مكتويف األيدي أم صلف العدو املحتل وآلته 
الجّبــارة إذ أعادوا للواجهة وذكروا العامل أجمع أّن الحجر هو 
من كــرس أنف العدو ومــرغ أنفه يف الــرتاب.. وأّن العدو ال 
يفهم إال لغة العنف يف ظل تعنته وإرصاره عىل اذالل الشعب 

الفلسطيني بتفريغ قضيته عن محتواها.. ولكن هيهات..
نعم انترص الفلســطينيون يف هذه املرحلة من املعركة، ومتت 
إزالــة البوابات اإللكرتونية من ســاحة املســجد؛ ولكن قوات 
االحتــالل وحفاًظا عىل ماء وجهها وإمعاًنــا يف الظلم مازالت 
ترص عىل إبقاء الحواجز األمنية والجســور الحديدية يف باحة 
املســجد، بل عمدت إىل إزالة األشــجار من الساحة ونصبت 
أعمــدة يف املكان؛ األمر الذي يغرّي من شــكل وهوّية املكان، 
وبالطبع لن يســكت الفلســطينيون عــىل أي تغيري يف باحة 

األقىص التاريخية.
إن مامرســات العدو املحتل وإغالق الشوارع املحيطة بالبلدة 
القدمية ملنع املواطنني من الوصول إىل األقىص والتمسك بعدم 
فتح املســجد للصالة فيه بجانب امليض ُقدما يف تهويد القدس 
بــزرع املســتوطنات كنبت شــيطاين بغيض؛ تفهم يف ســياق 
اإلرصار اإلرسائييل عىل صّب مزيد من الزيت عىل النار، كام أّن 
عــدم االهتامم بحل القضية تحت ذرائع اإلرهاب واملامطالت 
األخرى من شأنه أن يضع املنطقة عىل صفيح ساخن والتهاب 

الوضع من جديد.
يجــب عىل املجتمــع الدويل والــدول العربية اســتخدام كل 
كــروت الضغط املمكنة لوقف كل اإلجــراءات العدائية لنزع 
فتيل التصعيد واملواجهة مســتقبًال؛ وأن تســعى جاهدة بكل 
السبل املمكنة لوقف تهويد األقىص، وأن تتخذ من اإلجراءات 
مــا يضمن احرتام الوضع التاريخــي والقانوين القائم يف الحرم 

القديس الرشيف.

 عيل بن بدر البوسعيدي

..

ؤية مسقط - الرُّ
تبدأ، بعد غٍد السبت ، فعاليات النسخة الثالثة من برنامج األكادميية 
الصيفية يف الجامعة األملانية للتكنولوجيا يف عامن، والتي ستســتمر 
أســبوعنْي ُمتتاليني يف حرم الجامعة، ويشــارك يف الربنامج هذا العام 
١٠٠ طالب وطالبة من الفئة العمرية ١٥ إىل ١٧ ســنة من املتفوقني 

يف السلطنة.
م الربنامج للطالب الفرصة لتعزيز وتقوية مهاراتهم األساســية  ويقدِّ
يف اللغــة اإلنجليزية والرياضيات وتقنيــة املعلومات والربمجة. كام 
يضــمُّ الربنامج مجموعة من الــورش املتنوعة يف عدة مجاالت؛ مثل: 
املهــارات الحياتية وخدمة املجتمــع والتطوير املهني..وغريها الكثري 

من الورش التعليمية الهادفة.
وأهــم ما مييز الربنامــج لهذا العام هو تنوع الورش التي ســتقدمها 
األكادميية خالل أســبوعني من الربنامج؛ حيث ســتكون هناك ورش 
تركز عــىل املهارات الحياتية للطالب كورشــة االنضباط العســكري 
والتي ســتقدمها األكادميية بالتعاون مع احدى الجهات العســكريه 

وورش يف املهارات التنظيمية ومهارات التعامل مع الناس.
مت األكادميية الصيفية يف جيوتك برنامجا خاصا  ومن جانب آخر، صمَّ
يف مجال التطوير املهني للطالب، ويتضمن ورًشــا يف مجال املهارات 
الكتابيــة ككتابة اإلمييــالت والســرية الذاتية...وغريها كام يشــمل 
الربنامــج زيارات ميدانيــة ملختلف الجهات الحكومية ومؤسســات 
القطــاع الخاص بهــدف تأهيل الطــالب وتعريفهم بســوق العمل 
العــامين. وال يقترص تركيز األكادميية الصيفية يف جيوتك عىل الجانب 
التعليمي فحســب، بل تنظــم األكادميية جدوال خصب باألنشــطة 
الرتفيهيــة ورحــالت البحث عن الكنز وليايل الشــواء ومجموعة من 
األنشــطة الرياضية والرحالت الرتفيهية ملختلف األماكن السياحية يف 

السلطنة.
ُيذكــر أنَّ برنامج األكادميية الصيفية يف الجامعــة األملانية هو واحد 
مــن الربامج التي تقدمها الجامعة األملانية كخدمة للمجتمع العامين 
وهو عبارة عن برنامــج مدعوم من قبل عدة جهات كرشكة عامنتل 
وبنك العز االســالمي ومؤسســة عامن للخدمات التعليمية ومطعم 
الصدف االيراين وجريدة الرؤية وحساب فعاليات عامن من الجانب 

اإلعالمي.
وقالــت نــوال بنــت عبداملهدي جــواد اللواتيا املــرشف العام عىل 
الربنامــج: إنَّ ما مييز فعاليات هــذا العام هو تركيز الورش التدريبية 
عــىل الجانب العميل، إىل جانب تقديم ورش متخصصة  يف املهارات 
الحياتيــة واملهــارات املهنية، والتي تهدف لتأهيــل الطلبة للتعايش 
مــع مختلف  مواقف الحياة اليومية كتغيري إطار املركبات، وتغليف 
الهدايــا، وتنســيق الزهور، والتخييــم الخلوي، إضافــة لتعزيز روح 
املسؤولية تجاه البيئة العامنية من خالل حلقات عمل إعادة التدوير.
وأضافت: إنَّ خدمة املجتمع إضافة مميزة للربنامج، وذلك من خالل 
تكوين مجموعات تطوعية والتي ســتقوم يف نهايــة الربنامج بعمل 
مرشوع تطوعي كزيارة املستشفيات، وتنظيف الشواطئ واملساجد.
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ِضْمــن القرية الحرفية مبركــز البلدية الرتفيهي، 
د بن محاد عيل املعشني باحث  ُيشارك د. ُمحمَّ
ُعامين من أبناء محافظة ظفــار، وأحد املهتمني 
باللبــان العــامين منذ ١٧ ســنة؛ حيث بحث يف 
العديد من الجوانــب الطبية للبان العامين، وال 
يــزال يواصل أبحاثــه، كام أنه يســتخرج زيت 
اللبــان العامين، وينتــج العديد مــن املنتجات 
الطبيعيــة التي تتميَّز بجــودة عالية من اللبان 
العــامين. ويتكلم املعشــني عن أهمية شــجرة 
اللبان العامنية، فيقول: إنها تنتج املادة الصمغية 
(الراتنجية)، والتي تستخدم يف املجاالت الطبية 
أو املنزلية أو يف املناســبات الدينيــة والعائلية، 
ويف الكنائــس، بجانب اســتخداماتها اليومية يف 
املنازل عىل شــكل بخــور ذي رائحة طيبة، كام 
يســتخدم البعض الصمغ كـ(علــك)، إضافة إىل 
استخداماتها األخرى. وتنُمو شجرة اللبان بشكل 
طبيعي عىل الحواف املتأثرة باألمطار املوسمية 
يف هذه املحافظة. ونظراً ملا مُتثِّله هذه الشــجرة 
من أهمية تاريخية وطبيعية ودينية واقتصادية 
وصحيــة، فقــد أجريــت بشــأنها العديــد من 
الدراســات واألطروحات العلمية حولها، والتي 

تناولت الشجرة من زوايا مختلفة.
وكان للبــان دور يف التجــارة يف جنــوب شــبه 
الجزيرة العربية قدميا، ومصدرا مهامٍّ من مصادر 

الدخل؛ حيث اشــتهرت محافظــة ظفار بإنتاج 
أجود أنــواع اللبان يف العامل لتوفري املناخ املالئم 
لنمو أشجاره، ويكون ارتفاع شجرة اللبان حوايل 
٣ أمتــار وتصبح قادرة عىل العطاء بعد ٨ أو ١٠ 
ســنوات من منوها. كام يوجد يف محافظة ظفار 
نوع واحد من أشــجار اللبان واســمها العلمي 
(Boswellia sacra flueck)، وهــذا النوع هو 

الوحيد املوجود يف ظفار، وتنتمي أشــجار اللبان 
إىل جنس يسمى (Boswellia)، وهناك ٤ أنواع 
منها منتجة ملادة اللبــان؛ وهي: النوع العامين، 
ونــوع آخر هنــدي، ونوعان آخــران يف منطقة 
القــرن اإلفريقي. كام أنَّ هنــاك اختالفات عىل 

مستوى شكل الشجرة واألوراق.
ويضيف املعشــني بأنَّ املناطق التي تزرع فيها 

شــجرة اللبان مبحافظة ظفار أصبحت من أهم 
املعامل واملقومات السياحية التي يرتادها الزوار 
القادمــني إىل هــذه املحافظــة، حيــث يحرص 
السياح وخاصة الخليجيني منهم عىل زيارة تلك 
املناطق ومعرفــة أهمية وتاريخ تلك األشــجار 
وفوائد اللبــان، ويلتقطــون الصــور التذكارية 
بجانبها. كام يحرص الزائــرة إىل لهذه املحافظة 
برشاء اللبان الظفاري الســتخدامها يف األغراض 
املختلفة. وحول اســتخراج اللبان العامين، يقول 
املعشــني إنَّه يتم يف أوائل شــهر أبريل من كل 
عام، ومــا إن متيل درجة الحــرارة إىل االرتفاع، 
حتى يقوم املشــتغلون بجمع الثامر، (بتجريح) 
الشــجرة يف مواضــع متعــددة؛ فالرضبة األوىل 
يســمونها (التوقيــع األول)، ويقصد به كشــط 
القــرشة الخارجية، ويتلو هــذه الرضبة نضوح 
ســائل لــزج حليبي اللــون، رسعان مــا يتجمد 

فيرتكونه هكــذا ملدة ١٤ يوماً تقريبــاً. وتتبعها 
عملية التجريح الثانية ويبــدأ الجمع الحقيقي 
بعد أسبوعني من التجريح الثاين، حيث ينقرون 
الشــجرة للمــرة الثالثة، يف هــذه الحال ينضح 
الســائل اللبني ذو النوعية الجيدة، والذي يعد 
تجاريٍّا مــن مختلف الجوانب، ورضب أشــجار 
اللبــان ليســت عمليــة عشــوائية، وإمنــا هي 
عمليــة تحتاج إىل مهارة فنية خاصة ويد خبرية، 
وتختلف الرضبات من شــجرة إىل أخرى حسب 
حجمها، ويســتمر موســم الحصاد ملــدة ثالثة 
أشــهر تقريبا. ويضيف بأنَّ الشجرة تنمو بشكل 
طبيعي دون تدخل اإلنسان عىل الحواف املتأثرة 
باألمطار املوسمية وتقدر املساحة التي تنمو بها 
أشــجار اللبان حوايل ٤ آالف كيلو مرت مربع. أما 
حول أوجه الشــبه واالختالف بني شجرة اللبان 
يف محافظة ظفار وأشجار اللبان يف باقي مناطق 
العــامل، فيقول املعشــني: هنــاك تصنيف ملادة 
اللبان محليا حسب املكان الذي تنمو فيه شجرة 
اللبان، وقد اشــتهرت أربعة مواقع وسمى نوع 
مادة اللبان عليهــا وهي مواقع متداخلة وليس 
هناك حد فاصل بني املواقع وهي لبان الشعبي 
أو الســهيل وهو الرشيط القريب من الســاحل 
مبحــاذاة البحر، ولبان الشــزري امتداد مبحاذاة 
جبــل القمر، ولبان النجد وهو ما وراء سلســلة 

جبال ظفار، ولبان الحوجري ويجمع من شامل 
جبال سمحان ناحية وادي انظور.

وحــول اســتخدامات اللبان، يقول: إنَّ ســكان 
محافظــة ظفار يســتخدمونه يف مــاء الرشب؛ 
حيــث يعتقد أنه يســاعد عــىل ”اإلدرار“، كام 
أنه يجعــل املاء بارداً ونقيــاً يف أوقات الصيف، 
ويتم اســتخدام اللبان كــامدة مهمة يف صناعة 
البخــور؛ حيث يعدُّ أفضل أنواع اللبان يف العامل، 
ومطلوب يف العديد من البلدان، ويتم إدخاله يف 
صناعة األدوية، والزيوت واملســاحيق والعطور 
والشموع الخاصة، إضافة الستخدامه يف العديد 

من دور العبادة حول العامل.
ويضيف بأنَّ اللبان يســتخدم يف الطب الشعبي 
عىل نطاق واســع، ويتم اســتخدامه كمســكن 
آلالم البطــن والصــدر والتهــاب العيون وعالج 
التهاب الشعب الهوائية. مشريا إىل أن الدراسات 
الحديثــة قد أثبتت أن املادة الفعالة املســؤولة 
عن الفعالية العالجية تسمى حامض األبسوليك، 
ن لألمل ويقــوي الجهاز املناعي  وتبني أنها ُمســكِّ
للجســم والكبد ورسطان الدم وضد االلتهابات، 
وهذه الفعالية مبنية عىل تأثري اللبان عىل إنزيم 
Lipoxyjenas-٥  وللبــان تأثــري عىل التخفيف 
من الربو وتقرح املرصان الغليظ، كام يقوم أهل 

ظفار بإنتاج عسل اللبان من أزهار الشجرة.

..

بدأ أحمد بن عيل مسلم تبوك مدير مرسح برنامج 
ًرا تلفزيونيٍّــا، وعمل مديَر  ليــايل املهرجان، مصــوِّ
أســتوديو يف عــدة برامج عىل شاشــة قناة عامن 
الفضائية؛ منها: مساء املهرجان ، ورذاذ، ويف رحاب 
ُعامن.. ويقول إنَّ رحلته العملية تواصلت بانتقاله 
إىل القنــاة الرياضية للعمل يف مــرسح املروج مع 
املخرج سعيد بن متان مدير القناة منذ عام ٢٠١٢ .

ويضيــف تبــوك: إنَّ إدارة املرسح من أهم عوامل 
النجاح للعمــل، خاصة وأن مســؤوليته تتمثل يف 
اإلرشاف املبــارش عــىل الصوت واإلضــاءة وتجهيز 
املرسح من جميع النواحي الفنية. ويتابع: أصعب 
املهــام التــي تواجهنا يف املــرسح أثنــاء التنظيم 
للحفــالت الفنيــة للفنانــني الكبــار والذين لهم 
قاعدة جامهرييــة كبرية، وكذلك خــالل الحفالت 
الفنية الســاهرة التي لها متابعون وجامهري غفرية 
مثل حفالت فن الشــيالت، وكثــري من املتابعني ال 
يعرفون أننا نقوم بتجهيز املرسح قبل البث املبارش 
عــىل الهواء لها بعدة ســاعات مثــال برنامج ليايل 
املهرجان يذاع عىل الهواء يف الســاعة ١١م، ونحن 
نقوم بتجهيز املرسح مبختلف األدوات املطلوبة يف 

الثامنة مساء.

ويقــول تبوك إنَّــه واجه بعض املواقــف الطريفة 
أغلبها مــع املذيع عبدالله الســباح؛ حيث يطلب 
يف بعــض األحيان عىل الهواء مبارشة إحضار هدية 

لضيف الربنامــج مثًال، وأكون أنــا يف تلك اللحظة 
شــارد الذهن وغري منتبه، وأرسع إىل املرسح حتى 

أصل يف أرسع وقت ممكن.

َشــِهد شــهُر يوليو الجاري فعاليــات ُمكثَّفة 
ذتهــا اللجنة الُعامنية لحقوق اإلنســان يف  نفَّ
مهرجان صاللة الســياحي؛ شــملْت ُمختلف 
الجوانب التوعوية والتثقيفية؛ حيث َتْحرِص 

اللجنة عىل املشاركة سنويٍّا يف املهرجان.
وتأيت املشــاركة هذا العام اســتمراراً لجهود 
التوعيــة والتثقيف بحقوق اإلنســان؛ حيث 
ل مهرجان صاللة السياحي فرصًة مواتيًة  ُيشكِّ
نظراً لوجــود زوار من مختلف أعامر وفئات 
املجتمــع، والتعريف بالحقــوق والواجبات، 
واختصاصات اللجنة واألعامل التي تقوم بها.
وتقوم اللجنة باســتقبال زوار مهرجان صاللة 
الســياحي عرب ركنها الثابت يف مركز البلدية 
الرتفيهــي؛ حيــث تعــرُض اإلصــدارات التي 
ح اآللية املتبعة  تعرف بحقوق اإلنسان، وتوضِّ

يف الرصد وتلقــي البالغات، وتزود الزائرين 
باملعلومــات املرتبطــة بحقوق اإلنســان، 
وخصصت اللجنة هذا العام فرَق عمل تضمُّ 
نخبة من موظفيها الذين خضعوا لتدريب 
متواصل يف مجاالت حقوق اإلنسان موزعني 
طوال فرتة املشــاركة، وتضمُّ فــرق العمل 
عدًدا من القانونيــني، وموظفني من الرصد 
وتلقي البالغــات، وإخصائيــني يف التوعية 
والتثقيــف واإلعــالم، وتقوم فــرق العمل 
بتوزيــع إصــدارات اللجنة التــي تتضمن 
كتيبات، ومطويات معرفة بحقوق اإلنسان، 
وموضحة لحقوق فئات املجتمع املختلفة، 
إضافة للرد عىل استفسارات الزوار املتعلقة 
باختصاصــات اللجنــة، وتوضيــح مختلف 

الجوانب املتعلقة مبوضوعاتهم.

بــدأْت عىل خشــبة املرسح الرئيــيس مبركز 
البلديــة الرتفيهي عروض مرسحيــة ”مدير 
مها فرقة ظفار املرسحية  الجروب“، والتي تقدِّ
األهلية، بطولة نجم الكوميديا الفنان مطران 
عوض مطران، ووفاء البلوشية، وعبدالرحيم 
اليافعي، وهيثم البلويش، ومشعل الشجيبي، 
وسمري قفقاف، ويوســف اليافعب، وأرشف 
الرباكة، ومشــعل بيت سليم، وتأليف الفنان 
مطــران عــوض، واإلخــراج ملمدوح ســامل 
اليافعــي، واإلرشاف العــام ملحمد املهندس 

اليافعي.
ويقول مؤلف املرسحيــة: إنَّ األحداث تركز 
عــىل رب األرسة الــذي يعــاين من وســائل 
التواصل االجتامعــي مع أبنائه؛ وذلك لعدم 
معرفتــه باســتخدامها، فتحــدث الفجوات 
واملواقــف الكوميدية، وتتضمــن املرسحية 
الكثــري مــن اإلســقاطات والتأثــريات التي 
أحدثتهــا الثــورة التكنولوجيــة عموماً عىل 

املجتمع والفرد.
ُيذكــر أنَّ املرسحيــة تختتــم عروضهــا غداً 

الجمعة.

....

تتواصل حملــة التربُّع بالــدم بالرُّكن 
صاللــة  مهرجــان  بــأرض  ــي  الصحِّ

السياحي.
ويف هــذا الصدد، يقــول طارق أحمد 
الــدم  بنــك  ســامل ملفــح مســؤول 
قابوس بصاللة:  الســلطان  مبستشفى 
تنظم الحملة تحت شعار ”بدمك متنح 
حياة“، وتأيت لزيادة الوعي والتثقيف؛ 
حيث يخىش الكثري مــن الناس التربع 
بالدم؛ فالبعض يخافون من وخز اإلبر 
والبعــض ال يحــب النظــر إىل اللون 
األحمر، وهناك آخرون يخشــون أنهم 
قد يتعرضــون للــرضر، والحملة تأيت 
لتصحيح بعض هذه املفاهيم والتأكيد 
عىل أهمية وفوائد التربع بالدم؛ مثل: 
تجديد كرات الدم الحمراء وتحســني 

تدفق  يف كل زيارة يقوم بها للتربع.
ويضيف بأنَّ هنــاك فوائَد تعود عىل 
املجتمع تتمثل يف إنقاذ حياة اآلخرين 
الذين هم بحاجة ماسة للتربع كمرىض 
أمــراض الــدم الوراثيــة والعمليــات 

الجراجيــة واملصابــني يف الحــوادث. 
ويقول طارق إنَّ إجراءات التربع سهلة 
وتتمثل يف ملء استامرة للتربع وفحص 
معــدل الهيموجلوبني بالــدم وقياس 
الضغط والتأكد من عدم وجود موانع 

صحية.
ويضيف بأنَّ الحملة مســتمرة يف ٢٤ 
- ٢٧ - ٢٨ و٣١ يوليــو، ويف ٢ - ٧ - 
١٠ - ١٤ - ١٥ - ٢١ و ٢٤ مــن شــهر 
أغســطس من السادســة إىل العارشة 

والنصف مساء للذكور واإلناث.
وســوف تشــهد الحملة يف ٢٧ و٢٨ 
يوليــو زيارة ومشــاركة املتربع العام 
للســلطنة أحمد الخرويص والجمعية 
العامنيــة ألصدقــاء املســنني بالركن 
الصحي بأرض مركز البلدية الرتفيهي. 
وكذلك ســوف يقــوم فريــق عامن 
بتنظيــم مبــادرات أهليــة لحمالت 
التــربع بالدم مع بنك الــدم املركزي 
وبنوك الدم باملستشفيات يف ١٤ و١٥ 

أغسطس.

ُيَواِصــل بيــت الزبري، وللســنة الرابعة عــىل التوايل، 
ُمشــاركته يف مهرجان صاللة الســياحي؛ وذلك خالل 
الفــرتة مــن ٢٩ يوليو إىل ٢ أغســطس ٢٠١٧؛ حيث 
سيفتح أبوابه يف قاعة سمهرم مبركز البلدية الرتفيهي 
للزوار يوميا من الســاعة الخامسة عرصا إىل الساعة 
الحادية عرشة مســاء.. وتأيت مشــاركة بيت الزبري يف 
مهرجــان الخريف لهذا العام ســعياً من املؤسســة 
لتعزيز الجهود التي تبذلها الدولة يف قطاع الســياحة 
الثقافيــة، وتقديم صورة مكــّربة عن مفردات العمل 
الثقــايف والجــذور التاريخيــة والحضاريــة لعــامن 
إنســانا ومنجزاً؛ حيث تتضمن مشــاركة بيت الزبري 
تنظيم معرض يتناول التعريف مبؤسســة بيت الزبري 
ومقتنيــات املتحف التابع لها والربامــج والفعاليات 
التي تنظمها املؤسســة، ويف إطاللة مغايرة للمشاركة 
هذا العام ســتحتفي املؤسســة عرب صالونها الثقايف 
املصاحب بواحد من أهم وأبرز األســامء الشــعرية 
الغنائية الشــاعر الكبري الراحل جمعان ديوان؛ حيث 
ســيتم تناول سرية الشــاعر وامللحن والفنان جمعان 
ديــوان، عىل مــدى ثالثة أيــام يف قاعة ســمهرم يف 
الفرتة من ٣١ يوليو -٢ أغســطس، وســتعرض أوراق 
تغطي جوانبا بارزة يف حياة جمعان ديوان، وأشعاره 

وألحانه، يقدمها مختصون وأشخاص عارصوا جمعان 
ديوان، ففي اليوم األول سيقدم الباحث املؤرخ محمد 
أحمد التاجر ورقة بعنوان ”ربان الشــعر الشــعبي..
جمعــان ديــوان“، أما يف اليــوم الثاين فســيتحدث 
الشــاعر أحمــد الجحفيل عــن ”تطــواف الغربة يف 
ذاكــرة ديــوان“، ويف اليوم الثالث واألخري ســيعرض 
مســلم الكثريي ورقة حول ”تجربــة جمعان ديوان 
م  اللحنية..لحــن الديرة الرشقية منوذجــا“. كام ُتنظِّ
مؤسسة بيت الزبري معرضا للمصور هيثم الشنفري، 
والذي ســيحظى بالتكريم من قبل املؤسســة؛ وذلك 
إميانا من املؤسسة بدعم الكفاءات املتطلعة لحضور 
نوعي يف قطاع التصوير وتفعيال لربنامج املؤسســة يف 
دعم الجهود واملواهب واألســامء التي تسعى لقيمة 
مضافة يف قطاع التصوير، وكانت مؤسسة بيت لزبري 
قــد أطلقت هــذا العام بعد فوزهــا بجائزة حمدان 
بن محمد للتصوير الضــويئ مبادرة لدعم املصورين 
وخصصــت قيمــة الجائزة التي تحصلــت عليها من 
الفوز لدعم املصورين العامنيني مبا يساهم يف تصعيد 
الخامات الجادة ويعزز من حضور املصور العامين يف 
املحافل واملناســبات واملنافسات التي تصقل مهاراته 

وتؤكد عىل إمكاناته الخالقة.
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مسقط - الرؤية
دعا الرائد خليل بن منري الرواحي رئيس قسم 
التحري والتحقيق الجنــايئ مبركز رشطة بورش 
إىل الحــذر مــن الوقوع يف عمليــات النصب 
واالحتيــال التــي يرتكبها بعــض املجرمني أو 
التعــرض ألســاليبهم املختلفــة أو االنخــداع 
بطرقهــم وقال ”خالل األســابيع املاضية متكنا 
مــن إحباط عدد من محاوالت االحتيال كانت 
تهــدف إىل االيقــاع مبواطنني بطــرق مختلفة 
حيث تقدموا بشــكاوي إىل املركز واســتطعنا 
بالتعــاون مع املواطنني القبــض عىل املتهمني 
ومصــادرة األداوت التــي كانــت بحوزتهــم 
ويســتخدمونها يف عمليات النصب واالحتيال 
وهــذا كان نتيجة مثرة للتعــاون وعمًال مببدأ 

كلنا رشطة.
وأضــاف أّنه يف إحدى عمليات االحتيال ادعى 
متهــامن وهام من جنســية إفريقية قدرتهام 

عىل إكثار األموال ولديهام مجموعة كبرية من 
فئة الدوالر وأنهــام عن طريق بعض املحاليل 
واملــواد الكيميائيــة يســتطيعان تحويل تلك 
الــدوالرات إىل نقــود عامنية عــىل أن يدفع 
املجني عليهم قيمة تلك املواد ليتم استريادها 
من خارج السلطنة. وإليهام ضحاياهم بصحة 
عمليتهــم يقومان بإجراء تجربــة عملية أمام 
املجني عليهــم. وأغلب تلــك التجارب تكون 
مربمجة ومعدة مســبقاً حتى ولو ظهرت أمام 
الضحايا بأنها حقيقيــة، وقد متكنا من إحباط 

العملية.
وأحبطنا عملية احتيــال ضد مواطن من قبل 
متهم من جنســية إفريقيــة ادعى قدرته عىل 
مضاعفة األموال وكان قد سبق أن احتال عىل 
املجني عليه عدة مرات وبلغت جملة املبالغ 
التــي دفعها املجني عليه مــا يقارب ٣٠,٠٠٠ 
ريــال عامين إال أننا متكنــا يف املرة األخرية من 

اإليقاع به والقبض عليه.

وأشــار الرائد خليل بن منــري الرواحي إىل أّن 
الجشــع والطمع والرغبة يف مضاعفة األموال 
هي يف مقدمة األســباب التــي تدفع املجني 
عليهــم إىل الوقوع يف رشاك املحتالني ويف كثري 

من القضايا عندما نقوم بسؤال املجني عليهم 
ملــاذا صدقتــم هــؤالء النصابني ورستــم وراء 
أالعيبهم وحيلهم رغــم النصائح والتحذيرات 
التي تبثها رشطة عامن الســلطانية يقولون إن 
الطمع يف الزيــادة ومضاعفة تلك األموال هو 
الســبب األول إضافة إىل أســباب أخرى كقلة 

الوعي وتأثري األهل واألصدقاء.
ويف ختــام حديثه أّكد الرائــد خليل الرواحي 
أّن اإلرساع بإبــالغ رشطــة عامن الســلطانية 
رضورة حتمية قبل استدراج الضحايا واسرتداد 
املبالغ من املحتالني والتعاون املبكر مع رجال 
الرشطة يفوت الفرصة عــىل املحتال ويحفظ 
األموال قبل أن تقع يف يديه فأساليب االحتيال 
كثــرية ومتجددة وملتوية إال أّنها هدفها واحد 
وهو اســتدراج الضحايا لدفــع املال. وذكر أّن 
الرشطــة تواجه بعض الصعوبات يف اســرتداد 
تلــك األمــوال يف بعض القضايــا كونها قد تم 

تهريبها إىل خارج السلطنة.

..

الرائد خليل الرواحي
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قامت رشطة عامن الســلطانية برتحيل ١١٩ متسللة من جنسية أفريقية، وذلك تنفيذا ألحكام 
السلطات القضائية التي قضت بإخراجهن من السلطنة لدخولهن البالد بطريقة غري مرشوعة.

وقال مصدر مســؤول برشطة عامن الســلطانية إّن ترحيل هؤالء املتسلالت تم وفق اإلجراءات 
القانونية وبعد التنسيق مع سفارات بلدهن.

6

لوى - الرؤية
ألقى قسم التحريات والتحقيقات الجنائية مبركز رشطة لوى بقيادة رشطة شامل الباطنة القبض 

عىل ثالثة أشخاص بينهم شخص من جنسية خليجّية بتهمتي اإليذاء والرسقة باإلكراه.
وأشــار مصدر مســؤول برشطة عامن الســلطانية إىل أّن مركز رشطة لوى قد تلقى بالغاً مفاده 
قيام ثالثة أشــخاص بالدخول إىل منزل أحد املواطنني بوالية لوى واالعتداء عليه بالرضب بعصاً 
خشــبيه ورسقة مبلغ ألفــي ريال عامين وعدد مــن الهواتف النقالــة.  ويف قضّية أخرى متكن 
قســم التحريات والتحقيقات الجنائية مبركز رشطة شــناص مبحافظة شــامل الباطنة من ضبط 
ثالثــة موطنني بتهمتي اإليذاء والســلب. وكان اُملّتهمون قد اعتدوا عــىل أحد العاملني مبحطة 
وقود مبنطقة الوديات بوالية شــناص أثناء تأديته مهام عمله باملحطة والذوا بالفرار، وبالبحث 

والتحري تمّ ضبط املتهمني واعرتفوا بالتهم املنسوبة إليهم.

أدم- الرؤية
قــال مصــدر برشطة عامن الســلطانية بأّن مركز رشطــة أدم متكن من القبــض عىل وافد من 
جنسية آسيوية بتهمة الحيازة واإلتجار باملرشوبات الكحولية، وُضبطت بحوزته ٣٠ زجاجة من 
املرشوبات الكحولية. وألقى قســم التحريات والتحقيق الجنايئ مبركز رشطة سامئل القبض عىل 
شــخص من جنسية آســيوية أثناء قيامة بنقل وحيازة التبغ غري املدخن يف منطقة املدره بوالية 

سامئل، وضبط بحوزته (١١١) كيسا من التبغ غري املدخن.
وتّم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املتهمني االثنني وإحالتهام إىل االدعاء العام الستكامل باقي 

اإلجراءات.

الربميي- الرؤية
أحبطت قيادة رشطة محافظة الربميي محاولة ســائق مركبة من جنســية آســيوية تهريب أكرث 
من ٢٩٠٠ صندوق من الســجائر املدخنة إىل السلطنة، إضافة إىل كمية من مشتقات التبغ تزن 
أكــرث من ٢٥٠٠ كيلو جرام. كام ألقت دوريات مركز رشطة وادي الجزي القبض عىل متهم كان 
يحاول نقل كمية من السجائر املمنوعة اىل والية صحار، وذلك بعد االشتباه به حيث قام املتهم 

بالهرب بعد مشاهدته لدورية الرشطة وأرضم النار يف مركبته إلخفاء السجائر املمنوعة.

الربميي- الرؤية
مــن جانب آخر ألقى رجال قيادة رشطة محافظة الربميي القبض عىل ســائق شــاحنة (قاطرة 
ومقطورة) من جنسية عربية أثناء محاولته تهريب كمية من املرشوبات الكحولية إىل السلطنة 
عــن طريق إخفائها يف مقدمة املقطورة، وبلغت الكميــة املضبوطة أكرث من (٢١٨٠٠) زجاجة 

مرشوب كحويل.
وقــد اتخذت اإلجــراءات القانونية بحــق املتهمني ومتت إحالتهم إىل االدعاء العام الســتكامل 

التحقيق.

مسقط - الرؤية
متكنت اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية من القبض عىل شخص من جنسية 
آســيوية يف والية الســيب بتهمة حيازة مواد مخــدرة بقصد االتجار بهــا وتعاطيها، وُضبطت 

بحوزته كمية من املورفني، وأحيل املتهم إىل االدعاء العام الستكامل التحقيق.
وتثمن رشطة عامن السلطانية الجهود التي يقوم بها املواطنون واملقيمون يف مكافحة املخدرات 
مــن خالل التعاون وإبالغ رجال الرشطة عن أّية أعامل يقــوم بها مروجو املخدرات واملؤثرات 
العقليــة عن طريق االتصال عىل الخط الســاخن (١٤٤٤) أو عىل هاتف الطوارئ (٩٩٩٩) كام 

تؤكد الرشطة عىل رسيّة هوية األشخاص املبلغني.

صحار- الرؤية
الســياقة  معلمي  تأهيــل  بهدف 
اختتــم معهــد الســالمة املرورية 
بالتعــاون مع إدارة مــرور صحار 
بقيــادة رشطــة محافظة شــامل 
مــدريب  تأهيــل  دورة  الباطنــة 

السياقة.
وتضّمــن برنامــج الــدورة إطالع 
املحاور  الســياقة عــىل  معلمــي 
الرئيســية لكيفيــة تدريب طالبي 

الحصول عىل رخصة سياقة جديدة 
واألســلوب األمثــل يف التدريــب 
والصفــات التي يجــب أن تتوافر 
لدى معلمي السياقة كام اشتملت 
الــدورة عــىل محــارضات نظرية 
وتطبيقــات عمليــة عــىل مهارة 
التجاوز واالنتقال  السياقة وكيفية 
اآلمــن بــني املركبــات إضافة إىل 
االلتزام بالرسعــة املحددة وكيفية 
التعامل مــع املركبــة يف مختلف 

الظروف.

مسندم - الرؤية
قــام مركز رشطة خفر الســواحل (مســندم) بقطر 
قارب تجاري آســيوي تعطــل بالقرب مــن جزيرة 
املخبوق مبحافظة مســندم بســبب عطل يف املحرك 
وبه شــخصان وهام بصحة جيدة، وتم قطر القارب 
إىل مينــاء خصب. كام قــّدم رجال خفر الســواحل 

املســاعدة لقارب صيــد عامين بعد تعطــل محركه 
بالقــرب مــن مينــاء خصب التجــاري وبــه أربعة 
أشخاص وهم بصحة جيدة، وقد تم قطر القارب إىل 
ميناء خصب.وتدعو رشطة عامن السلطانية أصحاب 
القوارب إىل رضورة إجراء الصيانة الدورية لقواربهم 
وأخــذ كمية كافية مــن الوقود والتأّكــد من وجود 
أدوات السالمة واإلسعافات األولية قبل ارتياد البحر.

صاللة - الرؤية
يف إطــار الجهود التوعوية التــي تنفذها اإلدارة 
العامــة ملكافحة املخدرات واملؤثــرات العقلية 
العامــة ملكافحــة املخــدرات  تواصــل اإلدارة 
واملؤثرات العقلية مشــاركتها يف مهرجان صاللة 
الســياحي ٢٠١٧، من خالل القافلــة التوعوية 
يف ســهل اتني منذ انطــالق املهرجان، وتضمنت 
عــرض بعض اللوحــات واملطويــات والكتيبات 
التوعويــة وصوراً توضــح اًخطار املخدرات عىل 
الفــرد واملجتمــع، وصورا توضــح جهود رشطة 
عامن السلطانية ممثلة باإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات واملؤثــرات العقلية وإحباط عمليات 

محاوالت التهريب إىل السلطنة.
 كــام يقوم أفراد رجال الرشطــة بتقديم الرشح 

والــرد عــىل التســاؤالت واالستفســارات لزوار 
املعرض املتنقل بأرضار املخدرات.

وســيتواجد املعرض املتنقــل املخصص للتوعية 
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ؤية - أحمد الجسايس - مازن املقبايل الرُّ
أُْبرِمت، أمس، اتفاقية إنشاء أكادميية عامن للطريان، 
والتي ُترشف عــىل تنفيذها الهيئة العامنية للرشاكة 
مــن أجــل التنميــة، بالرشاكــة مع رشكــة ايرباص 
هيلكوبــرتز، والرشكة العامنية لتنمية االســتثامرات 
الوطنيــة ”تنميــة“، ورشكــة الحصــن لالســتثامر، 
وصنــدوق تقاعــد وزارة الدفــاع، وقــد رعى حفل 
التوقيع َمَعايل د. عيل بن مســعود الســنيدي وزير 
التجارة والصناعة رئيس مجلس أمناء الهيئة العامنية 
د بن  للرشاكة من أجل التنمية، وبحضور َمَعايل ُمحمَّ
نارص الراســبي أمني عام وزارة الدفاع ونائب رئيس 
مجلس أمنــاء الهيئة، وعدد من أصحاب الســعادة 
أعضاء مجلس الشورى، وســفراء كلٍّ من دولة قطر 
واململكــة املتحــدة الربيطانية وجمهورية فرنســا، 

واملعنيني بالرشكات املساهمة والجهات اإلعالمية.
ــع االتفاقية من جانب الهيئة: الدكتور ظافر بن  ووقَّ
عوض مرعي الشنفري الرئيس التنفيذي، ومن جانب 
رشكة إيربــاص هيلكوبرتز، بني بريدج نائب الرئيس 
التنفيذي لألعامل التجارية العاملية بالرشكة، والشيخ 
راشد بن سيف الســعدي الرئيس التنفيذي للرشكة 
العامنية لتنمية االستثامرات الوطنية ”تنمية“، ومن 
جانب رشكة الحصن لالســتثامر أسامة مريم الرئيس 
التنفيذي للرشكة، ومن جانب صندوق تقاعد وزارة 
ع العقيــد الركن بحري ســعيد بن حمد  الدفــاع وقَّ

اإلسامعييل مساعد مدير عام الصندوق.
مــن جهته، قــال َمَعــايل الدكتور عيل بن مســعود 
السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس أمناء 
الهيئة، إنَّ أهمية هــذا املرشوع تكمن يف أنه األول 
من نوعه يف الســلطنة، وأن هــذه االتفاقية املهمة 
تجسد الرشاكة اإلسرتاتيجية بني السلطنة والرشكات 
املساهمة. وأضاف بأنَّه سوف يكون لهذه األكادميية 
دور يف رفد قطاع الطريان املحيل بالطيَّارين سواء يف 
القطاع املدين أو العســكري، فضًال عن كونها رصحا 
تدريبيــا تعليميا، هو األول من نوعه يف الســلطنة، 
وسوف ُيسهم يف تعزيز القطاع التعليمي، من خالل 
اســتحداث منهج درايس جديد يف مجــال التدريب 
عىل الطريان، والذي يلبي حاجة مؤسســات الطريان 
املحلية واإلقليمية لكــوادر برشية متخصصة وذات 
كفاءة عالية يف مجال الطريان. وأعرب السنيدي عن 
أمله يف أن ُيســهم هذا املرشوع ألْن تكون السلطنة 
هــي الوجهــة األوىل للــدول املجــاورة واإلقليمية 

لالســتفادة من الخدمــات التدريبــة والتعليمية يف 
مجال الطريان.

واختتــم َمَعاليه حديثه قائال إنَّه من ُحســن الطالع 
أن يتم التوقيع بالتزامن مع احتفال الســلطنة بيوم 
٢٣ يوليــو املجيــد، ليكون إضافة جديــدة ملنجزات 
النهضــة املباركة التــي أرىس دعامئها حرضة صاحب 
الجاللة الســلطان قابوس بن سعيد املعظم -حفظه 

الله ورعاه.
فيام قال بن بريدج نائب الرئيس التنفيذي لألعامل 
التجاريــة العاملية يف إيرباص لطائــرات الهليكوبرت: 
”فخــورون بعالقتنــا القويــة مــع ســلطنة ُعامن، 
ويســعدنا أن نتعاون مع أكادمييــة الطريان العامين، 
وأن نكون جزءاً ال يتجزأ من خطط منوها“. وأضاف 
بريدج: ”حريصون عىل اإلسهام يف تشكيل مستقبل 
قطــاع الطريان العامين املتســارع النمــو من خالل 

تعزيز االبتكار وتنمية وتطوير املواهب املحلية“.

الطريان العامين
وعىل هامش الحفل، وقَّعت أكادميية عامن للطريان 
اتفاقية تدريب مع الطــريان العامين؛ حيث تنطوي 
هــذه االتفاقية عىل تقديــم أكادميية عامن للطريان 
التدريــب الالزم لـــ٤٨ طيار ســنوياً من منتســبي 
الطــريان العــامين ِعوضاً عــن ابتعاثهــم إىل الخارج 

للتدريب عىل الطريان.
ــب الدكتور ظافر بــن عوض مرعي  مــن جهته، رحَّ
الشــنفري، باالتفاقيات املوقعة، والتي تعدُّ انطالقة 

حقيقــة لربنامج الرشاكــة من أجــل التنمية لخلق 
رشاكات اســتثامرية جديــدة مــع كــربى الرشكات 
الرائــدة حول العــامل. وقال: ”ســعداء بتوقيع هذه 
االتفاقيات وهذا التعاون والرشاكة اإلسرتاتيجية بني 
املؤسســات لنقل أكادميية عامن للطريان إىل مرحلة 
متقدمــة، والتي تأيت تزامناً مع احتفاالت الســلطنة 
بيوم النهضة املباركة“. وأضاف: ”ســعداء أيضا بهذا 
التعاون مع رشكــة إيرباص هليكوبــرتز والتي تعد 
حافزاً إســرتاتيجيٍّا لتعزيز مكانة الســلطنة عاملياً يف 
مجال الطــريان، والبــدء عىل االعتامد عــىل الذات 
وعىل املوارد املحلية وســتكون لألكادميية -مبشــيئة 
اللــه- دور مهم يف اســتقطاب متدربني من الخارج، 
وباألخص من الدول املجاورة؛ مام ُيســهم يف تعزيز 
القطاعات التنموية بالســلطنة وبنــاء اقتصاد قائم 
ه كذلك الشكر إىل كافة الرشكات  عىل املعرفة“. ووجَّ
املساهمة والرشكات الداعمة لألكادميية، وإىل سالح 
الجو الســلطاين العامين، والطــريان العامين، والهيئة 
العامــة للطــريان املــدين، والرشكة العامنيــة إلدارة 
املطارات، ووزارة القوى العاملة، وجامعة الســلطان 
قابوس، عىل ثقتهــم بأكادميية ُعامن للطريان، والتي 
متثل باكــورة التعــاون والرشاكة اإلســرتاتيجية بني 

املؤسسات الحكومية والعاملية.

صة أوَّل مؤسسة متخصِّ
وتعــدُّ أكادميية ُعامن للطــريان -املنبثقة من برنامج 
الرشاكــة من أجل التنمية، والتي ســتتخذ من مطار 

صحار مقــراً لها- أوَّل مؤسســة متخصصة يف مجال 
التدريب عىل الطريان يف الســلطنة، والتي ســتنفذ 
 Airbus) بالتعــاون مع رشكة إيربــاص هيليكوبرتز
Helicopters) إحــدى رشكات مجموعــة إيرباص، 
وإحدى أهــم أكرب الرشكات األوروبيــة املختصة يف 
مجــال الطريان حــول العامل والرشيك اإلســرتاتيجي 
رشكة يس.إيه.إي (CAE) الرائدة يف مجال التدريب 
عــىل الطريان املــدين، والتي متتلك مــا يقارب ١٦٠ 

موقعا تدريبيا يف أكرث من ٣٥ دولة حول العامل.
وســتختص األكادمييــة بتقديم التعليــم والتدريب 
عــىل الطريان املدين والعســكري للكــوادر الوطنية 
واإلقليمية بهدف تخريج كــوادر متخصصة حاصلة 
عىل رخصة طريان النقــل الجوي (ATPL) الصادرة 
عن وكالة سالمة الطريان األوروبية (EASA)، والتي 
تتيح لهم مامرسة مهنة الطريان يف الخطوط املحلية 

والعاملية.
وستســتقبل األكادمييــة يف الربع األخري مــن العام 
الجــاري أول دفعــة مــن الطالب لدراســة الســنة 
التأسيســية بجامعة الســلطان قابوس مبوجب عقد 
التعــاون املوقع بــني الهيئة والجامعــة، والذي عىل 
ضوئــه اســتحدثت الجامعة منهج تأســييس خاص 

لطلبة أكادميية عامن للطريان.
وسيضطلع مرشوع أكادميية عامن للطريان بدور بارز 
يف تنمية االقتصاد الوطني للسلطنة من خالل تطوير 
قطاع الطريان املحيل وتخريج طيارين مبهارات عالية، 
فضًال عن دورها يف املســتقبل بســد حاجة منطقة 

الرشق االوسط للكوادر املتخصصة يف مجال الطريان 
وذلك وفقاً ملا أشــارت إليه الدراســات الحديثة إىل 
حاجة منطقة الرشق األوســط إىل أكرث من ٣٠ ألف 
طيار خــالل األعــوام العرشين املقبلــة. حيث من 
املتوقع أن تســتقطب األكادميية مــا ال يقل عن ٨٠ 
متدربا يف كل ســنة من داخل وخارج السلطنة. كام 
سيكون لرشكة CAE الرشيك اإلسرتاتيجي للمرشوع 
دور مهــم يف تســويق األكادمييــة إقليميــاً وعاملياً 
من خالل شــبكة تدريب الطــريان العاملية اململوكة 
للرشكة حول العامل؛ مام سيســهم يف إنعاش الحركة 
االقتصادية للسلطنة. ومن شأن األكادميية أن تسهم 
بدور مهم يف إنعاش الحركة التشغيلية ملطار صحار، 
واستقطاب االستثامرات الخارجية وتوفري فرص عمل 

ترتاوح إىل ٥٠ وظيفة مختلفة يف اإلكادميية.
وســيتمُّ بناء مبنى األكادميية بقدرة استيعابية ١٥٠ 
متدربــا، وتضــم حظــرية للطائرات وســكنا طالبيا، 
إضافة لربج للمراقبة وممر عبور للطائرات، وســتبدأ 
األعامل اإلنشــائية للمرشوع يف الربع األخري من عام 
٢٠١٧. وســيتم تجهيز األكادميية بأحدث املواصفات 
واملعايــري، وســتزود بطائــرات ذات محــرك واحد 
وطائــرات ذات محركني مخصصــة لغرض التدريب 

عىل الطريان وأجهزة محاكاة.
ب بول جريجورويتش الرئيس التنفيذي للطريان  ورحَّ
العــامين، باتفاقيــة التدريــب املوقعة مــع الهيئة 
العامنية للرشاكة من أجل التنمية، وقال: ”ســيتلقى 
أول دفعــة من الطالب عىل منحــة يف إطار برنامج 

الطياريــن (cadet-pilot programme) للحصول 
عىل رخصة طيار تجاري وأهلية الطريان بالعدادات 
ورخصة طيار خط جوي مجمدة للمرشحني معتمدة 
من الوكالة األوروبية لســالمة الطريان، وسيســتفيد 
الطــريان الُعــامين بشــكل كبــري من خــالل برنامج 
التدريب يف منشــأة التدريب الخاصة بالناقل والتي 
تتخذ من املقر الرئييس للطريان الُعامين يف مســقط 
مكاناً لها، إىل جانب ضــامن متطلبات التعمني. كام 
يتعاون الناقل الوطني بسالســة مع الهيئة العامنية 
للرشاكة من أجل التنمية التي تسعى جاهدة لتعزيز 
برنامج الرشاكة لتحقيق التنمية االقتصادية الشاملة 

واملستدامة يف السلطنة“.
وأعرب الشــيخ راشــد بن سيف الســعدي الرئيس 
التنفيــذي للرشكــة العامنيــة لتنمية االســتثامرات 
الوطنيــة ”تنميــة“، عن ســعادته بتوقيــع اتفاقية 
الرشكاء.. وقال إنَّ القيمــة الحقيقية لهذه االتفاقية 
تكمن يف إجالء روح التعاون التي أصبحت الســمة 
التي متيز الســلطنة يف هــذه املرحلــة. وأوضح أن 
رشكــة ”تنميــة“ ومــن منطلــق حرصها عــىل أخذ 
موقع الســبق والريادة يف تنسيق الجهود وتوظيف 
إمكانيات وموارد حملة أسهمها من جهات حكومية 
ذات توجهات اســتثامرية وصناديــق تقاعد مدنية 
وعسكرية وأمنية لتسخريها يف سبيل إنشاء مشاريع 

حيوية تغطي قطاعات إقتصادية متنوعة.
وقــال العقيــد الرُّكــن بحــري ســعيد بــن حمــد 
اإلسامعييل مســاعد مدير عام صندوق تقاعد وزارة 
الدفــاع، إنَّ لهــذا املرشوع أهمية خاصة للســلطنة 
بشــكل عام، ولصندوق تقاعد الوزارة بشكل خاص؛ 
حيــث يعد املرشوع أحــد املشــاريع الحيوية التي 
تخدم املتطلبات الوطنية للمرحلة املقبلة من تعزيز 
للقدرات الوطنيــة وتدريب الطيارين عىل تراخيص 
دولية معتمدة عىل أرض السلطنة، وكذلك فتح باب 
االســتثامرات األجنبية والــرشاكات مع بيوت الخربة 

العاملية واملتخصصة يف مجال تدريب الطيارين.
وقال أســامة مريم الرئيس التنفيذي لرشكة الحصن 
اســتثامرية مســاهمة  -وهــي رشكــة  لالســتثامر 
مغلقــة بني حكومة عامن وقطــر- إن هذه الرشاكة 
اإلســرتاتيجية مع الهيئة العامنيــة للرشاكة من أجل 
التنميــة تهــدف إلنشــاء أول أكادمييــة طــريان يف 
الســلطنة؛ تعزيــًزا للتعاون بني الحكومــة والقطاع 
الخاص لتحقيق التنوع االقتصادي يف مجال التعليم 

والتدريب.
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ــة لحامية املســتهلك إلحاقاً  ه الهيئة العامَّ ُتنــوِّ
بالخربْيــن الصادرين عنهــا يف الصحف املحلية 
يف شــهر يونيو املــايض، بأنَّها أطلقــت حملتْي 
اســتدعاء بالتعاون مع رشكة ســيارات الوطية، 
عــىل خالف ما تم ذكره بالخرب املنشــور ســابقاً 
بإطالق الحملة مع رشكة ظفار للسيارات؛ حيث 
إن الحملــة األوىل أُْطِلقت الســتدعاء عدد ١٤٢ 
ســيارة أودي Q٥ (٢ لرت) طرازات ٢٠١١ و٢٠١٢ 
و٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦، وذلــك اعتــامداً عــىل 
 (WAUCFC٨R٧BA٠٤٢٣٠) أرقــام الشــايص

.(WA١CFCFP٣GA١٥١٤٨)و
ويأيت هذا االســتدعاء يف إطار جهود رشكة أودي 
إلجراء التحســينات املســتمرة عــىل مركباتها، 

والحتامليــة حدوث عطل يف أســطوانة الضغط 
الخاصة بأكياس الوسائد الهوائية نتيجة لترسب 
املــاء للمركبة مع مرور الوقت، وأيضاً الحتاملية 
وجود عيــب يف نظــام ترصيف امليــاه الخاص 
بالســقف البانورامي بســبب األوســاخ، وعليه 
ســتعمل الوكالة عىل فحص أســطوانة الضغط 
لتبيان وجود أي تآكل واســتبدال أكياس الهواء 

الستائرية إن لزم األمر.
يف حــني أطلقت الحملة الثانيــة أيضاً مع رشكة 
ســيارات الوطية الســتدعاء لعدد ١٥٤ ســيارة 
أودي A٤ و٦A (٢ لــرت)؛ حيث يتم اســتدعاء ٩ 
ســيارات أودي A٤ (٢ لرت) طــراز ٢٠١٣؛ وذلك 

اعتامداً عىل أرقام الشايص من
(WAUBFCFL٤DA١٤٢٠٠٤) إىل

 (W A U B F C F L ٤ D A ١ ٧ ٤ ٥ ٤ )

و(WAUBFCFL١DN٠٣٢٠٥٢). واستدعاء ١٥ 
سيارة أودي A٦ (٢ لرت) طراز ٢٠١٢، بناًء عىل رقم 

(WAUAFC٤G٧CN٠٨٨٥١٤) الشايص من
،(WAUAFC٤G٣CN١١٦٠١٧)إىل

و٦٥ سيارة أودي A٦ (٢ لرت) طراز ٢٠١٣ من
(WAUAFCFC٢DN٠١١٠١٣)

 (WAUAFCFC١DN٠٥٢٩٣٠) إىل
 (WAUA F C F CXEN ٠ ٠ ٠ ٦ ٧ ٩ ) ومــن
 ، (WA UA F C F C ٢ E N ٠ ٠ ١ ٥ ٢ ١ ) ىل إ
لــرت)   ٢)  A٦ أودي  ســيارة   ٦٤ واســتدعاء 
طــراز ٢٠١٤ بنــاًء عــىل رقــم الشــايص مــن 

(WAUAFCFC٩EN٠٠٥٥٩٦)إىل
،(WAUAFCFC٢EN٠٩٢١٤٤)

إىل   (WAUAFCFCXFN٠٠١٣٥٠) ومــن 
.(WAUAFCFC٤FN٠١٤٥٧٧)

ؤية مسقط - الرُّ
أَْعَلــن ُيوســف بن َســِعيد املطوع املديــر العام 
املســاعد للتشــغيل، أنَّ عدَد الباحثني عن عمل 
الذيــن تــمَّ قبولهم خــالل يومْي معــرض فرص 
تشغيل الباحثني عن العمل التخصيص (الهندسة) 
دا أنَّ املعرض مستمر يف استقبال  ٩٦٨ باحثا. ُمؤكِّ

الباحثني عن عمل الذين تم استدعاؤهم.
وأضاف املطــوع -يف ترصيح صحفــي- أنَّ وزارة 
القوى العاملة تنظم املعرض عىل مدار ٣ أيام، تم 
فيها اســتدعاء ٢٢٠٠ باحث عن عمل من حملة 
البكالوريس والدبلوم العــايل والدبلوم املهني يف 
التخصصات الهندســية والفنية، ومبشــاركة ١٠٨ 
من رشكات القطاع الخاص التي عرضت ما يفوق 
عىل ١٦٠٠ فرصة عمــل. وأوضح أنَّه تم يف اليوم 
األول استدعاء ٧٥٠ باحثا عن عمل من الجنسني، 
و٧٤٩ باحثــا عــن عمل  يف اليوم الثاين، وســيتم 
اســتقبال ١٠٧ باحثني عن عمل يف اليوم الثالث. 
وأشــار يوســف املطــوع إىل أن املعرض  شــهد 
تجاوبا وتعاونا بــني بعض رشكات القطاع الخاص 

يف تشــغيل الباحثني عن عمــل؛ وذلك من خالل 
توقيعهــم عىل عقود العمل مبارشة. داعيا جميع 
رشكات القطــاع الخاص إىل مزيٍد من التعاون مع 
الوزارة من أجل تشغيل الباحثني عن عمل. وأكد 
املطوع أنَّ الوزارة ُمســتمرة يف توفري فرص العمل 
ليس فقط من خالل معارض التشغيل، وإمنا أيضا 
من خــالل منافــذ دوائر التشــغيل يف مديريات 

ودوائر القوى العاملة يف محافظات السلطنة.
ويف مقابلــة مــع الرشكات املشــاركة يف املعرض، 
قال راشــد الصوايف مدير وحدة الصحة والسالمة 
والبيئة برشكــة جلفار للهندســة واملقاوالت: إنَّ 
الرشكة تعــرض ٤٨ وظيفة هندســية تخصصية، 
وكلها يف مشــاريع تفرض اشــرتاطات معينة؛ مام 
يدفــع بالرشكة للبحث عن باحثــني عن عمل يف 
نفس هذه التخصصات، وقد تم إىل اآلن توظيف 
٩ من الباحثني عن عمل، وما زلنا نجري املقابالت. 
ووجه الصــوايف الشــكر إىل وزارة القوى العاملة 
عىل التنظيــم الجيد للمعــرض وتوجيه الباحثني 
الذي أسهم يف تســهيل عمل املقابالت للرشكات. 
وقال هشــام باعمر مدير املوارد البرشية برشكة 

الرتيك: إنَّ املعرض يشــهد إقباال كبريا من الباحثني 
عن عمل، مشــيدا بالتنظيم املميز من قبل وزارة 
القوى العاملة يف توزيع الباحثني حسب الوظائف 
املتوفرة لدى الرشكات. وعن عدد الوظائف التي 
تقدمها رشكة الرتيك، قــال إن الرشكة تعرض ٢٠٠ 
فرصة وظيفية هندســية يف هذا املعرض، وحتى 
اآلن تم قبول  ٧٠ باحثا عن عمل، معربا عن أمله 
يف زيادة العدد. وعن تدريب املوظفني الجدد بعد 
التشغيل، أوضح أن الرشكة تنظم برنامجا تدريبيا 
للموظفــني الجدد يتم وضعــه لتطوير مهاراتهم 
وإكســابهم الخربات. فيام قال الباحث عن عمل 
هيثــم بن عبدالله الغافــري ويحمل بكالوريوس 
هندســة كهربائية: ”ُعرضت عيل فرصة عمل من 
قبل رشكة تسنيم، وكبداية لعميل الوظيفي وحتى 
أمتكن من اكتســاب الخربة قبلت بالفرصة؛ حيث 
عرضت عيل وظيفة مهنــدس مبيعات، وهنا أود 
أن اشكر وزارة القوى العاملة عىل التنظيم وأمتنى 
أن نرى اســتخدام أمثــل للتكنولوجيا يف املعارض 
املقبلة، حيث إنها ســتوفر عىل الوزارة والباحث 

الوقت والجهد“.
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مسقط – الرؤية
بلغ عــدد زوار خريف صاللة خــالل الفرتة من 
٢١ يونيو وحتــى ٢٥ يوليو نحو ١٨٣ ألفا و١١٥ 
زائــراً بينهم ٨١ ألفا و٥٩٩ زائرا خالل األســبوع 
الخامــس (مــن ١٩ يوليــو وحتــى ٢٥ يوليو)، 
وفــق ما أظهرتــه آخــر اإلحصائيــات الخاصة 
مبــرشوع حرص زوار خريف صاللة ٢٠١٧م الذي 
 ينفــذه املركز الوطنــي لإلحصــاء واملعلومات.
وتشــري اإلحصــاءات إىل انخفــاض عــدد زوار 
الخريف خالل األســبوع الخامس بنســبة ٦٫٤٪ 
عن نفس الفرتة من العام ٢٠١٦ الذي بلغ العدد 
فيــه ٨٧ ألفا و١٩٠ زائرا عــىل الرغم من ارتفاع 
العدد بنسبة ٩٨٫٣٪ مقارنة باألسبوع الرابع من 
املوســم الحايل والــذي بلغ العدد فيــه ٤١ ألفا 

و١٥٢ زائرا.
وكشــفت اإلحصــاءات أّن الخليجيــني مبا فيهم 
العامنيون استحوذوا عىل ٩٣٫٨٪ من إجاميل زوار 

موســم خريف صاللة خالل األســبوع الخامس 
حيــث بلغ عددهم ٧٦ ألفــا و٥٢٨ زائرا ارتفاعا 
مــن ٣٧ ألفــا و٧٨ زائــرا خالل األســبوع الرابع 
تالهم الزوار من الجنسيات اآلسيوية الذين بلغ 
عددهــم ٣ آالف و٣١٣ زائــرا ارتفاعا من ألفني 

و٥٤٤ خالل األسبوع الرابع.
وبلــغ عدد الزوار من الدول العربية األخرى ألفا 
و٣٣٩ زائــرا ارتفاعــا من ألــف و١٨٢ زائرا فيام 
انخفــض عدد الــزوار من الــدول األوروبية إىل 
٢٣١ زائرا مقارنة بـ٢٤٣ زائرا يف األســبوع الرابع. 
ومن الدول األخرى ارتفع عدد الزوار من ١٠٥ يف 
األسبوع الرابع إىل ١٨٨ زائرا يف األسبوع الخامس.
وبينت اإلحصــاءات أن ٨٣٫٤٪ من زوار خريف 
صاللة خالل األســبوع الخامس هم من املقيمني 
يف السلطنة حيث بلغ عددهم ٦٨ ألفا و٢٦ زائرا 

مقابل ١٣ ألفا و٥٧٣ زائرا من غري املقيمني.
وجــاء ٧٧٫١٪ مــن زوار خريــف صاللــة خالل 
أســبوعه الخامس عــرب املنفذ الــربي بعدد بلغ 

٦٢ ألفا و٩١٣ زائرا بانخفاض نســبته ١٥٫٢٪ عن 
عدد الذين جاءوا عرب املنفذ الربي خالل األسبوع 
الخامس من عام ٢٠١٦ والذين بلغ عددهم ٧٤ 
ألفــا و٢٢١ زائرا عــىل الرغم مــن ارتفاع العدد 
مقارنة باألسبوع الرابع من املوسم الحايل بنسبة 
١١٠٫٨٪ حيث بلغ العدد يف األسبوع السابق ٢٩ 

ألفا و٨٤٣ زائرا.
وقــدم إىل محافظة ظفار عــرب املنفذ الجوي يف 
األســبوع الخامس من املوســم الحــايل ١٨ ألفا 
و٦٨٦ زائرا بارتفاع نسبته ٤٤٫١٪ عن نفس الفرتة 
من العام ٢٠١٦ التي سجلت ١٢ ألفا و٩٦٩ زائرا.
ومقارنــة باألســبوع الرابــع من املوســم الحايل 
ارتفع عدد الــزوار القادمني عــرب املنفذ الجوي 
بنســبة ٦٥٫٢٪ حيث ارتفع عــدد القادمني عرب 
الرحــالت الداخليــة مــن ٨ آالف و٣٧٧ زائــرا 
يف األســبوع الرابــع إىل ١٤ ألفــا و٦٦٨ زائرا يف 
األســبوع الخامــس كــام ارتفع عــدد القادمني 
عرب الرحــالت الدولية من ألفــني و٩٣٢ زائرا يف 

األســبوع الرابع إىل ٤ آالف و١٨ زائرا يف األسبوع 
الرابــع. من جهة أخرى تشــري اإلحصــاءات إىل 
انخفــاض عدد زوار خريف صاللة بنســبة ١٥٪ 
 مقارنــة مع نفــس الفرتة مــن العــام ٢٠١٦م.

وتبني اإلحصائيات أّنه خالل الفرتة من ٢١ يونيو 
إىل ٢٥ يوليو شــكل الزوار العامنيون ما نســبته 
٦٥٫٥٪ من الزوار حســب الجنسيات حيث بلغ 
عددهم ١١٩ ألفا و٩٥٨ زائرا وبنســبة انخفاض 
 بلغــت ١٥٫٨٪ عن نفس الفرتة من العام املايض.
أما زوار موسم الخريف من الخليجيني (باستثناء 
العامنيــني) فقد بلغ عددهــم ٣٢ ألفا و٦٩ زائرا 
مشــكلني ما نســبته ١٧٫٥٪ من مجموع الزوار. 
وشــكل الزوار اآلسيويون ما نســبته ١٢٫١٪ من 
مجمــوع زوار املحافظة حيث بلغ عددهم نحو 
٢٢ ألفــاً و١٨٣ زائراً. وبلغ عــدد زوار املحافظة 
من الدول العربيــة غري الخليجية ٦ آالف و٧٢٣ 
زائــرا ومن الدول األوروبية ألفا و٣٤٧ زائرا ومن 

الجنسيات األخرى ٨٣٥ زائراً. 
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مسندم - الرؤية
احتفل فرع غرفة تجارة وصناعة عامن مبحافظة 
مســندم بيوم النهضــة املباركة بحضــور حامد 
بن محمد زمان بن كامــل الرئييس، رئيس فرع 
الغرفــة مبحافظــة مســندم، ومبشــاركة القادة 
العســكريني باملحافظــة وعدد من املســؤولني 
وممثلني عن الجهات الحكومية وأعضاء مجلس 

إدارة وموظفي فرع الغرفة مبحافظة مسندم. 
وقال حامــد بن محمــد زمان الرئيــيس رئيس 
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ُعامن مبحافظة 
مسندم: يرشفنا ويســعدنا مبناسبة يوم النهضة 
املباركة أن نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات 

للمقام الســامي ملوالنا حــرضة صاحب الجاللة 
الســلطان قابوس بن ســعيد املعظــم - حفظه 
الله ورعاه - وإىل الشعب العامين بهذه املناسبة 
الغاليــة، مثمنني عاليأ ومفاخرين مبا تحقق عىل 
أرض عامن الغالية من منجزات عظيمة للنهضة 
املباركة يف كافة املجاالت، ونشــيد بالدور الكبري 
الذي يلعبه القطاع الخاص بالرشاكة مع القطاع 
العــام لرتجمــة كافة الرؤى واالســرتاتيجيات يف 
التنمية الشــاملة لكافــة القطاعات االقتصادية، 
ونســأل الله ســبحانه وتعاىل بأن يديم الصحة 
والعافية ملوالنا حرضة صاحب الجاللة السلطان 
قابوس بن ســعيد املعظم -  يحفظ الله ويرعاه 

– ويحفظ عامن يف خري وتقدم ورقي.

مسقط -  الرؤية
عقــدت لجنة برنامج نجاح برئاســة املهندس 
رضا جمعة آل صالح نائب رئيس مجلس إدارة 
غرفــة تجــارة وصناعة عامن للشــؤون املالية 
واإلدارية ورئيس الربنامج، اجتامعا مبقر الغرفة 

يف روي.
وبــدأ االجتامع بالرتحيــب باألعضاء الجدد يف 
اللجنة وأكد رئيس اللجنة أهمية الدور الفاعل 
للربنامــج بالتعاون مع الداعمني واملمولني من 
القطــاع الخاص العامين يف ســبيل توفري فرص 
التعليــم والتدريــب املناســبة للفئــات التي 
يستهدفها الربنامج، مثمنا الدور الذي سيسهم 
به األعضــاء الجدد يف تعزيز مســرية الربنامج 

خالل املرحلة املقبلة.
وناقــش االجتامع االســتعدادات إلقامة حفل 

تدشــني كتيــب برنامــج نجاح الــذي يلخص 
مســرية الربنامج خالل الفرتة املاضية وأنشطته 
وفعالياته وما حققه مــن إنجازات وصوال إىل 

تحقيــق أهدافه املنشــودة، وكذلك مناقشــة 
إعداد اســرتاتيجيات جديدة بهدف استقطاب 
ممولني أكــرث للربنامج، باعتبار أنه مســؤولية 

اجتامعية تحتاج للكثري من الجهود من جميع 
األعضــاء. وتــم تشــكيل ٣ فــرق للعمل عىل
تشجيع الرشكات واملؤسسات الخاصة للتربع.

صاللة – الرؤية 
للتأمينــات  العامــة  الهيئــة  تشــارك 
االجتامعية يف مهرجان صاللة الســياحي 
لهــذا العــام ٢٠١٧ تحت شــعار ”عامن 
النــامء والرخاء“، حرصا منها عىل التوعية 
بجميع أنظمة التأمينات االجتامعية ونرش 
ثقافة التأمــني االجتامعي، إىل جانب بناء 

جسور التواصل مع الجمهور.
وقال حسن البلويش، رئيس قسم العالقات 
العامــة بدائرة اإلعــالم والعالقات العامة 
إن الهيئــة تشــارك كل عــام يف مهرجان 
صاللة الســياحي إليصال رؤيتها ورسالتها 
وتعريــف فئات املجتمــع بالحقوق التي 
كفلتها األنظمة والقوانني التأمينية حفاظا 
عىل مســتقبلهم ومســتقبل األجيال من 
بعدهم  وتســهيال منهــا للخدمات التي 
تقدمهــا الهيئــة لعمالئهــا املشــرتكني يف 
نظــام التأمينات االجتامعية وتســتهدف 
يف مشــاركتها جميع العاملــني يف القطاع 
الخــاص من أصحــاب األعــامل واملؤمن 

عليهــم والعاملــون يف املهــن الحــرة أو 
لحســابهم الخاص وكل من يوجب قانون 
الســجل التجاري قيدهم من املشــتغلني 
بالتجارة أو الصناعة أو النشاط االقتصادي 
أو املايل أو غريهم ممن يؤدون بأنفســهم 

أعامال أو خدمات لحسابهم.
وأشــار البلويش إىل أّن ركــن الهيئة يتيح 

االطالع عــىل الخدمــات اإللكرتونية عرب 
رقم املستخدم لالســتفادة من الخدمات 
اإللكرتونيــة للهيئــة التي توفــر بدورها 
الوقت والجهد لصاحــب العمل كفاتورة 
االشرتاك وتحديد األجور وتعديل البيانات 
وغريها من الخدمات األخرى التي تسعى 

الهيئة توفريها لعمالئها. 

مسقط - الرؤية
تواصل تشكيلة ســيارات الركاب نيسان، التي تضم 
نيســان ماكسيام ونيسان ألتيام ونيسان سنرتا، إبهار 
العمــالء باعتبارهــا املفضلة للمســتهلك يف ُعامن، 
خصوصــا وأّن الشــعور بالراحة والرقي والســالمة 
واالبتــكار الذي يكــرث يف نطاق ســيارات الركاب يف 
نيســان يجعلها شــائعة ومحبوبة جدا بني الزبائن. 
وقال مسؤول كبري يف نيسان ُعامن، من رشكة سهيل 
بهوان للسّيارات إّن ســيارات الركاب نيسان تجسد 
التزامنــا بالرتكيــز عىل تلبيــة احتياجــات مختلف 
العمالء. ميزات كل ســيارة تتمتع مبزايا فريدة متكن 
الزبائن من التمتع بركوب أكــرث راحة وامتاعاً. هذا 
هو الســبب يف أّن سيارات نيسان مفضلة جًدا لدى 

كثري من الناس. 
وبتعزيز مكانتها يف قلوب وعقول العمالء بالسلطنة، 
فــازت نيســان بالعديــد مــن الجوائــز، بتصويت 
املســتهلكني لحصولها عىل لقب ”عالمة الســيارات 
ارات األكرث شعبّية“  األكرث موثوقية“ و ”عالمة الســيّ

يف سلطنة ُعامن يف عام ٢٠١٦.
وقد ُمنحت نيســان جائزة ”عالمة الســّيارات األكرث 
شــعبية يف ُعــامن“ يف حفــل توزيع جوائــز التميز 
الخاصــة مبعرض ُعــامن للســيارات ٢٠١٦ من قبل 
رشكة ُعامن إكســبو املنظمــة، وحصلت عىل جائزة 

”العالمة التجارية األكرث موثوقية“ يف فئة السيارات 
يف استطالع عىل االنرتنت أجرته جريدة مسقط دييل 
اليومية. بشــكل ملحوظ، فازت نيسان بـ الجائزتني 
بناًء عىل نتائج عملية التصويت العام عىل اإلنرتنت، 
حيث صّوت املســتهلكون للعالمــات التجارية التي 

يفضلونها.
وقد صنعت نيســان مكســيام، اســتنادا إىل مفهوم 
ســّيارات الســيدان الرياضية، وتواصل إبهار عشاق 
الســيارات يف الســلطنة مع تصميــم عرصي يلفت 
األنظــار، وتقنيــات ذات أداء للجيــل القــادم من 
تكنولوجيــا الفئــة الفاخــرة من الســّيارات. تفرض 
مكسيام حضور أصيل كسيارة رياضية سيدان بأربعة 
أبواب، وتواصل احتالل مكانتها كوجهة مفضلة لدى 

الشباب يف السلطنة.
وتتميز نيســان مكسيام بشــكلها الجريء العرصي 
وبشــكلها الريايض وأناقتهــا فوق العــادة وهو ما 
يجعلها السيارة املفضلة لعشــاق السيارات الراقية. 
وكذلك ملســتوى الجودة واالعتامديــة التى تحظى 
بها، ولتميزها عىل صعيد االبتكار، وميزات الســالمة 
واألداء الديناميــيك والتصميم املتميز. لذا هي نالت 

تقديرا كبريا يف أوساط العمالء يف السلطنة.
وتأيت نيســان ألتيام بتقنيات مبتكرة، ومبحرك قوي، 
ذي كفــاءة، ١٨٢ حصانــا، و٤ أســطوانات، ســوف 
تحصــل عىل هندســة مبتكــرة والحــد األقىص من 

القــوة. جنبــا إىل جنب مــع املظهر املعــدل، ناقل 
نيســان  الرسعــات X-Tronic D-Step CVT يف 
ألتيــام الجديدة األكرث هدوءا يف فئتها. وقد خفضت 
 *Cd مقارنة بـــ ٠٫٢٩ Cd نســبة جرهــا إىل ٠٫٢٦
للجيــل الحايل ولتقــرتب بذلك كثرياً اىل نســبة جر 
شقيقتها الســوبر رياضية نيسان GT-R . وقد نتج 
هذا التحســن االنســيايب عــن إضافة شــبك أمامي 
خّفض نســبة الجر مبعدل ٣ باملئــة، بحيث نالت ٣ 
باملئة أخــرى صدرت عن تزويد ألتيام بغطاء شــبه 
مســطح ألرضيتهــا الســفلية، مع ٤ باملئــة إضافية 
نتجت عــن تعديالت الواجهتــني األمامية والخلفية 
والزجاج األمامــي. كل هذا يجعلها األفضل يف فئتها 
مع االقتصاد يف اســتهالك الوقود القيايس الذي يبلغ 

١٧,٧٠ كلم / لرت.
أّما يف نيســان ســنرتا، فيضمن ناقل رسعات نيسان 
مــن الجيــل القــادم Xtronic CVT، أن نيســان 
ســنرتا تعتمد دامئا عىل ترس الرسعة الصحيح، وهذا 
يعني تحسني كفاءة قلة استهالك الوقود، والتسارع 
السلس، ونقل الرسعات السلس. وبهذا تفتخر سنرتا 
بعالمة نيســان ”بيور درايڤ Pure Drive ” تقدم 
ســنرت أفضل ميزات الكفاءة واألداء املتميز. نيســان 
سنرتا هي دليل حي عىل التزام نيسان بتوفري املزيد 
من الســّيارات الصديقة للبيئة واملوفرة يف استهالك 

الوقود حول العامل.

مسقط – الرؤية 
لســوق  العامــة  الهيئــة  أصــدرت 
املــال النســخة األوىل من موســوعة 
الترشيعات والقوانني املنظمة لقطاعي 
ســوق رأس املال والتأمــني وفقا آلخر 
تحديــث وتتضمــن مجمل املراســيم 
املنظمة  والتعاميم  واللوائح  والقوانني 

للقطاعني.
وتــأيت املوســوعة باللغــة اإلنجليزية 
ترجمــة للموســوعة باللغــة العربية 
الصــادرة يف يونيو من العــام املايض، 
والتــي تتكــون مــن أربعــة أقســام 
توزيعهــا عــىل هيئــة  تــم  رئيســة 
مجلــدات منفصلــة فهنــاك مجلــد 
خاص للترشيعــات الخاصة بالرشكات 
املاليــة  األوراق  مجــال  يف  العاملــة 
والرشكات املدرجة يف الســوق ومجلد 
خاص بالترشيعــات املنظمة لرشكات 
املســاهمة املدرجــة بالســوق وآخر 
للترشيعــات املنظمة لقطــاع التأمني 

واملجلد األخري يتضمن اآلراء والفتاوي 
القانونية.

موســوعة  إصــدار  دوافــع  وحــول 
املنظمــة  والقوانــني  الترشيعــات 
لقطاعــي ســوق رأس املــال والتأمني 
باللغــة اإلنجليزية أوضــح محمد بن 
ســيف الراشــدي مدير دائرة الشؤون 
القانونية أنه نظرا لكرثة الطلب عليها 
من قبل املستثمرين األجانب، وتلبية 
لحاجة الباحثني والعاملني واملساهمني 
واملتعاملــني يف قطاعــي ســوق رأس 
املــال والتأمني من املتحدثــني باللغة 
عضويــة  إىل  باإلضافــة  اإلنجليزيــة، 
الهيئــة يف منظــامت دوليــة ناطقــة 
باللغة اإلنجليزيــة يتطلب معها األمر 
إىل تبــادل معلومــات تخص أســواق 
املال والتأمني. وميكن اقتناء النســخة 
املطبوعة من املوســوعة بالوصول إىل 
مبنى الهيئــة العامة لســوق املال أو 
الحصول عىل النسخة اإللكرتونية عرب 

املوقع اإللكرتوين للهيئة.

مسقط - الرؤية
تقدم رشكة الفردان للســيارات، املوّزع الحرصي 
ملازيرايت يف ُعــامن، للزبائن الكــرام فرصة رشاء 
ســيارة مازيــرايت مســتعملة يف إطــار برنامــج 
”أوفيتشــيني مازيرايت“ للســيارات املســتعملة 

املعتمدة.
وجميــع موديــالت مازيــرايت ضمــن برنامــج 
الجديــد  املعتمــدة  املســتعملة  الســيارات 
”أوفيتشيني مازيرايت“ سوف تحصل عىل ضامن 
غري محدود املسافة ملدة سنتني. للتأهل للربنامج، 
يتم اختيار الســيارة بحيث تكون حالتها جيدة، 
ومن ثّم تخضع لعملية فحص شــاملة من ١٢٠ 
نقطة لضامن كون الســيارة يف أفضل حالة، ومن 
ثم إجراء خدماتها وفقاً ملعايري مازيرايت الرسمية.
ويجري فحص التاريخ الكامل لسيارات مازيرايت 
املســتعملة بشــكل دقيق، مــع تحديث جميع 
الخدمات التــي أجريت للســيارة، ثم الحصول 
شــهادة الخرباء تفيد بتلبية حالة السيارة ملعايري 
ضــامن جــودة املصنع قبــل التأهــل لالنضامم 
لربنامج مازيرايت للســيارات املستعملة املعتمدة 
”أوفيتشــيني مازيرايت“. الــذي إن دل عىل يشء 
فيدل عىل خــربة وإمكانيــات وكيــل مازيرايت، 
الفردان للســّيارات، عىل اختيــار وإعداد وتوفري 
الضامن غري املحدد لسيارات مازيرايت املستعملة 

املعتمدة.
ويشــهد العــام الجاري توســعاً مهــاًم يف عدد 
الُطــُرز املتاحــة، وبالتايل منــوا يف مبيعات رشكة 
مازيرايت، حيــث قدمت الرشكة التــي تبلغ من 
العمــر أكرث مــن ١٠٢ عاماً أول ســيارة رياضية 
متعددة االســتخدامات، ”ليڤانتــي“، إضافة إىل 

عروضها الحالية، التي تشــمل ”جيبيل ســبورت 
الرائدة،  و“كواتروبورتيــه“  الرياضية،  ســيدان“ 
و“جران توريزمــو“ الرياضية و“جران توريزمو“ 

ذات الســقف املتحــرك، كل منهــا يتوفر ضمن 
برنامج مازيرايت للســيارات املستعملة املعتمدة 

”أوفيتشيني مازيرايت“.



..
تزخر الســلطنة بالعديد من املؤسسات الثقافية 
والفكرية عىل مختلف املستويات، وكلها تعمل يف 
إطار إبراز الصورة الحضارية للســلطنة التي متتد 
آلالف الســنني، تشــكلت خاللها حضارة عامنية 

مرتامية األطراف، متعددة املشارب والتوجهات.
وتعمل هذه املؤسســات والجهات، ويف مقدمتها 
وزارة الــرتاث والثقافــة، عــىل تعزيز األنشــطة 
الثقافيــة والفكرية، من خــالل تنظيم املؤمترات 
والندوات الفكرية وعقد ورش العمل، واستضافة 
الوفــود األجنبّيــة وغريها مــن الفعالّيــات التي 
تســاعد عىل نقل التجربــة العامنية والرثاء الذي 

يتمتع به املجتمع العامين، إىل الخارج.
وتجتهد هذه املؤسســات لتنظيم العمل الثقايف 

من خالل ســن الترشيعات املنظمة التي تحفظ 
للــرتاث العــامين رونقــه وتحافظ عــىل أصالته، 
وتحــول دون انصهــاره يف فنون وأفــكار ثقافية 

بعيدة عن الفكر العامين األصيل.
ومن بــني الفعالّيــات التــي تنظمها الســلطنة 
وتــويل اهتامًمــا هائال بالثقافة، معرض مســقط 
الــدويل للكتاب، الذي ميثل نافذة فكرية وثقافية 
مرشعة عــىل العامل، حيث تتالقى تحت ســقف 
واحد العديــد من دور النرش التــي تعرض أبرز 
األعامل واملؤلفات األدبّية والعلمية واالجتامعية 
والسياســية واالقتصادّيــة، وغريهــا مــن العلوم 
واملعارف املكتوبة واملطبوعة، وهي تسهم بذلك 
يف نــرش رقعة املعرفة والعلــم، وتحفيز املجتمع 

عىل القــراءة، واملواظبة عىل هذه الفضيلة، التي 
ال ينتهجهــا مجتمــع أو أفــراد إال وعال شــأنهم، 

وتوّسعت مداركهم، واتقنوا أعاملهم.
الثقافة أيضا متثل انعكاســا ملــدى إميان املجتمع 
الذي يتمســك بها، بالقيــم الحضارية واملفاهيم 
األممّيــة الرفيعة، واملجتمع العــامين يحرص كل 
الحرص عىل إعــالء القيم اإلنســانية انطالقا من 
ثقافتــه الرفيعة وكــرم ضيافته وحســن عرشته، 
وهي حقائــق تؤكدها التقاريــر الدولية، وتثني 

عليها مختلف املنظامت.
والتقــدم يتحقق بالعلــم واملعرفة، وهام صنفان 
من صنوف الثقافة، وقد أيقنت الرؤية الســامية 
لجاللة السلطان املفدى ذلك مبكرا، مع بزوغ أول 

شعاع يف فجر النهضة املباركة، فكانت التأكيدات 
السامية عىل رضورة أن يتعلم أبناء الشعب "ولو 
تحت ظل شــجرة". ومن هــذا املنطلق، رشعت 
الحكومة الرشــيدة يف إنشاء املدارس واملؤسسات 
التعليميــة املختلفــة، بهدف أن يتســلح جميع 
املواطنــني بســالح العلــم، وأن يتحصنــوا بدرع 

املعرفة والفهم.
إّن الثقافــة متــى مــا انتــرشت يف مجتمــع من 
املجتمعــات، كانــت لــه ترياقــا مــن األمراض 
الفكرية، ووقاء من التعّصبات بشــتى أشــكالها، 

وحصنا منيعــا من االخرتاقات 
الفكرّية.. فالثقافة الثقافة هي 
طريقنا نحو التقدم واالزدهار.

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

املدير العام - رئيس التحرير
حاتم بن حمد الطايئ

االقتصاد
محول: ٢٠٢ , ٢٠٤, ٢٠٥

businessdesk@alroya.info
املحليات

محول: ٢٠٧ , ٢٠٨
localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: ٢١٤ , ٢١٥

sportdesk@alroya.info
االعالنات

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

االشرتاكات
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٢- فاكس : ٢٤٦٥٢٤٠٤

التوزيع
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٣- فاكس : ٢٤٦٥٢٤٠٤

الطباعـة 
القمة للصحافة  والنرش

يوميـة شاملــة تصـدرها مؤسسـة 
الرؤيا للصحافة والنرش

ي  َهل وضعنا الســلطنة عىل املسارات الصحيحة التي تؤدِّ
رة، وُمستدامة، ومسؤولة، وتنافسية؟  لصناعة سياحة ُمتطوِّ
التســاؤل يطرح اآلن من منظوريــن؛ األول: كون القطاع 
الســياحي قد أصبــح ضمــن القطاعات الخمســة التي 
ُيعوَّل عليها يف أن تكون بدال للنفط، وقد ســخرت الدولة 
مواردها املختلفة لصياغة إسرتاتيجية لهذه الغاية، والثاين: 
االســتمرار يف النمطيــة املعتادة يف كلِّ مواســم الخريف 
السياحية؛ بحيث وصلت النتيجة اآلن إىل ضعف منافستنا 

السياحية بسبب هذه النمطية.
مها ُهنا كمــؤرشِّ عىل قضية  والســياحة الخريفية ســُنقدِّ
النقلة السياحة املفرتضة، واإلجابة عن التساؤل نجدها يف 
املنظور األخري سالف الذكر، أي يف النمطية التي أصبحت 
ُترجعنــا إىل الوراء كثريا، رغم الجهود التي تبذلها أكرث من 
جهة ســياحية، لكنها تظل محتفظــة بنمطيتها املتكررة، 
وإذا ما أنجزت شارعا أو جرسا أو ممرا للمشاة، صنف بأنه 
تطور ســياحي، رغم أن هذا الجرس مثال قد يحل مشكلة 
يف جزئية مكانية، لكنه يف املقابل سيصنع مشكلة أخرى يف 

مكان آخر، لغياب التطور أو الحل الشمويل.
وإذا مــا اســتمررنا عىل هــذا املنوال؛ فالرتاجــع حتمي، 
ومؤرشاتــه كثــرية؛ أبرزهــا عجزنــا يف  تحويــل مقومات 
الســياحة الكثــرية يف ظفار إىل مــردود اقتصادي ينعكس 
عــىل خزينة الدولــة وعــىل املجتمع بصــورة مبارشة أو 
غري املبارشة؛ فالفكر الســياحي مل ينفتــح حتى اآلن عىل 
مختلف أنواع السياحة -سيأيت ذكرها الحقا- وإمنا يتفاعل 
شــكليٍّا مع الحالــة املناخية فقط، وداخــل صاللة فقط، 
رغم أنَّ بقية املحافظات العرش تتمتع مبقومات ســياحية، 
تشــكل عوامل جذب ســياحية بامتياز رفيع؛ لذلك تظل 
هذه املحافظات مبعزل عن الظاهرة السياحية الخريفية؛ 
مام يفقد الســياحة الخريفية خاصة والسياحة عىل مدار 
الســنة َمْيــزة التعدد والتنــوع املكاين، وميزة االســتمتاع 
السياحي املتعدد االغراض، والزائر لهذه الواليات سيالحظ 
منــذ الوهلة األوىل حجم النقــص امللحوظ حتى يف بنيتها 
األساســية. وحتى اآلن، ُتشــري اإلحصائيات املنشــورة إىل 
تراجع ملحوظ يف أعداد الســياح والزوار، كام أن أصحاب 
الشــقق والعامرات الفندقية تشــتيك منــذ بداية خريف 
٢٠١٧ مــن قلة الطلب، وقــد زرنا الكثري مــن العامرات 
خالل الثالثــة األيام املاضيــة، ووجدناها تنتظر الســياح 
والزوار بقلق الخســائر، بعد أن ضخ أصحابها ســيولتهم 
ومدخراتهــم يف االســتثامر الســياحي. كــام وجدناه -أي 
القلق- عند املواطنني الذين يرتقبون هذا الفصل بقلوبهم، 
بغية الخروج منه بعائد مايل يساعدهم عىل استقبال عيد 
األضحى املبارك والعودة املدرسية؛ فالكثري من األرس تلجأ 
لتأجري منازلها طوال هذا الفصل لتحسني دخلها املايل، وما 
أحوجهــم اآلن ملثــل هذه املبالغ يف ظــل الظروف املالية 

الحرجة بسبب األزمة النفطية.
فلامذا مل تعمل الجهات الســياحية عــىل ضامنة التدفق 
الســياحي لبالدنا، وراهنت عىل الخريــف كرتويج لذاته، 
وجعلت القلق من الخسارة مرتفعة؟ وهل ينبغي الرهان 
عليها يف جعل القطاع الســياحي ضمن املصادر البديلة يف 

املدى املنظور.
ومن املثري املدهش يف إبداعيات هذه النمطية الســنوية: 
ــر التغطيــة اإلعالميــة التي كانــت تبدأ مــع بداية  تأخُّ
املهرجــان، واآلن تأخــرت عنه، بعــد أْن أصبحْت العالقة 
بني وســائل اإلعالم والبلدية يحكمها عقود مالية وليست 
املصلحــة الوطنية، يف وقــت كان يفرتض أن تبدأ التغطية 
اإلعالميــة مــع والدة الخريــف املناخية، وهى األســاس، 
وليس مع بداية املهرجان، وتستمر هذه الوالدة بالتدرُّج، 
كاعتــداد بالتحول املناخي، وكتســويق ســياحي، وإذا مل 
يتفاعل إعالمنا الحكومي مع هذا الحدث االســتثنايئ من 
منظور غري ربحي، فمن ينبغي أن يتفاعل معه؟! وســائل 

اإلعالم الخاصة التي جل همها الربح؟!
وكذلــك مــن إبداعاتها: بروز إشــكالية عــدم املصداقية 
املجتمعية يف بعض اإلحصائيات الرسمية املعلنة يف بداية 
الخريف عن عدد السياح والزوار، وهى إشكالية مل تظهر 
إال يف خريــف ٢٠١٧، فبمجــرد أْن تناولنا هذه اإلحصائية 

يف مقالنــا األخري املعنون باســم "خريف ٢٠١٧.. واملليون 
سائح"، َورَد إلينا الكثرُي من االستفسارات واملالحظات من 
فاعلني ســياحيني يف امليدان؛ فاإلحصائيــة ذكرت أنَّ عدد 
الســياح والزوار خالل السبعة أيام األوىل وصولوا إىل أكرث 
مــن ٢٠ ألفا، بارتفاع نســبته ١٧٦٪، مقارنة بنفس الفرتة 
عــن العام املايض، وحتــى املواطنني قد شــككوا يف هذه 
اإلحصائية، وتساءلوا قائلني: أين هذه األعداد من الواقع؟ 
فيام جاءت آخر إحصائية لتؤكد الرتاجع الســياحي فعال، 
حيث أوضحت أنَّ عدد ســياح وزوار خريف صاللة حتى 
نهايــة ٢٠١٧/٧/٢١ بلغــوا ١٣٤٠٢٩ مقارنــة بـ١٥٦٣٦٣ 
ســائحا وزائــرا لنفــس الفرتة مــن العام املــايض، مبعدل 
انخفاض وقدره ١٤٫٣٪، وقد شــكلت الســياحة الداخلية 
ما نســبته ٦٠٪، واإلماراتيــون ٩٫٩٪، وبقية مواطني دول 

مجلس التعاون ٨٫٥٪.
وعندمــا بحثنــا يف قضيــة الرتاجــع، وفق ما تشــري إليه 
اإلحصائيــة االخرية، وجدنا أنَّ ذلــك يرجع لحدة التنافس 
الســياحي، وغيــاب التســويق، فلــامذا مل ندخــل حلبة 
التنافــس؟ تابعنــا عروَض بعــض الدول الســياحية، فقد 
كانت تايالند مثال قدمت ١٠٠ ألف تذكرة مجانية، ومنها 
من قدمــت تخفيضات للنزالء تصــل إىل ٤٠٪، ومنها من 
حــرصت االمتيــازات يف حزمــة متكاملة تشــمل التذكرة 
واإلقامة واملعيشة ملدة ٨ أيام مببلغ يرتاوح بني ٣٣٠- ٤٤٠ 
رياال عامنيا، مثل وجهات البوســنة والهرســك وجورجيا، 
ــكني بفلســفة "الطبيعة تســوق ذاتها  بينام ظللنا ُمتمسِّ
بذاتها"، حتى التغطية اإلعالمية قللنا من أهميتها بحجية 
م. هذا  تلك الفلســفة، والنتيجة؟ الرتاجع ِعَوضا عن التقدُّ
الرتاجع ينبغي أن يدفع بنــا إىل التغيري فورا، يف املنظومة 
كلها، ويف الرؤية الوطنية للسياحية، بحيث يركز التخطيط 
الســياحي عىل كل محافظة من محافظــات البالد، فمثال 
محافظة ظفــار؛ بحيث تكون لها إســرتاتيجية مســتقلة 
للسياحة ومتكاملة مع بقية املحافظات، تراعي مقوماتها 
العديدة واملتنوعة لدواعي النهضة الســياحية املنشودة، 
تطلق اإلبــداع لتحويلها إىل مردود اقتصادي؛ فالســياحة 
اليوم هــى إبداع وابتكار، وليســت منطيــة وتقليد ألنها 
باختصار صناعة، وبالدنــا -باملنظومة الراهنة- بعيدة كلَّ 
البعد عن هذه الصناعة؛ ســواء عىل املستوى الوطني، أو 

اإلقليمي.
وبالتايل؛ البد من توحيد املؤسســات التي ُتْعَنى بالسياحة 
يف ظفــار، واختيار منها أو من خــارج صندوقها الفاعلني 
املؤهلــني واملتخصصــني؛ ففــي ظفــار -أمنوذجــا- ميكن 
صناعة عدة أنواع من الســياحة ستجعل منها نشاطا دامئا 
ومتميزا عىل مدار العــام، ويف كلِّ الواليات وليس حرصيا 
عىل صاللة، فهناك الســياحة الخريفية، والسياحة الطبية، 
والسياحة الثقافية، وسياحة املغامرات، وسياحة املؤمترات 
واملعارض، والســياحة البحرية، والسياحة الصحراوية، لن 
ُيقنعنــا أي طــرح بحجية املامنعة املجتمعيــة التي يلوح 
بها البعض؛ فهذه مســؤولية الدولة التي ينبغي أن تفرض 
أجندتهــا ومشــاريعها مع األخــذ بعني االعتبــار املصالح 

رة. الفردية املترضِّ
وأخريا.. ال مُيكن القول بأنَّ هناك إرادة ســياحية تنفيذية 
هــات الدولــة الســياحية الجديدة، وال  تتناغــم مع توجُّ
ر الخريف لتربير انخفاض األعداد  مُيكن قبول حجيــة تأخُّ
الســياحية، ولن نصَل بالقطاع السياحي إىل جعله مصدرًا 
مــن مصادر الدخــل الخمســة البديلة للنفــط، إذا كان 
الفكر التنفيذي وآليات وميكانزمات عمله بتلك النمطية 
الســنوية، يف حني كان يفرتض أن يكــون قد وضعنا قطاع 
الســياحة يف بالدنا يف املســارات الصحيحــة نحو صناعة 

سياحة متطورة، ومستدامة، ومسؤولة، وتنافسية.
وبالتــايل؛ البد من إعادة النظر رسيعــا يف كامل املنظومة 
السياحية، إْن أردنا أن تكون السياحة مصدرًا دامئًا للدخل؛ 
فهناك ُمنافسة عاملية عىل حصة السياحة العاملية، فحسب 
توقعات منظمة السياحة العاملية، سيصل عدد السياح إىل 
٦٫١ مليــار بحلــول ٢٠٢٠، مبعدل منو ســنوي ٥٪، فكيف 
ســتنافس بالدنا، وقطاعها السياحي خارج املنافسة؟ فهل 

سنبحث لها عن عقول جديدة؟.. امللف مفتوح.

عندما نرى أنَّ القوميني ينظرون لوطنهم الذي يعيشون 
فيــه بحــدوده الجغرافيــة واإلقليمية،عىل أنــه امتداد 
لوطنهم القومــي األعظم، وعندما يتجاوز املاركســيون 
ــة يف إطار حركة  زوا عىل مبدأ األمَّ هذه التعريــف لرُيكِّ
الطبقــة الكادحة؛ مام يضــع وطنهم يتحــرك يف الُبعد 
األممــي الكبري حســب منظورهم، ثم نعود لنســتنطق 
القــرآن الكريم يف ذلــك لِنالحظ أنه يوحــي لقارئه بأن 
هنالــك ارتباطاً عاطفيٍّــا عميقاً بني الفــرد وأرضه التي 
اســتوطنها، كقوله تبارك وتعاىل يف كتابه العزيز يف اآلية 
٤٠ من ســورة الحج: "الذين أُخرجــوا من ديارهم بغري 
حق"..وغريها من اآليات التي إذا ما تتّبعناها لوجدناها 
قد ســلطت الضوء عىل هذا االرتبــاط الوثيق، ونالحظ 
أيضاً أنــه -أي القرآن الكريم- تــدرج يف مراحل التأكيد 
والتوثيق الذي يريد تثبيتها وترسيخها يف نفس الفرد فها 
هو نراه يشد الفرد إىل أرضه بطريقة يكون اإلبعاد عنها 
قرساً مســألة خطرية ميكن أن تؤرخ ملرحلة أكرث عمقاً أال 
وهي رشعنــة حق الدفاع عن هــذه األرض، بل وأصدر 
وســاماً مــن أمثن ما يكون ملــن ُيقتل ِدفاعــاً عن أرضه 
ووطنه أال وهو وسام الشهادة. ومن هنا، ُندرِك أنَّ اإلسالَم 
ُيحاول أال يفصل اإلنسان عن الخصوصية العاطفية التي 
يتعايش معها يف وجدانه، ســواًء فيام يحبه أو ما يكرهه 

بل نالحظ أنه يســعى ألن ُيهذبها بطريقة فريدة وذكية 
بحيث ترتسخ إميانياً، ومام يربهن عىل ذلك هو الحديث 
املشــهور: "حب الوطن من اإلميــان" والذي يؤكد هذه 
العالقة السامية بني عاطفته بوطنه وإميانه، وكذلك حني 
خرج النبي األكرم -صىل الله عليه وآله وســلم- مهاجراً 
من مكة املكرمة وقف عىل مشارفها ونظر إليها مخاطباً: 
"ولــوال أننــي أُخرجت منك مــا خرجت"، ثــم تتابعت 
املقــوالت التي خلدتهــا أمهات الكتب يف هذا الشــأن، 
كقول اإلمام عيل: "ُعمرت البلدان بحب األوطان"، وأيضاً 
ما ُنِسب إىل األصمعي: "إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل 
ووفاء عهده، فانظر إىل حنينه إىل أوطانه، وتشــوقه إىل 
إخوانه، وبكائه عىل ما مىض من زمانه"، كل ذلك يربهن 
أن مســألة حــب األوطان هي مســألة عاطفية بل هي 
عاطفة فطرية عظيمة ولصيقة بالوجدان االنســاين. وال 
بد أْن أشــري بعد هــذه املقدمة إىل أن لألوطان يف وعينا 
الفكري مســارين مختلفني: شــعوري عاطفي، وسيايس 
قانــوين، أما العاطفــي فهو متصل بجوانبنــا الحميمية، 
والتــي تخضع النفعاالتنا وتفاعلنا تجاه ما يحدث حولنا 
يف أي بلــد، بينام الســيايس فيحوم يف إطــارات حددتها 
الحــدود الجغرافية التي تفصلنا عــن دول الجوار، وبني 
هذا وذاك فنحن جميعنا مواطنون نتحد يف هذا الوطن: 

"ســلطنة ُعامن".. لتأيت مناســبة كهذه لتزيدنا متاســكاً 
ببعضنا ومتســكاً بهذه األرض الطيبــة.. فمنذ بزوغ فجر 
الثالث والعرشين مــن يوليو ١٩٧٠م؛ والنهضة العامنية 
مباضيهــا وحارضها ال تزال تشــق طريقها بخطى واثقة 
نحو ُمســتقبٍل أزهى وأجمل، وها هو هذا الجيل يحمل 
عىل عاتقــه تطلعات وأحالم آبائه الذين ســعوا ليكون 
لإلنســان الُعامين مكانة ودوراً يوازي إرثه الحضاري بعد 
عيشه سنيناً مل يكن يتحسس موقعه وال يستشعر قدرته 
عىل إحداث فرٍق كام نشــاهده اآلن، وال بد من تكاتف 
الجميع الستمرار هذه املسرية واملحافظة عىل مكتسبات 
هذا البلد، وترجمــة خطابات قائدهــا اُمللِهمة كأفعال 
عــىل أرض الواقع، فــكان ال بد لذلك الليــل أن ينجيل، 
وال بد للقيد أن ينكرس كام يضمن أبو القاســم الشــايب 
هــذا املعنى البديــع يف أبياته، وكان ال بد من شــمٍس 
جديدة تســطع عىل هذه األرض لرتبط الُعامين بجذوره 
العريقة نافضاً عن نفسه غباراً طال مداه، وهذا ما أبدته 
قيادة السلطان قابوس بن ســعيد بأن استطاع أن يعيد 
للمواطن الُعامين يف هذا العرص مجده وهيبته املاثلة يف 
كل كتــب التاريخ، هذا القائد الذي أخذ بتالبيب الظالم 
ليزيحه عن طريقه، ُمتســلحاً بــرساج املعرفة والعدالة 
واإلنسانية، سالكاً الدروب الوعرة من أجل شعبه، ليعيد 

مل شــمل الشــعب بخطابه االســتثنايئ الذي وجهه لهم 
وهم منترشون يف اآلفاق يناشدهم العودة لبناء وطنهم، 
ومــن يرى ما آل إليه الحال يف عامن ُيدرك مدى ســمو 
األهــداف التي حددها هذا القائــد، ويوقن أن الُخطط 
التــي رســمها والُخطى التــي اتبعها يف ســبيل تحقيق 
تلك األهداف لهي مدرســة سياســية ينبغي أن ينضوي 
تحت ســقفها ويدرس مناهجها الكثري من ساسة اليوم، 
والذيــن إذا ما اتبعوا هذا النهج الفريد الذي تســري به 
السياســة العامنية، لنهضت األمة من كبواتها املتتالية.. 

والستفاقت من غفلتها.
أيُّهــا الُعامنيون، للحفــاظ عىل ُمنجزات هــذه النهضة 
عليكــم أن تنظــروا لهــذه املنجزات من خــالل عقلية 
وطنية ال عقلية فردية، ويجب أن ُتكملوا هذه املســرية 
املباركة التي أضحت مســؤوليتكم ومســؤولية أبنائكم 
بعدما كانت مسؤولية آبائكم، فدوركم ُمكمل لدورهم.. 
وحافظــوا عىل نقــاء الذهنية الُعامنيــة الفريدة، حتى 
ال تتداخــل لــدى أبنائكــم مفاهيم االنحــراف الفكري 
وتختلط، استمروا يف نهجكم، حافظوا عىل أصالتكم، مع 

استمرار تحرككم املرِن يف هذا العامل املضطرب.
*رئيس لجنة الثقافة والتعليم باالتحاد العريب اإلفريقي 
لإلعالم الرقمي
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ه سقوط جدار  يف العام ١٩٩٠م، هلَّل الغرب الرأســاميل ملا أَْســامَ
برلني الفاصل بني األملانيتني الرشقية والغربية، هذا الجدار الفاصل 
بــني الدولتني منذ أن وضعت الحــرب األوروبية الثانية (العاملية) 
أوزارهــا، فقســمت أملانيــا بني رشقية تتبع املعســكر االشــرتايك 
وغربية تتبع املعســكر الرأساميل، وســبب تهليل الغرب إلسقاط 
جدار برلني واالحتفاء املبالغ به هو داللته ورمزيته يف مفاهيمهم 
وثقافتهم الغربية النتصار الرأســاملية عىل االشرتاكية السوفييتية 
وانتزاعهــم قطًرا من أقطار املعســكر الرشقــي. ويف الوقت ذاته، 
رَِهان االقتصادات األوروبيــة وأمريكا عىل إنهاك االقتصاد األملاين 
وتراجعه وتعطيله أمام اقتصاداتهم بفعل انهامكه -وكام تصوروا- 
يف إعــامر وترقية الجزء الرشقي من أملانيــا ماديٍّا ومعنويٍّا وثقافيٍّا 
ليلحق بركــب االقتصاد الغريب وثقافته االســتهالكية بالحدود أو 
ضوابط وكــام ُعرف عه. َتَفاجأ املراهنون عــىل إضعاف االقتصاد 
األملــاين وإعاقته بوجــود موازنة (تقديرية) رسيــة للغاية بوزارة 
املاليــة األملانية بلغــت ٦٠ مليار مــارك أملاين تحــت بند إعادة 
إعامر الجزء الرشقي من البــالد يف حال عودته وانضاممه للوطن 
مجــدًدا، وقــد وضعت هــذه املوازنــة منذ عقــود وتوالت عىل 
تعزيزهــا ومراجعاتها حكومات أملانية عديدة وبرسية تامة، لهذا 
مل يفقد االقتصاد األملاين درجــة واحدة من درجات قوته وترتيبه 
ومنافســته، بــل توفرت له عنارص برشية ومــوارد مالية وقدرات 
رشائيــة جديدة جعلته يحلق عالًيا يف ســامء االقتصادات العاملية 

بثبــات وقوة وابتكار وتجدد حيث مل ينفق األملان أكرث من نصف 
موازنتهم الرسية املقدرة لإلعامر، وضخ النصف املتبقي يف رشايني 
االقتصــاد األملاين. بعــد انقضاء ما يقارب العقــد من الزمان عىل 
تطبيل ســقوط جدار برلني بدأت حســابات الحقــل والبيدر بني 
األملان أنفســهم الرشقيــني والغربيني؛ حيث عــاىن الرشقيني من 
الجشع وفرط اإلســتهالك والنظرة املتعالية من أشقائهم الغربيني 
وعــاىن الغربيني من ازدراء واحتقار الرشقيــني لهم لطغيان املادة 
عىل كل يشء يف حياتهم وطوابري العطالة وفواتري العالج والتعليم 
وأقساط السكن واملقتنيات تلك الخدمات التي كان يحصل عليها 
املواطن األملاين الرشقي يف ظل االشــرتاكية باملجان والوظيفة دون 
انتظار والسلع الرضورية مدعومة من قبل الدولة والكاملية تصنع 
يف الدولة أو تســتورد وتقنن يف تســعريتها واقتنائهــا للمواطنني. 
ومل يقتــرص األمــُر عىل ذلك، بــل افتقد املواطــن الرشقي لنظام 
التشــاركيات والتعاونيــات التي دأب عليهــا املواطنون يف العهد 
االشــرتايك؛ حيث كانت األحياء يف املدن الكربى تتعاون فيام بينها 
لزراعة املحاصيل املوســمية -يف مساحات تخصصها الحكومة بني 
التجمعات السكانية- وبأيدي أبنائها ويتقاسمون حصادها بنهاية 
كل موســم، وبهذا اعتادوا عىل ثقافــة اإلنتاج والتعاون واالعتامد 
عىل النفس واالكتفاء الذايت والســيطرة عىل األســعار. بينام عانوا 
يف ظــل الوحــدة من الغــالء الفاحــش واملضاربــات والرضائب 
الباهضــة ورشاء جميع الخدمات الرضورية، والتي كانوا يحصلون 

عليها باملجان يف العهد االشــرتايك، حني كان لكل يشء يكتســبونه 
قيمــة حقيقية مقارنة بثقافة االســتهالك املفرط واإلغراق يف كل 
يشء وإقتنــاء مــا تحتاجه وما ال تحتاجه كذلــك. هنا بدأ الرصاع 
امــت بني ثقافتــني وعهدين ومفهومني وبــدأ املواطن األملاين  الصَّ
الرشقــي يــراوده الحنــني إىل أيام االشــرتاكية ويضــع عليها من 
ملســاته ومقرتحاته لتحســينها لتواكب العرص، وتناسب تطلعات 
املواطن وطور الدولة كالحريات املنضبطة ووسائل إعالم مسؤولة 
وبســقف معقول من الحرية، ولكنها بقيت مجرد أضغاث أحالم 
ابتلعتها الرأســاملية وطوتها يف دفاتر األيام وإىل غري رجعة لتجرب 
األملــاين الرشقي عــىل الفحش والــرتف يف كل يشء حتى ينغمس 
إىل أذنيه يف ثقافة الرأســاملية، ويعيش تفاصيل ويوميات الثقافة 
اإلســتهالكية بكل تفاصيلها لتدور عجــالت املصانع واالقتصادات 
ومتتلئ جيوب املســتثمرين وهو الشعار والهدف األهم واألسمى 
للرأســاملية، وخاصة يف مرحلتها اإلمربيالية املتوحشة والتي تربر 
كل يشء يف ســبيل تحقيق مصالحها. وللحقيقة واإلنصاف مل يُكن 
هذا الشــعور حكــرًا عىل األملان الرشقيني وحدهم، بل انســحب 
عىل جميع شــعوب املعســكر الرشقي -بالنسبة والتناسب- ممن 
جرفتهم الرأســاملية وأغوتهم بحججها األلحن من االشــرتاكية ثم 
أوصلتهــم إىل مرحلة االنســداد والالعــودة وأعادتهم إىل عصور 

الطبقيات واإلقطاع بصور مجددة وعرصية.
هذا املثال يف تقديري دليل عىل أنَّ الشــعوب ال ميكن أن تتكيف 

وتبدع إال يف ظل التجارب النابعة من رغباتها وحاجاتها فقط الغري، 
تلــك التجارب التي تفرزها اللحظة ويحتمها الظرف الزماين لطور 
الدولة والشــعب وحجم الوعي والحاجة. فالدميقراطية والحرية 
حاجات إنســانية ورضورات طبيعيــة كاملاء والهــواء مل يبتكرها 
أحــد من البــرش وكل ما تحتاجه هو تحديــد اآلليات والجرعات 
املناســبة يف كل طور ومرحلة من أطوار الدولة وأعامرها لترتسخ 
وتثمــر وكيال تصبح تقليًدا أعمى أو فوىض غري منضبطة تأيت عىل 
املكتســبات وتعبث بالثوابت واملســلامت وتصبح أدوات طيعة 
بأيــدي الخصــوم واإلنتهازيني للنيل من هيبــة الدولة ومكوناتها 
وموروثها الحميد وتهديد أمنها القومي وســلمها املجتمعي تحت 

تسويق شعارات براقة رسابية يحسبها الظآمن ماء.
ونحن يف سلطنتنا الحبيبة -وفق قناعتي واعتقادي- يف هذا الطور 
من عمر الدولة ووفق مقدار منسوب الوعي لدى املواطن نحتاج 
إىل مجالــس بلدية منتخبة فاعلة وواســعة الصالحيات التنفيذية 
املبــارشة مع تخصيــص موازنات مالية ســنوية مجزيــة للتنمية 
املحلية تقدر بالنســبة والتناســب بني كل محافظة وأخرى وفق 
معايري املســاحة وعدد الســكان والتضاريــس الجغرافية. وبهذا 
نخفف الضغط واألعباء واملسؤوليات والعتب عن كاهل الحكومة 
إىل حد كبري ويشعر املواطن مبشاركته وقيمته، ويرى بنات أفكاره 
وحاجات مجتمعه املحيل تتحقــق أمامه، ونغرس ثقافة التنافس 
الحر الرشيف بني املحافظــات وتتفتق عقول أبناءها وتتزاحم يف 

اإلبــداع وتقدير األولويــات؛ فمرشوعات التنميــة املحلية -وكام 
معــروف- تقدر وفق ســقف إنفاق وحجم معروفــني وتختلف 
عن املرشوعــات الوطنية العمالقة والتي تنــاط عادة بالحكومة 

والتخطيط املركزي اإلسرتاتيجي للدولة.
ا نظريت لتجربة الشــورى يف الســلطنة، فإنني أرى من الرضورة  أمَّ
ترشــيدها وتهذيبها اليــوم قبل أن تتغول أكــرث وتصبح عبئا عىل 
الدولة وتنميتها وهيبتها وســلمها الوطنــي واملجتمعي، وهو ما 
ملسناه وعايشــناه جليٍّا يف ســنوات وأطوار عمر مجلس الشورى 
من تنابز وصدام ومامحكات بني الحكومة واملجلس نتيجة غياب 
الوعي الســيايس العميق وثقافة املشاركة من كال الطرفني، وهذا 
ــا وال انتقاًصا من طرف، وبالنتيجة  توصيف وتشــخيص وليس ذمٍّ
ســنصل إىل حال أســوأ بكثري مام نتوقع فيام لو ترددنا ومتســكنا 
بالقرشيات والعناوين عىل حســاب الحكمة والنتائج عىل األرض. 
فنحن بالنتيجة الحتمية ســنصل بتجربة الشورى -يف حال الرهان 
عىل الزمن كعادتنا- إىل مؤسسة تخرتقها اللوبيات وتقرر عضوياتها 
ومخرجات قراراتها مبا يتواءم مع مصالحها كحال برملانات الغرب، 
ص عىل الحكومة واملجتمع  أو مؤسســة صورية اســتعراضية تنغِّ
وتكشف عن أرسار الدولة مبا يربك املجتمع ويهدد وحدته وأمنه 
واستقراره ومسار التنمية فيه، وأقل األرضار املحسوبة هو تأليب 
الرأي العام عىل خطط الحكومة وتهويل عرثاتها وبســط الخطاب 

العاطفي الخايل من أي علمية أو عقل.

والحــل يف تقديــري أن ُنقدم عــىل خطوة تاريخية شــجاعة من 
نســيج حاجتنا وتجاربنا، وأن نشــكل مجلسا واحدا باسم مجلس 
ُعــامن يتكون من نصف أعضاء منتخبــني مبارشة وفق محاصصة 
علمية وخرباتية (قانونيون، أكادمييون، مثقفون، اقتصاديون، أمن 
وعســكرية، تربويون...إلــخ ) ومثلهم معيَّنون مــن قبل الدولة، 
ويضاف إليهم أصحاب السعادة الوكالء أو من ينوب عنهم ممثًال 
لوزارته من خرباء أو مستشارين برتشيح منها لندمج ما بني تجارب 
الشورى والدولة واالستشاري؛ وبالتايل نوفر مناخات عملية وُبعدا 

وعمًقا للقرارات والرؤية والرقي يف املسؤوليات والطرح.
كام أنَّ فضيلة املراجعة اليوم ســتعفينا مــن الرتاجع غًدا، خاصة 
وأنَّ التجربــة وكام وصفها وأطلقها املقام الســامي -حفظه الله- 
ستشــهد التطور، وهذا التطور بالشــك لن يحــدث بدون تقييم 
ومراجعــة، واألهم مــن كل ذلك هو أن ننتج تجربة تشــبهنا مبا 
يســهل علينا تطويعها ومراجعتها وتقوميهــا دون تدخل خارجي 

أو ِمنَّة من أحد.
وبالشكر تدوم النعم..،

---------------------------------
قبــل اللقــاء: الدميقراطية عبارة عن منظومة سياســية اجتامعية 
تربويــة، ُتحــايك متاًما منظومــة األرسة وثقافتهــا يف كلِّ مجتمع؛ 
فاملجتمعات والشــعوب عبــارة عن أرس كبرية ال مُيكــن أن ُتدار 

بالتناقض والفصام والتضاد ما بني ثقافة األرسة وثقافة الدولة.





11 اقتصاد الخميس ٣ من ذي القعدة ١٤٣٨هـ  املوافق ٢٧ يوليو  ٢٠١٧م - العدد رقم ٢١٧٠متابعات

وأضاف الكيومي بأنَّه ال ُيشرتط وجود رشكة للنقل 
الــربي للقيام بعمل النقل الــربي وهو ما يعكس 
وجــود خلل وتباين يف األرقــام واإلحصائيات بني 
الجهات.. الفتا إىل أنَّ أرقام رشطة ُعامن السلطانية 
تظهر أن إجاميل عدد مركبات الشــحن املســجلة 
حتــى تاريــخ ٢٥ يوليو الجــاري بلــغ ١٢٧٣٥٦ 
مركبة؛ منها ٦٢٨٦٩ شــاحنة، و١١٣٢٧ صهريجا، 
و٢٤٧٩٦ قاطرة، و٣٢١٥ قالبة، و٢٥١٤٩ مقطورة، 
عــالوة عىل أكرث من ٢٦٠٠ شــاحنة مســجلة يف 
إدارة مينــاء صحار. وينبَّ أن رشكــة الحاويات يف 
ميناء صحار تســتقبل وقت الــذورة قرابة ٢٥٠٠ 
شــاحنة، واألوقــات العاديــة بــني ١٣٠٠ـ١٥٠٠ 
شاحنة، وهناك نشاط كبري يف قطاع النقل؛ حيث 
تنقل ٥ مصانع يف منطقــة صحار الصناعة حوايل 
٨٥ شــحنة يومياً، ومبعدل ٢٠٠٠ شــحنة شهرياً، 
وتستقبل رشكة يس ستانوخ يف ميناء صحار حوايل 
٤٠٠ شاحنة أســبوعياً. وأشار إىل أنَّ هناك ١٧٤٨ 
مرشوعــاً صناعيٍّا يف العام ٢٠١٦ مبختلف املناطق 
الصناعية يف السلطنة مبعدل زيادة ١٠٨ مشاريع، 
مقارنــة مع العــام ٢٠١٥. مؤكداً أن ٥٠ كســارة 
يف محافظة شــامل الباطنــة تنقل حوايل ٧٥ ألف 
شحنة شــهريا باملحافظة، ومبا يقارب ٦٠ شاحنة 
وقالبــة يف اليوم هو عدد الشــاحنات التي تخرج 
من كسارة واحدة متوسطة يف شامل الباطنة، وما 
يربو عىل ٣٠٠٠ شــاحنة وقالبة تقريباً تخرج من 
كسارات محافظة شــامل الباطنة وال توجد جهة 

منظمة لعملية النقل.

ُمبادرة تأسيس
وقــال َســَعادته إنَّه ومــن ضمن املشــاريع التي 
أطلقتها الغرفــة يف مبادرة "تأســيس" -بالتعاون 
مع مجموعــة الربواين- إلطالق رشكة نقل باســم 
رشكة "وهيج لخدمات النقل"، وتضم رشكة وهيج 
لخدمــات النقل ٥ شــباب باحثني عــن عمل يف 
عقد ملدة ســنتني بأكرث من ٢٠٠ ألف ريال ُعامين 
بعدد ٤ سيارات صغرية، ويف مبادرة تأسيس أيضا 
قدمت رشكة ســهيل بهوان عرضاً لنقل السيارات 
بعقد ملدة سنتني، لكن مل نجد تجاوبا من الباحثني 

عن عمل.
وأكــد الكيومي أنه يجــب أن تنطلــق القرارات 
والحلول مــن أرقام وبيانات وليس "اســتناداً إىل 
العاطفة" عىل حد قوله، وال يقع اللوم عىل الوافد 
يف التجارة املســترتة، بل عىل الُعامين الذي يسهل 
مــن عملية انتشــارها. مشــريا إىل أهمية تجريم 
التجــارة املســترتة. لكنه أشــار إىل رضورة وضع 
قوانني تنظيمية للحد من التجارة املسترتة، منوهاً 
إىل أن األولويــة يجب أن تكون للُعامين يف موانئ 
الســلطنة واملناطــق الصناعية من خــالل إيجاد 

آليات تنظيمية.
وأشار إىل أنَّ أبرز املخالفات املرورية التي تتعرض 
لها الشــاحنات بســبب عدم األخــذ باحتياطات 
األمن والســالمة بســبب الحمولة الزائدة وعدم 
سالمة اإلطارات، ودعا سعادته إىل رضورة تنظيم 
القطاع وإيجاد أعامل مســتقبلية من خالل جمع 
وحرص املعلومات الدقيقة وإيجاد آلية تنظيمية.

ويف املقابــل، طالب أصحاب مؤسســات رشكات 
النقل الربي بإنشــاء مكاتب من جهات حكومية 

عنــد مدخــل كل مينــاء لتوزيع األعــامل ومنع 
شــاحنات الدول املجاورة من الدخول، ومحاربة 
التجارة املســترتة بــكل الطرق القانونيــة؛ ملا لها 
من آثار ســلبية عىل خطط تعمــني قطاع النقل. 
مشريين إىل أنهم يعانون من تعدد الجهات التي 
تنظــم عمل رشكات النقل، وأن ذلك يتســبب يف 
"ضيــاع الجهد وصعوبــة تنظيم القطــاع". ودعا 
أصحاب الرشكات إىل تشــكيل لجنة بالتعاون مع 
الغرفة ملناقشــة الجهات املنظمــة لقطاع النقل 
الربي، لبحث تحديات هذا القطاع ومنها التجارة 

املسترتة.
وتــمَّ االتفاق -خــالل اللقاء- عىل تشــكيل لجنة 
مشــرتكة بــني الغرفــة ورشكات النقــل لدراســة 
الطلبات وُمناقشــتها، وتقديم املقرتحات للجهات 
املعنيــة إليجــاد آلية تنظيميــة للقطــاع. وقال 
عبداللــه بن حمد املســلمي صاحب رشكة معامل 
الســديرة بشامل الرشقية: "مشــكلتي تتلخص يف 
تأخري دفع مســتحقات عمل مببلغ وقدره ٢٩٠٠٠ 
ريال ُعامين لدى رشكة (ســريايئ تركيش والحبتور) 
املتعــارف عليهــا بـــ"STFA- HLG"؛ حيث تم 
التعاقد لتأجري معدات مع هذه الرشكة، ومل تلتزم 
الرشكة بســداد املستحقات طيلة السنة والنصف 
املاضيــة بالصورة الســليمة، رغــم مطالبتنا لهم 
بتعجيل ســداد الدفعات واملبالغ املســتحقة من 
أجــل اســتمرار العمل بالرشكة، ومــا تتطلبه من 
مرصوفــات ونفقات تشــغيل. وطالب املســميل 
بوقف عمل الرشكات األجنبية، ومنعها من تأجري 
املعدات وبيعها؛ ألنها تعمل كمنافس غري مكافئ 
ألصحاب املؤسســات الصغرية واملتوسطة العاملة 
يف هــذا املجــال. من جانبه، قــال حمد بن نارص 
الراسبي صاحب رشكة الرشقية العاملية للخدمات 
تأجــري  يف  صــة  ُمتخصِّ إنَّ رشكتــه  اللوجســتية، 
املعدات بعقود عمل مع الرشكات الكبرية املحلية 
واألجنبيــة والحكوميــة، كلــام أتيحــت الفرصة 
ملناقصة، لكنه أشار إىل أن الرشكة تواجه تأخريا يف 
الدفعات املالية املســتحقة لدى الجهات املتعاقد 
معها. وأوضح أنه ومن خالل التجارب التي مرت 
بها الرشكة، وبعد الرتدد عىل أكرث من جهة يفرتض 
بها أن تتحمل مســؤولية تنظيــم القطاع، إال أنها 
مل تســهم يف مســاعدتنا عىل اســرتداد الحقوق. 
وبــنيَّ أنه عــىل الرغم من أن معظــم املترضرين 
يف القطاع هي مؤسســات مســجلة لــدى الهيئة 
العامة للمؤسســات الصغرية واملتوسطة "ريادة"، 

إال أنَّ الهيئــة عندما تــمَّ اللجوء إليها ملســاعدة 
ت بأنهــا غــري منوطة  أصحــاب املؤسســات، ردَّ
بهــذا األمر. وأشــار الراســبي إىل أنَّ هناك عدًدا 
من اصحاب املؤسســات ُمحتجز نتيجة التعرث يف 
الديون، بسبب عدم الحصول عىل مستحقاته من 
الرشكات الكبرية. واســتنكَر الرَّاســبي عدم وجود 
جهــة حكوميــة متخصصة ملتابعة هــذه األزمة، 
وأنَّ أصحــاب األعــامل يواجهون هذه املشــكلة 
بأنفسهم دون دعم أو حامية من أي جهة. مشريا 
إىل فقدان العديد من الجهات املعنية الصالحيات 
الرقابيــة والترشيعيــة التي تخولهــا القيام بدور 
يف هــذه األزمة. وأضاف الراســبي بــأنَّ أصحاب 
املؤسسات الصغرية واملتوســطة يف أمسِّ الحاجة 
ملن يســاعدهم يف مواجهة مــا يتعرضون له من 
املســتثمرين األجانب والرشكات الكربى والتجارة 

املسترتة.

٣٠٠ رائد أعامل
َوَدعا الراسبي إىل حامية قطاع بأكمله، السيام وأنَّ 
العاملني يف هذا القطاع يزيدون عىل الـ٣٠٠ رائد 
عمل، يواجهون مخاطر ومشــكالت عديدة، تؤثر 
عــىل اســتمراية العمل ومعيشــتهم. وأعرب عن 
أمله يف أن يتم إبرام عقود عمل بني رواد األعامل 
وأصحــاب الــرشكات الكبــرية محليــة أو أجنبية 
او أي مشــاريع حكوميــة؛ وذلــك تحت إرشاف 
جهة مختصة، مبا يضمــن تنظيم وحامية حقوق 
أصحاب املؤسسات. كام ناشــد الراسبي الجهات 
املعنية برسعة الفصل يف القضايا املنظورة وإصدار 

أحكام ناجزة تضمن حقوق الطرف املظلوم. 
وقــال حبيب بــن حمود الرحبــي صاحب رشكة 
الحبيب العامليــة للنقل الــربي وتأجري املعدات: 
"نواجه تحديات وصعوبات عديدة، خصوصا فئة 
أصحاب الرشكات واملؤسسات املتوسطة املقيدين 
تحــت قطاع النقــل الربي". ولفــت إىل أنَّ هناك 
مشكلتنْي رئيسيتنْي تواجه هؤالء األشخاص األوىل 
مالية واألخرى تتمثل يف قدرة العامين عىل العمل 
يف القطاع يف ظل تنافســية غري عادلة. وأوضح أنَّ 
الــرشكات الكــربى تتنصل من دفع املســتحقات 
رغم العقود واالتفاقيات املربمة، وهناك عدد من 
هــذه الرشكات مل يدفع أي مســتحقات منذ أكرث 
من عامني، رغم تقديم الشــكاوى إىل العديد من 
الجهات، ومنها وزارات التجارة والصناعية واملالية 
والقوى العاملة...وغريها، لكن دون جدوى؛ حيث 

تقول جهة إنها ليســت طرفــا يف العقود، وهذه 
مشــكلة بني الرشكات، ومل يكن أمامنا بد إال رفع 
القضية يف املحاكم. وأْوَضح أنَّ الكثري من أصحاب 
املؤسســات لجأ القرتاض مبالــغ كبرية من البنوك 
ورشكات االســتثامر، ملواجهة املشكالت عىل امل 
الحصول عىل املســتحقات، لكنهم يواجهون اآلن 
السجن لتعرثهم يف سداد الديون، وهناك من باع 
ممتلكاته واملعدات التي يعمل بها وأغلق الرشكة 

ليويف الديون امللقاة عىل عاتقه.
وتابع  الرحبي قائال: إنَّ املشكلة األخرى تتمثل يف 
معاناة الشــباب الُعامين من املنافسة غري العادلة 

أمام املســتثمر االجنبي، داعيا إىل رضورة توطني 
قطاع النقــل الربي وحظر االســتثامر األجنبي يف 
هذا القطاع، الســيام أنَّ الكــوادر الُعامنية قادرة 
عــىل إدارة القطاع وتحقيق الفائدة منه لالقتصاد 
الوطني. وحــث الرحبي الجهات املعنية لتكثيف 
الرقابة عىل الرشكات الكبــرية العاملة يف القطاع، 

وإنصاف املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
أما ســيف بن مصبح بن ســيف املقبايل صاحب 
نقليات ومعــدات للنقل الربي، فقــال: إنَّ ُهناك 
عدة معوقات يواجههــا العاملون يف قطاع النقل 
الربي، والتــي تتمثــل يف القوانــني والترشيعات 
غري املفعلة بالشــكل الصحيح، وانتشــار التجارة 
املســترتة. وأضــاف بــأنَّ املؤسســات العاملة يف 
القطاع تواجه إشكالية عدم تلقي دفعات السداد 
من الرشكات الكربى وتهربها ومتلصها من القوانني 

واألنظمة.

التجارة املسترتة
وطالــب يوســف بن ســعيد بن حمــد الرحبي 
صاحب رشكــة التنني املتحدة  لتأجــري املعدات، 
بإصــدار قــرار أو  قانون ُيجرِّم التجارة املســترتة، 
ُمعتــربا أنها تنخر يف عظم االقتصاد الوطني وتعد 
آفة اقتصادية ينبغي القضاء عليها يف أرسع وقت. 
وقال الرحبي إن املواطن ال يستطيع التنافس عىل 
تأجــري معداتــه، يف ظل تواجد الــرشكات الكربى 
وحتــى الوكالء، مشــريا إىل أن كــربى املرشوعات 
يف البلــد حاليا تســيطر عليها الــرشكات الكربى، 
ورشكات الــوكاالت التــي تبيع وتؤجــر املعدات 
يف نفــس الوقــت. واعتــرب أن قيــام رشكات بيع 
املعدات بتأجريها أيضا ُمخل بالتنافسية الرشيفة 
يف الســوق؛ إذ يتعنيَّ عىل هذه الــرشكات القيام 
بنشاط البيع فقط، وترك املجال للرشكات الصغرية 

للقيام بنشاط التأجري.
وناشــد الرحبي الجهات املعنيــة مبراجعة قانون 
املناقصــات، والتفعيــل الحقيقــي لقــرار منــح 
الرشكات الصغرية واملتوســطة نســبة ١٠ يف املئة 
مــن املرشوعات الكبــرية، وزيادة هذه النســبة 
حتــى ٤٠ يف املئة، لضامن منــح أكرب عدد ممكن 
من املؤسســات الصغرية واملتوســطة القدرة عىل 
املنافســة يف املشــاريع الكربى. ومن َبنْي مطالب 
الرحبي كذلك: إنشــاء مكاتب للجهات الحكومية 
عنــد مدخل كل منطقة صناعيــة؛ بحيث يحفظ 
هذا املكتــب حق املواطن وضــامن أن الناقالت 

ملتزمــة بســداد الحقــوق للــرشكات الصغــرية 
واملتوسطة. 

هروب الرشكات االجنبية
وقال محمود الرَّواحي صاحب رشكة ساحة العقر 
بنزوى، إنَّه لديه مســتحقات مببالغ متأخرة لدى 
رشكة صناير التي تعمل وفق عقد عمل مع الهيئة 
العامة للكهربــاء واملياه لتمديد أنابيب املياه بني 
بركة املوز والجبل األخرض. مشــريا إىل أنَّ الرشكة 
تعرَّضــت لخســارة بعد اكتامل الجــزء األول من 
املــرشوع، وحصلــت عىل مســتحقاتها من هيئة 
الكهربــاء وامليــاه، وعند رفع القضيــة ضدها يف 
٢٠١٣، قامت بتصفية أعاملها وأخذ مســتحقاتها 
خالل فرتة متابعة القضيــة باملحكمة حتى صدر 
الحكــم يف العــام ٢٠١٦، وكانــت املفاجــأة أن 
الرشكــة غادرت البالد. وأوضح أنه يطالب الرشكة 
مبستحقات متأخرة تصل إىل ٨١ ألف ريال ُعامين.

وقــدم أصحاب املؤسســات عدًدا مــن املطالب 
لتنظيم القطاع، وهي: تفعيل قرارات ندوة ســيح 
الشامخات لعام ٢٠١٣، والتي يشكون من أنها مل 
ــل بالصورة املطلوبــة، وأن عدد من الجهات  تفعَّ
والــرشكات ال يلتــزم بهــا. واملطالبــة بتخفيــض 
الوافديــن املنافســني يف القطــاع. كــام طالــب 
أصحاب املؤسســات بســن ترشيع يجرم التجارة 
املســترتة. كام دعوا إىل حظر االســتثامر األجنبي 
يف قطــاع النقــل الــربي والشــاحنات واملعدات 
والحافالت وقطاع املقــاوالت وتوطني القطاعني. 
املطالبــة بتعمني وظائف مديري العقود والتأجري 
والنقليات واملشــرتيات واملالية يف القطاع الخاص 
بصفة عامة. وناشــد أصحاب املؤسسات بتأسيس 
محطــة واحدة من الجهــات الحكومية الخدمية 
لتخليــص معامــالت أصحــاب األعــامل يف هذا 
القطاع، عــالوة عىل تكثيف إجــراءات التفتيش 
بكافة اختصاصاتها. مناشــدين الجهــات املعنية 
مبراجعــة عقــود االنتفاع بــاألرايض، الســيام يف 
محافظة مســقط، ووضع آليــة لتقديم الطلبات 
وتســهيلها وآلية واضحة للتوزيع. ونادى أصحاب 
األعامل بأهميــة تطبيق مبدأ املعاملة باملثل، مع 
شــاحنات الدول املجــاورة؛ حيث إنه ال ُيســمح 
للشاحنات الُعامنية بدخول أرايض الدول املجاورة 
دون شــحنات، بينام تسمح الســلطات الُعامنية 
للشاحنات األجنبية بدخول السلطنة دون حمولة 

والقيام بعمليات شحن داخل السلطنة.
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د َسَعادة سعيد بن َصالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ُعامن،  أكَّ
أنَّ الــرشكات العاملة يف قطاع النقل تواجه عدة تحديات؛ يف مقدمتها: عدم حصولهم 
عىل املســتحقات املالية، وسوء تنظيم القطاع.. مشريا يف الوقت نفسه إىل أنَّ التجارة 
املســترتة مُتثِّل تحديا من نوع آخر، لكنه ألقى باللوم عىل املواطن الذي يســمح لغري 
مته الغرفة، أمس،  ــع الــذي نظَّ الُعــامين بإدارة مرشوعه. جاء ذلك خالل اللقاء املوسَّ
مبقرها الرئييس يف مســقط، مع عــدد من أصحاب الرشكات العاملــة يف قطاع النقل 
ملناقشــة التحديات التي تواجه ُمؤسســاتهم ومطالباتهم بتحســني أوضــاع القطاع. 
وأْوَىص َســَعادته -يف نهاية اللقاء- بتشكيل فريق عمل من الغرفة، وفريق آخر ممثل 
للرشكات، للنظر ومتابعة القضايا، والبحث عن حلول. وقال ســعادة سعيد بن صالح 
ز يف التحديات املالية وسوء  الكيومي: ”بعد إطالعي عىل املطالبات، فإنَّ ُمعظمها يرتكَّ
التنظيــم لقطاع النقل، لكنَّ إحصاءات الغرفة تشــري إىل وجــود ١١١٤٧ رشكة متارس 
ر ُمحافظة مسقط رشكات النقل الربي بحوايل ٣٩٠٦ رشكات  نشاط النقل الربي، وتتصدَّ
للنقل، تليها محافظة شــامل الباطنة بـــ٢١٠٥ رشكات، ثم محافظة الداخلية بـ١١١٣ 
رشكة، بينام تشــري قاعدة بيانات وزارة القوى العاملــة إىل وجود ٦٢ رشكة نقل بري، 

وعدد العاملني فيها ٩٢٨ ُعامنيا، و١٣٧ وافدا فقط“.

ؤية - فايزة الكلبانيَّة الرُّ

محمود الرواحيسعيد الكيومي يوسف الرحبيحبيب الرحبي سيف املقبايل

مسقط - الُعامنيَّة
ــلطنة اســتعداداتها لتصبح مركزًا اقليميٍّا  أْكَملت السَّ
لالســترياد والتصديــر، بعــد أْن اســتثمرت مليارات 
الرياالت الُعامنية لتشــييد املوانــئ التي تتوزع عىل 
طول الشواطئ العامنية وعرب إنجاز البنية الترشيعية 
والتقنية التي تســهل أعامل املستوردين واملصدرين 

وتستقطب االستثامرات املحلية واألجنبية.  
وقال املقدم منصور بــن نارص الرحبي مدير مرشوع 
نظــام "بيان" باإلدارة العامــة للجامرك برشطة عامن 
الســلطانية: إنَّ الخدمات الجمركية املختلفة املقدمة 
عرب النظام ستسهم بشكل فَعال يف تشجيع املستوردين 
واملصدرين عىل اســتخدام املوانــئ العامنية وجذب 
االســتثامرات األجنبية، مام يعزز من مكانة السلطنة 
وموقعهــا الجغــرايف ويعمل عىل تحســني مؤرشات 

القيــاس يف مختلف املجاالت التجاريــة واالقتصادية 
عىل املســتوى الدويل. وأضاف بــأن هذا النظام يتيح 
عملية الدفــع اإللكرتوين للرضائب ورســوم جمركية 
ورسوم تراخيص مبختلف الطرق عرب بطاقات االئتامن 
وآلية الدفع املبارش والتحويل من حساب إىل حساب، 
كام ميكن اســتخدام الضامنات املختلفة سواء أكانت 
ضامنات نقدية أو بنكية أو خطية يف عملية االسترياد 
والتصدير، إضافة إىل توفر تســهيالت متنح يف املوانئ 
مــن حيث التســجيل اإللكــرتوين للســفن والبواخر 
القادمة ملوانئ الســلطنة، والحصول عىل إذن اإلبحار 
اإللكرتوين للمغادرة. وبنيَّ أنَّ عدد املســجلني بالنظام 
وصل اآلن إىل ١١٢ ألف عضو، فيام بلغ عدد البيانات 
الجمركية التــي صدرت مليوًنــا و٧٦٠ ألف معاملة، 
خاصة باالسترياد والتصدير، كام صدر من خالل نظام 

بيان أكرث من ١٠٠ ألف ترصيح.

وُتِشــرْي إحصائيات التجارة الدولية للسلطنة مع دول 
العــامل للعــام ٢٠١٦ إىل أنَّ قيمة الــواردات بلغت ٨ 
مليارات و٩٥٤ مليوًنــا و٦٢٠ ألًفا و٥٠٠ ريال عامين، 
والصــادرات من املنتجات املحليــة بلغت ٨ مليارات 
و٣٧٦ مليوًنــا و٦٢٨ ألًفــا و٤٤٨ ريــاال عامنيا، فيام 
بلغ إعادة تصدير البضائــع األجنبية ٣ مليارات و٢٤ 
مليوًنا و٣٥٣ ألًفا و٥٦٧ رياًال عامنًيا.  وقال عوض بن 
ســعيد العلوي مدير الشؤون التجارية بوزارة التجارة 
والصناعة: إنَّ املرسوَم السلطاينَّ رقم ٢٠١٧/١١ بشأن 
تحديد اختصاصــات وزارة التجارة والصناعة واعتامد 
هيكلهــا التنظيمي نصَّ عــىل أنَّ اختصاصات الوزارة 
تتضمــن تنظيــم إجــراءات االســترياد والتصدير، مبا 
يكفل وفرة الســلع واملنتجات الرئيســية يف األسواق 
املحلية وجودتها واســتقرار أســعارها. وبنيَّ أنَّ عدد 
املعامــالت التجارية املختلفة التي تم تســجيلها عرب 

بوابة "استثمر بســهولة" خالل الربع الثاين من العام 
الجاري ٣٦٣٦٩ معاملة، شــملت السجالت الجديدة 
وتجديد الســجل التجاري وإضافة أنشطة وتعديالت 
يف األســامء التجارية. وأظهرْت اإلحصائيات أنَّ حجم 
البضائع التي متت مناولتها يف املوانئ العامنية (ميناء 
الســلطان قابوس- ميناء صاللــة- ميناء صحار- ميناء 
خصب وميناء شــناص) خالل الربــع األول من العام 

الجاري بلغ ٧ ماليني و٦٩٧ ألًفا و٦٠ طًنا.
وقال املهندس عبد الرحمن بن ســامل الحامتي الرئيس 
التنفيــذي للمجموعة العامنية العاملية للوجســتيات 
"أسياد": إن املجموعة تسعى إىل إيجاد فرص مبتكرة 
إلضافة قيمة تدعم أنشــطتها وابتكار حلول متكاملة 
للخدمات اللوجســتية عىل املستوى املحيل ومرتابطة 
عىل املســتوى العاملي من خــالل رشكاتها العاملة يف 

املجال والتي تتمتع بالخربة والثقة.
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مسقط – الرؤية 
 فاز بنك مســقط، املؤسســة املاليــة الرائدة يف 
الســلطنة، بجائزة االعرتاف بالجودة من سيتي 
بنك (Citibank)، تقديراً ألدائه املميز يف مجال 
تحويــل األمــوال. وقد حصل البنــك عىل هذه 
الجائــزة للمعامالت بالعمالت األجنبية املتعلقة 
بعمليات الدفع بالدوالر األمرييك، كام سبق وفاز 
بنك مســقط بهذا النوع من الجوائز التقديرية 

من مختلف املؤسسات املالية العاملية. 
وتعد الجائزة شــهادة عاملية اللتزام بنك مسقط 
بأعىل مستويات الجودة من خالل تلبية املعايري 
الصارمة يف مجــال تحويل األموال، علام بأّن كال 
من دائــرة العمليات املركزية ودائــرة الخزينة 
ودائرة خدمات التجــارة العاملية تتوىل عمليات 
تحويــل األمــوال يف البنك يف حني تتــوىل دائرة 

األنظمة واإلجراءات املســائل الفنيــة واألمنية 
املتعلقــة بهذه العمليات، حيــث أقامت دوائر 
البنك عالقات عمل مع أكرث من ٥٠٠ بنك مراسلة 
عىل مســتوى العامل كام أّن البنك من املؤسسان 

الرائدة واملعروفة عىل مستوى املنطقة.
وجاء منح الجائزة لبنك مسقط اعرتافاً بالجودة 
االستثنائية ملعامالت نظام ”سويفت“ وهو نظام 
إلكرتوين للحواالت املالية حــول العامل والخاص 
بعمليات الدفع بالدوالر األمرييك، محققاً البنك 
نســبة عالية من الحواالت الخالية من األخطاء 
وتم منح الجائزة عىل أســاس إجراء تقييم حول 
جــودة ودقة معامــالت ”ســويفت“ لعمليات 
.(Citibank) الدفع عــن طريق ســيتي بنــك
ويعد ســيتي بنك (Citibank) واحداً من بنوك 
املراســلة الرئيســية التــي يتعامل معهــا البنك 
لتمرير مدفوعات بالدوالر األمرييك، وقد أشــاد 

البنك بجهود القامئني عىل تنفيذ عمليات الدفع 
يف بنك مســقط ومتكنهم من تحقيق معامالت 

خالية من األخطاء باســتمرار بالنســبة للحجم 
الكبــري من الحــواالت املاليــة.  وتعــد الجائزة 

اعرتافــاً بنظام بنك مســقط الداخــيل املتطور 
يف إرســال مدفوعات تجاريــة وتحويالت مالية 
األمر الــذي يؤكد اســتمرارية البنك يف الحفاظ 
عىل أعىل معايري نظام ”ســويفت“ الذي يسهل 
عمليات الدفع وتحقيق أســعار عالية يف مجال 
التنفيذ املبــارش للحواالت، وباعتباره مؤسســة 
مالية حائزة عىل العديد من الجوائز واملكافآت 
العامليــة، متــت اإلشــادة مبســتوى أداء البنك 
املميــز من قبل املجتمع املــايل واملرصيف الدويل 
لســنوات عديــدة، كــام أن البنــك نجح خالل 
الفــرتة املاضية يف الحصول عــىل هذا النوع من 
الجوائز واالعرتافات الدولية من مؤسسات مالية 
عاملية أخرى مثل جائزة من ســتاندرد تشــارترد 
(Standard Chartered) ومــن بنك دويتشــه 
األملــاين وغريها مــن الجوائــز العاملية.ويحظى 
بنك مســقط بإعجاب املجتمــع املايل واملرصيف 

املحيل واإلقليمــي والدويل تقديراً ألدائه املتميز 
ومســاعيه الحثيثة لالرتقاء مبســتوى الخدمات 
والتسهيالت املرصفية وطرح املبادرات املختلفة، 
حيث حقق البنــك العديد من اإلنجازات خالل 
الســنوات املاضية وتــوج مبجموعة من الجوائز 
عىل كافة املستويات واملجاالت من بينها جائزة 
أفضــل بنك يف الســلطنة لســنوات عديدة من 
قبــل مجلــة ذي بانكــر (The Banker) ومن 
 Global) قبل مجلة جلوبال فاينانس األمريكية
Finance) كــام فاز البنــك بجائزة أفضل حملة 
تســويق للخدمات املرصفية لألفراد عن حساب 
املزيونة لألطفال، وذلك يف حفل تدشــني جوائز 
(Banker Middle East) للمنتجــات وجائــزة 
أفضــل عالمة تجاريــة وأفضل بنك اســتثامري 
بالسلطنة وغريها من الجوائز املحلية واإلقليمية 

والعاملية وعىل كافة املستويات.

مسقط – الرؤية 
دّشــن بنك ظفــار محفظتــه اإللكرتونيــة، التي تعد 
الطريقــة الجديدة اآلمنة والســهلة لتحويــل النقود 
فقط بتســجيل رقــم الهاتــف النقال للزبــون ودون 
الحاجــة ملعرفة أو تســجيل رقم حســابه عرب تطبيق 
بنك ظفــار للهاتف النقال الحائز عــىل جوائز محلية 
ودولية وذلك اســتمراراً لدعم مبادرات البنك املركزي 
العــامين ويف إطار جهــوده الرامية إىل إثــراء التجربة 
املرصفيــة عرب تقديــم خدمــات مرصفيــة إلكرتونية 
رائــدة. وقال عبدالحكيم بن عمــر العجييل - الرئيس 
التنفيــذي ببنــك ظفــار-: نفخر بأن نكــون جزءاً من 
مبــادرة البنــك املركزي الُعامين لتدشــني نظام مقاصة 
الدفــع عرب الهاتــف النقال، والذي يعتــرب نقلة نوعية 
للخدمــات املقدمة عرب تطبيــق الهاتف النقال، حيث 
إن هذا النظام الجديد ســيتيح لزبائننا تحويل النقود 
بطريقة آمنة، وســهلة، وفّعالة ســواء كانت لألفراد أو 
للمؤسســات. إننا - ببنك ظفار - ملتزمون باملساهمة 

الفّعالــة يف االقتصاد الوطني مــن خالل توفري األفضل 
بكافة املجــاالت وتلبية تطلعــات واحتياجات جميع 
الجهــات املعنيــة الداخلية والخارجية، لــذا فإّن هذه 
املبادرة وما تتضمنها من خدمة ”املحفظة اإللكرتونية“ 
تعترب إضافة هامة ومتميزة لخدماتنا املرصفية املقدمة 
عرب الهاتف النقال – واليوم، يعّد بنك ظفار أحد أفضل 
البنوك يف املنطقــة، حيث يفي باحتياجات ومتطلبات 
الزبائن ويلتزم باملعايري املطلوبة لتقديم أفضل تجربة 

للزبائن يف القطاع املرصيف.“
وميكن للزبائن تحويل النقود باســتخدام تطبيق بنك 
ظفار للهاتف النقال بعد تســجيل رقم الهاتف النقال 
الخاص باملســتفيد واختيار واالســم، وميكن التحويل 
ابتداًء مــن ريال واحد وبحد أقــىص ٥٠٠ ريال عامين 
لكل يوم، كام ميكن تحويل النقود من حساب املحفظة 
إىل أي حساب محفظة آخر تابع لبنوك السلطنة، وذلك 
بعد قيام الزبون بتفعيل املحفظة يف الهاتف وتسجيل 
البيانــات الجديدة بكل ســهولة ويــرس، حيث تتوفر 
هــذه الخدمة الجديدة باللغتــني العربية واإلنجليزية 

للهواتــف واألجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، 
.IOS والهواتف واألجهزة الذكية التي تعمل بنظام

وأّكد مــروان بن محمــد الزدجايل – رئيــس القنوات 
اإللكرتونيــة البديلة ببنــك ظفار - التــزام بنك ظفار 
بالتميز يف جميع ما يقــوم به من أعامل واتباع أفضل 
املامرســات العاملية يف القطاع املرصيف وتطبيق أفضل 
وســائل التكنولوجيــا الحديثــة بهدف إثــراء التجربة 
املرصفيــة للزبائــن، وأضاف: ”نســعى دامئــاً لتقديم 
خدمــات مبتكرة ومنتجــات رائدة مــع الرتكيز بذات 
الوقــت عىل تطبيق أحــدث معايري األمن والســالمة، 
وهذا ما مييز بنك ظفار عن غريه من املؤسسات املالية 
واملرصفية ســواء يف الســلطنة أو يف منطقــة الخليج، 
حيث يقوم بنك ظفار عــىل الدوام بتطبيق أحدث ما 
توصلت إليه التكنولوجيا وتقديم مجموعة واسعة من 
أفضل الخدمات املرصفية السهلة الوصول واالستخدام 
للزبائــن حيثام كانوا وذلك من خالل مختلف القنوات 
املرصفيــة اإللكرتونية الســهلة واملتنوعــة وعىل مدار 

الساعة.“

مسقط - الرؤية
وصــل عــدد املشــرتكني يف خدمــة شــبابية من 
”أوريــدو“ إىل أكــرث مــن مليون عميــل بعد أن 
أطلقتهــا الرشكة لتلبــي متطلبــات واحتياجات 
العمــالء من الشــباب قلبــاً وقالباً، ومــع اإلقبال 
املبهــر الذي القته من العمالء. وكانت الرشكة قد 
أعــادت إطالق خدمة شــبابية املبتكرة يف ٢٠١٦ 
بعد تصميمها من الشباب وإىل الشباب لتتضمن 
تشــكيلة مــن الشــعارات واملــواد الديناميكية 
املســتوحاة مــن عــدد مــن الشــباب العامنيني 
املوهوبــني. وقد حظيت شــبابية بقبــول كبرٍي يف 
مختلف أرجاء السلطنة وذلك نظراً ملا تقدمه من 
خدمــات متكن العمالء من االســتمتاع باإلنرتنت 
والبقاء عىل اتصال دائم بقيمة رائعة ولشفافيتها 
وعروضها املميزة التــي تجعل منها الخيار املثايل 
للجيل الصاعــد. وملواكبة للتقــدم الرقمي الذي 
يشهده قطاع االتصاالت، أصبحت شبابية الرشيك 
األفضــل ألمنــاط الحياة الشــبابية حيــث تقوم 
برعاية واســتضافة العديد من الفعاليات املميزة 

والعروض األوىل لألفالم العاملية. كام ُتقيم شبابية 
العديد من املنافسات واملسابقات الرائعة لتمكني 
الشــباب من خالل إتاحة الفرصة أمامهم للتعبري 
عــن شــخصياتهم ومهاراتهــم ومواهبهــم. وقد 
تم تصميم عروض شــبابية وخدماتها لتتناســب 
مــع العمالء الذين يرغبون يف االســتمتاع بأفضل 

التقنيات الرقمية التي تركز عىل البيانات.

ويشار إىل خدمة شــبابية توفر أكرب سعة بيانات 
نقالة للشــباب العامين، ويف حني تم تطويرها ليك 
تتناســب مع االحتياجات واملتطلبــات العرصية 
ملن هــم دون ٢٥ عاماً؛ فهي أيضا متاحة للعمالء 
الذيــن يتمتعون بروح الشــباب الواعدة والذين 
يرغبــون يف قضاء أوقاتهم عــىل املواقع الرتفيهية 

املختلفة ومواقع التواصل االجتامعي.

مسقط – الرؤية
أصبح بإمكان أعضاء برنامج ”مكاســب“ 
من عامنتل كسب املزيد من النقاط عند 
حجز إقامتهم من خالل موقع حجوزات 
 Booking.com الفنادق العاملي الشهري
كإضافــة جديدة ملميــزات برنامج الوالء 
األكرث شهرة الذي يسعى دامئا إىل مكافأة 

أعضائه مبفاجآت ترثي حياتهم.
وتعليقــا عىل ذلــك قال أســامة أحمد 
الرواس مديــر الوالء واالتصــال بوحدة 
مشــرتيك التجزئة بعامنتل:“ منذ تدشني 
برنامــج مكاســب ونحــن نحــرص عىل 
تقديم تجربة فريــدة من نوعها ألعضاء 
الربنامــج املميزيــن من خــالل مكافآت 
تناســب احتياجاتهــم املتعــددة إميانــا 
مّنا بأّن مشرتكينا يســتحقون كل ما هو 
مختلــف وحرصي. وأصبــح اآلن بإمكان 
أعضــاء برنامج مكاســب الحصول عىل 
املزيد مــن النقاط عند حجــز إقامتهم 
عرب موقع Booking.com الذي يعرض 
للمســافرين آالف الخيــارات من أماكن 
اإلقامة حول العــامل، فكل ريال يدفع يف 
املوقــع يحصل من خالله املشــرتك عىل 
١٠ نقــاط مكاســب تضاف إىل حســابه 
الخاص يف الربنامج عند إجراء الحجوزات 
من خالل االتصال عىل الرمز *٢٢٤*٣٣# 
ومن ثم الحصول عــىل الرابط املخصص 
Booking. ملشــرتيك مكاســب يف موقع

عامنتــل  موقــع  زيــارة  أو   ،”  “com
االلكرتوين والحصــول الرابط من صفحة 

الــوالء واالتصال  مكاســب.“وأكد مدير 
عىل أن مشــرتيك عامنتل يتمتعون دامئًا 
بحلول ال مثيل لهــا تصمم خصيصا لهم 
لترثي أوقاتهم سواء كانوا داخل السلطنة 
أو خارجهــا، فربنامج مكاســب مع آخر 
Booking. الرشاكات التي قام بهــا مع

com والطــريان العامين ســيضيف قيمة 
أكرب ومتعــة أكرث لتجربة الســفر بداية 
منــذ التخطيط لها وحجــز الفنادق، إىل 
رشاء التذاكر وإســتبدال نقاط مكاسب 
بأميال من برنامج سندباد والحصول عىل 
مكافــآت الطريان والرتقية. ونســعى ألن 
نقدم للمشــرتك طريقــة مثىل للتعويض 
عــن التكاليــف التي يتكبدهــا كل من 
يرغب بالســفر. كام أشار الرواس إىل أّن 

هذه الخطوة تأيت منســجمة مع أهداف 
حملــة الهوية الجديدة ”معكم نســوي 
العجــب“ التــي تعكس ســعي عامنتل 

إلثراء حياة املشرتكني بالتواصل.
وأضاف أســامة الــرواس: أدعــو جميع 
مشــرتيك عامنتــل الذيــن مل ينضموا إىل 
برنامــج مكاســب حتــى اآلن الغتنــام 
الفرصــة لالســتمتاع بتشــكيلة متنوعة 
مــن املزايــا واملكافآت واالســتفادة من 
املبــادرات الحالية والقادمة، فاالشــرتاك 
يف برنامج مكاســب يف غاية السهولة وال 
يتطلب سوى االتصال عىل (٣٣#*٢٢٤*) 
واتبــاع التعليامت أو مــن خالل تطبيق 
عامنتــل أو عرب التســجيل يف الخدمات 
اإللكرتونية يف موقع عامنتل االلكرتوين.“
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مسقط – الرؤية
تشارك مؤسسة الزبري والرشكات التابعة لها يف معرض 
تشغيل الباحثني عن العمل التخصيص الهنديس خالل 
الفرتة من ٢٥ وحتى ٢٧ يوليو مبجمع السلطان قابوس 
الريــايض. وتأيت مشــاركة املؤسســة يف املعرض الذي 
تنظمــه وزارة القــوى العاملة دعام للجهــود الحثيثة 
التي تبذلها الحكومة يف إيجاد فرص عمل للباحثني يف 
جميع املجاالت والتخصصــات وترجمة حقيقية ملبدأ 
الرشاكة بني القطاعني العام والخاص، وذلك متاشيا مع 
أهدافها الرامية إىل إيجاد فرص وظيفية واســتقطاب 
الشــباب العــامين الطموع للعمل يف مؤسســة الزبري 
وتحقيــق للهــدف األســمى يف جعل مؤسســة الزبري 
الخيار األول للشباب الطموح إىل جانب دعم الجهود 
الحكومية يف توفري فــرص العمل للعامنيني يف القطاع 
الخاص.وال تألو مؤسســة الزبري جهدا يف املشــاركة يف 
املعــارض التي تنظمهــا وزارة القــوى العاملة، حيث 
تشــارك مجموعة الزبري من خالل رشكاتها ومؤسساتها 
املتخصصة يف مختلف القطاعات الهندسية واإلدارية. 
وأكد وليد اليعريب رئيس املوارد البرشية باملجموعة أّن 

معارض تشغيل الشباب الباحث عن عمل يعد فرصة 
حقيقية لجميع األطراف (الحكومة والباحث عن عمل 
وصحــاب العمل) ألجل تعزيز مبدأ الرشاكة الحقيقية 
والعمل عىل توفري فرص عمل جاذبة للشباب الطموح. 
كــام أّن تلك املعاض تتيح ملؤسســات القطاع الخاص 
فرصا حقيقية لعرض إمكانياتها يف اســتقطاب الكوادر 
العامنية الطموحة لبناء مستقبل مرشق لعامن. وأشار 
إىل أن مؤسسة الزبري تسعى منذ أكرث من أربعة عقود 
إىل توفري الفــرص الوظيفية والتدريبية للمواطنني من 
خالل الفــرص املتاحــة يف مجموعة رشكاتهــا، وذلك 

بهدف تعزيــز ورفد القطاع الخاص بالكوادر العامنية 
املؤهلة واملتدربة. مشــريا إىل أّن املؤسسة تسعى من 
خالل املشــاركة يف هذا املعرض إىل عرض فرص العمل 
يف املجال التخصيص الهنديس ألبناء الوطن، كام عملت 
املؤسســة عىل دعم رواد األعامل أصحاب املشــاريع 
الصغرية واملتوســطة من أجل تعزيز دورها يف القطاع 
املحيل، حيــث تتكون املؤسســة من ســتة قطاعات 
رئيسية وهي الطاقة والخدمات اللوجستية، الهندسة 
واإلنشــاءات واملقاوالت، الخدمات املاليــة، واإلنتاج، 

وقطاع العقارات والضيافة، وقطاع السّيارات. 

مسقط - الرؤية
اختتــم لولو هايربماركت عامن أكــرب حملة ترويجية 
ســنوية لهذا العام، قيادة األحالم ٢٠١٧، خالل حفل 
تسليم املفاتيح الكبري. وانتهت الحملة التي استمرت 
لشهرين مع السحب النهايئ الذي أجري مؤخرا تحت 
إرشاف أي. يف أنانــت، مدير عام لولــو عامن والهند 
وشبري يك أي، املدير اإلقليمي عامن، بحضور موظفني 
ومســؤولني آخرين يف مجموعة لولــو ورشكة جي إم 

يس يف أفنيوز مول.
 وخالفا للســنوات الســابقة، شــملت حملــة قيادة 
األحالم لهذا العام توزيع مثاين سيارات منحت كجائزة 
كربى. ومن أبرز التطورات األخرى إدخال نظام إدارة 
الفائزين يف الســحب بالتعاون مع ”إنفوكم - عامن“. 
من خالل طريقة نوفيل، حيث يجري اختيار الفائزين 
تحت إرشاف مبارش من املســؤولني بالوزارة. وتهدف 
التقنيــة البســيطة والفعالة إىل الحد من اســتهالك 

الورق.
 وتم تسليم مفاتيح السيارات الجديدة كليا من طراز 
جــي إم يس يوكون ذات الدفع الرباعي إىل ٨ فائزين 
من قبل فريــق إدارة لولو. وكان الفائزون الثامنية يف 

الســيارات الفاخرة عبد الله واحد، ومحمود املجايل، 
وسامل محمد، وإبراهيم الحرضمي، وسعيد الهاشمي، 
وعبداللــه الحرشــاين، وعبــد الله الوهيبــي، ونوفل 
ثيكوكيل. وبرصف النظر عن الســيارات الفاخرة، فاز 

العديد من الزبائــن اآلخرين مبجموعة من املنتجات 
هدية من إيكون. شهد االحتفال وجود عدد كبري من 
الناس الذين ازدحموا باملنفذ ملشاهدة هذه املناسبة 

السعيدة.

مسقط – الرؤية 
أبــرم مركز تــاول للســيارات بالرشاكة مع 
بنك مســقط اتفاقية لتســهيل عملية رشاء 
اإلطارات من خالل خطة سداد دون فوائد 
عــىل مــدى ١٢ شــهرا. ويظل مركــز تاول 
للســيارات، املوزع الحرصي لربيجســتون، 
عالمة اإلطارات الرائدة عىل مستوى العامل، 
يف طليعة أحدث وأفضل منتجات السيارات 
وتزويد خدمات الرعايــة الالحقة مع نهج 

شامل يركز عىل خدمة الزبائن. 
وســُتمكن هذه الرشاكــة الزبائــن َحَملة 
بطاقات ائتامن بنك مســقط من الحصول 
عــىل ميــزة حرصيــة عنــد رشاء إطارات 
بريجســتون. يــرسي العرض عىل الســعر 
النقدي لإلطارات بقيمة ١٥٠ ريال وما فوق 
مع حرية الدفع يف إطار خطة الدفع اُمليرس 
عىل مدى ١٢ شــهرًا. وميكن االستفادة من 
هذا النظام بشتى أنحاء السلطنة من خالل 
أي من منافــذ (مركز العنايــة باإلطارات) 

التابع ملركز تاول للســيارات - بريجستون؛ فضال 
عن فروع (فريســت ســتوب)؛ و(مراكز إطارات 
وميكــن  األســاطيل).  (نقطــة  أو  الشــاحنات) 
االســتفادة مــن هذا التســهيل لكافــة مختلف 
القياســات واملوديالت لعالمــات: بوتنزا، تورانزا، 
دويلر وإيكوبيا لسيارات الركاب وسيارات الدفع 

الرباعي، وحتى إطارات الشاحنات والحافالت.
ومبناســبة اإلعالن عن العرض املشرتك، قال جاى 
شانكر، مدير عام قسم إطارات بريجستون، مركز 
تاول للســيارات: ميكن أن يصبح تغيري اإلطارات 
أحيانــا قضية مكلفة جدا ترهــق كاهل امليزانية 
الشــخصية الشــهرية بأكملهــا، كــام أّن تكلفة 
املعيشــة اليــوم يف اتجــاه تصاعــدي؛ ونحن يف 
رشاكة مركز تاول للسيارات مع بنك مسقط قررنا 
تقديم خطة ســداد ُمَيّرسَة بــدون فوائد لجميع 
عمالئنــا الكــرام ليســتبدلوا إطاراتهم بســهولة 
باســتخدام بطاقــات بنــك مســقط االئتامنية 
وتســديد املبلغ عىل مدى ١٢ شــهرًا، فحني يتم 
تقّســيم األعباء املالية عىل ١٢ شهرًا، تصبح إدارة 

امليزانيات الشخصية أسهل بكثري.“

. .
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عواصم - الوكاالت
قال املرصد الســوري لحقوق اإلنســان إن قتاال 
اندلــع رشقي دمشــق بــني مقاتــيل املعارضة 
والقوات الحكومية أمس للمرة األوىل منذ أعلن 
الجانبــان وقفا إلطالق النار يف مطلع األســبوع 
كام أصابت رضبات جويــة جيبا محارصا تحت 
ســيطرة املعارضــة. وقال املرصــد إن الرضبات 
الجوية عــىل ثالث بلــدات يف الغوطة الرشقية 
قتلت طفال وأصابت ١١ مدنيا آخر لريتفع عدد 
املصابني والقتىل إىل نحو ٥٥ مدنيا خالل الثامين 
واألربعني ساعة املاضية. ومن املتوقع أن يرتفع 

العدد.
وكان املرصد أعلن أمس ســقوط أول ضحايا من 
املدنيــني منذ بدء الهدنة املدعومة من روســيا 
يوم السبت. ونفت روســيا تقارير عن رضبات 
جوية يــوم الثالثــاء واصفة ذلــك بأنه "محض 

أكاذيب" تهدف إىل تشويه جهود إحالل السالم 
التي تبذلها.

ووقعــت اشــتباكات أمس حول عــني ترما عىل 
الطــرف الغــريب للغوطــة الرشقيــة. والغوطة 
الرشقيــة هــي املنطقــة الرئيســية الوحيــدة 
الواقعة تحت ســيطرة املعارضة قرب العاصمة، 

وتحارصها قوات الحكومة السورية منذ ٢٠١٣
وأفادت رســالة أطلعت عليها رويرتز أمس بأن 
الواليات املتحدة والسعودية وبريطانيا وفرنسا 
ودول أخــرى طلبــت من مجلــس األمن اتخاذ 
إجــراء لضامن وصــول قوافل املســاعدات إىل 

ماليني السوريني يف ظل تراجع العنف.
ويف توبيخ للرئيس السوري بشار األسد وحليفتيه 
روســيا وإيران، أثارت الرســالة التي وقعها ١٤ 
رئيس بعثة دبلوماســية يف جنيــف "قلق كبريا" 
بشأن تنفيذ سبعة قرارات ملجلس األمن تتعلق 
بوصول املســاعدات اإلنسانية يف سوريا. ومل يرد 

أحد من البعثة السورية يف جنيف عىل اتصاالت 
هاتفيــة أو رســالة بالربيــد اإللكــرتوين لطلب 

التعليق. 
وقالــت وزارة الخارجيــة األمريكية خالل زيارة 
دولــة يقوم بهــا رئيس الــوزراء اللبناين ســعد 
الحريــري إىل الواليــات املتحدة إن واشــنطن 
ســتقدم مســاعدات إضافيــة للبنــان حجمها 
١٤٠ مليون دوالر ملســاعدة الالجئني السوريني 

واملناطق التي تستضيفهم.
ويســتضيف لبنان ١٫٥ مليون الجئ سوري فروا 
من الرصاع املســتمر منذ أكرث من ست سنوات 

بسوريا ويشكلون اآلن نحو ربع سكان البالد.
وقالت وزارة الخارجية إّن املساعدات اإلضافية 
تعنــي أّن الواليات املتحــدة قدمت للبنان أكرث 
من ١٫٥ مليار دوالر كمســاعدات إنســانية منذ 
بدء الرصاع السوري عام ٢٠١٢. وقالت الحكومة 
اللبنانيــة يف (خطة االســتجابة لألزمــة ٢٠١٧-

٢٠٢٠) إنها بحاجة إىل ٢٫٨ مليار دوالر للتعامل 
مع تحديات استضافة الجئني.

وستســتخدم األموال األمريكيــة لتوفري الغذاء 
واملأوى واملســاعدة الطبية لالجئني الســوريني 
واملناطــق اللبنانيــة املضيفــة. وقالــت وزارة 
الخارجيــة األمريكية يف بيان إّن املال ســيدعم 

أيضا مشاريع البنية التحتية للمياه والرصف.
وقال الرئيس األمرييك دونالد ترامب األســبوع 
الجاري بعــد اجتامعه بالحريــري إن الواليات 
املتحــدة ســتواصل دعمها للجيــش اللبناين يف 
حربــه للحيلولة دون اكتســاب تنظيــم الدولة 
اإلسالمية وجامعات متشددة أخرى موطئ قدم 

داخل البالد.
وقالت وزارة الخارجية "نشجع املانحني اآلخرين 
عىل االنضامم لنا يف توفري مســاعدات إنســانية 
إضافية للمتأثرين باألزمة الســورية مبا يف ذلك 

الوفاء بالتزامات جرى التعهد بها من قبل".

بريوت - الوكاالت
أعلــن اإلعالم الحــريب التابع لحزب الله عن ســيطرة 
مقاتــيل الحــزب عىل معظم املســاحة التــي كانت 
تحت سيطرة مسلحي هيئة تحرير الشام التي كانت 
معروفــة بالنــرصة يف جــرود عرســال الحدودية بني 
لبنان وســوريا. وقال الحزب إّن مقاتــيل الهيئة باتوا 
محارصيــن يف منطقــة تعرف باســم املالهي ووادي 
حميد عىل تخوم بلدة عرســال.  يذكر أّن وجود آالف 
الالجئني السوريني يف تلك املنطقة يجعل املعارك فيها 
حساســة. وكانت قوات تابعة لحــزب الله قد نفذت 
عملية هجوميــة يف الجبال املطلة عىل عرســال قال 
الحزب إّنها تهدف إلخراج املسلحني من آخر معاقلهم 

عىل الحدود بني سوريا ولبنان، يوم الجمعة املايض.
واســتهدفت العملية مسلحني من املعارضة السورية 
ينتمي معظمهم لجبهة فتح الشام، التي كانت ُتعرف 
بالنرصة ســابقا. ويف هذه األثناء أفادت وسائل إعالم 
محليــة أّن قوات الجيش عززت من إجراءاتها األمنية 
يف محيط مدينة عرسال ملنع تسلل أي عنارص مسلحة 
إليها بســبب العمليات العســكرية لحــزب الله عىل 

تخوم املدينة.

مومباي - رويرتز
قال مســؤول بالرشطة الهنديــة أمس إّن العدد 
اإلجاميل لضحايــا انهيار مبنى من أربعة طوابق 
يف ضواحي مدينة مومباي ارتفع إىل ١٧ مع قيام 
فــرق اإلنقاذ برفع األنقاض بحثا عن األشــخاص 

الذين ما زالوا محارصين تحتها.
وكان املبنــى الذي بني قبــل ٤٠ عاًما ويقع يف 
ضاحيــة جاتكوبار بــرشق مومباي يضــم دارا 
للرعايــة يف الطابق األريض وعائالت من ثالثة أو 

أربعة أفراد يف كل طابق من الطوابق األخرى.
فيشــواناث  مومبــاي  بلديــة  رئيــس  وقــال 
ماهاديشــوار للصحفيني يــوم الثالثاء "املبنى مل 
يكن عىل قامئة املباين املتداعية.. سنتحرى ما إذا 

كان املبنى سقط بسبب تغري يف الهيكل".
واستمرت عمليات البحث واإلنقاذ وسط هطول 
متقطع لألمطــار يوم األربعــاء. ويف عام ٢٠١٣ 
قتــل ١٤٥ شــخصا يف انهيــار ثالثــة مبان حول 
مومبــاي، وهو أكرب عدد يلقى مرصعه يف انهيار 

مبان خالل عام واحد يف اآلونة األخرية.

لوكسمبورج - رويرتز
قضــت محكمة العــدل األوروبية التابعــة لالتحاد 
األورويب أمــس بإبقــاء حركــة املقاومة اإلســالمية 
الفلســطينية (حامس) عىل قوائم اإلرهاب باالتحاد 
ورفع اسم جبهة منور تحرير تاميل إيالم الرسيالنكية 

االنفصالية.
وألغــى قضاة محكمة العدل رأيــا للمحكمة العامة 
عام ٢٠١٤ بــأّن مجلس االتحاد األورويب املؤلف من 
٢٨ دولة ليس لديه أدلة كافية لالســتمرار يف تجميد 

أصول حامس وفرض حظر سفر عىل أعضائها.
وكانــت املحكمة العامة وهي محكمة أدىن قد رأت 
أن إدراج حــامس عىل قوائم اإلرهــاب اعتمد عىل 
تقارير إعالمية وتقارير عىل اإلنرتنت وليس بناء عىل 

قرارات "جهة مختصة". 
ولكن محكمة العــدل األوروبية قالت يوم األربعاء 
إن اإلدراج عــىل قوائــم اإلرهاب يتطلــب قرارًا من 
جهــة مختصة حينــام يتعلق بإدراج كيــان ما ألول 
مــرة، وال يحتــاج األمر هذا لدى إبقــاء هذا الكيان 
عىل تلك القوائم. وتابعــت "املجلس قد يبقي عىل 
شــخص أو كيان مــا عىل القوائــم إذا توصل إىل أن 
هناك خطرا مستمرا من هذا الشخص أو الكيان فيام 
يتعلق باألنشــطة اإلرهابية التي بررت إدراجهم من 
األســاس". وأضافت أن املحكمة العامة عليها فحص 

الحقائــق والحجج التي مل تفحصهــا يف حكمها عام 
٢٠١٤. ويف الوقت نفســه قضــت املحكمة برضورة 
رفع اسم جبهة منور تحرير تاميل إيالم الرسيالنكية 

االنفصالية من قامئة االتحاد األورويب لإلرهاب.
وقالت املحكمة إن االتحاد مل يقدم أي أدلة عىل خطر 
تنفيذ منور التاميل هجامت بعد هزميتهم العسكرية 
يف ٢٠٠٩. وأضافــت "ومن ثــم تؤكد محكمة العدل 
إلغاء استمرار تجميد أموال جبهة منور تحرير تاميل 

إيالم". ووضعت قامئة االتحاد األورويب لإلرهاب بعد 
هجامت ١١ سبتمرب عام ٢٠٠١ وجرى تحديثها آخر 
مرة يف يناير وتضم أســامء ١٣ شــخصا و٢٢ منظمة 
مثل الحــزب الشــيوعي الفلبيني وحركــة الطريق 
امليضء املتمردة يف بريو. وحامس مدرجة منذ ٢٠٠٣ 
وجناحها العســكري كتائب عز الدين القسام مدرج 
منــذ ٢٠٠١. وأضيفت جبهة منور تحرير تاميل إيالم 

يف عام ٢٠٠٦.

روما – رويرتز
قال رئيــس الوزراء اإليطايل باولــو جنتيلوين أمس إّن 
الحكومــة الليبية التــي تتخذ من طرابلــس مقرا لها 
دعت ســفنا حربيــة إيطاليــة إىل مياههــا اإلقليمية 

للمساعدة يف مكافحة تهريب البرش.
وكان رئيس الــوزراء الليبي فائز الــرساج الذي يرأس 
الحكومــة املدعومة من األمم املتحدة يف طرابلس قد 
رفض الســامح لبعثة صوفيا التابعــة لالتحاد األورويب 
ملكافحة تهريــب البرش يف البحر بدخول املياه الليبية 
وعطل جهودهــا لوقف التهريب منذ بــدء دورياتها 
يف عــام ٢٠١٥. وأعلن الرساج تغيــري موقفه بعد يوم 
من اتفاقه مع خليفة حفرت القائد العســكري يف رشق 

ليبيا عىل وقف مرشوط إلطالق النار وإجراء انتخابات 
العــام املقبل. وقال جنتيلوين "قبل بضعة أيام أرســل 
يل الرئيــس الرساج خطابــا طلب فيه مــن الحكومة 
اإليطالية الدعم الفني من سفن البحرية اإليطالية يف 
إطار الجهود املشرتكة ملكافحة تهريب البرش". وأضاف 
أّن الطلــب، يف حالــة موافقــة الربملان عــىل دعمه، 
"رضوري.. وســتنفذه يف املياه الليبية ســفن سرتسلها 
إيطاليا". وأرسل مهربو البرش، الذين ينشطون يف ليبيا 
يف ظــل إفالت مــن العقوبة القانونيــة، مئات اآلالف 
مــن املهاجرين إىل إيطاليا عرب البحــر منذ بداية عام 
٢٠١٤. وقــادت إيطاليــا جهود دعم قــدرة ليبيا عىل 
محاربــة تهريــب البــرش ووقعت اتفاقا مــع الرساج 
يف فرباير شــباط تعد فيه بتمويل مباليــني من اليورو 

لكــن جهودها لحمل الحكومتني املتنافســتني يف ليبيا 
عــىل الجلوس إىل مائدة املفاوضــات مل تنجح.  ووجه 
الرئيــس الفرنيس إميانويل ماكرون شــخصيا الفصيلني 
الليبيــني إىل اتفاق لكنه اســتبعد إيطاليا من العملية 
مام أثار غضب بعض املسؤولني يف روما.  وقال مصدر 
مــن الحكومة اإليطالية إن عددا محدودا من ســفن 
البحريــة اإليطاليــة املجهــزة بأحــدث تكنولوجيات 
املراقبــة ميكــن أن يســاعد الليبيني يف وقــف زوارق 
الهجرة قبل إبحارها. وغــرق ٢٣٠٠ مهاجر حتى اآلن 
هذا العــام يف البحر قبالة ليبيــا.  وأضاف املصدر أن 
ذلك قد يغري الوضع متاما.  وقال جنتيلوين إن تفاصيل 
التعــاون البحــري اإليطايل الليبي مل تحــدد بعد لكن 

وزارة الدفاع تعمل بالفعل عىل وضع خطة. 

ودربــت إيطاليــا واالتحاد األورويب أفــرادا من حرس 
الســواحل التابــع لحكومــة طرابلس والــذي يوقف 
املزيد مــن املهاجريــن ويعيدهم إىل الشــاطئ قبل 
أن يصلــوا إىل املياه الدولية حيــث عادة ما تلتقطهم 
سفن مســاعدات إنسانية.  وبســبب روايات مروعة 
عــن انتهاكات وقتل واســتعباد للمهاجريــن يف ليبيا 
انتقدت منظامت إنســانية إيطاليــا واالتحاد األورويب 

ملساعدتهام ليبيا عىل إغالق مسارات الهجرة. 
ووصفــت وكاالت تابعة لألمم املتحــدة كذلك مراكز 
اعتقال تابعة لحكومة طرابلس يحتجز فيها املهاجرون 
بعــد التقاطهم مــن البحر بأنها غري إنســانية. وتقول 
املنظــامت اإلنســانية التــي زارت هــذه املراكز إنها 
مكدسة وال تقدم رعاية صحية وال توفر طعاما كافيا.

لندن - رويرتز
قالــت وزارة الخارجية الربيطانيــة أمس إن بريطانيا 
مل تعــد تنصــح رعاياهــا بعــدم الســفر إىل معظم 
أنحــاء تونس مبا يف ذلك العاصمــة ومعظم املقاصد 
الســياحية وهو ما رحبت به تونــس التي قالت إّن 

القرار "يفتح آفاقا جديدة للسياحة".
ويف يونيو ٢٠١٥ قتل مســلح ٣٠ بريطانيا يف منتجع 
سوســة ويف الشــهر التايل غريت الحكومة إرشاداتها 
للســفر لتنصــح رعاياها بعدم الســفر إىل تونس إال 
للرضورة القصوى.  وقبلها بثالثة أشهر قتل مسلحان 

آخران ٢١ ســائحا غربيا يف هجوم عىل متحف باردو 
بالعاصمــة تونس. وتبنــى تنظيم الدولة اإلســالمية 
الهجومني. ومنذ ذلك الوقت تكافح الحكومة النعاش 
قطاع الســياحة الحيــوي من جديد بعد أن ســجل 

تراجعا حادا بسبب الهجومني.
وقــال أليســتري بريت وزيــر الدولة لشــؤون الرشق 
األوســط وشــامل أفريقيــا "هذا التحديــث يعكس 
أحــدث تقديراتنا بأن الخطر الــذي يواجه املواطنني 
الربيطانيــني يف تونــس تغري".  وأضــاف "هذا يرجع 
يف جــزء منه إىل التحســينات األمنية التــي أدخلتها 
الســلطات وصناعة السياحة التونسية منذ الهجامت 

املأساوية يف ٢٠١٥ بدعم من اململكة املتحدة ورشكاء 
دوليني".

غــري أن الحكومة الربيطانية حــذرت من أنه ال تزال 
توجــد مخاطر عــىل الربيطانيني وقالــت إنها تنصح 
بعدم الســفر إىل بعــض مناطق تونس مبــا يف ذلك 

املناطق القريبة من الحدود الليبية.
وتعليقــا عىل القرار الربيطاين قالت وزيرة الســياحة 
التونســية ســلمى اللومي لرويرتز "قــرار مهم جدا 
يفتح آفاقا جديد للسياحة التونسية لتعود من جديد 
وسيعطي القرار انطالقة جديدة للسياحة يف تونس".

وأشارت إىل أن رفع الحظر الربيطاين رسالة للعامل بأن 

تونس مؤمنة اآلن بشكل جيد وأضافت أن قرار رفع 
الحظر لن يوقف جهود الســلطات التونسية لتعزيز 
أمن الســياح واملنشــأت الســياحية واملطارات وكل 

مكان يف البالد.
وتتوقع الحكومة التونسية منو عدد السياح األجانب 
بنحــو ٣٠ يف املئــة يف ٢٠١٧ مقارنة مع العام املايض 
مدفوعا باستقرار األوضاع األمنية وارتفاع الحجوزات 
حتــى نهاية العام الحــايل.  ومتثل صناعة الســياحة 
حــوايل مثانية باملئة مــن الناتج املحــيل اإلجاميل يف 
تونس وهي أكــرب موفر لفرص العمــل بعد القطاع 

الزراعي.
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بريوت - رويرتز
َنَقلْت َوَســائل إعالم رســميَّة عــن الرئيس 
اإليراين حسن روحاين، قوله أمس إنَّ طهران 
سرتد "ردا مناسبا" عىل أيِّ عقوبات جديدة 
تفرضها الواليات املتحدة ضدها؛ مام ُيلِقي 
مبزيــد مــن الشــكوك عىل مصــري االتفاق 

النووي اإليراين الذي أبرم يف ٢٠١٥.
وصــوَّت مجلــس النــواب األمريــيك، يوم 
الثالثاء، لصالــح فرض عقوبات جديدة ضد 
إيران وروســيا وكوريــا الشــاملية، لكنَّ مل 
يتضح بعد متى سريســل مــرشوع القانون 
إىل البيت األبيــض حتى يوقع عليه الرئيس 

دونالد ترامب ليصبح قانونا أو يرفضه.
ونقلْت وســائل اإلعالم عن روحــاين قوله: 
إنَّ القــرآن الكريم يدعو إىل معاملة األعداء 
باملثل فيام يتعلق بااللتزام باالتفاقات. لكن 
روحــاين أضاف بــأن "القــرآن يدعو كذلك 

إىل أنه يف حالة ســعي األعــداء بجدية نحو 
الســالم ورغبتهــم يف تنحية العــداء جانبا 
والتعامل معــك بصورة مالمئــة فإن عليك 
حينئــذ فعل املثل أيضا". وقــال إن الربملان 
ســيتخذ خطــوات مبدئيــة للــرد عىل أي 
تحركات أمريكية، وإن أي خطوات رضورية 

أخرى سيتم اتخاذها أيضا.
وأصدر ترامب تهديدا مســترتا إليران، أمس 
األول، حثهــا عىل االلتزام بــرشوط االتفاق 
النــووي مع القــوى الكــربى وإال واجهت 

"مشكالت كبرية جدا".
وبعد أسبوع من إعالن ترامب التزام إيران 
باالتفاق النووي، الذي تفاوض عليه الرئيس 
األمرييك الدميقراطي الســابق باراك أوباما، 
أوضــح ترامب أنه ما زال قلقــا للغاية من 

طهران.
ويبــدو الجانــب اإليــراين قلقــا كذلك من 
واشنطن؛ إذ أصدر أحد قادة الحرس الثوري 

تهديدا مامثال أمس. ونقلت وكالة تســنيم 
لألنباء عن العميد مسعود جزائري املتحدث 
باسم القوات املسلحة اإليرانية، قوله أمس: 
"عــىل حكومة ترامب التدقيــق والحذر يف 
توجهاتهــا العســكرية بالقرب مــن مجال 
الثورة اإلســالمية أكرث من السابق". وأضاف 

بأنَّ القوات املسلحة اإليرانية "سيكون لديها 
مواجهة حازمة مع املامرســات الشــيطانية 
األمريكيــة". مضيفا: "ســرتجع عواقب أي 
ترصف غــري أخالقي جديــد يف املنطقة إىل 

أمريكا الرشيرة واملغذية لإلرهاب".
وُنقل عن قائد الحــرس الثوري محمد عيل 

جعفــري، األســبوع املايض، قولــه: إنَّ عىل 
الواليــات املتحــدة نقــل قواعدهــا بعيدا 
وتجنب "الحســابات الخاطئة" فيام يتعلق 

بفرض عقوبات جديدة عىل طهران.

وللواليات املتحدة قواعد يف قطر والكويت 
يف الجهــة املقابلــة إليــران مــن الخليــج، 
ويتمركــز األســطول األمريــيك الخامس يف 

البحرين.
وعىل جانــب آخر، قالــت وزارة الخارجية 
الفرنســية، أمس، إنَّ العقوبــات األمريكية 
الجديدة ضد إيران وروسيا وكوريا الشاملية 
تبــدو مخالفة للقانون الــدويل؛ ألنَّ نطاقها 
الجغــرايف ميتــدُّ خــارج األرايض األمريكية. 
وذلــك بعــد أن صــوَّت مجلــس النــواب 
األمريــيك بأغلبية كبرية لصالــح فرض تلك 

العقوبات التي قد ترض برشكات أوروبية.
وقالــْت وزارة الخارجيــة -يف بيــان- إنَّــه 
يجب تعديل القوانني الفرنســية واألوروبية 
لتالئم تلك العقوبات. مضيفة بأنه ستكون 
هناك رضورة لعقد مناقشــات عىل مستوى 
االتحاد األورويب بسبب التأثري املحتمل عىل 

مواطنني ورشكات أوروبية.

لوكسمبورج - الوكاالت
قالــْت املحكمــة العليــا يف االتحــاد األورويب 
إن القانــون الذي يلــزم طالبي اللجــوء تقديم 
طلباتهــم يف أول بلد يصلون إليه، ُملزِم حتى يف 
الحاالت االستثنائية. وميكن أن يؤثر هذا الحكم 
الذي صدر يف قضية رفعتها النمســا وســلوفينيا 
عىل مصري املئات من طالبي اللجوء الذي وصلوا 

خالل أزمة اللجوء عامي ٢٠١٥-٢٠١٦.
وكانــت القضايــا املرفوعــة تتعلــق بعائلتــني 
أفغانيتني ورجل سوري قدموا طلب اللجوء بعد 
مغادرتهــم كرواتيا. وقالت املحكمة إن البت يف 
القضايا منوط بكرواتيا. وقد نشأت األزمة صيف 
عام ٢٠١٥ حني تدفق مليــون الجئ عرب أوروبا 

الغربية.
ووفقا ملا يســمى قانون دبلن، فإن عىل الالجئني 
تقديم طلب اللجوء يف أول دولة من دول االتحاد 
األورويب يطــأون أرضهــا، لكن أملانيــا جمدت 
تطبيــق هذا النظام يف حال الالجئني الســوريني 
ومل تعدهــم إىل أول بلد وطأتــه أقدامهم. وقد 
وصل املئات وأحيانا األلوف كل يوم إىل األرايض 
النمســاوية ابتداء من شــهر أغســطس يف عام 

٢٠١٥ عرب املجر ومن ثم عرب سلوفينيا.
وقد أراد الكثريون مواصلــة طريقهم إىل أملانيا، 

لكــن ٩٠ ألفــا منهــم بقــوا يف النمســا، وهم 
يشــكلون ١ يف املئة مــن عدد الســكان. وكان 
بينهم شــقيقتان أفغانيتان هام خديجة وزينب 
جعفــري، وأطفالهام الذين وصلــوا إىل الحدود 
النمساوية يف شــهر فرباير عام ٢٠١٦، لكنهم مل 

مينحوا اللجوء، بعكس أفغان آخرين.
ورفعــت قضية األختــني جعفــري إىل محكمة 
العدل األوروبية، إضافة إىل قضية من سلوفينيا 
تطال الجئا ســوريا، وجاء الحكــم بأن عبورهم 
الحدود الكرواتية مخالــف لقانون دبلن. وقال 
املحامــي النمســاوي كليمــن النــر، إنَّ حكم 

املحكمــة األوروبيــة ســيطال مئــات الالجئني. 
وقالت املحكمــة يف حيثيات حكمها إن بإمكان 
الدول األوروبية إبــداء يشء من التضامن تجاه 
حــاالت محددة، مســتندين إىل بنــد خاص يف 

القانون.
وكان االتحــاد األورويب قــد وافــق عــىل إعادة 
توطــني ١٦٠ ألــف الجئ من اليونــان وإيطاليا 
وصلــوا إىل هناك وقــت الذروة، لكــن مل يجر 
سوى توطني ٢٤٦٠٠ شخص حتى اآلن. وطالبت 
كل من املجر وبولندا وســلوفاكيا بإلغاء سياسة 

"إعادة التوطني"، لكن طلبها رفض.

املنامة - الوكاالت
اتَّهمت البحرين ٦٠ شــخصا بتشــكيل "جامعة 
إرهابية"، وقالت مصادر قضائية إنَّ األشــخاَص 
الســتني جميعهم من الشــيعة، ويأيت االتهام يف 
الوقت الذي تشــدد فيه السلطات من قبضتها 

عىل املعارضة.
ويواجــه املتهمون محاكمة جامعية، تبدأ يف ٢٢ 
أغســطس التهامهم بتهم؛ من بينها: "تشــكيل 
جامعــة إرهابيــة، والتدريــب عىل اســتخدام 
الســالح واملتفجــرات؛ بهدف تنفيــذ هجامت 
إرهابيــة وقتل أفــراد الرشطة عمدا"، بحســب 
ما قاله املحامــي العام أحمد الحامدي. وأضاف 
الحامدي -الذي يــرأس نيابة الجرائم اإلرهابية- 
بأن من بني املتهمني "٣٦ متهام محبوســا، و٢٤ 

متهام هاربا".
وقالت وكالة األنباء الرســمية إن ١٣ شخصا من 

املتهمــني "فروا إىل إيــران، والعــراق، وأملانيا"، 
وســوف يحاكمون غيابيا. وأضافــت الوكالة أن 
"قــادة وأعضاء هــذا التنظيم أعــدوا وخططوا 
لعدد مــن الجرائــم اإلرهابية بغــرض اإلخالل 
بالنظــام العام وتعريض ســالمة اململكة وأمنها 
للخطــر، واإلرضار بالوحــدة الوطنيــة، وعرقلة 

السلطات العامة عن مامرسة أعاملها".
ونقلــت وكالة فرانس برس عــن مصدر قضايئ، 
اشــرتط عدم الكشــف عــن هويتــه، قوله إن 

املتهمني الستني جميعهم من الشيعة.
وقد ســجنت الســلطات مئات األشــخاص منذ 
٢٠١١، لصلتهــم باالحتجاجــات التــي قادهــا 
الشيعة، مطالبني بحكومة منتخبة يف البالد التي 
تحكمها أرسة آل خليفة منذ ٢٠٠ عام. وســجن 
عــدد من رجــال الديــن والناشــطني البارزين، 
من بينهم مســلمون ســنة، وجــرد بعضهم من 

الجنسية، التهامهم بقذف الدولة.

القاهرة - رويرتز
قالــْت وزارة الداخلية املرصيــة -يف بيان، أمس- 
إنَّ أربعة مســلحني لقوا مرصعهم يف اشــتباك مع 
الرشطة مبدينة الســادس مــن أكتوبر يف محافظة 
الجيزة املجــاورة للقاهرة. وأضافــت بأن من بني 
القتىل اثنان اشــرتكا يف هجوم شنه ثالثة مسلحني 
يف ١٤ يوليو عىل سيارة رشطة قرب منطقة سقارة 
السياحية يف البدرشــني بالجيزة، قتلوا فيه خمسة 
من رجال الرشطة، واســتولوا عىل أسلحتهم والذوا 
بالفــرار. ومل تعلن أي جهة حتى اآلن مســؤوليتها 

عن هجوم البدرشني.
وقال بيان الداخلية إن املســلحني القتىل ينتمون 
إىل "إحدى البؤر التكفرييــة التي ينتهج عنارصها 
أســلوب العنف مبنطقة جنــوب الجيزة". وأضاف 
بأنَّ اثنني من القتىل "شاركا ىف رصد تحركات القوة 
األمنية" بالبدرشني. وتابع أن الرشطة حاولت إلقاء 
القبض عىل األربعة لكنهم بادروا "بإطالق النريان 
عــىل القوات مام اضطرها ملبادلتهم التعامل". ومل 

يحدد البيان وقت وقوع االشتباك.
وقال إنَّ الرشطة عرثت معهم عىل أربع بنادق آلية 
من بينها اثنتان من األســلحة التي اســتوىل عليها 
منفذو هجوم البدرشني. وأضاف أن قوات الرشطة 
عرثت أيضا عىل "كميات من املواد املســتخدمة ىف 

تصنيــع العبوات املتفجــرة". وتواجه مرص تحديا 
أمنيا ميثلــه متشــددون موالون لتنظيــم الدولة 
اإلســالمية يف محافظة شامل ســيناء، ومتشددون 
آخرون ركزوا هجامتهم عىل محافظات يف الوادي 

والدلتا.
ويأيت إعالن مقتل أربعة مســلحني يــوم األربعاء 
بعــد أن قالت وزارة الداخلية يوم األحد إن مثانية 
من أعضاء جامعــة اإلخوان املســلمني املحظورة 
قتلوا يف اشــتباك مع الرشطــة يف صحراء محافظة 

الفيــوم جنــوب غريب القاهــرة. وقالــت: القتىل 
الثامنيــة أعضــاء أيضا جامعة مســلحة تســمى 
نفســها حركة ســواعد مرص (حســم) التي تقول 
الحكومة إنهــا الذراع املســلحة للجامعة. وتنفي 
جامعة األخوان املسلمني انخراطها يف العنف. ومل 
تنسب حســم نفســها لإلخوان يف أي وقت.  كام 
أعلنت وزارة الداخلية يوم الجمعة أن متشددين 
ينتميان لحركة حســم قتال يف اشتباك مع الرشطة 

يف محافظة الفيوم جنوب غريب القاهرة.

قندهار - رويرتز
قاَل متحدٌث عســكريٌّ يف أفغانســتان، أمس، إنَّ 
ُمقاتــيل حَرَكة طالبان َقَتلــوا ٣٠ جنديا يف هجوم 
عىل قاعدة للجيش، يف إقليم قندهار، فيام يستعر 

القتال يف أنحاء البالد.
وقال صديق عيىس املتحدث باسم الفيلق ٢٠٥ يف 

قندهار بجنوب البالد، إنَّ طالبان هاجمت موقعا 
يف منطقة خاكريز إىل الشــامل من مدينة قندهار 
خالل الليل، وســيطرت عىل املوقع واستولت عىل 
أسلحة ومركبات. وأضاف: "نتيجة للقتال لقي ٣٠ 
من أفراد الجيش مرصعهم وأصيب آخرون". لكنَّ 
ك يف عدد  الجرنال إمام نزار قائد الفيلق ٢٠٥ شــكَّ
القتىل، وقال إنَّ تعزيزات وصلت لصد املتمردين.

وجــاء الهجوم بعد أيام مــن قتال عنيف يف أنحاء 
أفغانســتان وســلط لضوء عىل التدهــور األمني 
املســتمر يف معظم أجزاء البالد التي شهدت أيضا 
سلســلة من الهجامت الكربى يف مــدن من بينها 
العاصمــة كابــول. وقال املتحدث الرئييس باســم 
طالبــان، أمــس، إن مقاتــيل الحركة عىل وشــك 
الســيطرة عىل منطقة وايجال يف إقليم نوريستان 

برشق البالد بعد يوم من ســيطرتهم عىل منطقة 
جاين خيل يف إقليم بكتيا إىل الجنوب.

وخالل األســبوع املــايض، ســيطرت الحركة عىل 
مناطــق يف إقليمي غــور يف الغــرب وفارياب يف 
الشــامل، لكــن وزارة الدفــاع قالــت إن القوات 
اســتعادت منطقــة كوهيســتان يف  الحكوميــة 

فارياب.

كراكاس - رويرتز
ا ملدة  بــدأْت املعارضة يف فنزويال، أمــس، إرضابا عامٍّ
يومني، يف مسعى أخري للضغط عىل الرئيس نيكوالس 
مادورو للتخيل عن انتخاب جمعية تأسيســية، يقول 

منتقدوه إنَّها سرتسخ حكم الفرد.
ويف األسبوع املايض، شارَك املاليني يف إرضاب ملدة ٢٤ 
ساعة؛ شمل: إغالق املؤسسات والتزام املنازل وإغالق 

الشوارع أو هجرها.
ومنــذ فجر أمس، تجمع البعض يف أجزاء من كراكاس 
إلغالق الشوارع بالقاممة والحجارة والرشائط، يف حني 
واصلت املقاهي اإلغالق. لكن ال يزال بالشوارع أناس 

قرروا الذهاب ألعاملهم.
وقالت فلور النز (٦٨ عاما) -التي كانت تقف وســط 
مجموعة من النســاء ُيغلقن مدخل طريق رسيع يف 
رشق العاصمة بالحبال وألواح من الصلب- "نريد أن 
نشــل الحركة باملدينة كلهــا". وقالت كليتيس خافيري 
(٤٥ عاما) الواقفة بجوارها: "ســأبقى هنا ٤٨ ساعة. 

هذا هو السبيل الوحيد إلظهار أننا لسنا مع مادورو. 
هم قلة لكنهم ميلكون السالح واملال".

وتصــف املعارضــة -التــي أصبحت تحظــى بتأييد 
األغلبيــة بعد أن عاشــت ســنوات يف الظــل يف عهد 

الرئيس الســابق هوجو تشافيز- الجمعية التأسيسية 
التــي يريد مــادورو تشــكيلها بأنها مهزلــة تهدف 

بوضوح إلبقائه يف السلطة.
ويــرص مــادورو -الــذي يصــف نفســه بأنــه "ابن 

تشافيز"، ورافع لواء مرشوع "اشرتاكية القرن الحادي 
والعرشيــن"- عىل إجــراء التصويت عــىل الجمعية 
التأسيســية الجديدة يوم األحد رغم الضغط املتزايد 
بالداخــل والخــارج مبــا يف ذلــك تهديــد بعقوبات 

اقتصادية أمريكية.
ويقــول مــادورو (٥٤ عامــا) إن انتخــاب جمعيــة 
تأسيسية مؤلفة من ٥٤٥ مقعدا يهدف لوضع السلطة 
يف يد املواطن العادي. وسيحق للجمعية إعادة كتابة 
الدستور وحل الهيئة الترشيعية الحالية التي تقودها 
املعارضة. وعن التصويت الذي ســتقاطعه املعارضة 
قال مادورو ألنصاره: "ســنختار بني الحرب والسالم.. 
املســتقبل واملايض.. سيادة الشــعب وانقالب األقلية 
اإلمربيايل". وســتعمل الرشكات اململوكــة للدولة، مبا 
يف ذلــك رشكة النفط الفنزويليــة (يب.دي.يف.إس.إيه) 
والتي تدر ٩٥ باملئة مــن عائدات صادرات النفط يف 
البالد، كاملعتاد. وقال موظفون بالقطاع العام، الذين 
يبلغ عددهم ٢٫٨ مليون موظف، إن لديهم تعليامت 

صارمة بعدم التغيب عن العمل.
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مل يدر بخلدي يوماً أن أجد هذا الكم من نجوم الرياضة العاملية يف الســلطنة، األمر الذي مل يكن 
يتأىت لوال االســتغالل املثايل للمقومات السياحية ملحافظة ظفار عنوان األصالة والعراقة واألجواء 

الخريفية الساحرة.
أندية عاملية أوروبية بالتحديد تقيم معســكراتها االستعدادية للموسم الجديد يف محافظة ظفار؛ 
حيــث تم تجهيــز املالعب الخاصة بذلك مبا فيهــا مالعب الجامعات ومجمع الســلطان قابوس 
الشبايب للثقافة والرتفيه، وإقامة بطولة دولية عىل مجمع صاللة الريايض واستاد السعادة، بطولة 
شــهدت وتشــهد تألق الفت ألفضل العبي العامل مع حضور جامهريي غفري من الداخل والخارج، 
وقــد نال اإلعــداد – كام يبدو - عىل رضا األنديــة من أجهزة إدارية وفنيــة وحتى العبني؛ نظري 
تسخري كل اإلمكانيات وتوفري جميع التسهيالت، ولعلَّ وجود الخطط املستقبلية واستشعار قيمة 

االستثامر الريايض كان أحد أسباب هذا النجاح الرائع.
يف الطريق املؤدي لعني "صحلنوت" تفاجأت بتوقف بســيط للحركة بســبب مرور طواف ظفار 
للدراجات الهوائية، وانبهرت - الحقاً -  بانبهار األبطال املشــاركني يف الطواف الذي اعتربوه أحد 
أجمل ســباقات العامل؛ لتنظيمه واملسارات املختارة التي تعرب عن جامل ال مثيل له رغم صعوبته 
وخاصة املناطــق الجبلية املليئة بالتحديات الطارئة؛ كظهور بعــض الحيوانات أو انعدام الرؤية 
للضبــاب الكثيف، وكم كان جميًال منظر تتويج األبطال عند متحف أرض اللبان يف منطقة البليد 

األثرية مع وجود البطل املحيل بني الكبار.
حلبة الســباقات العاملية يف محافظة ظفار إضافة نوعية عىل مســتوى الســلطنة، وانطالق أحد 
جوالت العامل يف "الفورموال١" مع بدء موسم الخريف تعترب "رضبة معلم"، وحلبة "أوفري" مبسامها 
ذي الداللة الحضارية العميقة باتت معلام سياحيا أيضاً يقصده السياح من مختلف بلدان العامل، 
وأن نشــاهد فرق كالفراري واملرسيدس عىل أرض الســلطنة فهذا مكسب وأي مكسب لرياضتنا 
التــي تتواىل منجزاتها وإنجازاتها املختلفة، ولقد شــدين -أيضاً- عنــد التجمعات املائية الكبرية يف 
دربات وجرزيز واملغســيل وغريها العمل الرتويجي لالتحاد العامين للســباحة وإقامة مســابقة 

للغطس الحر بحضور أبطال السباحة العامليني األمرييك مايكل فيلبس واالسرتايل ايان  ثورب.
ما يثلج الصدر وجود مركز تأهيل وتدريب االبطال يف "مدينة الحق" باملحافظة وتقاطر مجموعة 
كبرية من نجوم العامل خاصة أبطال األلعاب الفردية كالقوى والتنس واختيارهم ملحافظة ظفار – 
بالتأكيد – مل يكن صدفة؛ بل عن وعي وتخطيط سليم، فهنا جاء النجوم لألجواء املثالية مع أرتفاع 
األرض عن سطح البحر ولالستشفاء وإعادة التأهيل الذهني والبدين لبطوالتهم القادمة، واألجمل 
من كل ذلك احتكاك رياضينا بهم واالستفادة الكبرية منهم يف ضوء االتفاق الذي أبرمه املركز مع 
هؤالء النجوم، إضافة للرتكيز الجيد عىل أبطال املســتقبل من الرباعم والنشء وأخذهم لجرعات 
تدريبية من كوكبة النجوم القدامى والخرباء العامليني من أمثال هشــام الكروج وبيت ســامرباس 
وغريهم والذين يلعبون نفس األدوار يف مراكز التأهيل األخرى بالجبل األخرض وخصب مبحافظة 

مسندم وقد يكون هناك مركزين جديدين يف جبل شمس وجزيرة مصرية حسب آخر األخبار.
: تريد لحم  عند الساعة الثانية مساًء ويف سهل أتني "تنزقت" من حلم اليقظة وصوت ينادي عيلَّ
"مقدد وال مشــاكيك" فقد تأخرنا عىل العائلة وعىل "البطون" التي تغيب معها "الذهون"، وحلم 
يقظتنــا صار يف "خرب كان" أو باألحــرى يف "مهب" الخريف الجميــل، وال مفاجأة يا رياضتنا وال 

هم يحزنون!!

 املعتصم البوسعيدي
`

أمسرتدام- رويرتز  
مل ترتــق العــداءة دافنه شــيربز ملســتوى 
التوقعــات يف أوملبياد ريو ٢٠١٦ لكن ملكة 
سباقات الرسعة الهولندية تشعر أنها باتت 
أقل ضغوطــا قبــل بطولة العــامل أللعاب 
القوى الشهر املقبل يف لندن حيث تعلمت 
دروسا مهمة من العام املايض. وقبل ألعاب 
ريو كان كثري من عشــاق الرياضة يرشحون 
شيربز للفوز بثنائية سباقي ١٠٠ و٢٠٠ مرت 
لكنها حصلت عىل فضية وحيدة يف ســباق 
٢٠٠ مــرت بعدمــا حلت خامســة يف نهايئ 

سباق ١٠٠ مرت.

وقالت للصحفيــني "عندما اتذكر ما حدث 
أجــده مشــهدا عبثيــا. الكل يريــد قطعة 
منــي. العام كلــه كان عبارة عــن لقاءات 
مع الرعاة ووســائل اإلعــالم. كل يشء كان 
جديدا بالنســبة يل". وتابعــت "لكني اآلن 
قضيت عــدة أســابيع بعيدا عــن األضواء 
ولذلك أشــعر باالســرتخاء وبضغــوط أقل 
وهــو ما أحتاجــه بالفعل. خفــت األضواء 
قليال لكني أيضــا حرصت عىل االبتعاد عن 
األضــواء. هذه مســرييت وارغب بشــدة يف 
احيائهــا". وتتعــاون شــيربز (٢٥ عاما) مع 
مدرب جديــد هو األمرييك رانا رايدر الذي 
وضــع لها برنامجا ركز عــىل إعدادها جيدا 

لبطولة العامل أكرث من املنافســة يف لقاءات 
الدوري املايس حيث تســعى شــيربز للفوز 
مبيداليتني يف بطولة العامل. ويف ســباق ١٠٠ 
مرت للســيدات ستحاول شيربز التغلب عىل 
الجاميكيــة إياليــن طومســون التي تدور 
بينهام منافســة حامية. وحققت طومسون 
أفضل زمــن هذا العــام. وقالــت العداءة 
الهولنديــة "إذا مل تؤمن بقدرتك عىل الفوز 
فال داعي للمشاركة من األساس يف سباقات. 

لكن يجب أيضا أن تتحىل بالواقعية".
ولــن تشــارك طومســون يف ســباق ٢٠٠ 
مــرت وهو ما يضــع شــيربز يف مواجهة مع 

األمريكية توري بوي عىل نيل الذهب.

ميونخ - الوكاالت
أكد رئيــس نادي بايرن ميونــخ أوىل هونيس أن 
بطــل الــدوري األملاين لكرة القــدم لن يدخل يف 
حرب الصفقات القامئة حاليا يف سوق االنتقاالت 

الصيفية، واصفا ما يحصل بـ"الجنون".
وقال هونيس لوكالة "ســيد" األملانيــة الرياضية 
التابعــة لفرانس برس، "ال أريد رشاء العب مقابل 
١٥٠ أو ٢٠٠ مليــون يورو، ال أريد أن أكون طرفا 

ىف هذا الجنون، هذا أمر نرفضه متاما يف بايرن".
وكشف هونيس من ســنغافورة حيث فاز بايرن 
عىل تشــيليس بطل إنجلــرتا ٣-٢ الثالثاء ويلتقي 
إنرت ميــالن اإليطايل الخميس ضمن كأس األبطال 
الدولية الودية، أن النادي البافاري مســتعد حتى 
لتخفيض مســتوى طموحاتــه، وال ميكن أن يضع 
الفــوز بلقب دورى أبطال أوروبا "كهدف له"، ىف 
ظل "هذا الجنون الذي يجتاح سوق االنتقاالت".

وأضــاف "هدفنا هــو أن نكون أبطــال الدوري 

األملــاين، وأن نذهــب إىل أبعد ما ميكن ىف الكأس 
األملانيــة وأن نلعــب يف دوري األبطال، نحن بني 
أفضــل ثالثــة أو أربعة فرق يف أوروبــا، وأي من 
الفــرق الثالثة أو األربعة بإمكانــه الفوز بدوري 

األبطال".
وكرث يف الســاعات األخرية الحديــث عن إمكانية 
انتقال الربازييل نيامر من برشــلونة اإلســباين إىل 

باريس ســان جرمان األملاين مقابــل ٢٢٢ مليون 
يورو، كام تحدثت وســائل اإلعالم عن رغبة ريال 
مدريد اإلسباين بضم الفرنيس الشاب كيليان مبايب 

من موناكو الفرنيس مقابل ١٨٠ مليون يورو.
وخالفا لألندية األخرى، الســيام اإلنجليزية منها، 
كان بايرن متحفظا ىف ســوق االنتقاالت الصيفية 
حتــى اآلن، وقد ضم صانع األلعــاب الكولومبي 

خاميس رودريجيز من ريال مدريد، وحتى هذه 
الصفقــة كانت عىل ســبيل اإلعارة ملــدة عامني، 
لكن النادي البافاري أنفق ٤٧,٥ مليون يورو من 
ضمنها الحوافز واملكافآت مــن أجل التعاقد مع 
العب الوســط الفرنيس الشــاب كورنتان توليسو 

(٢٢ عاما) من ليون.
وحذر هونيس من تداعيات اإلنفاق املبالغ به يف 
حال تواصلت الصفقات الخيالية، مضيفا "اتساءل 
إذا كان املشــاهدون ســيوافقون عىل هذا األمر 
عىل املدى الطويل، وعىل املدربني ايضا التســاؤل 

إذا كان ما يحصل منطقيا".
وكشــف هونيس أن بايرن سيكشــف عن اســم 
مديره الريايض الجديد "يف األســابيع املقبلة" من 
أجل سد الفراغ املوجود منذ عام يف هذا املنصب 

بعد رحيل ماتياس زامر.
ورشحت وسائل اإلعالم األملانية الالعبني السابقني 
يف بايــرن الهولندي مارك فان بومل ومريوســالف 

كلوزه لتويل هذا املنصب.

مسقط - الرؤية
عقد يف العاصمة األردنيــة عامن اجتامع ألمناء 
عمــوم االتحــادات األعضاء باتحاد غرب آســيا 
بحضور سمو األمري عيل بن الحسني رئيس اتحاد 
غرب آسيا وقد حرض االجتامع اتحادات كل من 
الســلطنة والعراق واألردن واإلمارات وفلسطني 
وســوريا والبحرين وتضمنت أجنــدة االجتامع 
مناقشــة مســابقات اتحاد غرب آســيا للرجال 
وكرة القدم النسائية واملراحل العمرية املختلفة 
وكرة القــدم للصــاالت وكرة القدم الشــاطئية 
ومســابقات الرباعم وإقامة الدورات التدريبية 
الخاصــة باالتحاد اآلســيوي يف مجــال التحكيم 
واملدربني والتنفيذين يف مجال التسويق واإلعالم 
الريايض ومناقشــة النظام األسايس التحاد غرب 
آســيا والوضع املايل لالتحاد، كام ناقش االجتامع 
وضعية املكتب التتفيذي لالتحاد ومقرتح إدخال 
٣ عنــارص نســائية لعضوية املكتــب التنفيذي 

باإلضافــة إىل بحث كيفية تعزيــز التواصل بني 
األعضــاء من خالل األمانــة العامة التحاد غرب 

آسيا.

وقــد حرض االجتامع ممثال لالتحاد الُعامين لكرة 
القدم ســعيد بن عثامن البلــويش األمني العام - 

املدير التنفيذي باالتحاد.

لندن - الوكاالت
كشــف الربازيــيل دانيلــو مدافع نادي ريــال مدريد 
اإلســباين واملنتقل حديثاً إىل صفوف مانشســرت سيتي 
عن األسباب الرئيســية التي دفعته لتجاهل تشيليس 
واالنتقال إىل الفريق الســاموي خالل فرتة االنتقاالت 
الصيفيــة الحاليــة. قال مدافع مانشســرت ســيتي يف 
ترصيحــات نقلتها صحيفة "ذا صــن" اإلنجليزية، إّنه 
حديث بيب جوارديوال املدير الفني لفريق مانشســرت 
سيتي معه كان له أثر كبري ىف تحويل وجهته من ريال 
مدريــد إىل الفريق الســاموي رغــم تفضيل الفرنيس 
زيدان بقائــه داخل صفوف املليك وأيضاً رصف النظر 
عن العرض املقدم من تشيليس. وأشار املدافع الربازييل 
خالل ترصيحاته إىل أن انتقاله إىل مانشسرت سيتي هو 
التوقيت املناســب لخوض تحــدي جديد خارج قلعة 
"سانتياجو برنابيو". شدد دانيلو العب مانشسرت سيتي 
عىل ثقته الكبرية ىف ناديه الجديد للمنافسة عىل لقب 

دورى أبطال أوروبا املوسم املقبل.

مسقط - الرؤية
يســتضيف االتحاد العامين لكرة الســلة يف 
مســقط اجتــامع اللجنــة التنظيمية لدول 
مجلس التعاون الخليجي لكرة السلة والذي 
سيعقد ٧ مســاء الغد يف قاعة االجتامعات 
مببنــى اللجنة اللجنــة األوملبيــة العامنية 
واالتحادات الرياضية، بحضور رئيس اللجنة 
التنظيميــة الجديــد القطري عــيل املاليك 

وأعضاء اللجنة التظيمية.
وســتناقش اللجنة إمكانيــة إقامة البطولة 
الـ١٧ ملنتخبات شــباب السلة لدول مجلس 
التعاون الخليجــي يف موعدها املقرر خالل 
الفرتة من ٤ إىل ١٢ أغسطس القادم مبملكة 
البحرين، أو التأجيل إىل وقت جديد بتوافق 
جميع أعضاء اللجنة التنظيمية، كام ســيتم 
مناقشــة روزنامة باقي البطوالت وعدد من 

املواضيع املدرجة يف جدول األعامل.

وكانت اللجنة عقدت يف وقت سابق اجتامع 
يف البحرين يف بداية شهر يوليو، حيث طلب 
بعض األعضاء تأجيل البطولة إىل شهر فرباير 
من العام القادم، ونظرًا لعدم حضور رئيس 
اللجنــة التنظيمية واألمــني العام القطريني 
لالجتامع فقد تأجل حســم موضوع إقامة 
البطولة إىل االجتامع الذي يشارك فيه رئيس 
اللجنة التنظيمية الجديد ومحمد السبيعي 
األمــني العــام للجنــة التنظيمية والدكتور 
عصام لطفــي الخبري الفنــي وعبداللطيف 
نارص الفردان ممثل اإلمارات وحمد الصالح 
ممثــل الســعودية ونارص القصــري ممثــل 
البحرين وأســعد بن مبارك الحســني أمني 
الرس العــام لالتحاد العامين لســلة وممثل 
الســلطنة ويــارس عبدالرحمن ســكرتارية 
اللجنــة. يذكــر أن بطولــة الخليــج تقــام 
تحت مظلة االتحاد اآلســيوي كونها مؤهلة 

لنهائيات كأس آسيا للشباب.

 بونيس إيرس -العامنية 
 اعتــرب املدرب الجديد ملنتخب اإلرجنتني خورخي ســامباويل، أّن 
النجــم ليونيل مييس هو الالعب الوحيد الذي ال ميكن اســتبداله 

يف املنتخب.
وأجــاب ســامباويل يف مؤمتر صحفي عىل ســؤال حــول الالعبني 
األساســيني يف املباريــات املقبلة ضمــن التصفيــات املؤهلة إىل 
نهائيــات مونديال ٢٠١٨ يف روســيا، قائال: "األســايس الوحيد هو 

مييس، والفريق يعتمد عليه". 
وعن مهاجم مانشســرت ســيتي اإلنجليزي ســريجيو أجويرو، أكد 

سامباويل أن "له نفس حظوظ الالعبني اآلخرين".
وبعد تعيينه يف يونيو املايض عىل رأس املنتخب، استغنى سامباويل 
عن أجويرو يف املباراتني الوديتني ضد الربازيل وســنغافورة. وأكد 
ســامباويل أن كال مــن املباريــات األربع األخرية تشــكل "نهائيا" 
بالنســبة ملنتخب التانجو، الذي تحتل حاليــا املركز الخامس بعد 
الربازيل التــي تأهلت للمونديال بالفعل، وكولومبيا واألوروجواي 

وتشييل.
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تعــد "حوكمة الــرشكات" من أفضل األســس والضوابط اإلدارية اُملطبقة عاملًيــا ملعرفة ومراقبة 
مســار مختلف الرشكات الحكومية، ورشكات املســاهمة العامة املدرجة يف سوق األوراق املالية، 
ولذا جاء إنشــاء "مركز عامن للحوكمة واالســتدامة"، بخدمة كافة مؤسسات السلطنة مبختلف 
أشكالها القانونية يف مجايل الحوكمة واالستدامة، ومن هنا عمل مركز عامن للحوكمة واالستدامة 
بالتنســيق مع الهيئة العامة لســوق املال، ووزارة املالية عىل إصدار ميثاق حوكمة الرشكات من 
أجــل تنظيــم العمل يف هذه الرشكات، متضمنا أفضل املامرســات العاملية بهدف تعزيز ســوق 
األوراق املالية، وهذا ســاعد عىل أن يكون للســلطنة أحد أقدم التجارب املشــهود لها بالنجاح 
يف هــذا الجانب، ولكن املالحــظ مؤخرا أّن هناك تباطًؤا من الجهــات املعنية يف إلزام الرشكات 
الحكومية والعائلية بتطبيق نظام الحوكمة املعتمد، وتطبيق أنظمة الرقابة والشــفافية يف قياس 

مستوى كفاءتها، وتنفيذ سياساتها اإلدارية واملالية!! 
املؤسف أّن ضعف تطبيق أنظمة ومعايري الحوكمة واالستدامة عىل الرشكات الحكومية والعائلية 
يــأيت يف ظــل وجود عددد مــن االمتيازات واإلنجــازات التي تم اعتامدها يف الســلطنة لتفعيل 
هــذا الجانب؛ للتقليل من التجاوزات يف عملها، إىل جانب توفري عدد من األنشــطة والخدمات 
والدورات التدريبية التي ينظمها مركز عامن للحوكمة واالســتدامة؛ لزيادة الوعي لدى الرشكات 

بأهمية تعزيز ثقافة الحوكمة، ورفع مستوى الوعي بني املتعاملني.
كام يأيت الحرص عىل تنظيم مؤمتر الحوكمة يف عامن سنويا مبشاركة الجهات اإلقليمية والدولية ذات 
االهتامم، إىل جانب تخصيص جائزة ســنوية يف إجادة حوكمة الرشكات، والتي يتم منحها ألفضل 
 رشكة مساهمة تطبق معايري الحوكمة، والتي ترشع يف تطبيقها؛ وتعد هذه الجائزة األوىل إقليميا.

وتأيت أهمية حوكمة الرشكات الحكومية والعائلية من أجل نرش ثقافة الرقابة والشــفافية، ورفع 
كفاءة الرشكات، وهذا من شــأنه أن يؤدي إىل زيادة الثقة يف االقتصاد الوطني؛ األمر الذي يرفع 
من معدالت النمو االقتصادية، وزيادة عوائد االســتثامر. كام يذكر أّن املركز ســاند مؤسســات 
عديــدة يف هذا املجــال من خالل إعداد مواثيــق للحوكمة لكل من هيئــة املنطقة االقتصادية 

الخاصة بالدقم وهيئة تنظيم االتصاالت والهيئة العامة للتأمينات االجتامعية.
ومام ال شك فيه أن الحكومة اليوم تعّول عىل القطاع الخاص املتمثل يف هذه الرشكات للمساهمة 
الكبرية يف تنفيذ املشاريع والتي ستسهم بدورها يف تنويع مصادر الدخل بالسلطنة، وتوفري فرص 
عمل للباحثني، كام تعقد عليها آماال كبرية لتحقيق خطط التنمية الشــاملة وفتح أسواق واسعة 

للخدمات واملنتجات التي تقدمها.

فايزة الكلبانية
faiza@alroya.info

مسقط - الرؤية
طــرح مركــز تكنولوجيــا الصحافــة والنرش 
واإلعالن اإلصدار السابع مع كتاب "املصارف 
يف ســلطنة ُعــامن"، تزامنــا مع ذكــرى يوم 
النهضــة املباركــة ٢٣ يوليو املجيــد؛ حيث 
يســلط الكتاب الضوء عــىل تاريخ املصارف 
يف الســلطنة باعتبــاره من أبــرز القطاعات 

الداعمة لنمو االقتصاد الوطني.
وقال ســعادة حمود بن ســنجور بن هاشم 
الزدجايل الرئيــس التنفيــذي للبنك املركزي 
العامين إّن البنك بصفته الســلطة النقدية يف 
السلطنة واملنوط به صياغة السياسة النقدية 
واإلرشاف عىل القطاع املرصيف، يواصل انتهاج 
السياســات التــي تكفل دعم هــذا القطاع 
ليتمكن مــن أداء دوره املحوري يف االقتصاد 

من خالل اســتيعاب املدخــرات الوطنيــة، ومن ثّم 
توزيعها عىل أوجه االســتخدامات املختلفة. وأضاف 
أّن البنك يقوم بالتنسيق مع مؤسسات الدولة األخرى 
املعنية بالشأن االقتصادي، ويسعى جاهداً ألن تكون 
سياســته النقدية واملرصفية تتميــز باملرونة الكافية 

للتعامل مع األوضــاع االقتصادية املتغرية. وتابع: "يف 
هذا الســياق، فإننا نستذكر توجيهات حرضة صاحب 
الجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد املعظم- حفظه 
الله ورعاه- التي يقول فيهــا "إن التعاضد والتكاتف 
بني جميع الجهات املســؤولة والتنســيق املبارش بني 

إداراتها وتبادل الرأي واملشــورة بني القامئني 
عليها هو الســبيل املؤدي إىل نجاح الخطط 
والربامج الوطنية يف أداء دورها املنشــود يف 
التنمية الشــاملة وتحقيــق أهدافها القريبة 
الحــارضة  األجيــال  خدمــة  يف  والبعيــدة 
والقادمــة". وحــول تطور القطــاع املرصيف 
يف الســلطنة، قال ســعادته: "لقد شــهدت 
الفرتة األخرية تطورات ملموســة عىل صعيد 
األساســيات االقتصاديــة للــدول املصــدرة 
للنفط، ومنها الســلطنة، نتيجة لبقاء أسعار 
النفط عند مســتويات منخفضة نسبياً وكان 
ال بد من التعامل مع التحديات الناجمة عن 
هــذا الرتاجع وخصوصاً من حيث تأثريه عىل 
املالية العامة وميــزان املدفوعات للبالد وما 
يتبع ذلــك من تداعيات عــىل القطاع املايل 
بشــكل عام والقطاع املرصيف بشكل خاص".  
من جانبه، قال حمود بن عيل الطوقي رئيس مجلس 
إدارة مركــز تكنولوجيا الصحافــة والنرش واإلعالن إن 
اإلحصائيات الرســمية مبرشة وتؤكــد قدرة املصارف 
العامنية عىل مســاعدة الحكومة يف تجاوز التحديات 

االقتصادية الراهنة.

بوسطن - العامنية
أكد تقرير جديد أصدرته رشكة "ناتيكســيس" إلدارة 
األصول ومقرها بوســطن األمريكية أن العامل يشــهد 
حاليــا عددا أكرب من املســنني البالغني من العمر ٦٥ 
عاما فأكرث مقارنة بأي وقت مىض حيث يبلغ عددهم 

٦٠٠ مليون نســمة مــام يضع ضغوطا عــىل أنظمة 
التقاعد القامئة. وقال التقرير الذي نرشته الرشكة عىل 
موقعها اإللكــرتوين إنه بحلول عام ٢٠٥٠ يقدر البنك 
الدويل أّن عدد الســكان املسنني يف العامل سوف أكرث 
مــن ثالثة أضعــاف ليصل إىل ٢٫١ مليار شــخص مام 
يجعل األمن التقاعدي واحدة من القضايا االجتامعية 

األكرث إلحاحا التي يتواجهها العامل يف السنوات الـ ٣٠ 
املقبلة. وأضــاف أّن هذا النمو الرسيع لكبار الســن 
سيجرب العديد من البلدان عىل إعادة التفكري يف نظم 
املعاشات التقاعدية العامة وسيضطر كثريون يف العامل 
املتقــدم إىل التصدي لالتجاهات الدميوغرافية القوية 

عاجال وليس آجال. 
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"أكادمييــة ُعامن للطــريان" اســتثامٌر يف محله، 
وســيخفِّف مبالــَغ تكاليــف االبتعــاث يف هذا 
املجال، ومن الجيِّد أْن نرى كوادر ُعامنية تتخرج 

من هذا الرصح العلمي.

رضورة ِقرَاءة النموذج األورويب لرتاُكم األمطار 
للفرتة املقبلة عىل أغلب محافظات السلطنة 

من شاملها إىل جنوبها بشكل ُمتفرِّق.

الشــباُب الُعــامين املبدع يحتــاج من يأخذ 
ر؟! بيده.. فيا أيُّها املسؤولون، هل من مشمِّ

ال َتْبَحث عن َشــخص ليحل كل مشــاكلك، 
ابحث عن الشــخص الذي لن يســمح بأْن 

تواجهها مبفردك.

٦٠٠ ألف كجم اإلنتاج املحيل من العســل يف 
الســلطنة خالل العام ٢٠١٦، مرتفعا بنســبة 

٣٨٪ عن العام ٢٠١٥.

عــىل  الهاتــف  اســتخدام 
أي نحــو أثناء قيــادة املركبة أمــٌر يف غاية 

الخطورة، وقد ُيكلِّفك حياتك.

ِنْعم القيادة وِنْعم الشــعب.. نسأُل الله العيلَّ 
القديَر أن يحفظ َمْوَالنا الســلطان قابوس، وأن 
يديم نعمة األمن واألمان والســالم، وأن ُيبارك 

يف مسرية النهضة.

الِخَالفات السياسية واالقتصادية َبنْي الحكومات 
ُممكنة، ُمؤقتا. لكن، الدفع بالشعوب الخليجية 
نحو الكراهية عرب وســائل اإلعالم أمٌر مرفوٌض 

شعبويٍّا وأخالقيٍّا.

á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°T

…ô¡ŸG ≈∏Y

AÉ°üMEÓd »æWƒdG õcôŸG

‹ƒ©ŸG ∞«°S

óªMCG âæH QÉŸ»“É◊G ¿GôgR

»eôëŸG ÉjôcR…ó¡ØdG óªfi

ارسلوا إلينا تغريداتكم عرب الهاشتاج:
#مغردو _الرؤية

ستوكهومل - العامنية
حذرت دراســة جديــدة أجراها باحثــون من معهد 
كارولينســكا يف ســتوكهومل بالســويد مــن أن ارتفاع 
مســتويات الكالســيوم بالــدم يثري مخاطــر اإلصابة 
بالنوبــات القلبيــة. وأخــذ الباحثون بعــني االعتبار 
ســتة متغريات جينية تتعلق مبســتويات الكالسيوم 
يف الدم ووجــدوا أن ارتفاع خطــر اإلصابة بالرشيان 
التاجــي والنوبات القلبية يرتبط باالســتعداد الورايث 
الرتفاع تركيز الكالســيوم يف الدم. وقالت الدراســة: 
إنه وعىل الرغم من دور الكالســيوم يف تنظيم ضغط 
الدم وعملية التخرث، إال أن املســتويات املرتفعة منه 
قــد يكــون لها تأثري ســلبي عىل صحــة القلب. وقد 
حللت الدراسة بيانات جمعت من ١٨٤٣٠٥ أشخاص 
بينهم ٦٠٨٠١ تم تشــخيص إصابتهم مبرض الرشيان 
التاجي و٧٠ باملائة منهم يعانون أيًضا من نوبة قلبية 

و١٢٤٥٠٤ يعانون من أمراض القلب بصفة عامة.


