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مسقط - العامنية

أقام ح��رة صاحب الجاللة الس��لطان قابوس 
بن س��عيد املعظم - حفظه الل��ه ورعاه- ببيت 
الربكة مس��اء أمس حفل عش��اء خ��اص تكرمًيا 
ألخيه صاحب الس��مو الش��يخ صب��اح األحمد 
الجابر الصباح أمري دولة الكويت والوفد املرافق 
له، وذلك مبناس��بة زيارة سمّوه للسلطنة حره 
عدد من أصحاب املعايل وأعضاء الوفد الرسمي 

املرافق لسمو أمري دولة الكويت.
بع��د ذل��ك وّدع جاللة الس��لطان املعظم أخاه 
صاحب الس��مو األمري ال��ذي س��يختتم زيارته 
للسلطنة اليوم األربعاء، متمنًيا له طيب اإلقامة 
فيام تبقى م��ن زيارته، وعوداً حميداً إىل بالده- 
بإذن الله تعاىل- ولدولة الكويت الش��قيقة كل 
التقدم والرخاء واالزدهار يف ظل قيادة س��موه 
الحكيمة. وقد أعرب س��مو أم��ري دولة الكويت 
عن ش��كره وامتنانه لحفاوة االستقبال الرسمي 
والش��عبي وكرم الضيافة التي أحيط بها ووفده 
املرافق خالل ف��رة زيارته، متمنياً لجاللته دوام 
الصحة والسعادة وللشعب العامين اطراد التقدم 
والرقي والن��امء يف ظل القيادة الحكيمة لجاللة 

عاهل البالد املفدى - حفظه الله ورعاه-.
ويف وقت س��ابق م��ن أمس، اس��تقبَل صاحُب 
مو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمري  السُّ

دول��ة الكويت، مبقر إقامته بقرص العلم العامر، 
مو السيِّد فهد بن محمود آل سعيد  صاحَب السُّ
نائ��ب رئيس الوزراء لش��ؤون مجل��س الوزراء؛ 
وذلك يف إطار زيارة س��مو األمري للسلطنة عىل 

رأس وفد رفيع املستوى.
��مو السيِّد  ويف بداية اللقاء، أش��ار َصاِحُب السُّ
فه��د بن محمود آل س��عيد، إىل ُعمق العالقات 

األخوي��ة والتاريخي��ة التي تربط بني الس��لطنة 
��ه القي��ادة يف كال  ودول��ة الكوي��ت، ومل��ا ُتكنُّ
ه عن  البلدي��ن م��ن ُود وتقدي��ر، ُمعربا ُس��موُّ
الغبطة واالنرشاح التي َعَكَست ترحيَب الشعب 
الُع��امين به��ذه الزيارة التي س��وف يك��ون لها 
املردود اإليج��ايب عىل صعيد التعاون الش��امل 
د يف  بني الس��لطنة ودولة الكويت، وهو ما تجسَّ
اللقاء الذي َجَمع ُسمّوه وأخاه جاللة السلطان؛ 
حيث تمَّ اس��تعراض ش��امل لحارض ومس��تقبل 
العالقات القامئة، ووس��ائل دعمه��ا، ولدور كل 
رات  من البلدين فيام يشهده عامل اليوم من تطوُّ
وُمس��تجدات، وم��ا يتطلب��ه ذلك من تنس��يٍق 
مس��تمٍر عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل. وقد 
مو الشيخ صباح األحمد الجابر  عربَّ صاحُب السُّ
الصباح أمري دولة الكويت عن س��عادته البالغة 
بزيارة السلطنة، يف ضيافة أخيه صاحب الجاللة 
السلطان قابوس بن سعيد املعظم، ُمبدًيا شكره 
وتقدي��ره لجاللته والحكومة والش��عب الُعامين 
عىل حفاوة االس��تقبال. كام أش��اد س��مو األمري 
باملحادثات الرس��مية مع جاللته، وما تّم تبادله 
من آراء عكس��ْت ُعمق العالق��ات الثنائية التي 
يحرُص البلدان عىل االرتقاء بها، وما تمَّ التوصل 
خالله��ا من نتائج س��ينعكس مردوده��ا بالنفع 
عىل الشعبني الش��قيقني ودول مجلس التعاون 

الخليجي.

المقام السامي يقيم حفل عشاء خاص تكريًما للصباح

جاللة السلطان يودع أمير الكويت مع اختتام الزيارة اليوم.. ونتائج 
المباحثات الرسمية تعود بالنفع على البلدين و»دول التعاون«

الرؤية - فايزة الكلبانية

احتفلت غرفة تج��ارة وصناعة عامن أمس بالتوقيع 
ع��ىل اتفاقية إنش��اء »ك��ريس الغرفة« للدراس��ات 
االقتصادية، برعاية سعادة سعيد بن صالح الكيومي 
رئيس مجل��س إدارة الغرفة وس��عادة الدكتور عيل 
بن س��عود البيامين رئيس جامعة الس��لطان قابوس، 
وحض��ور عدد م��ن املعنيني واملهتمني م��ن القطاع 

الخاص وجامعة السلطان قابوس.
وقال الكيومي إّن إنش��اء كريس غرفة تجارة وصناعة 
ع��امن للدراس��ات االقتصادية مرشوع مش��رك بني 
الغرف��ة وجامعة الس��لطان قابوس، به��دف تعزيز 
وفه��م القضاي��ا االقتصادي��ة الحالية يف الس��لطنة، 
واملس��اهمة يف تعزيز دور القط��اع الخاص لتحقيق 
التنويع االقتصادي وزيادة التنافس الدويل. وأضاف: 
»نس��عى من خالل املبادرة ألن يكون كريس الغرفة 
رائًدا يف الدراسات االقتصادية؛ حيث تكمن أهميته 

يف تحقيق التطوير االقتصادي واالجتامعي للسلطنة 
من خالل إجراء الدراس��ات التطبيقي��ة والتحليالت 
للبح��وث  بيان��ات  قواع��د  وإنش��اء  االقتصادي��ة 

والتحليالت االقتصادية«.
ومن جانبه، أش��اد س��عادة عيل بن س��عود البيامين 

رئيس جامعة الس��لطان قابوس بجهود الغرفة نظري 
تبنيها ه��ذه املب��ادرة النوعية، موجه��ا التهنئة إىل 
الجميع به��ذه الخطوة التي وصفها ب��� »الجبارة«، 
مش��ريا إىل أّنه سيتم يف القريب تعيني أستاذ جامعي 

لهذا الكريس.

توقيع اتفاقّية إنشاء »كرسي الغرفة« للدراسات االقتصادية

قّمة مصرية أردنية تؤكد: إقامة دولة فلسطينية من »الثوابت القومية«
القاهرة - الوكاالت

قال بيان رئايس يف مرص إّن الرئيس عبد الفتاح الس��ييس 
وامللك عبد الله عاهل األردن اعتربا إقامة دولة فلسطينية 
عاصمتها القدس الرشقية من »الثوابت القومية«، وذلك 
عقب مباحثات ثنائية عقدت أمس بني الزعيمني ناقش��ا 
فيه سبل التنسيق املش��رك للوصول إىل »حل الدولتني« 
إلنه��اء الرصاع الفلس��طيني اإلرسائييل. وج��اء يف البيان 
امل��رصي أّن الس��ييس واملل��ك عبد الله اس��تعرضا خالل 
املحادثات »س��بل التحرك املس��تقبيل يف إطار الس��عي 
لكرس الجمود القائم يف عملية السالم يف الرشق األوسط 
خاصة مع ت��وىل إدارة الرئيس األمري��ي دونالد ترامب 

مقاليد الحكم يف الواليات املتحدة«.
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الرؤية- نجالء عبدالعال

أشاد الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك 
الدويل بجهود الس��لطنة نحو وضع أطر السراتيجية 
2020- 2040 كخط��ة طويل��ة املدى، مش��ريا إىل أّن 
فريقا من البنك الدويل يقدم ما ميكنه من مس��اهمة 
فني��ة يف إعداد ه��ذه الخطط، مثلام فع��ل مع دول 
أخرى من بينها الص��ني. وقال محيي الدين- يف حوار 
خ��اص مع “الرؤي��ة”: “يف إطار الزي��ارات التي أقوم 
بها يف املنطقة س��نحت يل ع��دة فرص للقاء عدد من 
املس��ؤولني العامنيني، وقد ملست أّن السلطنة تجتهد 

اآلن يف وضع تصور ل�”رؤية عامن 2040”، ألن الرؤية 
القادم��ة والخط��ط الخاص��ة برؤية 2020 س��تنتهي 
بع��د عامني م��ن اآلن، وهذه خط��وة محمودة ألنها 
تتي��ح للدولة بناء خططه��ا لتحقيق األهداف الكربى 
عرب س��نوات تطبيق هذه الرؤية االسراتيجية”. وأكد 
محي��ي الدين أهمية االس��تفادة من س��بل التمويل 
املتاح��ة واملبتكرة لتمويل الخط��ط التنموية وبصفة 
خاص��ة يف إيجاد ف��رص عمل للش��باب. وقال محيي 
الدين إّن أجندة التنمية 2030 الخاصة بأهداف التنمية 
املس��تدامة يف العامل، تتطلب العمل عىل االس��تفادة من 

كل سبل التمويل املتاحة.

البنك الدولي: »عمان 2040« تستشرف 
المستقبل وفق رؤية استراتيجية

مسقط - العامنية

بع��ث حرة صاح��ب الجاللة 
الس��لطان قاب��وس بن س��عيد 
املعظ��م- حفظه الل��ه ورعاه- 
برقية تهنئة إىل فخامة الدكتورة 
بريلي��ت لوي��يس حاكم��ة عام 
سانت لوش��يا مبناس��بة ذكرى 
تضّمن��ت  بالده��ا،  اس��تقالل 
الطيبة  جاللت��ه  ومتنيات  تهاين 
بالده��ا  ولش��عب  لفخامته��ا 

الصديق.

جاللته يهنئ حاكمة 
عام سانت لوشيا

03 االقتصاد

مظاهرات فلسطينية ضد االحتالل

د فهد ُيؤكد  السيِّ
ُعمق العالقات 

األخوية والتاريخية
بين السلطنة 

والكويت
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مسقط - الُعامنيَّة
بتقديــٍر واعتــزاٍز كبريْين، اســتقبلْت الســلطنة، 
أمــس األول، َضْيــف َحــْرضَة صاحــِب الجاللــة 
السلطان قابوس بن ســعيد املعظم -حفظه الله 
ــمو الشــيخ  ورعــاه- وَضْيف ُعامن صاحب السُّ
صباح األحمد الجابر الصبــاح أمري دولة الكويت 
الشــقيقة، يف بلــده الثاين، الذي َبــَدأ أمس األول 

زيارة دولة للسلطنة، تستمر ثالثة أيام.
ــمو الشــيخ صباح  وقــد أُجريــْت لصاحــب السُّ
األحمد الجابر الصباح أمري دولة الكويت، َمرَاسم 
اســتقبال رســمي وشــعبي لدى وصولــه البالد؛ 
َحْيث شــارك يف االســتقبال مجموعات من فرق 

ْت عــىل جانبْي الطريق  الفنون الشــعبية اصطفَّ
دة العبــارات الرتحيبية مبَْقــِدم َضْيف البالد.  ُمردِّ
وشــارَك يف االستقبال الشــعبي ما يزيد عىل ثالثة 
مــوا عددا من الفنون  آالف ُمواطن وُمواطنة، قدَّ
بني مــن خاللها بصاحب  الُعامنيــة، ُمحيِّني ومرحِّ
السمو الشيخ أمري دولة الكويت، الذي حلَّ ضيًفا 
عزيزًا عىل أخيه َحْرضَة صاحب الجاللة الســلطان 
املعظــم -حفظه الله ورعاه- والشــعب الُعامين. 
ــمو أمــري دولة الكويت  وتــأيت زيارة صاحب السُّ
تتويجاً للعالقات األخوية املتينة والروابط الوثيقة 
والوشائج العميقة التي َتْرُبط الدولتني والشعبني 
الشقيقني الُعامين والكويتي، عىل كافة املستويات 

الرسمية والشعبية.

أبوظبي - الُعامنيَّة
استقبَل ُسمو الشــيخ الدكتور سلطان بن 
خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب 
الســمو رئيــس دولــة اإلمــارات العربية 
املتحــدة، بقــرصه يف أبوظبــي، َســَعادة 

الســفري الدكتور خالد بن سعيد الجرادي 
سفري السلطنة لدى دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
ب ُسمو الشــيخ بسعادة السفري،  وقد رحَّ
ومتنَّى له التوفيق يف مهام عمله الجديدة. 
كــام تمَّ خــالل املقابلة تبــادل األحاديث 

الودية، واستعراض العالقات الثنائية التي 
تربط الســلطنة ودولة اإلمــارات العربية 
املتحدة، وسبل تعزيزها يف كافة املجاالت؛ 
ــق املصالح املشــرتكة للشــعبني  مبــا ُيحقِّ
الشقيقني. حرض املقابلة سمو الشيخ زايد 

بن سلطان بن خليفة آل نهيان.

ؤية  مسقط - الرُّ
اســتقبَل اللواُء الرُّكن بحــري عبدالله بن خميس بن 
عبداللــه الرئييس قائد البحرية الســلطانية العامنية، 
مبكتبه مبعســكر املرتفعة، صباح أمس، الفريق بحري 
هريف دي بونافنتور نائب مدير عام العالقات الدولية 
واإلســرتاتيجية بوزارة الدفاع بالجمهورية الفرنســية، 

والوفد املرافق له، الذي يزور السلطنة حاليا.
نْت املقابلة تبادَل األحاديث الودية يف عدد من  وتضمَّ
األمــور التي تهمُّ الجانبني يف املجاالت البحرية؛ وذلك 
بحضور عــدد من كبار ضبــاط البحرية الســلطانية 
الُعامنيــة، وامللحق العســكري بســفارة الجمهورية 

الفرنسية مبسقط.

مسقط - الُعامنيَّة
ــمو الشــيخ صباح  اســتقبَل صاحــُب السُّ
األحمد الجابر الصباح أمري دولة الكويت، 
مبقــر إقامة ســموه بضيافة قــرص العلم 

ــعادة  العامر مبســقط، أمس، أصحاَب السَّ
سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى 

السلطنة.
ه بأصحاب السعادة سفراء  ب ُسموُّ وقد رحَّ
دول املجلــس. وَجَرى خالل املقابلة تبادل 

األحاديــث الودية، واســتعراض العالقات 
التي َتْرُبــط دول مجلس التعاون، وكل ما 
ق  من شأنه خدمة املســرية املباركة، ويعمِّ
روابط التعاون األخوي بني شــعوب ودول 

املجلس، ويحقق الخري واالزدهار.

مسقط - الُعامنيَّة
ــمو الشــيخ صباح  اســتقبَل صاحُب السُّ
األحمد الجابر الصباح أمري دولة الكويت، 
مبقــر إقامته بقرص العلــم العامر، أمس، 
مو السيِّد فهد بن محمود آل  صاحَب السُّ
سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس 
الوزراء؛ وذلك يف إطار زيارة ســمو األمري 

للسلطنة عىل رأس وفد رفيع املستوى.
ــمو  ويف بداية اللقاء، أشــار َصاِحُب السُّ
الســيِّد فهد بــن محمود آل ســعيد، إىل 
ُعمــق العالقات األخوية والتاريخية التي 
تربــط بــني الســلطنة ودولــة الكويت، 
ــه القيــادة يف كال البلدين من  وملــا ُتكنُّ
ه عــن الغبطة  ُود وتقدير، ُمعربا ُســموُّ
واالنرشاح التي َعَكَست ترحيَب الشعب 
الُعــامين بهذه الزيارة التي ســوف يكون 
لها املردود اإليجــايب عىل صعيد التعاون 
الشــامل بني الســلطنة ودولة الكويت، 
ــد يف اللقاء الــذي َجَمع  وهــو مــا تجسَّ
ُســموه وأخــاه جاللة الســلطان؛ حيث 
تمَّ اســتعراض شــامل لحارض ومستقبل 
العالقات القامئة، ووسائل دعمها، ولدور 
كل من البلدين فيام يشــهده عامل اليوم 
رات وُمســتجدات، وما يتطلبه  من تطــوُّ
ذلك من تنســيٍق مستمٍر عىل الصعيدين 

مو  اإلقليمي والدويل. وقد عربَّ صاحُب السُّ
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمري 
دولة الكويت عن سعادته البالغة بزيارة 
السلطنة، يف ضيافة أخيه صاحب الجاللة 

الســلطان قابوس بــن ســعيد املعظم، 
ُمبدًيا شكره وتقديره لجاللته والحكومة 
والشــعب الُعامين عىل حفاوة االستقبال. 
كام أشاد سمو األمري باملحادثات الرسمية 

مــع جاللتــه، وما تــم تبادله مــن آراء 
عكســْت ُعمــق العالقــات الثنائية التي 
يحــرُص البلدان عــىل االرتقــاء بها، وما 
تمَّ التوصل خاللها من نتائج ســينعكس 

مردودها بالنفع عىل الشــعبني الشقيقني 
ودول مجلس التعاون الخليجي.

ــمو الســيِّد  َحــَرض اللقــاُء صاحُب السُّ
هيثــم بن طارق آل ســعيد وزير الرتاث 

والثقافــة، كام َحَرضه َمَعايل ُيوســف بن 
علــوي بن عبدالله الوزير املســؤول عن 
الشؤون الخارجية، وَمَعايل الشيخ الفضل 
د بن أحمد الحاريث األمني العام  بن ُمحمَّ
ملجلس الــوزراء، وســمو الســيِّد كامل 
بن فهد آل ســعيد مســاعد األمني العام 
ملكتب نائــب رئيــس الوزراء لشــؤون 
مجلس الوزراء، وَســَعادة الســفري حامد 
بن ســعيد آل إبراهيم ســفري السلطنة 
املعتمــد لدى دولــة الكويــت. وحرض 
اللقاء أيضا الوفُد املرافُق لصاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمري 

دولة الكويت.
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د الســعيدي  كتور أحمد بن ُمحمَّ افَتَتــح َمَعــايل الدُّ
وزيــر الصحة، أمس، بفندق قرص البســتان، املؤمتَر 
ة أيام-  مه -لِعدَّ السابَع للرعاية الصيدالنية الذي ُتنظِّ
وزارة الصحــة -ُممثلة يف املديريــة العامة للتموين 
الطبي- وســط مشــاركات محلية وإقليمية ودولية 
واســعة؛ وذلك تحت شعار ”نحو التميز يف املامرسة 

الصيدالنية“.
َحَرض افتتــاح املؤمتر عــدٌد من أصحاب الســعادة 
ن  وجمع غفــري من املدعويــن واملشــاركني. وتضمَّ
برنامج االفتتاح كلمة للصيدالنية نسيبة بنت حبيب 
املديرة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة؛ قالت 
فيها: إنَّ املؤمتر يف دورتِه الحالية ينطلُق آلفاٍق رحبٍة 
ة وجهوٍد حثيثة لُيســهَم يف إحداِث  بطموحــاٍت جمَّ
نقلٍة نوعية يف مجــاِل الرعايِة الصيدالنية من خالِل 
ترقيِة وتنميِة مهارات الصيدالين لرفع جودَة املامرسة 
الصيدالنية. ُمشرية يف الوقت ذاته إىل أن املؤمتر تبنَّى 
منُذ انطالقتــه األوىل االرتقاء مبهنــةِ الصيدلة تلبيًة 
ألهــداف النظرِة املســتقبلية لــوزارة الصحة ٢٠٥٠ 
ضمن منظومــة صحية منهجيــة ومتكاملة للرعاية 

الصحية.
ين أْن أْعِلــن أنَّ ُمؤمترنــا يف دورته  وأضافــت: يــرسُّ
الحالية قد نــاَل اعرتاَف مجلــِس االعتامد األمرييك 
للتعليــم الصيديل، وما زال يحظى باســتمرار الدعم 
واالعتــامد واملســاندة من قبــل املجلــس العامين 

لالختصاصات الطبية.
وعرجــت يف كلمتها إىل االســتخدام غري املســؤول 
للــدواء، موضحــة أنه ميثُل مشــكلًة تــؤرُق جميع 
األنظمِة الصحية يف العامل؛ إذ ُتشرُي تقديراُت منظمة 

الصحة العاملية أنَّ مــا يزيد عىل نصف األدوية يتُم 
وصَفهــا أو رصَفها أو بيعها عىل نحٍو غري مالئم، وأنَّ 
أكرث من نصــِف املرىض ال يلتزمون بتنــاول األدوية 
عــىل نحو صحيح وأن األخطــاء الدوائية، واألعراض 
الجانبية لألدوية، تتســبب بانتشار املخاطر الصحية 
واملضاعفات الخطــرة كاإلصابات والوفيات، مبا فيها 
إهــدار للمــوارد املالية، ومن هنا يــأيت دوُر رضورة 
االهتامم واملتابعة يف الحرص عىل االســتخدام األمثل 
لألدويــة من خالل زيادة وجــود الصيادلة يف أماكن 
رعايــة املــرىض ومتابعــة عملية اســتخدام األدوية 
وضبــط الجرعات الدوائية ومراقبــة العالج الدوايئ.  

وأضافــت بأنَّ املشــورة الدوائية مــن قبل الصيديل 
تعــد من أهم املراحل يف عملية رصِف الدواء؛ حيث 
أثبتــت التجــارب العلميــة أنَّ الحواَر بــني املريض 
والصيدالين أبلُغ تأثرياً يف ترســيِخ املعلومات الدوائية 
مــن تلك العبارات املكتوبة عــىل علبة الدواء، ليس 
هذا فحســب بل إن إنشاء حوار بينهام سوف يعزز 
مــن ثقة املريض بالعالج الــدوايئ، ويزيد من تقبله 
للــدواء، ويضاعــف حرصه عــىل التقيــد وااللتزام 

بالعالج وهذا ما يهدُف إليه الفريق الطبي.
وبعد أْن اســتعرضْت فعاليات املؤمتر املتنوعة خالل 
فرتة انعقاده؛ شددت املديرة العامة للتموين الطبي 

بــوزارة الصحــة عىل أهميــة مضاعفــة الجهود يف 
عملية تنمية وتطوير مهاراِت الصيادلة عىل مختلف 
املســتويات ورفع كفاءة التعليــم الجامعي وتوحيد 

منهجية املامرسة الصيدالنية.
ويف محارضته، اســتعرض أســامة طبــارة التحديات 
التي تواجه مهنة الصيدلة والحقائق املتعلقة بها يف 
املنطقة، ومنهــا الحاجة لرفع القدرة املالية أو تغيري 
البيئة األكادميية للصيدلة، وتحسني استخدام املوارد 

وإدخال التقنيات الحديثة.
ــد أهمية تطويــر القيــادات وتدريبهم عن  كام أكَّ
طريــق تعاون قــادة الخليــج يف املنطقــة وكذلك 

تبادل ومشــاركة قصص النجــاح والتحديات. عقب 
د الســعيدي  ذلك، قام َمَعايل الدكتور أحمد بن ُمحمَّ
وزير الصحــة -راعي املناســبة- بتكريم املحارضين 
واملنظمــني؛ ثم تجــوَّل يف املعــرض املصاحب الذي 
تشــارك فيه العديد من أهم وأكرب الرشكات املحلية 
والدوليــة املصنعة لألدوية واملؤسســات املتخصصة 
بقطــاع الصيدلــة، ويســتعرض أحــدث املنتجات 
والتقنيــات يف مجــال األدويــة وتوفــري املعلومات 
الدوائية؛ حيث اســتمع والحضور إىل رشح واف عن 
محتوياتــه. هذا.. ويشــهد املؤمتر حضــور أكرث من 
٧٠٠ مــن الصيادلة واألطباء واملمرضني ومســاعدي 

الصيادلــة من مختلف املؤسســات الصحية التابعة 
لــوزارة الصحــة ومــن وزارة الدفــاع ورشطة عامن 
الســلطانية وديوان البالط الســلطاين ومستشــفى 
جامعة السلطان قابوس، إضافة إىل مشاركني آخرين 

من دول مجلس التعاون.
كام يشــهُد املؤمتــر مشــاركة الجمعيــة األمريكية 
لصيادلة النظام الصحي (ASHP)، معهد املامرسات 
الدوائية اآلمنة الكندي (ISMP Canada)، واالتحاد 
األوروبيــة  والرابطــة   ،(FIP) للصيادلــة  الــدويل 
لصيادلة املستشفيات، والجمعية امللكية الصيدالنية 
الربيطانيــة؛ األمر الذي ســُيرثي املؤمتــر بالكثري من 

التجارب واملامرسات والخربات العاملية.
إضافــة إىل املحارضين املحليني؛ ُيحــارض يف املؤمتر 
نخبــة مــن املحارضيــن املتخصصــني املجيدين يف 
مجال املامرســات الصيدالنية من الواليات املتحدة 
األمريكيــة، ونخبة من خرباء الرعاية الصيدالنية من 
جامعات وهيئات وجمعيات ومستشفيات مرموقة 
ومراكــز طبيــة دولية رائــدة من اململكــة األردنية 
الهاشــمية واململكة العربية الســعودية واإلمارات 
العربيــة املتحدة ومملكة إســبانيا وكنــدا واململكة 
املتحــدة وكرواتيــا وأيرلندا. هذا.. وقــد بدأ املؤمتر 
فعالياتــه صباح أمس بربنامج مــا قبل املؤمتر، الذي 
ُيقام ألول مرة بدول املنطقة، ويشمل حلقتي عمل؛ 
األوىل بعنــوان ”الفرص الوظيفية املســتقبلة ملهنة 
الصيدلة وشبكات التواصل“، تحت إرشاف الجمعية 
الصيدالنيــة بكلية الصيدلة بجامعــة لندن، والثانية 
جاءْت بعنــوان ”الصيديل املميــز“، وأقيمت تحت 

إرشاف مجلس االعتامد األمرييك للتعليم الصيديل.
ا جلسات املؤمتر، فتبدأ صباح اليوم وتتضمن عدداً  أمَّ

من أوراق العمل.

03 متابعات
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د، مســاء  ُتِقْيــم الجمعية الُعامنية للتوحُّ
اليوم األربعاء، بقاعة مبنى الهيئة العامة 
للطريان املدين باملوالح الشــاملية، حفلها 
الســنوي لتكريــم الجهــات الحكوميــة 
واألهليــة املتعاونــة والداعمة ألنشــطة 
الجمعية خالل العام املــايض، إضافة إىل 
عدد من الوسائل اإلعالمية املحلية؛ وذلك 
تحت رعاية صاحب الســمو السيد كامل 

بن فهد بن محمود آل ســعيد مســاعد 
األمني العام مبكتــب نائب رئيس الوزراء 
ن  لشــؤون مجلس الوزراء. حيُث سيتضمَّ
ر لألنشــطة  الحفــُل تقديَم َعــرْض ُمصوَّ
ذتهــا اللجنة خالل  والفعاليــات التي نفَّ
الســنة أملاضية، كام ســيتمُّ عىل هامش 
هذا الحفل تدشــني الحملة التســويقية 
باضطــراب طيف  للتوعيــة  واإلعالميــة 
ــد، إىل جانــب تكريــم الجهــات  التوحُّ

الداعمة واملتعاونة مع الجمعية.

ؤية  مسقط - الرُّ
اســتضافْت لجنة الشــباب واملــوارد البرشية مبجلس 
الشورى، أمس، رؤساَء االتحادات الرياضية بالسلطنة؛ 
يف إطــار دراســتها ملوضوع واقع وتحديــات الرياضة 
العامنيــة، وتدارس العديد مــن املوضوعات والقضايا 
التي َتْســَعى لتطوير عمل االتحادات، وســبل تطوير 

الرياضة وتنميتها.
ة محاور متعلقة بواقع  وخالل اللقاء، متَّت مناقشة ِعدَّ
الرياضــة العامنية؛ من خالل اختصاصات واالتحادات 

وعالقتها بالوزارة وباللجنة األوملبية واألندية الرياضية، 
إضافة ملناقشــة الجوانــب التنظيميــة والترشيعات 
مة لســري أعامل االتحــادات ومهامها،  والقوانني املنظِّ
والتعــرف عــن قرب عــىل التحديــات التــي تواجه 

االتحادات، خاصة يف الجوانب التنظيمية واإلجرائية.
كــام َناَقــش اللقــاُء التحديــات اإلداريــة واملالية 
واالستثامرية التي ُتعرِْقل سري عمل االتحادات وتنفيذ 
الخطط املتضمنة للعديد من األنشــطة والفعاليات 
واالستحقاقات الداخلية والخارجية، إضافة للتطرق 
إىل مناقشــة الطرق جانب مــن االجتامعاالتحادات 

الرياضيــة، وما ُيصاحبهــا من إجــراءات تنظيمية، 
خاصــة يف جانب الترشيعــات والقوانــني واللوائح 
مة لعمل االتحــادات؛ حيث كان هناك إجامع  املنظِّ
عــىل أنه مــن الرضورة مبــكان مراجعتهــا وتعديل 
ما ينبغي تعديله يف ســبيل النهــوض بالرياضة كام 
ينبغي. وتطرَّقْت املناقشات إىل اإلسرتاتيجية الرياضية 
ــق منها حتى اآلن،  التــي بدأ تنفيذهــا عام، وما تحقَّ
وهــل تــم التوصل لألهــداف املرجوة منهــا لتجويد 
وتطويــر وتنظيــم الرياضة العامنية عىل املســتويني 

الداخيل والخارجي أم ال؟
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َعَقدْت اللجنة الفنية املكلَّفة بدراســة مدى 
الحاجــة لتحديــث بعض القوانــني العربية 
االسرتشادية، اجتامَعها الخامس، مبقر املركز 
بالعاصمــة اللبنانية بريوت، خالل الفرتة ٢٠ 
-٢٢  فرباير الجاري، ومبشــاركة ُممثيل عدد 
مــن الدول العربيــة؛ تنفيــذا لربنامج عمل 
املركز العريب للبحــوث القانونية والقضائية 

التابع ملجلس وزراء العدل العرب.
د بن سليامن  ومثَّل الســلطنة الدكتور ُمحمَّ
الراشــدي املستشــار القانوين مبكتب معايل 
الشــيخ وزيــر العدل، الــذي تمَّ ترشــيحه 

لرئاســة اجتامعات اللجنة. وناقشْت اللجنة 
عددا من املوضوعــات القانونية املعروضة 
عىل جــدول أعاملها؛ من أهمهــا: ُمراجعة 
القانــون العــريب االسرتشــادي للمســاعدة 
االسرتشــادي  العريب  والقانــون  القضائيــة، 
بشأن مهنة الُكتَّاب بالعدل، والقانون العريب 
االسرتشــادي للســلطة القضائية والتفتيش 
القضــايئ ومذكرتــه التوضيحيــة، والقانون 
العريب االسرتشــادي ملكافحة الفســاد، كام 
اســتعرضْت اللجنة يف اجتامعها االستبيانات 
الواردة مــن وزارات العدل بالدول األعضاء 
بشأن القوانني االسرتشــادية محل الدراسة، 
والتي تبــنيِّ أهمية الحاجــة لتحديث تلك 

االستبيانات ومواكبتها للتطورات الترشيعية 
والقانونيــة. وأقرَّت اللجنة بعَض التعديالت 
واإلضافــات عليها، كام قــرَّرت اختيار عدد 
من القوانني العربية االسرتشــادية لدراستها 
يف اجتامعها القادم، عىل أن يتم اســترشاف 
مرئيات الدول بشــأنها وتجميع املالحظات 

حيالها متهيدا لدراستها.
لْت بقرار  ُيشــار إىل أنَّ هــذه اللجنة تشــكَّ
صادر عــن مجلــس وزراء العــدل العرب، 
وهي ُتْعَنى بالنظر يف القوانني االسرتشــادية 
التــي أقرَّها وزراء العــدل يف الفرتة املمتدة 
منذ بــدء املجلس اجتامعاته؛ وذلك ملحاولة 

تطويرها وتحديثها.

ؤية   مسقط - الرُّ
ــم مجلــُس الشــؤون االدارية للقضــاء، أمس،  نظَّ
نــدوة حول أمــن املعلومــات واألمن الســيرباين، 
مها املهندس بــدر الصالحي مدير مركز  والتــي قدَّ
األمــن املعلومــايت؛ وذلك بحضور فضيلة الشــيخ 
خالد بن راشــد املنوري أمني عــام املجلس، وعدد 
من أصحاب الفضيلة القضاة واملســؤولني. هدفْت 
النــدوة إىل تســليط الضوء عىل ثــورة املعلومات 
التكنولوجيــة املســتمرة، التي ُتســهم يف االرتقاء 
بأنظمة القيادة والسيطرة ملستويات غري مسبوقة 
لناحية الفعالية والرسعة والحصانة، ضد محاوالت 
ــزْت املحاور  التســلل والهجــامت التخريبية. وتركَّ
حول التعريف باألمن املعلومايت واألمن السيرباين، 

وأبــرز طــرق االخــرتاق للمعلومات، وأســاليب 
أخذ االحتياطات وإســرتاتيجيات الدفــاع الفّعالة 
ملواجهة هذه التهديدات لتجنب هذه االخرتاقات 
واملهــارات املتعلقة باألمــن املعلومايت؛ من خالل 
دراســة األســاليب التــي يســتخدمها املهاجمون 

ومعرفــة التدابــري األمنيــة والسياســات التي من 
شأنها أن تحمي البنية األساسية الحيوية والبيانات 
والخدمات اإللكرتونية من أجــل إيجاد بيئة آمنة 
سُتســاعد عىل حامية النظم والبيانات املعلوماتية 

للمؤسسات الحكومية والخاصة والفردية.

مسقط - إبراهيم الحسني
َشِهد شــارُع املطار املزدوج مبنطقة املرتفعة انسيابية 
ــًال سلســًال للمركبــات، بعدما تــمَّ افتتاحه أمام  وتنقُّ
الحركــة املرورية بطول ٤٫٧ كيلومرت، وميرُّ عرب منطقة 
حيويــة تخــدم قطاعات واعــدة ومنشــآت خدمية 
وتجارية وتعليميــة، ويرتبط بطرق إســرتاتيجية عن 
طريق تقاطع العرفان بطريق مسقط الرسيع وشارع 
م  الســلطان قابــوس وطريــق الجامع األكــرب، وُصمِّ
ذ وفق أعىل املعايري الهندســية وضوابط  املرشوع وُنفِّ
الســالمة املرورية للطرقــات؛ تعزيزاً لكفاءة شــبكة 

الطرق، واستيعاب النمو املستقبيل للحركة املرورية.
ميتدُّ املرشوع من تقاطع اإلشارات الضوئية الواقعة عىل 
دوار العرفــان ســابقاً مبنطقة مرتفعــات العرفان، حتى 
ن إنشاء جرس للوادي  دوار املرتفعة يف كلِّ اتجاه، ويتضمَّ
بطــول ٣٠ مرتاً، وعبــارات صندوقيــة موزعة عىل طول 
املســار بعدد ١٤ خليــة بأحجام مختلفــة، إضافة إىل ٣ 
دوارات، والعديد من املداخل واملخارج لخدمة املنشآت 

باملنطقة. ويحتوي املرشوع عىل جرس علوي يبلغ طوله 
ذ ليكــون بديًال عن دوار العرفان ســابقاً،  ١٣٥ مــرتاً، ُنفِّ
ويتصل بجرس مطار مســقط الدويل ليســمح للمركبات 
الوصــول إىل طريق مســقط الرسيع والعكس بشــكل 
مبــارش، وبعدد مســارين يف كل اتجاه، وإنشــاء تقاطع 
اإلشارات الضوئية أســفل الجرس، ويصل إىل ٥ مسارات، 
ن املرشوع  إضافة إىل مســارات حرة والتفافيــة. ويتضمَّ
كذلك إنشــاء عدد من طرق الخدمة املحاذية بالطريق 
املؤدي إىل جامع الســلطان قابوس األكرب وشارع املطار 
بطول ٣٫١ كيلو مرت، وإنشــاء قناة مائية لترصيف املياه 

باملنطقــة بطول ٣٥٠ مرتاً، وعرض ١٠ أمتار وبارتفاع ١٫٥ 
مرت، وإنشــاء شــبكة لترصيف مياه األمطار عىل الطرق 
الرئيســية والخدمية مربوطة باملجاري املائية باملنطقة. 
ويعدُّ هذا الطريق مــن الطرق الحيوية التي ُتضاف إىل 
شــبكة الطرق العرصية باملدينة، ويربط مطار مســقط 
الــدويل بالطريــق املــؤدي إىل جامع الســلطان قابوس 
األكرب وطريق مسقط الرسيع والطرق املرتبطة به، وجاء 
تنفيذه ضمــن أعامل املرحلة األوىل من مرشوع تصميم 
وإنشــاء تقاطع يربط مطار مســقط الدويل وازدواجية 

شارع املرتفعة والطرق املرتبطة به.
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بداية ما قصــة مرشوع البيــت الُعامين صديق 
البيئة؟

املــرشوع هو نتاج جهد جامعي لفريق ُمتكامل، 
مــن زمــالء أســاتذة وطلبــة مــن اختصاصات 
الهندســة املدنيــة واملعامرية وقســم الكهرباء 

وقسم امليكانيكا. 
بدأت فكرة البيت مع سعادة رئيس الجامعة منذ 
بضع سنوات ورشعنا يف وضع التصميم األويل ثم 
بدأت مرحلة البحث والتصميم واستمرت لبضع 
ســنوات حيث أجريت البحوث لــكل متطلبات 
االستدامة ومتطلبات التقنية، التي متت دراستها 
وانتقلنا بعد ذلــك إىل مرحلة التصميم الهنديس 
مبعنــى نقــل الفكــرة البحثية إىل حيِّــز التنفيذ 
وهذا اســتغرق ســنة ونصف الســنة، والتنفيذ 
كان املرحلــة األكرث تعقيداً حيث اُملقاولني الذين 
ساهموا مبعداتهم وبتأثريات ُمتعددة، ثم وصلنا 
ملرحلة القياسات اُملتعددة لكفاية البيت العامين 
الصديق للبيئــة، وقابلية العيش فيه وغريها من 
القياســات اُملهمــة حتى بلغنا املراحــل النهائية 

وسيتم افتتاحه رسمًيا اليوم.
البيوت الصديقة للبيئة هل تعد من املشــاريع 

الجديدة يف سلطنة ُعامن؟
فكرة البيوت الصديقة للبيئة ليســت جديدة يف 
ُعامن وكذلــك يف املنطقة العربيــة ويف الخليج، 
فقد بدأت منذ سنوات يف العامل كله، ويف سلطنة 
عامن هنــاك ٥ مشــاريع للبيــوت الصديقة يف 
الكليات والجامعات ونحن يف جامعة الســلطان 
قابوس منثل أحدها ”البيت الخامس“، وقد دخل 

املرشوع يف مراحله النهائية.
 مــاذا عــن املوقف الراهــن اآلن وهــل انتهى 

العمل بالبيت أم أوشك عىل االنتهاء؟
الحمد لله اكتمــل التنفيــذ، واآلن بدأنا مرحلة 
أهــم وهي مرحلــة الفحــص والتدقيــق ورفع 
وقيــاس األداء، مبعنــى أننا نضــع مجموعة من 

األجهزة لقياس أداء البيت وهذا سيســتمر ملدة 
سنة، فهذا املوضوع الصعب يستهدف يف النهاية 
التحقــق من عدة أمور من بينها، هل حقق هذا 
البيت أهدافه العلمية، الجواب يكون من خالل 
نتائج القياسات، التي تضع البيت أمام تحديات 
تتعلق باالســتدامة، حيث ندرك جميعاً أنَّ العامل 
مقبل عــىل صعوبات كثــرية يف الطاقــة واملياه 
ومواد البناء وكل مــا يتعّلق بصناعة البناء، فهل 
البيت العامين الصديق للبيئة قادر عىل مواجهة 
هــذه التَّحديات؟ لهــذا نحن نفضــل أن نطلق 
عىل هذا املرشوع ”البيت املســتقبيل“ ملواجهة 
تحديــات االســتدامة، فهو يعتمــد يف الكهرباء 
عىل الطاقة الشمســية كلياً، لهذا الهدف وضعنا 
طرق القياس كل يوم أثنــاء النهار لرصد وقياس 
اســتهالك كل جــزء مــن الطاقة طــوال النهار، 
ونحن نصدر الطاقة الفائضة يف النهار إىل شــبكة 
الكهربــاء الوطنية ونســتورد الطاقة من شــبكة 
الكهربــاء بالليل، علاًم بــأنَّ الطاقة املصدرة أكرب 

من الطاقة املستوردة.
مــن األمــور اُملنتظرة مــن هــذه النوعية من 
البيوت، األداء البيئي املحرتف مبعنى اســتدامة 
موارد الطاقة بأنواعهــا اُملختلفة وقابلية العيش 
يف البيت وغريها مــن األمور فهل قمتم بقياس 

وتقويم ذلك؟
بدأنــا بالفعل وقبل أشــهر مرحلــة قياس األداء 
الحراري للبيــت الُعامين الصديــق للبيئة وذلك 
بواسطة نظام رصد البيانات، ويتم نرش البيانات 
اُملســتخرجة عــىل املوقع اإللكــرتوين للمرشوع، 
وتشــتمل االختبــارات مــا ييل: منطقــة الراحة 
الحرارية: وذلك من خالل تثبيت درجات الحرارة 
 ،٢٦º ٢٥ إىلº يف جميع فراغات املعيشة يف نطاق
أما الرطوبة النســبية فكانــت يف حدود ٥٠٪ إىل 

 .٪٧٠
كــام تــمَّ قياس تــوازن الطاقــة وذلــك مُبقارنة 

الطاقة اُملنتجة من األلواح الشمســية مع الطاقة 
املســتهلكة لتشــغيل كافــة األنظمــة واألجهزة 

املنزلية.
كذلك قياس كفاءة ســخان املياه الشــميس من 
خالل توفــري ١٥٠ لرتًا من املاء الســاخن بدرجة 
حــرارة ٤٣º يف املتوســط وذلك خــالل فرتة ٣٠ 
دقيقة، باإلضافة إىل قياس كفاءة األجهزة املنزلية 
كالثالجــة والطباخــة والغســالة باإلضافــة إىل 

األجهزة اإللكرتونية.
ومــاذا عــن إدارة واســتدامة امليــاه يف البيت 

الُعامين الصديق للبيئة؟
الكل يعلم أنَّ العامل ُيعاين من ندرة املياه، واملياه 
بحد ذاتها مــن التحديات الكبرية يف ُعامن ولقد 
وضعنا هذا التحدي يف الحســبان ويعتمد البيت 
عــىل تدوير امليــاه وتنقيتها وتحويلهــا إىل مياه 
تســقي النباتات يف الحديقة وبالتايل فإّن كميات 
املياه املستهلكة ليست ١٠٠٪، يتوقف األمر أيضاً 
يف حجم اســتهالك املياه عىل حجم العائلة التي 

تقطن يف البيت.
هــل مواد البنــاء اُملســتخدمة يف البيت تراعي 

البيئة وتفي مبتطلبات االستدامة؟
 حرصنــا يف مواد البنــاء تحديًدا عىل تحقيق 
االستدامة، حيث استعملنا مواد بناء تستهلك 
كميــات قليلة مــن الطاقــة ومــن اُملمكن 
تدويرها يف املســتقبل وهذه املواد يجب أن 
تســاهم يف تقليل الحمل الحراري بواســطة 
مميزات العزل التــي تخفض النفاذ الحراري 
من الخــارج إىل الداخل بنســبة ٥٠٪تقريباً 
لتقليل ضغط البيئــة الحرارية، وقد اعتمدنا 
نظــام البنــاء ذي الغالفني واملقصــود بذلك 
وجود غالف للبيت يتصدى للطاقة الشمسية، 
حيث يتم اســتثامر الواحة وصفوف األلواح 
الخشــبية بينها لتغطية السقف، أما الجدران 
فمن ســعف النخيل املحــيل والنباتات التي 

تنمو عموديا وتتســلق بذلــك نكون حققنا 
كبحاً كبــرياً للطاقة الشمســية عىل الجدران 
وخفضنا الحمل الحراري بشكل كبري، وتجدر 
اإلشــارة إىل أنَّ النباتــات اُملحيطــة باملبنــى 
واملؤديــة للبيــت مل توضع هكذا عشــوائياً 
ولكن وفق خطة ُمحددة فهي ليست نباتات 
زينة وإمنــا نباتات أختــريت بعناية وحددنا 
مواقعها بــكل دقة لهــدف تقليل وتخفيف 
االنعكاس الشــميس عىل البيت، يتسق ذلك 
كله مع شكل البيت نفسه والذي ُبني بحيث 
يوفر التهوية الطبيعية، التي نستثمرها خالل 
٤ أشــهر من الســنة وبالتايل ال تحتاج إطالقاً 
إىل أجهــزة التكييف فالتهويــة الطبيعية مع 
طريقة تصميم النوافــذ بارتفاعات محدودة 
تســمح بدخول الهواء البــارد وتقابلها نوافذ 
صممت لطرد الهواء الحار، وبالتايل نستطيع 
القــول إّن نظام التهوية يف البيت يعتمد كلياً 
عىل الطبيعة وعىل التصميم الهنديس املتميز 
للنوافــذ التي تجلــب الهواء البــارد وتطرد 

الهواء الحار وال تحتاج إىل التكييف.
اعطنا فكرة عامة عن شكل البيت ومكوناته 

ومساحته وقابلية العيش فيه؟
تمَّ تشــييد مرشوع البيت الُعــامين الصديق 
للبيئــة داخــل الحــرم الجامعــي يف إطــار 

ُمســابقة وطنية لجميع لكليات والجامعات 
يف الســلطنة بتمويــل مــن مجلــس البحث 
العلمــي وجامعة الســلطان قابوس، بهدف 
تصميم وبناء وتشــغيل منازل عالية الكفاءة 
يف استخدام الطاقة، وكذلك تهدف إىل تعزيز 
الوعــي العام حول املنازل الصديقة للبيئة يف 

السلطنة.
اســتجاب البيــت الصديق للبيئــة إىل القيم 
الجاملية التي تجمع الرتاث املعامري العامين 
والواقع املعــارص من حيث الحجم الخارجي 
الصغــرية  الفتحــات  ومســطحات  للبيــت 
للشبابيك، وكذلك تم استخدام ألوان خارجية 
محــدودة تتناســق مــع األلــوان الطبيعية 
للعــامرة الرتاثيــة مــع إدخــال التعديــالت 
 املطلوبــة طبقاً الشــرتاطات بلدية مســقط.

واعتمــد التصميم عــىل املالمــح املعامرية 
الرتاثيــة يف التشــكيالت العموديــة الطويلة 
للنوافــذ ذات الفتحــات الســفلية والعلوية 
للتهوية. وقد اســتخدمت األروقة واألعمدة 
الخارجيــة يف إيقاع منتظم مــع التأكيد عىل 
تباين املدخل الرئييس. واســتجاب التصميم 
للعــادات االجتامعية املحلية من خالل فصل 
فضــاء الضيوف عن فضــاء العائلة فاملدخل 
الرئييس يؤدي ُمبارشة إىل غرفة املجلس الذي 
تمَّ فصله عن املناطــق الداخلية األخرى، أما 
مدخل األرسة فهــو يف الجهة األخرى ويؤدي 

إىل غرفة املعيشة الرئيسية لألرسة.
قلتم من قبل إّن تصميــم البيت يجمع بني 
 H األصالة واُملعارصة ويأخذ شــكل حرف الـ
باللغة اإلنجليزية فهل ميكن توضيح املقصود 

بذلك؟
يتميــز التصميــم يف الجمــع بــني الفنــاء 
الداخــيل التقليدي ومالقف الهواء الداخلية 
والخارجيــة فقــد تــم تصميــم البيت عىل 
شــكل حرف ”H“ يحتوي عىل فناء شــاميل 
وآخر جنــويب يكونان يف اتصــال مبارش مع 
غرفة املعيشــة الرئيســية، وبذلك تّم تعزيز 
التفاعل بني الفضاءات الداخلية والخارجية. 
كام تحتــوي الجدران الرشقية والغربية عىل 
الحد األدىن من النوافذ املحمية من الشمس 
بواســطة مظالت عمودية ُمسطحة موازية 

للجدران.
تمَّ اعتامد تصميم نظام الغالف املزدوج وذلك 
باستحداث غالف ثانوي خارج املبنى الرئييس 
العــرتاض وتبديــد معظم أشــعة الشــمس 
 قبــل أن تصل إىل الغــالف الرئييس للمبنى.
كام تمَّ إنشــاء نظام الخاليا الضوئية إلمداد 
املنــزل بطاقــة ٢٠ كيلووات مــن خالل ٨٠ 
من األلــواح الشمســية التي متيــل مبقدار 
٢٣٫٥ درجة لالستفادة القصوى من اإلشعاع 
الشميس. وتم تقسيم اللوحات الشمسية إىل 
مجموعــات يحتوي كل منهــا عىل ١٤ لوًحا 
ترتبط مبحوالت كهربائية لتغيري التيار املبارش 
إىل تيار مرتدد متوافق مع الشــبكة املحلية. 
ويتم تصدير فائــض الطاقة خالل النهار إىل 
الشبكة املحلية، بينام يتم استريادها يف املساء 
وفًقا التفاق مع رشكــة الكهرباء بحيث يتم 
حساب كميات التصدير واالسترياد من خالل 
عداد ثنــايئ االتجاه والذي يتم تجريبه ألوَّل 
مرة يف السلطنة. وتشري عدادات القياس إىل 

أنَّ الطاقة املصدرة إىل الشبكة املحلية نهاراً 
كانت أكرب من الطاقة املستوردة مساًء.

 ومــاذا عن الراحة الحرارية والعزل الحراري 
للبيت؟

تتحقــق الراحة الحراريــة يف البيت خالل ٤ 
أشــهر يف الســنة باالعتامد كلياً عىل التهوية 
الطبيعيــة دون الحاجــة إىل أجهزة التكييف 
من خالل: الضغط الناتج من الفارق الحراري 
للهــواء حيــث يدخــل النســيم البــارد من 
الفتحات السفلية ويطرد الهواء الساخن من 

الفتحات العلوية.
ويف الفنــاء الجنويب تـمَّ إنشــاء نافــورة ماء 
تعمــل عىل نظام التبادل الحــراري يف خزان 
مياه عميق يعمل عىل تبديد الحرارة من املاء 
إىل الرتبة العميقة املجاورة، ثم يتم ضخ املياه 
املــربدة إىل النافورة والتي تعمل بدورها عىل 
تربيد الهواء املجاور الذي يتوجه إىل الفتحات 
السفلية يف البيت. كام روعي يف البيت العزل 
الحــراري وهو من ســامت التصميم اُملهمة، 
فقــد تّم بناء الجدران مــن طبقتني تتمتعان 
مبقاومــة حرارية عالية، حيث يكون ســمك 
الطبقة الداخلية ٢٠ ســم والخارجية بسمك 
١٠ ســم مع وجود ٥ سم من الَعازل الحراري 
بينهام، أما األســقف فقد تمَّ تزويدها بطبقة 

من العازل الحراري بسمك ١٠ سم.
الشمسية  ــواح  األل من  مجموعات  وتقوم 
االســتــعــامالت  لتغطية  ـــاء  امل بتسخني 
ــخ. ــب ــط ـــات وال ـــامم ـــح ــلــغــســيــل وال  ل
استهالك  ترشيد  وسائل  البيت  يف  واعتمدت 
املاء  تنقية  تتم  كام  املنزل،  عموم  يف  املاء 

املستعمل ثم يتم استعامله يف ري النباتات.
واعتمدت وسائل ترشــيد الطاقة الكهربائية 
املنزليــة. األجهــزة  وعمــوم  اإلنــارة   يف 
وتــم اســتحداث مــرشوع مســاعد بعنوان 
الحدائــق الطبيعيــة اُملســتدامة باالشــرتاك 
التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  طــالب  مــع 
والبحريــة  الزراعيــة  العلــوم  كليــة  يف 
 ومهندســني مــن حدائــق عــامن النباتيــة. 
وســيتم يف املرحلــة القادمة افتتــاح البيت 
كمعرض ومركز دائــم للمعلومات من خالل 
عقد املحارضات العامــة والندوات وحلقات 
العمــل، وإعــداد خطة قصــرية األمد إلنجاز 
الفحــص التجريبــي للمفــردات املبتكرة يف 
املبنــى، ثم تليها خطة بعيدة األمد للتوســع 
يف إجــراء البحــوث التجريبيــة يف اُملبتكرات 

املستجدة.
وُبنــي البيت يف مســاحة ٢٨٤ مرتاً عىل أرض 
إجاميل مســاحتها ٦٠٠ مــرت، مبعنى أننا أمام 
بيت صغري مبقاييــس البيوت اُملتعارف عليها 
ألنَّ هدفنــا االقتصاد يف البنــاء، والتوازن بني 
التَّكلفة اإلنشــائية مع عدم هدر مســاحات 
وفراغات ضائعة، ويتكون البيت كام قلنا من 
طابقني فقط وهذا التقســيم وفقاً للمساحة 
الكليــة والخارجية متوازنة مــن حيث األداء 
الحــراري وهذا كله يســمح بتطبيــق أفكار 
مبتكرة يف تربيد الطاقة واالعتامد عىل مصادر 
الطاقــة املتجــددة وتربيد املياه واســتخدام 
النباتــات الطبيعية لتحقيق بيئة مســتدامة 
مســتخدمة املواد اُملناســبة لتحقيــق البيئة 

الحرارية الجيِّدة.
مــاذا تطمحون مــن وراء هــذا البيت بعد 

افتتاحه؟
مُيكــن النظر إىل البيت باعتبــاره واحة علوم 
ُمصغــرة متكاملة، تعنــى بالتعليم والبحث 
العلمي نظراً لتشابك التخصصات التي تقف 
خلفه يف كل مراحله من الهندســة اإلنشائية 
املعامرية والكهرباء والبيئة وامليكانيكا واملياه 
فقــد كانت لدينا العديد من االبتكارات التي 
وظفناهــا يف البيت ونأمل أن يكون له فائدة 
كبرية يف املســتقبل ألننا ننظــر له يف حقيقة 
األمــر باعتبــاره ُمختــرباً تجريبيــاً وتعليمياً 
ومحطــة لكل اُملختصــني يف القطاع الهنديس 
واملجتمعي بشكل عام. ونأمل أن يكون محط 
األنظــار يف اُملســتقبل حيث ســنفتح الباب 
لكل التخصصات الهندســية وغري الهندســية 
لزيارة البيت وتقديــم أفكار مبتكرة وحلول 
صناعيــة متقدمــة وخدمات بحثية شــاملة 
تخدم الجامعة والكليــات واُملجتمع العامين 
بوجه عــام، مبعنى آخر نأمــل اعتامد البيت 
كمركز لتنسيق جهود الباحثني واملهنيني عىل 
املستويني املحيل والعاملي لتبادل املعلومات 
والخربات والتوسع يف إنجاز البحوث املشرتكة 

يف مجاالت املباين املستدامة. 

يرعى سعادة نجيب بن عيل الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون 
املناخية صباح اليوم األربعاء حفل افتتاح البيت الُعامين الصديق 
للبيئة بكلية الهندســة يف جامعة السلطان قابوس وذلك بحضور 
ســعادة الدكتــور عيل البيامين رئيــس الجامعــة وبعض ُممثيل 
مجلــس البحث العلمــي وعمداء الكليات وأســاتذتها وطالبها. 
ترشف عىل هذا املرشوع كلية الهندسة بدعم من مجلس البحث 
العلمي، وقد استمر العمل فيه لسنوات منذ ٢٠١٣ وحتى اآلن، 
وهو فكرة وتطبيق جديــران بالتأمل يف عامل يتَّجه برسعة كبرية 
صوب املدن الذكية والبيوت واملباين اُملســتدامة صديقة البيئة، 
وحول هذا البيت وما ميثله من قيمة وإضافة للجامعة واملجتمع 
العامين، التقينا الربوفيسور عوين شعبان األستاذ بقسم الهندسة 
املدنية واملعامرية بكلية الهندســة ورئيس فريق مرشوع البيت 

العامين الصديق للبيئة.. وكان هذا الحوار..

مسقط – الرؤية 



05 متابعات   األربعاء ٢٥ من جامدى األوىل ١٤٣٨هـ  املوافق ٢٢ فرباير  ٢٠١٧م - العدد رقم ٢٠٦٥

لالســتثناء دامئاً وقفة، فهناك طموحات تفــوق كل االحتامالت، وهناك 
حيــاة نصنعها نحُن حني نجد أنفســنا نحقق بعض األمنيات التي كانت 
صعبة يف يوٍم ما، ولكنها ســهلة جداً حني نجدهــا بني أيدينا، فاألمنيات 
حــني تتحقق بعد جد واجتهــاد وعمل فهي مبثابة الُحلــم الذي متنينه 
ا نتمنى أن نجد هناك  طويًال لنفــرح بتحقيقه عىل أرض الواقع، لرمبا كنُّ
من ُيشــاركنا تحقيق هذه األحــالم، نتمنى لو أنَّ القــدر أعطاهم وقتاً 
إضافيــاً من الُعمر ليعيشــوا معنا فرحــة تلك اللحظــات وأن نهديهم 
نجاحاتنــا واحدا تلو اآلخر ونخربهم بأّن كل ما نحن فيه هو بفضل من 

الله ودعواتهم الصادقة لنا قبل رحيلهم.
ها أنا اليوم أرمي ”عباءيت» اليومية التي أرتديها يف ذهايب وإيايب من حرم 
الكلية وملكان عميل، رميت األســود اليومي الستبدله بأسود استثنايئ، أال 
وهي عباءة التَّخرج الســوداء، تلك العباءة التي ال تليق إال باالستثنائيني 
دامئاً، العباءة التي يشــعر بها من دفع مثنها طوال ســنوات، الذي عاش 
وحلم واســتيقظ اليوم وهو يعيش لحظة فخر واعتزاز بأنَّه حقق جزًءا 
مــن أمنياته اُملعلقة عىل نافذة غرفته. حقــق بعضاً من تلك النجاحات 
الصغرية التي كان ُيعلقها نوتة نوتة عىل جدران حياته والتي تعده دامئاً 
بنجاحات كربى، ولكنها ستأخذ القليل من الوقت ولكنها ستتحقق يوماً 

ما بقدرة قادر.
هــا أنا اليوم أقف شــامخة وبــكل رسور وأنا أضع قبعــة التَّخرج عىل 
رأيس ألخرب الجميع أنَّ الظروف ليســت عائقــًا دامئاً أمام تحقيق بعض 
أمنياتنا التي تنازلنا عنها يف لحظة من الضعف واالضطرار أو ألســباب ال 
نعلمها، أو رمبا نتجاهلها، ولكننا رسعان ما حاولنا تعويض تلك اللحظات 
واستبدال مساراتها لطريق نصل إليه يف النهاية، سعينا كثرياً لتذليل تلك 
الصعاب، ولــو أخربتكم كم عانيت حتى أقف اليوم عىل مرسح التَّخرج 
هذا لرمبا شعرتم مبا أشعر به اآلن، وشعرتم بقيمة كل كلمة أكتبها ألنها 
تخــرج من قلبي لتصل إليكــم بكل حٍب وامتنان، فهــذه الفرحة التي 
أعيشــها مع زماليئ الخريجني ال تقدر بثمن، فهنيئاً يل ولهم هذا النجاح 
وهنيئــاً لكل أرسهم الكرمية التي انتظــرت طويًال لحظات التتويج التي 
مه  يعتيل فيها كل خريج املنصة ليســتلم شــهادة نجاحه وتقديراً ملا قدَّ
طوال خمس سنوات من الجد واالجتهاد والبذل يف سبيل هذه اللحظة.

وألنني ســأتخرج اليوم أيضاً ومل يتســن لوالدي الحضور بسبب ظروف 
خاصة، ســأكون شــاكرة للجميع وأولهم كل من وقــف معي من زمالء 
عمل وإخوة وأصدقاء سواء بالتهاين والكلامت الطيبة أو بالحضور لحفل 
التَّخــرج، ليثبتوا يل أنَّ الحياة برغــم تحدياتها إال أّنها منصفة، فهناك ما 
يعوض غياب من ُنحب من أشخاص، بآخرين يحبوننا بصدق لنجد يف كل 
محطة من حياتنا أشخاصاً ُيسخرهم لنا الله دون أن نشعر، ومع الوقت 
نكتشــف أّنهم جاءوا يف الوقت اُملناســب ويف املكان اُملناسب، فالحمد 
الله عىل كل نعمه، والحمدالله عىل العطايا اإللهية التي ترسم االبتسامة 
عىل شــفاهنا دامئاً، والحمدالله عىل أننا نعيش بأمل النجاح وأن الكثري 
من األحالم املؤجلة قد تأخذ وقتاً ولكننا نعيش فرحة تحقيقها، فشــكراً 

للحياة التي الزلنا نتعلم من تجاربها.

مدرين املكتومية
madreen@alroya.info

 مسندم – الرؤية 
تواصــل وزارة البلديات اإلقليمية وموارد املياه 
ُممثلــة باُملديريــة العامة للبلديــات اإلقليمية 
ومــوارد املياه مُبحافظة مســندم تنفيذ العديد 
مــن املشــاريع الحيويــة باُملحافظــة وأهمها 
تصميــم وتنفيــذ الطريــق الحــدودي بوالية 
دبــا والذي يبلــغ طوله حــوايل ٤ كيلومرتات، 
ومــرشوع تصميــم وتنفيــذ الطــرق الداخلية 
مبنطقــة الرشجــة بواليــة خصب بطــول ٦,٥ 
كيلومــرت، والذي ُيســاهم يف انســيابية الحركة 
التجاريــة واالقتصادية باُملحافظة وربط الطرق 
الرئيســية والداخلية، إضافة إىل تركيب أعمدة 
اإلنــارة من نوع (solar LED) بحديقة الســد 
عدد (١٥) عمود إنــارة، و(٢٠) عموداً مبنطقة 
الغرابيــة بالواليــة والتي تعمل بنظــام الطاقة 
الشمســية، حيــث يعد نظامــا متكامال يجمع 
بني أحدث التقنيات الحديثــة وأكرثها ابتكاراً. 
وتقــوم اللوحــات الضوئية التــي تركب بصفة 

عامــة عىل هيــكل اإلضــاءة بتحويــل الطاقة 
الشمســية إىل تيــار كهربــايئ ُمبــارش. وتتميز 
مصابيــح نظــام اســتخدام الطاقة الشمســية 
بأّنها ال تحتاج إىل أشــعة ُمبارشة من الشــمس 
وإمنــا إىل الضوء فقط، باإلضافة إىل اســتقاللية 
النظام عــن التيار الكهربــايئ، وقابلية التحكم 
بكميــة الضــوء الصــادرة، كام تتميــز أعمدة 
اإلنارة (solar LED) بخفض تكاليف التشغيل 

اليومــي والصيانــة، والتقليــل من اســتخدام 
األسالك الكهربائية، بحيث ال يؤثر انقطاع التيار 
الكهربايئ عىل إضاءة الطرق والحدائق العامة، 

كام أّنه ال توجد تعرفة شهرية لالستهالك.
وتقوم الوزارة بتنفيذ عدد من املشاريع شملت 
توســعات وإضافات ملباين املديرية والبلديات 
التابعة لها بهدف تحســني بيئة العمل ومواكبة 
الطلــب املتنامــي عــىل الخدمــات البلديــة 

واملائية التــي تقدمها الوزارة. وُتعد مشــاريع 
التطويــر والتجميــل مــن املشــاريع الحيوية 
املواكبة لعجلة التنمية التي تشهدها السلطنة 
وتســاهم يف إضفاء ملسات ذات مشهد وطابع 
جاميل، حيث تقوم اُملديريــة العامة للبلديات 
اإلقليمية وموارد املياه مُبحافظة مسندم بتنفيذ 
عدٍد من املشــاريع التجميلية بالواليات، ومن 
أهمهــا مــرشوع القريــة الرتاثيــة يف الحديقة 
العامــة مبنطقة الغرابية بوالية دبا الذي يهدف 
إىل خلــق بيئــة ترفيهيــة للعائــالت واألطفال 
وموقع لتنظيم وإقامــة العديد من الفعاليات 
والرتفيهية،  والثقافيــة  والتوعوية  االجتامعيــة 
ويتكون مــرشوع القرية الرتاثيــة من ٤ غرف 
اســتخدمت بهــا خامــات البيئــة املحلية من 
ســعف النخيل والحجارة. كذلك قامت الوزارة 
برتقيم أعمدة اإلنارة بألوان عاكسة (فسفورية) 
بحيث يســهل الوصول والكشف عن األعطال 
التــي تُصيبها وتحديد مواقعهــا بيرس من قبل 

املختصني بالبلدية.

مسقط - الرؤية
مــت وزارة التعليم العايل ُممثلة يف دائرة املوارد  نظَّ
البرشية أمس دورة تدريبية حول (تقنيات التعامل 
مــع وســائل التواصــل االجتامعي عىل املســتوى 
الفردي واملؤسيس والجديد يف هذا املجال)، مبشاركة 
٢٥  مــن موظفي ديوان عام الوزارة واملتعاملني مع 
وسائل التواصل االجتامعي. قدمت املحارضة زينب 
الربوانية مديرة املشاريع باملجلس الثقايف الربيطاين.

تعرف املشــاركون خالل الدورة عىل مفاهيم ولغة 
وســائل التواصل االجتامعي، والفــروق  بني اإلعالم 
الحديــث والتقليــدي إىل جانــب التعــرف عــىل 

قنوات وســائل التواصل االجتامعي واســتخداماتها 
واتجاهاتها عىل املســتوى الخليجي، وكذلك كيفية 
استخدام الهاشــتاج وأفضل املامرسات اُملتعلقة به، 
وكيفية اســتخدام اإلنســتجرام وتوتري بفعالية أكرب، 
واالطــالع عىل الجديد فيام يخــص تقنيات التعامل 
مع وسائل التواصل االجتامعي عىل املستوى الفردي 
واملؤســيس. تأيت أقامة مثل هــذه الدورات يف إطار 
حرص الوزارة عىل إطــالع موظفيها عىل الجديد يف 
مجال تقنيات التَّعامل مع وسائل التواصل الحديثة 
ال عىل  وكيفيــات توظيفه يف التواصــل املؤثر والفعَّ
املســتويني الفردي واملؤســيس مبا يســهل أداءهم 

ملهامهم الوظيفية بفعالية ورسعة أكرب.   

مسقط - الرؤية 
تنظــم كلية الرشق األوســط غــداً ملتقى 
لتدريــس اللغــة اإلنجليزية للعــام ٢٠١٧، 
تحت شعار ”التَّحديات والحلول اإلبداعية، 
واالّتجاهــات املســتقبلية يف تدريس اللغة 
اإلنجليزية يف سلطنة ُعامن“، وذلك  مبرسح 
املركز الطــاليب يف الحرم الجامعــي للكلية 
بواحــة املعرفة مســقط. يهــدف امللتقى 

إىل توفري مســاحة حــوار ُملختلف ُمعلمي 
اللغــة اإلنجليزيــة ومشــاركتهم أفكارهم 
ومقرتحاتهم حول طــرق التدريس الحالية، 
للتدريس، ومناقشــة  االبتكارية  والحلــول 
التحديات واالتجاهات اُملســتقبلية لتعليم 
اللغــة اإلنجليزيــة وتعّلمها يف الســلطنة، 
وسيشــارك بامللتقــى  ١٣٠  مختًصــا مــن 
مختلف املــدارس والكليات والجامعات يف 
الســلطنة، إضافة إىل ٤ متحدثني رســميني 

وهــم الدكتور صالح البوســعيدي؛ أســتاذ 
مشــارك يف كليــة الرتبية بقســم أســاليب 
وطــرق تدريس اللغة اإلنجليزية يف جامعة 
الســلطان قابوس، والدكتــور توين واترمان؛ 
متخصــص يف تدريــب املدرســني للحصول 
عــىل درجــة الدبلــوم يف تدريــس اللغــة 
 (DELTA) اإلنجليزية لغــري املتحدثني بها
وشــهادة تدريس اللغــة اإلنجليزية للكبار 
(CELTA)، والدكتور يوجاش سينها؛ أستاذ 

مساعد يف قســم تدريس اللغة اإلنجليزية 
يف كليــة اللغات بجامعــة ُصحار، والدكتور 
طارق الضامن؛ أستاذ مساعد ورئيس مركز 
تدريــس الربنامج التأســييس بكلية الرشق 
األوســط. جدير بالذكر أنَّ هذا أوَّل ملتقى 
تنظمه كلية الرشق األوسط لتدريس اللغة 
اإلنجليزيــة كجــزٍء مــن دورهــا يف تطوير 
عمليــة التعليم والتعلّم يف قطــاع التعليم 

العايل بالسلطنة.

مسقط – الرؤية 
نظم فريــق روافد عــامن التطوعي فعاليــات اليوم 
املفتــوح (منك نبدأ) الذي تضمــن عدداً من حلقات 
العمل للمشــاريع الصغرية واملتوسطة، وذلك بحضور 
الدكتورة كلثم بنت ُمحمد الزدجالية الخبرية اإلعالمية 

بالهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون.
وشملت حلقات العمل تقديم تطبيقات يف أساسيات 
املكياج قدمتها خبرية التجميل ســلوى الغافرية، كام 
قدم زهران آل عبد الســالم خبري التصوير حلقة حول 
م بدر البلويش  تطبيقات تصويــر البورتريه، فيام قــدَّ
ُمحــارضة عن التســويق اإللكرتوين وكيفية اســتثامر 

مواقع التواصل االجتامعي. 
شــاركت يف الفعاليات أكرث مــن ٣٠ صاحبة عمل من 
املؤسســات الصغرية واملتوســطة واألعامل املنزلية يف 

ُمحافظتي مسقط وجنوب الباطنة.
وقال نارص بن تعيب الحمداين رئيس فريق روافد 
عامن: شــهدت فعالية اليوم املفتوح تفاعال مميزا 
من صاحبات األعامل، ونستطيع القول بأنَّ مرشوع 
(منــك نبدأ) وضــع أوىل خطواته األساســية التي 
تهدف لغرس ثقافــة العمل الحر ودعم األفكار يك 
تتحول إىل مشــاريع وأيضاً دعم املشــاريع القامئة 

ملساعدتها عىل التميز.
وأضــاف: يضم فريــق روافد ُعــامن مجموعة من 
األعضــاء وعددهــم يصــل إىل ٢٠ رائــداً ورائدة 
أعــامل من أصحاب املشــاريع الصغــرية واملنزلية 
من ُمختلف النشــاطات يف مجال املالبس واألزياء 
النســائية والرجاليــة، تصنيــع البخــور والعطور، 
الحلويــات والهدايــا، مشــاريع الطبــخ والكيك، 
مشــاريع التصويــر الفوتوغــرايف ومجــال تنظيم 

 مسقط - أنيسة العوفية
قامت فــرق التفتيش باُملديريــة العامة لبلدية 
مســقط مبطرح الكــربى، وبالتنســيق مع إدارة 
االدعــاء العــام لقضايــا بلدية مســقط ورشطة 

ُعامن الســلطانية بضبط منزل بالحمرية تقطنه 
أيــاٍد عاملة وافــدة، تتخذ أحد أســطح املنازل 
بوالية الحمرية مقراً ُملامرســة عدد من األنشطة 
التجاريــة اُملختلفة بدون ترخيص؛ منها غســيل 
املالبــس، وكذلــك تصليــح الالفتــات التجارية 

فوق ســطح املبنى. وأوضح فريــق التفتيش أّنه 
تالحظ وجود نشاط مشبوه يف منزل تسكنه أيٍد 
عاملة وافــدة بالحمرية، مام أدى إىل تتبع األمر 
الذي كشــف عن وجود نشــاط تجاري ال يلتزم 
باالشرتاطات واألوامر املحلية التي تلزم الحصول 

عىل ترخيص تجاري ملزاولته، وتم مداهمة املنزل 
الذي تستخدمه العاملة الوافدة يف عملية غسل 
وتجفيف املالبس يف ســطح البناية، باإلضافة إىل 
إصــالح الالفتــات التجاريــة دون الحصول عىل 
ترخيــص يجيز مزاولة النشــاط، وتــم ضبطهم 

وهم ميارســون تلــك األعامل بطرق عشــوائية 
دون مراعاة ما تنص عليه اللوائح واالشــرتاطات 
اُملنظمــة يف هذا الشــأن، حيث متــت مصادرة 
جميــع مواد الغســيل والغســاالت التي متارس 
بها تلــك األعامل اُملخالفة، كــام أتضح أن هذه 

العاملة تقوم يف الوقت ذاته ببيع ”الخمور“ التي 
تخزنها يف أحد املنازل التابعة لهم، وقد تم اتخاذ 
اإلجراءات حيالها بالتنسيق مع الجهات املعنية، 
باإلضافة إىل إحالــة العامل املخالفني إىل االدعاء 

العام الستكامل اإلجراءات القانونية املتبعة.
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مسقط – الرؤية 
يواصل مركز إعداد وتطوير العاملني بجامعة 
الســلطان قابوس تقديم الربنامــج التدريبي 
«تنمية التفكــري اإلبداعــي»  للموظفني ويف 
أســبوعه الثاين، يقدم الربنامج بنفس املحاور 
ملجموعــة أخرى مــن اُملشــاركني، يحارضهم 
املدرب الدويل واملستشار يف اإلبداع والتطوير 

الشخيص واإلداري الدكتور أسامة أبو العال.
افتتح املهندس سامل بن عيل الهنايئ مدير مركز 
إعــداد وتطوير العاملــني بالجامعة الربنامج، 
الذي يســتمر ٥ أيام ُمتتالية واستهدف كافة 
الفئات الوظيفية بالجامعة، وهو أحد الربامج 
التي ضمتهــا الجامعة إىل خطتهــا التدريبية 

لهذا العام.
ويهدف هــذا الربنامج إىل التعريف مبهارات 
اإلبداع والتفكري اإلبداعي، وتحديد مفهومه 
وإســرتاتيجياته، وتنميــة اإلبــداع من خالل 
التدرب عىل بعض املهارات التي تساعد عىل 
تنميته، والقيام ببعــض التطبيقات العملية 
ملهاراته، هذا باإلضافة إىل تزويد املشــاركني 
بأســاليب جديــدة ومهــارات فــن االبتكار 

يف مجال العمل وأســاليب توجيــه اإلدراك، 
وتنميــة قدراتهــم يف التَّعامل مــع البدائل 
واُملتغريات. ويف هذا الصدد أكد املشــاركون 
يف الــدورة األوىل مــن الربنامج اســتفادتهم 

القصــوى من حضورهم للربنامج خاصة فيام 
يتعلق بتطبيق املهــارات اإلبداعية إلحداث 
تطور وتغيري إيجايب يف مجال العمل ولتغيري 
الروتــني اليومي يف بيئة العمل، كام أشــاروا 

إىل أهميــة الربنامــج يف تحســني الحيــاة 
الشــخصية خارج إطار العمل، وتســليط 
الضــوء عــىل نقــاط القــوة والضعف يف 

مهارات التفكري اإلبداعي.
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 الرستاق ـ طالب املقبايل
عرضت مبكتب محافظ جنــوب الباطنة ورقة 
عمل حول الرقابة الذاتية للدكتور عبد العزيز 
الصوايف من كلية العلوم التطبيقية بالرســتاق، 
تطــرق خاللهــا إىل عــدة محاورمنهــا مفهوم 
الرقابة وأنواعها وطرق تنميــة الرقابة الذاتية 
يف بيئــة العمــل مــن خــالل مواعيــد العمل 
والقيم واملبادئ املؤسسية واالتقان واالنضباط 
واألمانة يف األداء. واعتمد الدكتور خالل ورقته 
عىل أســلوب الحوار والنقاش يف مجال الرقابة 
واســتخداماتها يف بيئة العمل، وذلك مبشاركة 
عــدد مــن موظفــي مكاتــب والة املحافظة 

ومكتب محافظ جنوب الباطنة.
جديــر بالذكر أّن الورقــة تأيت ضمن الحلقات 
التدريبيــة مــن أجل تعزيــز مفهــوم الرقابة 
الذاتيــة لــدى املوظفــني لتمكينهــم من أدء 

واجباتهم الوظيفية براحة وطأمنينة. 

الربميي - سيف املعمري
انطلــق باُملديريــة العامة للبلديــات اإلقليمية 
ومــوارد امليــاه مبحافظة الربميي برنامج مســح 
الكميات وتقدير التكلفة التقديرية للمشــاريع 
الذي تنظمه وزارة البلديــات اإلقليمية وموارد 
امليــاه والــذي يســتمر حتى ٢  مــارس بفندق 
العنــوان بواليــة الربميي ويســتهدف عدداً من 
املختصني يف مجال الشــؤون الفنية بديوان عام 
باملحافظات  الــوزارة واملديريــات والبلديــات 
ويحارض به املهندس محمد أنور الخبري الهنديس.
وشهد انطالقة الربنامج املهندس سعيد بن راشد 
الغيثــي الخبري الفني مبديريــة بلديات الربميي 

وبعض املختصني باملديرية.
ويتمحــور الربنامــج الذي تديره مؤسســة ركاز 
العاملية لالستشــارات والتدريب حول املشاريع 
الهندسية ومراحل التشييد ودورة حياة املرشوع 
الهنــديس، ويتضمــن تدريــب املشــاركني عىل 

حســاب الكميــات والتعريــف بعملية مســح 
الكميات وطرق قياسها، إضافة إىل طرق حساب 
كميــات عنارص املرشوع واألقســام الرئيســية، 
وأســاليب تقديــر التكلفــة إضافــة إىل مناذج 

لبنود التقدير وطرق واشــرتاطات تسعري عنارص 
املرشوع، ويشتمل الربنامج عىل تطبيقات عملية 
للمتدربــني عىل آلية مســح الكميــات وتقدير 

التكلفة.

مسقط – الرؤية 
ــلطان قابوس عــىل براءة اخرتاع  حصلت جامعة السُّ
جديدة من املكتــب األمرييك لرباءات االخرتاع وذلك 
البتــكار طريقة جديــدة يف مجال تطبيقات أغشــية 
أكســيد الزنك ذات البنية النانومرتيــة لفصل النفط 
عن املاء وهي بطريقة تتســم بالكفاءة والفعالية من 
حيــث التكلفة والطاقة. وقد ســعت دائــرة االبتكار 
وريــادة األعامل بعــامدة البحــث العلمــي بإيداع 

وتسجيل الطلب باالستعانة بذوي االختصاص.
االبتــكار ممول من كريس تقنية النانو يف مجال تحلية 
املياه مبركز أبحاث املياه يف الجامعة، وقد حصل عليها 
كل من الدكتور ميو تاي زار مينت أخصايئ تطبيقات 
ُمختربية بقســم الفيزياء بكلية العلوم والربوفيســور 

جويديب دوتا رئيس الكريس سابقاً.
يتضمن غشــاء أكســيد الزنك النانويــة إلزالة النفط 
من املياه ركيزة من الغشــاء وعــدد وافر من األعواد 
النانونية ألكســيد الزنك عىل ســطح واحد عىل األقل 
مــن الركيزة الغشــائية، ميكن لألقطــاب النانوية أن 

تغطــي أقل مــن ٤٠٪ من ســطح الغشــاء. كام أن 
الجيــوب الهوائية ميكن أن تتشــكل يف الفراغات بني 
األعواد النانونية املتجاورة. وميكن ألغشــية أكســيد 
الزنك النانوية أن تســتخدم لفصل النفط من خليط 

الزيت عن املاء.

الجدير بالذكر أنَّ براءة االخرتاع هذه تعد الثامنة عىل 
مستوى الجامعة وثالث براءة اخرتاع يف عام ٢٠١٧.

صاللة - الرؤية
توِّجــت بلديــة ظفار بالوشــاح األحمــر األرجواين 
والوسام الذهبي وشــهادة املسؤولية االجتامعية يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الحفل الذي أقيم 
بفندق روضة البســتان بُديب تحت رعاية ســعادة 
اللواء ســلطان بن عبــد الله النعيمــي قائد ُرشطة 
عجامن حيث تســلم الجائزة املهنــدس عبد القادر 

بن أحمد علوي الحداد نائب رئيس بلدية ظفار.
شــهدت مراســم التتويــج التَّعريــف ببلدية ظفار 
كجهاز تنفيذي خدمي يقوم بتعزيز البنية األساسية 
وتطويرهــا من خالل املرشوعــات الحيوية لالرتقاء 
باُملحافظة وإكســابها رونقا حضاريا وجامليا وتوفري 
متطلبات الحداثة واالزدهار من شــواهد حضارية 

ومرافق خدمية عامة.
حيث يتمثل دور بلدية ظفار يف تقديم الدعم املايل 
واللوجستي واملســاهمة الفعالة يف بعض األنشطة 
والفعاليات واملشــاريع التي يتوالهــا اُملجتمع من 
خالل الجمعيات الخريية وجمعيات املرأة العامنية 

والفرق األهلية باإلضافة إىل تعزيز ومســاندة دور 
الشباب ودعمهم الستغالل طاقتهم وإبراز مواهبهم 
الفنيــة والرياضيــة وغريها خدمــة للمجتمع وتم 
خالل الحفــل عرض رشيط وثائقي عن بلدية ظفار 

واملسؤولية االجتامعية.
كــام تضمن التعريف اإلشــارة إىل دور بلدية ظفار 

يف اإلرشاف عــىل مهرجان صاللة الســياحي والذي 
ينطلق ســنوياً خالل فرتة الخريف باملحافظة وهو 
يعد حدثاً ســياحياً كبــرياً وواجهة لســلطنة عامن 
تحتضــن للعديد من الفعاليــات الدينية والثقافية 
والتعليميــة والرتفيهيــة وكل ما يتناســب مع أفراد 

األرسة.

ؤية  مسقط - الرُّ
ناقشْت لجنة األمن الغذايئ واملايئ مبجلس الشورى، 
صباح أمس، مرشوَع قانــون حامية وتنظيم مواقع 
األفــالج املدرجة بقامئة الــرتاث العاملي املحال من 
مجلس الوزراء؛ وذلك خالل اجتامع اللجنة الدوري 
الرابــع لــدور االنعقاد الســنوي الثاين مــن الفرتة 
الثامنة، برئاســة ســعادة هالل بن ســعيد اليحيايئ 
رئيس اللجنــة، وبحضور أصحاب الســعادة أعضاء 

اللجنة.
ويف إطــار دراســتها للموضوع، اســتضافْت اللجنة 
د املحروقي وكيل وزارة الرتاث  َسَعادة سامل بن ُمحمَّ
والثقافة لشــؤون الــرتاث، وســعادة املهندس عيل 
بــن محمد العربي وكيــل وزارة البلديات اإلقليمية 
ومــوارد امليــاه لشــؤون مــوارد امليــاه، وعدد من 
املختصني بالوزارتــني، إىل جانب ُمختصني من وزارة 
الزراعة والرثوة الســمكية، ووزارة البيئة والشــؤون 

املناخية؛ بهدف االســتامع ملرئياتهــم ومالحظاتهم 
حول مواد مرشوع القانون ونصوصه املختلفة.

يــأيت ذلــك بهدف إيجــاد نظــام ُيديــر األفالج يف 
الســلطنة ويحميها بشــكل أفضل، إىل جانب وضع 
إطــار تنظيمي لجميع األطــراف يف املجتمع؛ وذلك 
مــن ُمنطلق حفظ األفالج العامنيــة التي تعد أحد 
املوروثات املهمة يف الســلطنة، والحفاظ عليها يعد 
َمْطلًبــا للجميع. وخالل اللقاء، ناقشــْت اللجنة مع 
الضيوف تعديالتها ملواد مــرشوع القانون وفصوله 
مبــا يضمن إدارة وحامية الفلج وموقعه وإحراماته، 
وتنظيــم اســتخدامات ميــاه الفلــج، والعقوبات 

املنصوص عليها يف مرشوع القانون...وغريها.
عة حول اآلبار  من جانب آخر، دارْت نقاشــات ُموسَّ
االستكشــافية والحاجــة لهــا، ومــدى تأثريها عىل 
املخزون الجويف بالســلطنة، إىل جانب الحديث عن 
الســجل التاريخي لقطاع املياه بالســلطنة ورســم 
السياســات املتعلقة بها، وقد أْوَضح املختصون بأنَّ 

املخزون الجويف يســتخدم فقط للحــاالت الطارئة، 
ُمؤكدين رضورة أن تقوم الرشكات باســتخدام مياه 

الرصف الصحي يف تنفيذ وإقامة مرشوعاتها.
واســتعرضْت اللجنة مع مســؤويل وزارة البلديات 
اإلقليميــة ومــوارد املياه عــدداً مــن املوضوعات 
املتعلقــة بالرغبة املبداة حول تنمية جبل شــمس، 
وهو مــن املوضوعــات املحالة للجنــة من مكتب 
خطــَط  املناقشــات  نــْت  تضمَّ حيــث  املجلــس؛ 
وإسرتاتيجيات الوزارة لتنمية جبل شمس، والجهود 
التي تبذلهــا الوزارة إلنشــاء محطات االســتمطار 
الصناعــي، وجهودها الستكشــاف مصــادر للمياه 
باستخدام التقنيات الحديثة املتطورة، إضافة لخطة 
الــوزارة للتوســع يف الخدمــات العامــة الرضورية 
وأولويات تنفيذها كاألسواق واملتنزهات والحدائق 
العامــة واإلنارة...وغريها مــن الخدمات الرضورية، 
ومدى التعاون بني الوزارة والجهات املعنية يف إنجاز 

مهمة زراعة األشجار وتجميل املناطق وتطويرها.

ؤية مسقط - الرُّ
اســتضافْت لجنة الرتبية والتعليم والبحث العلمي 
مبجلــس الشــورى، صباح أمــس، ُمستشــار وزيرة 
الرتبية والتعليم ومدير عام املديرية العامة لتطوير 
املناهج بالوزارة؛ وذلك للحديث عن برنامج الرتبية 

العسكرية التي تقوم به الوزارة.
جــاء ذلك خــالل اجتامع اللجنة الــدوري الخامس 
لدور االنعقاد السنوي الثاين (٢٠١٧/٢٠١٦)، برئاسة 
ســعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس لجنة الرتبية 
والتعليــم والبحــث العلمــي، وبحضــور أصحاب 

السعادة أعضاء اللجنة.
وتــمَّ خــالل اللقــاء التعرُّف عــىل برنامــج الرتبية 
العســكرية التــي عملــْت الــوزارة عــىل تطويره 
وتحديثــه ُمؤخــُرا مبــا يتواكــب مع املســتجدات 

الرتبوية والعسكرية؛ حيث ســيتمُّ البدء به مجدًدا 
ح املختصون بالوزارة فكرة  خــالل العام املقبل. وَرشَ
وأهداف الربنامــج، إىل جانب الحديث عن الفئات 
املســتهدفة يف هذا الربنامج والنتائج املتحققة منه. 
وأشار املختصون إىل أنَّ تطوير الوزارة للربنامج يأيت 
نظــرًا ألهميته ودوره يف غرس وصقل مجموعة من 
القيم واملهارات لدى الطالب، إىل جانب تأثريه عىل 
انضباط الطالب وانخراطهم يف سوق العمل، وتأثريه 
عىل تحصيلهم الدرايس وســلوكياتهم، وتعزيز روح 
املواطنــة واالنتامء لدى الطــالب يف التعليم العام. 
وأضافوا بأنَّ الوزارة -ويف إطــار تطويرها للربنامج- 
قامت بتشــكيل لجنة والتقت عدًدا من الجهات يف 
مختلف مؤسسات الدولة منها الجهات العسكرية؛ 
وذلك لتطوير الربنامج وفق معايري وأطر مدروســة 

ليحقق النتائج املرجوة منه.

عادة أعضاء اللجنة مجموعة من  م أصحاُب السَّ وقدَّ
االستفســارات واملقرتحات التي من شأنها أن ُتْسِهم 
يف تطوير برنامج الرتبية العسكرية من خالل زيادة 
أعداد املســتفيدين بالربنامج ليصبح مادة إجبارية 

للجميع، وهذا ما أكد عليه املختصون بالوزارة.
ُيشــار إىل أنَّ ذلك جــاء يف إطار مناقشــة اللجنة 
للمقــرتح املقــدم مــن أحــد أصحاب الســعادة 
أعضــاء املجلس، حــول إدراج العلوم العســكرية 
كامدة إجبارية للتخصصــات املهنية يف الجامعات 
والكليات ومعاهد التدريــب املهني، ويكون ذلك 
د املختصون  تحت إرشاف جهة عسكرية؛ حيث أكَّ
بالوزارة أنَّ الرتبية العســكرية البد أن تدرج ضمن 
برامــج ومناهــج التعليم العــام؛ نظــرًا ألهميتها 
للطالب قبل انخراطهم مبؤسســات التعليم العايل 

وسوق العمل.

مسقط - الرؤية 
ــلطان قابوس من إعداد  انتهى فريق من جامعة السُّ
بحث حــول «املعرفة واُملامرســات بصحة وســالمة 
األغذيــة بــني متــداويل األغذيــة يف بعــض املطاعم 
مبحافظة مســقط»، ويضــم الفريق مريــم الغزالية 
طالبة ماجســتري بقسم علوم األغذية والتغذية بكلية 
العلوم الزراعية والبحرية، والربوفيسور محمد شفور 
الرحمن، والدكتور إسامعيل البلويش، والدكتورة ليوثا 

الصبحية.
سعى البحث إىل تقييم اإلملام بأساسيات سالمة الغذاء 
وبالصحة الغذائية واُملامرسات بني متداويل األغذية يف 
مطاعم مختارة مبحافظة مسقط، حيث تمَّ اختيار ١٨ 
مطعاًم يف ٣ واليات، باإلضافة إىل ١٨ متداوالً لألغذية 
من كل والية. كذلك تمَّ تصميم استبيان لتقييم اإلملام 
بأساســيات سالمة الغذاء والصحة العامة املامرسة يف 
املطاعم، وذلك من خالل الرتكيز عىل ٦ معايري رئيسية 
هي: النظافة، والتسمم الغذايئ، والتَّعامل مع الغذاء، 
والطبــخ، ومعرفة قوانــني البلديــة والتدريب الذي 
حصــل عليه متداولو األغذية. ويف الوقت نفســه، تمَّ 
جمــع عينات من أيدي العاملــني يف املطاعم، وألواح 

التقطيــع، والســكاكني إلجــراء التحاليــل امليكروبية 
وتقييم املســتوى الصحــي واملامرســات الصحية يف 
تلــك املطاعم. وأظهــرت نتائج الدراســة أنَّ املعرفة 
واملامرسات الصحية لجميع املطاعم التي تم اختيارها 
يف ُمحافظة مسقط مرتابطة بشكل كبري، ويعني ذلك 
أّنه كلام زاد املســتوى املعريف لــدى متداويل األغذية 

زادت املامرســات الصحية الجيــدة (أي: انخفاض يف 
التلوث امليكرويب). وهو ما يعني أنَّ حضور الدورات 
التدريبية ميكن أن ُيعزز املعارف واملامرسات الصحية 
ملتداويل األغذيــة.  كام خلصت الدراســة إىل أهمية 
تعزيز املعرفة بني متــداويل األغذية وذلك من خالل 

التدريب املستمر يف مجال صحة وسالمة الغذاء.

الدكتور ميوتاي

V



07 متابعات   األ.ربعاء ٢٥ من جامدى األوىل ١٤٣٨هـ  املوافق ٢٢ فرباير  ٢٠١٧م - العدد رقم ٢٠٦٥

يف مثل هذه األيام من كل عام يرتقب أبناء الســلطنة واملقيمون فيها معرض مســقط الدويل 
للكتاب؛ لكونه ميثل موسام ثقافيا، وسوقا معرفيا تتالقح فيها مجاالت العلوم املختلفة يف دور 
النــرش التي يبلغ عددهــا هذا العام ٧٥٠ دار نرش و١٢٠٠ جناح، حيث يفتتح املعرض أبوابه 
للزوار وعشــاق املعرفة خالل الفرتة من الثاين والعرشيــن من فرباير وحتى الرابع من مارس 
املقبل، وتكتســب الدورة الثانية والعرشون من املعرض لعام ٢٠١٧م أهمية نوعية للمشهد 
الثقايف يف السلطنة وللمشاركني وزوار املعرض، حيث ستقام الدورة الحالية من املعرض-وألول 
مرة- يف مركز ُعامن للمؤمترات واملعارض، والذي يعد معلام رمزيا حضاريا للســلطنة بشــكل 
عام وملدينة مســقط بشــكل خاص مبا يحتويه من مرافق والتي ستسهم بعد افتتاحها بتلبية 

اهتاممات املجتمع يف املجاالت الثقافية والعلمية واالجتامعية واالقتصادية والحضارية.
كــام متثل الدورة الحالية من معرض مســقط الــدويل للكتاب بالنســبة (يل) أهمية خاصة، 
ومناســبة عزيــزة؛ لكون زياريت للمعرض هــذا العام تختلف عن الزيــارات التي كنت أقوم 
بها خالل األعوام املاضية، حيث ســأحتفل يف الثاين من مارس املقبل بتدشــني إصداري األول 
”نوافــذ“ الذي يعــد انطالقتي األوىل لفضاء التأليف، والذي ســتعقبه -إن شــاء الله تعاىل- 

إصدارات أخرى يف األعوام املقبلة.
وكتــاب ”نوافذ“ يتضّمن بني دفتيه خمســة ومثانني عنوانا، وتركز تلــك النوافذ أو العناوين 
عــىل طرح قضايا وظواهر ومواضيع ذات أبعاد اقتصادية واجتامعية تالمس اهتامم املواطن 
الُعــامين باإلضافــة إىل املواضيــع الوطنية والتي تربز حجــم التنمية الشــاملة التي تنعم به 
الســلطنة، واملنهج الحكيم لعاهل البالد املفدى يف بناء الدولة العرصية، وإســهام الســلطنة 

الحضاري يف مختلف القضايا اإلقليمية والدولية. 
وجــاءت فكرة إصدار كتــاب ”نوافذ“ إلميــاين بأهمية توثيــق مختلف القضايــا والظواهر 
املجتمعيــة التي قمت بطرحها عرب مقااليت الصحفية األســبوعية بجريدة الرؤية، وســعيت 
من خالل طرح كل منها بتقديم حلول ورؤى تطويرية بلغة ســهلة، حيث أســهمت - ولله 
الحمد- الكثري منها يف تجاوب عدد من املؤسسات واملسؤولني وكذلك املواطنني مع مضامينها 

وغاياتها.
وفكرة التأليف شــغلت اهتاممي منذ أن كنت يف مرحلة الدراسة الجامعية، أّما الكتابة فقد 
بدأت بواكريها منذ ولوجي إىل النشــاط الصحفي -وألول مرة- يف مرحلة الدراسة اإلعدادية، 
وارتوت مع الســنوات من خالل نشــاطي الصحفي يف املراحل الدراســّية األخرى، وصوال إىل 
مرحلــة العمل والتي فتحت يل املجال للكتابة يف الصحافة املحلية بداية باألخبار والحوارات 
واالســتطالعات والتحقيقات الصحفية، ثّم الدخول يف كتابة املقال الصحفي الذي مكنني من 
تجميع حصيلة معرفية ثرية استحقت أن تحتضنها دفتي كتاب ”نوافذ“ الذي أصدرته خالل 

هذا املعرض.
ومل أكــن أصل لهذه املرحلة -بعد توفيق الله وفضله- لوال الوقفة الصادقة التي أوقدت لدّي 
همــة الكتابة وتحدي العقبات والتي جاءت من املكــرم حاتم بن حمد الطايئ عضو مجلس 
الدولة رئيس تحرير جريدة الرؤية بوقفته الصادقة معي أثناء استفهامي منه حول املطلوب 

مني للولوج لفضاء كتابة املقال الصحفي، فأجاب قائال: املطلوب منك أن تكتب! 
كام أجزل الشــكر لكل من وقف معي بالكلمة الصادقة والتحفيز املســتمر ومتابعة أعاميل 
الصحفيــة املتنوعة، ولدار الــوراق الُعامنية وجميــع القامئني عليها والذيــن كان لتجاوبهم 
الرسيع، والتسهيالت التي قدموها يل يف إنهاء إجراءات طباعة الكتاب يف فرتة زمنية قياسية.

فبوركت األيادي املخلصة التي تبني ُعامن بصمت،،

سيف املعمري
Saif5900@gmail.com

الواليات - نارص العربي- طالب املقبايل 
-سيف املعمري - عيل الداؤودي

ُأقيمــت بتعليمية محافظــة الربميي صباح 
أمس االختبارات التحريرية لربنامج التنمية 
والرياضيــات  العلــوم  مــواد  املعرفيــة يف 
ومفاهيــم الجغرافيا البيئيــة لطلبة الصف 
الســابع للعام الــدرايس ٢٠١٧/٢٠١٦، وبلغ 
عدد املتقدمني للربنامــج ٩٨٨ طالبا وطالبة 
موزعــني عىل ١٦ مركــزا بواليات املحافظة“ 

الربميي، ومحضة، والسنينة“.
ويف هذا الســياق قال عــوض بن محمد بن 
السبع الهنايئ رئيس قســم التنمية املعرفية 
والدراســات الدولية بتعليمية الربميي: جاء 
تطبيــق برنامج التنميــة املعرفيــة للطلبة 
والطالبات اســتلهاما لألوامر السامية ملوالنا 
حرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن 
ســعيد املعظم - حفظه الله ورعاه- للرقي 
مبستوى الطلبة يف مواد العلوم والرياضيات 
ومفاهيــم الجغرافيا البيئيــة؛ وقد حرصت 
وزارة الرتبية والتعليم عىل مسايرة التجديد 
والتطويــر وتبني الرؤى الرتبوية الهادفة إىل 
تطوير وتجويد العمل الرتبوي ويأيت برنامج 
التنمية املعرفية ملواد العلــوم والرياضيات 
ومفاهيــم الجغرافيا البيئيــة ليضيف بعدا 
تعليميــا هادفــا مبنيا عىل تخطيط ســليم 
يراعي كافة الجوانب يف املنظومة التعليمية.
وأشــار الهنايئ إىل أّن اعتامد برنامج التنمية 
املعرفية عــىل مــواد العلــوم والرياضيات 
يــأيت متاشــًيا مــع  الجغرافيــا،  ومفاهيــم 
باملــواد  لالهتــامم  العامليــة  التوجيهــات 
التطبيقية نظــرا لدورها يف عمليات التنمية 
وبناء الحضارات فهــي ترتكز عىل مقومات 
ومفاهيم علمية تســاعد عىل تكوين أسس 

راسخة للتطور العمراين بشتى مجاالته.
وأضــاف رئيــس قســم التنميــة املعرفيــة 
والدراســات الدولية بتعليمية الربميي قائال: 
يقوم برنامج التنمية املعرفية عىل مجموعة 
مــن األدوات التــي تهــدف يف مجملها إىل 
تحقيــق أهــداف الربنامج وهــذه األدوات 
هي املسابقات الشفهية واملشاريع العملية 

وباإلضافة إىل االختبارات التحريرية.
وأشار إىل أّن االختبارات التحريرية تطبق عىل 
طالب الصف السابع وتتضمن أسئلة متنوعة 

يف العلــوم والرياضيــات ومفاهيم الجغرافيا 
البيئية، ويف املجــاالت العملية املرتبطة بها، 
وتطبيقاتهــا يف الحياة الواقعية، وتتشــابه يف 
مواصفاتها مع مواصفات اختبارات (الدراسة 
الدولية يف العلوم والرياضيات) واالختبارات 
الوطنيــة التي تنفذها الــوزارة، من أجل أن 
يعتــاد الطالب مثل هذا النوع من األســئلة، 
وخاصة أســئلة القدرات العليــا التي ترتقي 
بتفكــري الطلبــة ومهاراتهــم، وتجعلهم أكرث 
تفاعــال وقــدرة عــىل االبتكار مــع مفردات 
ومفاهيــم  والرياضيــات  العلــوم  مناهــج 
الجغرافيــا البيئيــة وعىل ضوء املســتجدات 
يف االختبــارات وإلعطاء مزيد مــن األهمية 
لهــذه االختبــارات والتأكيــد عــىل أهميتها 
وشــموليتها لجميع الطالب، تم تخصيص ١٠ 
درجات من نتيجــة الطالب فيها لتضاف إىل 
النتيجة الســنوية يف هذه املــواد. من جانبه 
قال يعقوب بن يوســف البلويش عضو فني 
امتحانــات وشــؤون طلبــة بدائــرة التنمية 
املعرفية والدراسات الدولية باملديرية العامة 
للتقويم الرتبوي بالوزارة قائال: ملســنا تعاونا 
من قبل قســم التنمية املعرفية والدراســات 
الدولية بتعليمية الربميي ومدارس املحافظة 
من حيث االستعداد التام لتطبيق االختبارات 
من حيــث تهيئة الغــرف الصفيــة وتوزيع 
املراقبــني ورشح التعليــامت للطلبــة كــام 
تــّم توزيع زائريــن لكل مــدارس املحافظة 
املطبقة لالختبارات مــن مرشفني ومختصني 

يف االمتحانــات أوال بأول حيــث قمنا بزيارة 
٤ مراكــز يتم تطبيق االختبــارات التحريرية 
للربنامج برفقة ســامل بن عدنان الغافري من 
قســم التنمية املعرفية والدراســات الدولية 
بتعليمية الربميي حيث تضمن برنامج الزيارة 
مــدارس أم ذر الغفــاري للتعليم األســايس 
وحذيفة بن محصن للتعليم األسايس وزينب 
بنت خزميــة، وميمونة بنت الحارث للتعليم 

األسايس.

جنوب الباطنة
وأدى طلبــة الصف الســابع يف ٧٩ مدرســة 
مبحافظة جنــوب الباطنة االختبار التحريري 
األويل لربنامج التنميــة املعرفية ملواد العلوم 
والرياضيات ومفاهيم الجغرافيا البيئية للعام 

الدرايس الحايل ٢٠١٦-٢٠١٧. 
حيــث تتنافس مــدارس املحافظــة للتأهل 
للتقييــم النهايئ عىل مســتوى الوزارة وذلك 
يف املرحلــة الثانية يف الثالث من مايو املقبل 
والتي ستضم الطلبة املجيدين الذين اجتازوا 
املرحلــة األوىل وحققــوا املعيــار املطلوب، 
إضافة لتنفيذ املسابقات الشفهية والروبوت 
يف مطلــع مارس.  يأيت تنفيــذ الربنامج لدعم 
مســرية التطوير التــي تقوم بها الــوزارة يف 
مختلف عنارص املنظومة التعليمية من أجل 
االرتقــاء مبهارات الطلبــة العلمية والعملية، 
وتشــجيعهم عىل اكتســاب املعرفــة ورفع 
مســتويات تحصيلهــم الــدرايس، وتنقســم 

أدوات تنفيذ وتقييم برنامج التنمية املعرفية 
إىل االختبارات التحريرية إضافة إىل املشاريع 

الطالبية واملسابقات الشفهية.
يذكــر أّن تعليمية املحافظة قد حصلت عىل 
املركز األول يف املســابقات الشــفهية واملركز 
الثــاين يف الروبــوت للعام الــدرايس ٢٠١٥-

٢٠١٦ وذلك عىل مســتوى السلطنة، وقد تّم 
تكريم الطلبة واملدارس املجيدة يف احتفالية 
رعاها سعادة الشــيخ الدكتور هالل بن عيل 
بن سعود الحبيس وايل الرستاق بحضور مدير 
عام تعليمّية املحافظة وعدد من املســؤولني 

والرتبويني.

الظاهرة
وأدى ٣ آالف طالب وطالبة مبدارس محافظة 
الظاهرة االختبــارات األولية لربنامج التنمية 
املعرفية ملــواد العلوم والرياضيات ومفاهيم 
الجغرافيا البيئية للصف السابع، حيث قامت 
لجنة من دائرة التنمية املعرفية والدراســات 
الدوليــة بزيارة ميدانية ملتابعة ســري العمل 
والوقوف عىل تأدية الطالب لتلك االختبارات 
حيث أوضح سعيد بن مرزوق املقبايل عضو 
اللجنــة بعد زيارة مدرســة حمود بن أحمد 
ومدرســة الروضــة للتعليم األســايس بوالية 
ينقل ومدرســة العــارض للتعليم األســايس 
ومدرســة الحسن بن الهيثم للتعليم األسايس 
بواليــة عــربي أّن االختبارات تســري بصورة 
طبيعية حســب ما هو مخطــط لها، ومل يتم 

رصد أية شكاوى أو تجاوزات .

شامل الرشقية
كــام أدى ٣ آالف و٩٠٠ طالــب وطالبة 
من ٥٩ مدرســة مبحافظة شامل الرشقية 
للصــف  ملعرفية  ا لتنمية  ا ت  را ختبا ا
الســابع يف مــواد العلــوم والرياضيات 
البيئية خالل ١٠٠  ومفاهيم الجغرافيــا 
دقيقــة كل مــادة ٥٠ دقيقة، وبدورها 
قامــت اللجنة املحلية لربنامــج التنمية 
املعرفيــة مبتابعــة املــدارس للوقــوف 
عىل تطبيق األدوات االمتحانية للربنامج. 
فيــام عّرب الطالب عن ارتياحهم ألســئلة 
االمتحــان ووضوح املطلوب منها، وأنهم 
الــذي  للمســتوى  وصولهــم  يأملــون 
يؤهلهــم لدخول التصفيــة الثانية عىل 

مستوى السلطنة.

مسقط - عبدالله البطايش
النهائية ملســابقة  التصفيــات  بدأت 
حفظ القــرآن الكريم الخاصة للطلبة 
ذوي اإلعاقــة البرصيــة صباح أمس، 
التي تنظمهــا وزارة الرتبية والتعليم 

ممثلــة باملديريــة العامــة للربامــج 
التعليميــة «دائــرة برامــج الرتبيــة 
الخاصــة» بالتعــاون مــع املديريــة 
الخاصــة، وذلك  للمــدارس  العامــة 
مبدرســة الشــموخ العاملية الخاصة. 
وتعد املســابقة جزءاً من املســابقة 

العامــة التي تنظمها الوزارة ســنويا، 
حيث بدأت هذا العام واشتملت عىل 
٤ مســتويات مختلفــة األول تضمن 
حفــظ ٥ أجزاء، والثاين حفظ ٣أجزاء، 
والثالــث حفــظ جزءين، واملســتوى 
الرابع حفظ جزء واحد، وشــارك فيها 

٢٥ من طلبة معهد عمر بن الخطاب 
للمكفوفني، حيــث وصل إىل املرحلة 
النهائيــة ٩ مــن جميع املســتويات 
التصفيــات  يف  للمشــاركة  متهيــدا 
النهائية التي تقام يف منتصف شــهر 

أبريل عىل مستوى الوزارة.

الرؤية – أحمد الجهوري
ينظم مكتــب الرؤية لخدمات التدريب 
ورشــة عمل تطبيقية بعنوان ”أســاليب 
الرصد االعالمــي الحديثة“ األحد القادم 
وتســتمر حتى ٢ مــارس يف قاعة الكلية 
العلميــة للتصميــم ويقــدم الربنامــج 
التدريبــي املميــز يف مجــال الصحافــة 
واإلعــالم الدكتــور يحيــى أبــو زكريــا، 
ويســتهدف عــدة نقــاط مــن أهّمهــا 
التعرف عــىل مفهــوم الرصــد وأهميته 
وآليــة دعــم صانــع القرار مــن خالله 

والتــدرب عىل خطــوات الرصد وتحليل 
املضمون واستخالص املؤرشات والنتائج. 
والدالالت  النفســية  الخصائص  ومعرفة 
الفكرية يف الرسائل اإلعالمية. واستعراض 
أحــدث النظريات والعلوم يف أســاليب 
الرصــد والتحليل املضمون واالطالع عىل 
أهم النامذج الناجحة يف الرصد وتحليل 

املضمون اإلعالمي. 
وتركز الورشة التطبيقية عىل عدة محاور 
أساســية للتدرب عليهــا ومنها تعريف 
الرصــد وأهميته وأنواعــه ودور الرصد 
اإلعالمــي يف صناعــة الخــرب واملهارات 

الرصد اإلعالمي والتقاط األخبار، وكذلك 
تحليل املضمون اإلعالمي واســتخداماته 
الحديثــة وأهم أنــواع الرصد التلفزيوين 
واإللكــرتوين واملطبــوع. ومصــادر رصد 
األخبار والتقاط الخرب وقوالب وأشــكال 
الخرب وكيفية الرصد يف الصحف واملواقع 
والتلفزيون واإلذاعي وتصميم استامرات 
تحليل املضمــون اإلعالمــي ومحتوياته 
ومعالجتــه. والربــط بــني املعلومــات 
وتحليلها وتفســريها واستخالص النتائج 
الحديثة  التقنيات  باستخدام  واملؤرشات 

والتكنولوجيا يف الرصد والتحليل.

ابراء- حمد الحبيس
نظمــت جامعة الرشقيــة يف واليــة إبراء 
مبحافظة شــامل الرشقية أمســية بعنوان 
”من فعــل ذلك“ بحضــور حمد بن عيل 
الرسحاين مدير عام املديرية العامة للرتبية 
والتعليم مبحافظة شــامل الرشقية وذلك 

عىل هامــش فعاليــات األســبوع الثقايف 
الطاليب الرابع بالجامعــة املقام بالجامعة 
تناول خاللها الشيخ سامل بن عيل النعامين 
خبــري اإلرشــاد والتوجيــه الديني مبكتب 
عميد شــؤون الطلبة بجامعة الســلطان 
قابوس، الجوانب املتعلقة بالسلوك العام 
للفرد يف حياته اليومية، واألفعال اإليجابّية 

والبيــت  املجتمــع  حــق  يف  والســلبية 
والجامعة واألرسة واملسجد وكل مرفق يف 

الحياة.
مــن  مبجموعــة  النعــامين  واستشــهد 
التّرصفات الســلبّية التي تصدر من األفراد 
وتكون عواقبها كبرية، منوها إىل أهمّية أن 
يكون املرء مسؤوال عن ترصفاته، حيث إّن 

السلوك اإليجايب ينمي الكثري من القدرات 
واملهارات واإلمكانيات السيام مع الطالب 
الجامعي. واختتم النعامين بدعوة الحضور 
لرتديد سؤال: ”من فعل ذلك“ للنفس أوال 
حتى يتمكن الفرد من محاسبة نفسه قبل 
الفعل، وكذلك معرفــة هل هذا الترصف 

ملصلحته ومجتمعه أو عكس ذلك.

د.يحيى أبو زكريا



  األربعاء ٢٥ من جامدى األوىل ١٤٣٨هـ  املوافق ٢٢ فرباير  ٢٠١٧م - العدد رقم ٢٠٦٥ثقافة08

مسقط - الُعامنيَّة 
َيْفَتتــح َمَعايل الدكتــور عبداملنعم بن منصور 
الحســني وزير اإلعالم، اليوم، الــدورة الثانية 
والعرشيــن ملعرض مســقط الــدويل للكتاب، 

مبركز ُعامن للمؤمترات واملعارض.
وُيعــدُّ املعــرض الحدَث األبــرز ثقافيٍّا عىل 
ى حدوَد َكْوِنه  مستوى الســلطنة؛ ألنه َتخطَّ
ة لعرض وبيع الكتب، أو ملتقى ثقافيا  منصَّ
واجتامعيا تتم فيه مناقشة مواضيع املشهد 
الثقــايف، إىل كونــه مهرجانا ثقافيــا بكل ما 
تحمله الكلمة مــن معنى؛ نظرا ألنه أصبح 
يشــتمل عــىل أنشــطة ضخمــة ومتعددة 
ومتنوعــة؛ منهــا: املحارضات، واألمســيات 
الشــعرية، والدواوين، وإصــدارات الكتب 
وتوقيعاتهــا، إضافــة إىل حلقــات العمــل 
والقصــة  للروايــة  النقديــة  والجلســات 
واألقصوصة، وهناك يحرض التاريخ بندواته 

ونقاشاته، ويحرض املرسح بكل أدواته، كام 
تحرض الفلســفة بــكل جدلياتهــا، وتحرض 
التكنولوجيــا والفنــون الشــعبية، ويلتقي 
املثقف بالناقد، والكاتب بالجمهور، وهناك 
يلتقــي األطفــال معــا، وتلتقــي األضــداد 
ومتتزج األفكار، وُيستذكر القديم، وُيحتفى 
بالحديث، هناك يف معرض مســقط يلتقي 

الجميع بالجميع.
ويشــارك يف املعرض -الذي تنطلق فعالياته 
اليــوم األربعاء- ٧٥٠ دار نــرش؛ منها: ٥٩٠ 
مشاركة بشــكل مبارش، و١٦٠ مشاركة غري 
مبارشة/التوكيالت من ٢٨ دولة. ويبلغ عدد 
املشاركات الرسمية ٣٧ مشاركة من السلطنة 
ومختلف دول العامل؛ حيث يبلغ عدد الدور 
املشــاركة يف قاعة الكتاب األجنبي ٣٤ دارًا 
ومكتبــة من دول خليجيــة وعربية، ويبلغ 
إجاميل العناوين املدرجة باملوقع اإللكرتوين 
٤٥٠ ألف عنــوان متاحة عرب محرك البحث 

باملوقــع اإللكرتوين للمعرض منها ٣٠ باملائة 
إصدارات حديثة. وستتوزَّع هذه املشاركات 
عىل قاعة املعرض باملركز، وســيتم تخصيص 
مواقع للجهات الرســمية والكتاب األجنبي، 

إضافة إىل كتاب الطفل والفعاليات واملناشط 
املرتبطــة به متضمنة العديد من الفعاليات 
والربامــج الثقافة واألدبية والفنية طيلة أيام 
صت  املعــرض. وللفعاليــات الثقافيــة ُخصِّ

ثالث قاعات متكاملة، وركن موسع للربامج 
الثقافية للطفل ملناشط وبرامج الطفل، وتم 
تخصيص ركن لفعاليات املبادرة املجتمعية 
الثقافيــة، واعتامد إنشــاء املقاهي الثقافية 
يف عدد من األجنحة املشــاركة، ومشــاركة 
الجهات ذات العالقة بصناعة ونرش الكتاب 
كحضور مؤلفني لتوقيــع اإلصدارات وإبرام 
عقــود اإلنتــاج والنرش ومشــاركة الجهات 
املعنيــة بصناعة الكتاب ومــا يتصل به من 
إعــداد وتجهيــز وتغليــف وإخــراج فني 
وتوســعة املركز اإلعالمي ورفــده بقدرات 
وطاقــات إعالمية ليكــون نافــذة إعالمية 
للمعــرض عــىل العامل.   وســيكون املعرض 
يوميا لفــرتة واحدة متواصلــة من العارشة 
صباحــا وحتــى العارشة مســاًء عــدا يوم 
الجمعــة من الرابعة عــرصا وحتى العارشة 
مساء، فيام ستكون أيام الخميس ٢٣ فرباير 
واإلثنــني ٢٧ فرباير واألربعــاء ١ مارس من 

صة  العــارشة صباحا إىل الثانية ظهــرًا ُمخصَّ
للطالب الذكور فقط، وأيام األحد ٢٦ فرباير 
والثالثاء ٢٨ فربايــر والخميس ٢ مارس من 
الســاعة العارشة صباحا وحتى الثانية ظهرًا 

صة للنساء وطالبات املدارس فقط. مخصَّ
الثقافيــة  الفعاليــات  تنظيــم  يف  ُيشــارك 
املصاحبــة لجنــة معــرض مســقط الدويل 
الثاين والعرشين للكتــاب، والنادي الثقايف، 
واملنتدى األديب، واملكتبات، واللجنة الوطنية 
للشباب، واللجنة العامنية لحقوق اإلنسان، 
والكليــة العلمية للتصميم، وصالون فاطمة 
العليــاين، ومركز الســلطان قابــوس العايل 
للثقافة والعلوم، وصالون الدكتورة ســعيدة 

بنت خاطر الثقايف...وغريها من الجهات.
وتبلغ املساحة اإلجاملية للمعرض ١١٤ر١٢ 
ي ١٢٠٠ جناح بزيادة عن  مرتًا مربًعــا، ُتغطِّ
الدورة الســابقة والتي بلغت املساحة فيها 

٨٥٥٠ مرتًا مربًعا تغطي ٩٥٠ جناحا.

ؤية  مسقط - الرُّ
ن ُمشــاركة النادي الثقايف مبعرض مســقط  تتضمَّ
الدويل للكتاب العديَد من الفعاليات واألنشــطة، 
وفق برنامج يومي ُيقام الســاعة الســابعة مساء، 
طوال أيام املعــرض. فمع افتتاح املعرض ســيتم 
تدشــني مســابقتي ”صيَّاد الُقــراء» و“خربنا عن 
كتاب“ التي ستســتمر يوميٍّــا بالتعاون مع فريق 
«صحبــة» التطوعــي؛ وتهدف إىل تشــجيع رواد 
املعــرض عــىل القراءة، ال ســيام الشــباب منهم؛ 
حيث توجه مســابقة «خربنا عــن كتاب» إىل فئة 
الشباب (١٨-٢٥) لتشــجيعهم عىل قراءة الكتب 
ث عنها يف منصة خاصة يف ركن  وتحليلهــا، والتحدُّ
ــع من صاحبه  النادي، ليحصلــوا عىل كتاب موقَّ
مكافأة لهم، ثم يدخلون يف املســابقة لتكون لهم 
فرصــة الفوز ضمن أفضل ٣. أمــا «صيَّاد الُقراء»، 
فهــي تســلط األضواء عــىل أولئك الُقــراء الذين 
ينكبــون عىل قــراءة الكتب بني أروقــة املعرض 
يدخلون إىل عواملهــا، فيأيت «الصيَّــاد» ليكافئهم 
عــىل ذلك بجوائز فورية وقســائم تؤهلهم للفوز 
يف نهايــة املعرض.  وحيث إنَّ النادي أنجز طباعة 
١١ كتابا ضمــن الربنامج الوطنــي لدعم الكتاب 
يف مختلف املجــاالت الثقافية والفكرية واألدبية، 
فســتكون هناك حفالت توقيع ومناقشــة؛ أولها: 

ديــوان «ال يشء“ للشــاعر طالــب املعمري غدا 
الخميس، كام سيشــهد ركن النادي يوم الجمعة 
توقيع ومناقشــة كتاب «الدور السيايس والعلمي 
للوكالء السياســيني الربيطانيــني يف ُعامن» ملنذر 
بــن عــوض املنذري. وعودة للشــعر، ســيحظى 
ديــوان «وطن أخرض» للشــاعر طاهــر العمريي 
ا املرشوع  بتوقيع ومناقشة يوم السبت املقبل. أمَّ
اإلبداعي املشــرتك بــني عامن والكويــت «كلمة 

ــن يف  وفكــرة.. من الكويت إىل ُعامن» الذي ُدشِّ
معرض الكتاب الســابق عام ٢٠١٦، فستقام عنه 
حلقة نقاشية باســتضافة الكاتبة فتحية الحداد، 
وبعــض املشــاركني فيــه وذلك يــوم األحد، كام 
ســيحتفي الركن بكتاب «تجربة الشــاعر مبارك 
العامري» يــوم اإلثنني، وكتاب «تجربة الشــاعر 
محمــد الحاريث» األربعاء ١ مــارس، بالتعاون مع 
جامعة السلطان قابوس. إضافة إىل ذلك، وتدشينا 

ملرشوع الرتجمة الذي بدأه النادي مع املؤسسات 
الثقافية العاملية، ســيتم االحتفاء بتجربة مرشوع 
الرتجمــة مع اتحاد الكتــاب األذربيجاين، واللجنة 
الثقافية ملعرض مســقط الــدويل للكتاب؛ وذلك 
يف فعالية «مســقط..باكو رحلة الرتجمة األدبية»، 
الثالثــاء ٢٨ فربايــر، وســيديرها الكاتــب طالب 
املعمري، وسيحرضها بعض املسؤولني من االتحاد 
األذربيجــاين. كام سيشــارك النــادي الخميس ٢ 

مــارس يف فعاليــة ”دْوراملؤسســات وُدور النرش 
العامنية يف دعم الكاتــب والكتاب العامين..آمال 
وتطلعــات“؛ للحديث عن دور النــادي يف دعم 
الكتــاب العامين من خالل الربنامج الوطني لدعم 
الكتاب الذي يتبناه، كام يشهد ركن النادي توقيع 
ومناقشــة كتاب «تحكيم اللــورد كاننج..النتائج 
التي ترتبت عليه يف تاريخ عامن الحديث» لهيفاء 
بنت أحمد املعمرية. أما مناقشــة وتوقيع كتاب 

«زنجبار مبالمح عامنية» لعامد بن جاسم البحراين، 
فســيكون يوم الجمعة ٣ مارس، وتختتم فعاليات 
النادي يف املعرض الســبت بتاريخ ٤ مارس؛ حيث 

سيتم تكريم املشاركني والفائزين يف املسابقات.
وإضافــة إىل ذلك، سيشــهد ركن النــادي الثقايف 
جلسات نقاشية يومية يف مختلف جوانب الثقافة 
واملعرفة من خالل دعوة الُكتاب والنقاد والشعراء 

يف موضوعات سيتم اإلعالن عنها تباعا. 

1200 450 750

ؤية  مسقط - الرُّ
ُتشارك جامعة الســلطان قابوس يف معرض مسقط 
الدويل للكتــاب يف دورته الثانية والعرشين -ممثلة 
بدائرة العالقات العامة واإلعالم واملكتبة الرئيســية 
ومركز الدراســات العامنية ودائــرة النرش العلمي- 
كــام تمَّ تشــكيل فريــق عمــل ملركــز املعلومات 
مة  ضمن إطار التعاون بــني الجامعة واللجنة املنظِّ

للمعرض.
ة يف  ة خاصَّ وتتميَّز ُمشــاركة الجامعة بتصميم منصَّ
املعرض والرتويج إلصدارتها املختلفة بشــكل ورؤية 
جديدة، تسعى من خاللها لتشجيع القراءة الهادفة 
يف املجتمــع، ويبلغ عــدد إصــدارات الجامعة ٦٧ 
إصدارا؛ منها: ٤٥ باللغة العربية، و٢٢ إصدارا باللغة 
اإلنجليزيــة، كذلك بلغ عدد اإلصدارات الجديدة ٥؛ 
منهــا: ٣ كتب باللغة العربية؛ هــي: بانوراما الكرة 
الطائرة، واللياقــة البدنية وصحة املجتمع، التحدي 

السابع، إضافة إىل كتابني باللغة اإلنجليزية.

ؤية - خالد الخوالدي الرُّ
ذْت جامعة التصوير الضويئ بكلية العلوم التطبيقية  نفَّ
مها مؤلف  بصحار ورشــة إنتاج األفالم الســينامئية، قدَّ
ومخــرج فيلم ”الطهور“ الحائز عــىل ٧ جوائز محلية 
ودولية أنور بن خميس الرزيقي، وتعدُّ الورشة ُمبادرة 
تطوعيــة إلخراج نخبة من املهتمــني يف صناعة األفالم 

واكتساب املهارة يف إعداد وصياغة السيناريو ومهارتها؛ 
لتمكــني الطالب من إعــداد أفــالم احرتافية.افُتِتحت 
الورشــة بتعريف الحضور بأهم األهداف التي تسعى 
إليهــا الورشــة، ورشح ماهية الفيلــم وأدوات صناعة 
فيلم قصــري، إضافة إيل مراحل اإلنتــاج، ودور املخرج 
وكيفيــة تحويل الفكرة إيل ســيناريو فيلم، وإجراءات 
التحضري للتصوير، وكيف يؤثر املخرج عىل املشــاهد، 

واختتمت الورشة بعرض فيلم الطهور ومناذج أفالم من 
إنتاج مجموعة بياض السيناميئ.وقالت هاجر الربيكية 
-إحدى املشاركات يف الورشة- ”نحن كمبتدئني نحتاج 
إىل ورشــة كهذه لتنمية مهاراتنا واكتســاب خربة من 
ذوي الخــربة يف مجــال إنتاج األفــالم، إضافة إىل ذلك 
كانت الورشــة دافعا كبــريا لنا لالســتمرار يف املحاولة 

إلنتاج أفالم رغم الصعوبات التي نواجهها“.

ستاق - الرؤية  الرُّ
تستعدُّ كلية العلوم التطبيقية بالرستاق -ممثلة 
يف نادي التصوير الضويئ- إلقامة ملتقى التصوير 
التاســع، والذي ســُيقام هذا العام تحت عنوان 
«انعــكاس»؛ حيث ســيكون حفــل افتتاح هذا 

امللتقى، برعاية املكرم الدكتور نبهان بن ســيف 
اللمــيك عضو مجلس الدولة، وتســتمر فعاليات 
امللتقى خــالل الفرتة مــن ٢٧ فربايــر وحتى ٢ 
مارس، ويشتمل املعرض -وهو الفعالية األساسية 
يف امللتقى- عىل أعامل الطالب من داخل وخارج 
الكليــة، وأيضا يتضمــن مســابقتني؛ إحداهام: 

املســابقة التــي تقيمها كلية العلــوم التطبيقية 
بالرستاق لطالب الكليات والجامعات يف السلطنة 
واملبتعثني خارج الســلطنة. أما املسابقة الثانية، 
فهي خاصة بأعضاء نــادي التصوير بالكلية، كام 
يصاحب املعرض إقامــة حلقة عمل يف التعديل 

الرقمي يقدمها فنان الفياب نائف الرقييش.

ؤية  مسقط - الرُّ
أقــاَم مركــُز الســلطان قابوس العــايل للثقافة 
والعلــوم، بقاعــة املحــارضات مببنــى املركز، 
محارضة بعنوان «دراســة الجدوى االقتصادية 
والدراســة املاليــة وقــراءة التقاريــر املاليــة 
متهــا زينب حســن فــارس من  للمــدراء»، قدَّ
الجمهوريــة اللبنانيــة مدربــة ومديــرة مالية 
زْت خاللها عــىل قراءة التقرير  متخصصــة. وركَّ
املاليــة، وامليزانيــة العامة، والتدفــق النقدي 
ومواصفات املديــر الناجح، وقــراءة التحاليل 
املاليــة، وملحــة عامــة عــن دراســة الجدوى 

االقتصادية.
شــهدْت املحارضة تفاعال كبريا من املشــاركني، 
حيــث متــت مناقشــة العديــد مــن محاور 
املحارضة، وطرح بعض األســئلة، وذلك بحضور 
مســاعد األمــني العــام للمركــز، وعــدد من 

املستشارين باملركز، إضافة للمديرين.

ؤية  مسقط - الرُّ
َصَدر، ُمؤخراً، كتــاب ”ما مل تتعلمه يف الجامعة“ للكاتب 
والباحث خلفان الطوقي؛ حيــث َوَجد الكتاب قبوال من 
املهتمني والباحثني خاصة يف فئة الشــباب، ويعدُّ َمْرِجعا 
ر مــن مقدرتــه ومهاراته  مهنيٍّــا لــكل مــن أراد أن يطوِّ
املختلفة، والتي تتناســب مع ســوق العمــل يف ُمختلف 
تخصصاتها. تمَّ تدشــني الكتاب وســط تظاهــرة ثقافية 
حرضهــا ُكتَّــاب وأدبــاء، وبرعايــة معايل الشــيخ خالد 
املرهــون وزير الخدمــة املدنية. وضمَّ الكتــاب ٢٢ بابا؛ 
تناولــْت الطرَق اُملثىل الكتســاب املهارات؛ ســواء كانت 
وظيفية أو حياتية أو تحســني للســلوكيات الشــخصية. 
وأشــار الطوقي -يف مقدمة الكتاب- إىل حاجة الســاحة 
العامنيــة والخليجية ملثل هذه اإلصدارات التي تســاعد 
بشــكل واســع يف تنمية املدارك وتوسيع اآلفاق لدى فئة 
الشباب من مختلف تخصصاتهم.. وقال إنَّ الفكرة ولدت 
لديه من خالل عمله الســابق يف جامعة السلطان قابوس 

بالقــرب من فئة الشــباب، وقــد تلمــس الجوانب التي 
يحتاجونهــا يف ســوق العمل، حيث كانــت طبيعة عمله 
يف النشــاط الطاليب والتوجيــه الوظيفي ومتكن من خالل 

هذا العمل معرفة املهارات التي تنقص الشــباب خاصة؛ 
مــام ســهل إنجاز الفكرة مــن أجل تقليــص الفجوة بني 
الجانب النظري والتطبيقي الذي يحتاجه ســوق العمل؛ 
ســواء كان يف القطاع الحكومي أو الخاص، وميتدُّ ذلك إىل 
أصحاب األعامل املستقلني وأصحاب املؤسسات الصغرية 
م بصورة سهلة أهم  واملتوســطة. وأضاف بأنَّ الكتاب ُيقدِّ
املهارات وكيفية اكتسابها؛ مثل: كيفية إدارة االجتامعات 
والتقدم للوظائف حســب املعايــري املتعارف عليها دوليٍّا 
وليس محليٍّا فقط، إىل جانب كيفية كتابة الســرية الذاتية 
املقبولة من وجهة نظر أقسام املوارد البرشية والتدريب 
داخــل وخارج الســلطنة، وكيفيــة التعامل مــع الزمالء 
واالندمــاج يف مجتمع العمل، كام يضــم الكتاب العديد 
من املهارات املهنية كالتفكري التحلييل وإدارة املفاوضات 
والوقــت واالجتامعــات، والكثري من املهارات املشــابهة 

والتي أصبحت ُمكّمشال للشهادة أيٍّا كانت.
ُيذكر أنَّ الكتاب ُمتوفر يف معرض مسقط الدويل للكتاب 

بسعر رمزي.
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ســادت حالة من اللغط اإلعالمي خالل األيام 
املاضية بشــأن مســتقبل الدولة الفلسطينية؛ 
حيــث أثار ترصيــح الرئيس األمريــيك دونالد 
ترامب بشأن إمكانّية موافقته عىل حل للرصاع 
الفلســطيني مع دولــة االحتــالل اإلرسائييل، 
والذي يشري فيه إىل إمكانية قيام دولة واحدة، 
متناســيا الحق األصيل للفلســطينيني يف إقامة 
دولتهــم املســتقلة عــىل حــدود عــام ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس الرشقية.
لكن يف املقابــل بعث البيــان الرئايس املرصي 
بالكثري من االطمئنان بشأن االصطفاف العريب 
خلف حــق الفلســطينيني يف إقامــة دولتهم، 
إذ أكد البيــان أن الرئيس املــرصي عبدالفتاح 

الســييس وامللك عبدالله عاهــل األردن، أكدا 
خــالل مباحثــات مشــرتكة أّن إقامــة الدولة 
الفلســطينية يعد من الثوابت القومية التي ال 
تنــازل عنها. وهذا البيان بقــدر ما حمل دعم 
ومؤازرة للشعب الفلســطيني، نأمل أن يسفر 
عنه تحرك عريب واسع إلنهاء املأساة الفلسطينية 
التــي متتد إىل أكرث من نصف قرن. وما زاد من 
حالة االطمئنان بشأن املوقف العريب الرسمي، 
هو ما ّرصح به قبــل أيام أيضا وزير الخارجية 
الســعودي عادل الجبري، الــذي أّكد أّن موقف 
الرياض ثابت بشــأن حــل الدولتــني، وكذلك 
ترصيح األمــني العــام للجامعــة العربية بأّن 
التســوية الشاملة للقضية الفلسطينية تتأسس 

عــىل حل الدولتــني، كام أّكد مركزيــة القضية 
الفلسطينية لألمة العربية بكاملها.

إذن هو اصطفاف عريب واضح ال يقبل التأويالت 
املتباينــة، ويرفــض بــكل وضــوح التلميحات 
األمريكّية السابقة، لتعود القضّية الفلسطينية 
إىل الواجهة مرة أخرى بعد سنوات من الجمود 
يف دهاليز السياســة العربية واإلقليمية، السيام 
بعدما عانته - وال تزال- املنطقة من اضطرابات 

عنيفة عصفت بعدد من دولها.
ورغــم أّن املفاوضــات العربيــة اإلرسائيليــة 
تســتند يف أساســها إىل املبــادرة العربية، التي 
تتفق عىل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عىل 
حدود يونيو من عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 

الرشقية، إال أّن الحق التاريخي يف كامل األرض 
الفلسطينية لن يتزحزح يف الوجدان العريب ويف 
أعامق الشــعب الفلسطيني املناضل، فهو حق 

يعجز الواقع عن تغيريه.
آن األوان ملواصلة الضغــط العريب عىل القوى 
الفاعلة والســيام الواليــات املتحــدة وأوروبا 
إلجبــار االحتــالل اإلرسائيــيل عىل اســتئناف 
مفاوضــات الســالم، فالضغــط املتواصل عىل 
الفلســطينيني حتــى وإن بدا معركــة إعالمية 
جوفاء، ســيؤدي ال محالــة إىل تفجر موجات 

غضــب وانتفاضات لن تهدأ 
حتى يعود الحق الفلسطيني 

إىل أهله.

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

رغم أنَّ ظاهرة العوملة طرقت مجاالت متعددة، 
إال أنَّ أهــمَّ َمَجاالتهــا وأكرثها وضوحــا وأبرزها 
هدفا هو املجال االقتصادي. والعوملة هي بداية 
ظاهرة اإلنتاج الرأساميل، وأن ما يتضمنه مفهوم 
العوملــة هو عوملة اإلنتاج والتبادل والتحديث يف 
ظل تنامي االبتكارات التكنولوجية واملنافسة بني 
القوى العظمى. وقد َبــَرزت العوملة كمفهوم يف 

البداية يف مجال االقتصاد.
وقد اعُتــرب نتاًجا للثورة العلميــة والتكنولوجية 
التي اعتــربت نقلة جديــدة لتطور الرأســاملية 
العامليــة. ومنذ ظهور الثــورة الصناعية األوىل يف 
إنجلرتا يف القرن الثامن عــرش، وانتقالها ألوروبا، 
ى هذا  واســتخدام البخار والكهرباء كطاقــة، أدَّ
التحــول والتطــور إىل تغيري جذري يف أســلوب 
عمليات القوى اإلنتاجيــة وعالقاتها، وكذلك إىل 
التطــور والتوســع االقتصادي الرسيــع؛ وبالتايل 
ت تلــك العوامل للبحث عن مــوارد طبيعية  أدَّ
لتمويل عملياتها اإلنتاجية وفتح األسواق العاملية 
لتســويق منتتجاتها الصناعية اإلبداعية (براءات 

االخرتاعات).
رات املتســارعة يف  ونتيجة لهذه الظروف والتطوُّ
مجــال العمليــات االقتصادية، نجــد أنَّ العوملة 
االقتصادية تتَّسم بزيادة االندماج مبفهوم السوق 
العاملية الواحدة أي تعتمد عىل مفهوم الســوق، 
سوق بال حدود من خالل إلغاء القيود عىل حركة 
رؤوس األموال والبضائع، ولكن العوملة وعملياتها 
االقتصاديــة العرصيــة ذات منافــع محــدودة 
بالنســبة للبلــدان الناميــة، وبالــذات البلــدان 
العربية، والعوملة من وجهة نظر ”الشــعوب“ يف 
الدول العربية؛ هي: الهيمنة األمريكية وسيطرتها 
عىل منافــذ األســواق العاملية وفــرض الحضارة 
الغربية عىل الحضارة العربية اإلسالمية؛ وبالتايل 
فهي شــكل من أشــكال االســتعامر االقتصادي 
الغريب عامــة، واألمريــيك خاصــة؛ واملتمثلة يف 
سيطرة الرشكات ُمتعددة الجنسيات عىل أسواق 
العامل، وقد تظهر تجلياتها السلبية يف العديد من 
الــدول العربية. وتأثري العوملة بأبعادها املختلفة 
عــىل مجاالت العمل االجتامعــي الخريي العريب 
كثرية وكبــرية فبعضها مبارش والبعض غري مبارش، 
وهناك آثار ســلبية واضحة نجمــت عن عملية 
تطبيق برامجها يف امليادين السياسية واالقتصادية 
واالجتامعية واألمنية، وقد تركت آثارها الســلبية 
عىل الحياة االجتامعية كالفقر والبطالة والتعليم.
وفيــام يتعلَّق بتأثري حداثة تكنولوجيا املعلومات 
عــىل واقع امللكيــة الفكريــة العــريب؛ فبالرغم 
ر العوملة يف ُمختلف  مام ُكِتب عن نشــأة وتطــوُّ
الحقول املعرفية، إال أنَّ العوملة تعترب من املسائل 
دة املتشــابكة التي َيْصُعــب معها الوصول  املعقَّ
بســهولة إىل أصــل ثابت واضــح ومراحل تطور 
محــددة املعامل. وميكــن تصنيف مــا ذكر حول 
أصول ونشــأة وتطــور العوملــة إىل ثالثة تيارات 
رئيسية؛ أولها: إنَّ نشــأة العوملة اقرتنت بالتطور 
التكنولوجي وثورة االتصاالت واملعلومات والثورة 
الصناعية والتجارية، إضافة إىل ارتباطها بظروف 

وأجواء وإفرازات انتهاء الحرب الباردة.
وَيــَرى أصحاُب التيــار الثاين أنَّ العوملة ليســت 
نتاجــاً تاريخيٍّــا طبيعيٍّا آليٍّــا ومحتومــاً للتقدم 
التكنولوجي اإلبداعي الذي َواَكب حياة البرشية 
قدمياً وحديثاً، بل هي خيار ســيايس لبديل معني 
مــن البدائــل التنموية واملجتمعيــة والحضارية 
املمكنــة، مبعنــى أن العوملة هنا خيار ســيايس 
وليســت حتميــة تاريخيــة، وأن حلــول النظام 
الرأســاميل الليربايل الجديد إمنا هــو قرار إرادي 
قابل للتعديل والتغيري، بل وللنقض إذا ما أخفق 

ذلــك الخيار يف تحقيق املهمــة التي وجدت من 
أجلهــا العوملة. ويضيف أصحــاب هذا التيار أنه 
حتــى وإْن كانت العوملة قد جاءت نتيجة لتطور 
تاريخــي طبيعي، فهل يتطــور التاريخ من تلقاء 

ذاته أم أنَّ هناك من يصنعه؟!
إنَّه مثلام تحكــم األقوياء يف ُصنع التاريخ املايض 
م علمي وتكنولوجي، فســادت  مبا فيه مــن تقدُّ
ثقافتهــم السياســية ومفاهيمهــم االقتصاديــة 
واأليديولوجيــة، ويتحكم األقوياء اليوم بســيادة 
هذه القيم واألفكار والسلوكيات، ولكن االختالف 
هنا أن التاريخ كانت تصنعه دولة أو أكرث بنسب 
مختلفة حســب ما لــدى كل من هــذه الدول 
مــن قدرات ومؤسســات اقتصادية، وعســكرية 
وإعالميــة وثقافية متنوعة، وليس العامل بأجمعه 
كام ُيوِحي به مفهوم العوملة؛ وبالتايل فإنَّ العوملة 

هي مثار متدد الدولة القوية.
َبْيَنام عربَّ أصحاُب التيار الثالث عن رؤيتهم لنشأة 
وتطور العوملة بصورة تعكس مرونة وتفاؤالً أكرب 
مه التياران الســابقان؛ حيث اعتقدوا بأنَّ  مام قدَّ
العوملــة جاءت كنتيجة لسلســلة من التطورات 
التاريخية التي مرَّ بها النظام الرأســاميل؛ وبالتايل 
فهي ليست نتاَج السنوات التي ازدهر فيها مفهوم 
العوملة وذاع وانترش، وإمنا يعود أصلها إىل بداية 
منــو املجتمعات القومية يف القرن الخامس عرش، 
مروراً مبراحل مختلفة من التطورات السياســية 
واالقتصادية والثقافية والتقنية والصناعية، وصوالً 
اىل محــاوالت إدمــاج العامل الثالــث يف املجتمع 
العاملــي وتصاعــد الوعي الكــوين، وتعميق قيم 
ما بعــد املادية، ونهاية الحرب البــاردة، وزيادة 
املؤسســات الكونية والحــركات العاملية، وظهور 
حــركات الحقوق املدنية، وانتهــاء نظام الثنائية 
القطبية وزيادة االهتامم باملجتمع املدين العاملي 

املواطنة، وتدعيم نظام اإلعالم الكوين.
وعــىل ذلك، ميكــن القول بــأنَّ التأثــريات التي 
حدثْت أو قد َتْحُدث بالنســبة للملكية الفكرية 
من حداثــة االتصــاالت واملعلومــات وتطورها 
الرسيــع، وكذلــك تطور وســائل اإلعالم بشــتى 
أنواعهــا املقروءة واملســموعة واملرئية، وال نعلم 
إن كانت هناك وسائل تقنية حديثة سوف تطرأ 
يف الفضاء املعلومايت والتي بدورها سوف تندمج 
مع الوســائل األخــرى لتكون رافدا قويٍّا ُيســهم 
يف تطــور أو تدهور امللكيــة الفكرية يف الوطن 
العــريب. كذلك مُيكننا أْن نفنِّد األســباَب التي قد 
تؤثر عىل مستوى امللكية الفكرية وذلك يف ثالثة 
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املرجــع: أطروحــة دكتــوراة ”امللكيــة الفكرية 
والحامية القانونية للمعارف التقليدية املوروثة.. 

التحديات والحلول“.

*خبري يف شؤون امللكية الفكرية

ل التعليم أحد األعمدة الرئيســية ضمن نســيج  ُيشــكِّ
املنظومة املؤسســية للدولة العرصيــة؛ فهو رس نجاح 
فلنــدا، والفلبــني، واليابــان، وكوريا الجنوبيــة، والتي 
أصبحــت كــدول أرقامــاً لها قيــم حقيقــة يف اإلنتاج 
والحداثة؛ فأســاس املعادلة املتوازنة قائٌم عىل استثامر 
التعليم بــكل أطيافه ومكوناته لينتشــل املجتمع من 
غيبوبــة الفــوىض االجتامعيــة، والركــود االقتصادي، 
مات  ــر الثقايف إىل االبتكار املعــريف، وخلق ُمقوِّ والتصحُّ
فعلية للنظام البرشي الســوي، والقدرة عىل ضخ دماء 

جديدة يف أوردة جودة اقتصاد املعرفة الحديثة.
ن دقيق ألضلع التعليم، نجد أنَّ املعلِّم مُيثِّل أحد  وبتمعُّ
أبرز أهداف التنمية البرشية املوضوعة ضمن أولويات 
اإلسرتاتيجيات الوطنية؛ حيث َسَعت دول العامل املرتبِّعة 
عــىل عرش جودة التعليم لجعل هذا املكون النابض يف 
َمْوقع يشــعره بالرضــا الوظيفي، واالســتقرار النفيس، 
واألمن االجتامعي؛ والذي بَدْورِه ســينعكُس حتاًم عىل 
جودة أدائه املهني، وابتكاره لطرق تدريســية مطورة، 
وســعيه نحو توظيــف التكنولوجيا مبختلــف صنوفها 
املعرفيــة واملهاريــة والوجدانية  لتقديــم ما تحتضنه 
املناهــج الدراســية بحلة عرصيــة نوعيــة بعيدا عن 

النمطية والتقليد.
ويف الســلطنة يعترب التعليم أحد املشاريع اإلسرتاتيجية 
الوطنيــة التي ترفد الدولة يف ســبيل تطويره وتجديده 

الت اإلنفاق  وتجويده أمواالً ســخية؛ حيث جاءْت ُمعدَّ
عــىل التوايل يف العامني املنرصمــني (٢٠١٥-٢٠١٦) (٣-

٢٫٥) مليــار ريال، واملتابع ملســرية التعليــم  َيْلَحظ أنَّ 
وزارة الرتبية والتعليم َســَعت ِوْفق منهجيَّة مدروســة 
ُمتواليــة نحو تنميــة الحس املعريف واملهــاري للمعلم 
تدريســيٍّا وإداريٍّــا مبا يخــدم الحقل الرتبــوي، وربطه 
مبؤسسات وجمعيات املجتمع املدين، وتعزيز الدورات 
والــورش التدريبيــة األكادميية منهــا والرتبوية، كام أنَّ 
اُملتاِبع للمشــهد الرتبوي يجد بني الســطور وعرب توايل 
األحداث تعاونا بيناً بني هرم الوزارة ومختلف املثقفني 
ومؤسسات اإلعالم يف سبيل نحو تعزيز القيمة الفعلية 
نة النبوية  للمعلم وفق ما تناوله الرشع اإللهي، ثم السُّ
الرشيفــة بعد فوىض األحداث التــي عصفت باملنطقة 
لت انتكاسة مؤملة يف الحقل الرتبوي. العربية والتي شكَّ

... إنَّ املعلِّم العامينَّ -وخالل السنوات الخمس املاضية- 
بدأ إىل حد كبري يشــعر باألمن واالطمئنــان والرضا ملا 
تقدمه وزارة الرتبية والتعليم يف السلطنة، والحق يقال 
مت -وال تزال- الكثرَي من العطاء  إنَّ َمَعايل الوزيــرة قدَّ
النوعــي ال التنظريي لوضع املعلم يف مكانته الســامية 
املقدســة؛ وال أدلَّ عــىل ذلك مــن زياراتها املســتمرة 
للميدان الرتبوي واستقبالها لجموع غفرية من املعلمني 
والخــرباء والصحفيــني واملتابعني للواقــع الرتبوي لبناء 
منظومة مناهــج عامنية أصيلة، وســعيها نحو تدعيم 

املدارس واملديريات التعليمية بكل ما تجود به التقنية 
من صيحات االبتكار والحداثة؛ وِمْصَداقاً لذلك الجوائز 
املتواليــة التي تحصدهــا البوابــة التعليمية ومختلف 
اإلنجــازات اإللكرتونيــة بهــا عىل املســتوى املحيل أو 
الخليجــي والعريب، إال أن التعليم يف البالد ال يحتاج إىل 
دت  إصالح فحســب، بل إىل إعادة بنــاء؛ وذلك ما تعهَّ
به وزيــرة الرتبيــة والتعليم عىل أن يشــاطرها الجهد 
املعلمون، وهــذا األمر يحتاج لفرتة زمنية وســعة بال 
وتكاتف املؤسســات واملجتمع عىل حد سواء. ويف هذا 
الصدد، أجرى الباحث محمود الشــقيص دراسة بحثية 
يف العــام ٢٠١٤ -أي بعد اعتصامات املعلمني يف ٢٠١٠، 
وبعد األحداث التي عصفــت بالبالد يف ٢٠١١- وكانت 
عينته ٤٠٨ معلمــني ومعلامت، وقد هدفْت دراســته 
إىل قيــاس درجــة الرضــا الوظيفي من خــالل: طبيعة 
العمل، واملناهج، والسياسات الرتبوية، والحوافز املادية 
للمعلم، وأظهرت الدراســة أنَّ الرضا العام جاء بدرجة 
"متوســطة" وهي تعترب نتيجة إيجابية أمام التوقعات 
بالســخط واألجواء املشحونة التي كانت تعرتي املشهد 
الرتبــوي خالل تلك الفــرتة؛ ويف ذلك داللة عىل اإلنجاز 
الفعيل للوزارة يف إعادة بناء هيكلة املعلم النوعي ومد 
جســور الثقة والتعاون املتبــادل. ُرِوَي يف األثر: "من ال 
يشــكر الناس ال يشــكر الله"، فقبــل الرابع والعرشين 
مــن فرباير مــن  كل عام، نجد مثَّة ِحــرَاك حثيث لدى 

كثري من القطاعات الرســمية والخاصة واملجتمع املدين 
م  لجعل  يوم املعلم الُعامين يف أجمل حلته وبهائه، يقدَّ
فيــه لخليفة األنبيــاء عربون وفاء جــزاًء عىل عطاءاته 
املتدفقــة يف كل ربــوع عــامن الطاهــرة، وقبل ذلك 
اليوم تشــاهد تسابقا من مختلف أطياف املجتمع آباًء 
وأمهات وجموع غفرية مــن الطالبات والطالب القتناء 
أجمل باقة ورد تتخللها أرقى عبارات الشكر والعرفان؛ 
إذن ُهناك ِحرَاك مجتمعي يرى أنَّ املعلِّم يستحق هذا 
اإلكــرام والتبجيــل. فالبد أن تتضافر الجهود الرســمية 
واملجتمعيــة نحو بناء البيت الرتبوي الُعامين الســليم؛ 
فمن كان بيته من زجاج فال يرمي الناس بالحجارة، فال 
ميكن أْن ُيطالب املجتمع بإصالحات تعليمية ما مل يضع 
كفه بكف هذه املؤسســة العريقــة للرشاكة يف صناعة 
القــرار، كام أنَّ هذا الحراك الحميد وامللموس يف تقدير 
ذات املعلــم ودوره الحقيقــي يف املجتمــع ومنظومة 
م  التعليــم واالحتفــاء مبا يليــق مبقامه املشــهود، يقدِّ
جرعات تصحيحية وتطويرية للمعلم نفســه بقناعات 
حقيقية وليســت بأقنعة ملونة؛ فشــكراً ثمَّ شكراً أيُّها 
املعلم الســامي مبا تقدمه من عطاءات عظيمة، وشكراً 
مه من سلوكيات إيجابية تجعل  لك أيُّها املجتمع ملا ُتقدِّ
املعلم يف املربع الصحيح، وشكراً وزارة الرتبية والتعليم 
بجميــع طاقمها عىل هكــذا مبادرات راقيــة ورائعة؛ 

وذلك ليس بجديد عىل تعدد إنجازاتكم املتواترة.

ــمو الشــيخ صباح  أْن ينــزل صاحــُب السُّ
األحمد الجابر الصبــاح أمري دولة الكويت 
الشقيقة، يف ”زيارة دولة“ رسمية للسلطنة؛ 
فتلك هي املرة األوىل يزور فيها الســلطنة، 
ولكنــه زارهــا عــرشات املــرات زيــارات 
مختلفة كزيارة عمــل، أو زيارة خاصة، أو 
حتــى زيارة اســرتاحة وترفيه عــن النفس 
مــن عناء العمــل، وال يحتاج مثل ســموه 
لدعوة رسمية لزيارة ُعامن، ونحن يف ُعامن 
نلتقي مع ســمو أمــري الكويت يف مواقف 
كثرية، ليس أقلها التواضع والبســاطة؛ فهو 
شــخصيٍّا يروى كيف أحب بقعة هادئة يف 
منطقة الشــوميية الُعامنيــة، وهي منطقة 
ساحلية مطلة عىل بحر العرب، وكان دليله 
إليها (نوخذة ُعامين) يعمل لديه يف زورقه 

بالكويت.
إن ُعــامن عندما تقيم له هذا االســتقبال 
البهيــج يف مســقط العامــرة، فهــي تعلم 
تواضعه وخلقه الرفيــع، ولكنها تريد -ولو 
مــرة واحــدة- أن تكرِّم فارس اإلنســانية.. 
وُمحــب الســالم، كنوع مــن املكافأة عىل 

جهــده الكبــري، ونبله العظيــم يف مواقفه 
الوطنيــة املُطلية بعبق العروبة واإلســالم، 
وذلــك يف وقت انشــغل العــرب يف حبك 
الدسائس واملشــاكل، وتعقيد ُعرى الوفاق 
بني العرب والعرب، وحتى بينهم والجوار، 
وكأنهم ال يريدون أن يسرتيحوا يوماً واحداً 
يف حياتهــم، وكأن هذه الشــقاوة فرضت 
عليهــم فرضاً ال فكاك منــه، إذن تأيت هذه 
الزيارة يف زمن تقلبت فيه القلوب، وكرُثْت 
فيه الخطــوب، وتعلو فيه نربة األحقاد بني 
الشــعوب، وأصبح الصديق عدواً، والعدو 
صديقــا، فالعــرب اليوم انعكــس واقعهم 
ق، ولــه مســتفيد واحد  جحيــام ال يصــدَّ
الشــيطان الرجيم، والعدو اإلرسائييل ومن 

ورائهم ُأناس ُكرث.
إنَّ ُعــامن تذكــر ألمــري الكويــت مواقفه 
الطيبــة الحميدة، حيث فتحــت الكويت 
صدرهــا لتلقــا توافد أبنــاء ُعــامن إليها، 
وفتحت مدارســها وجامعاتهــا للُعامنيني، 
ومل يفعل فعلتهــا الحميدة، إال بعض دول 

خليجية وعربية.

ن كان يقاســمنا  وهنا اليوم لن نتحدث عمَّ
لقمتنــا برضانا طبعاً، وكنا يف شــح عيش.. 
وشــظف حياة، وألننا آثرناه عىل أنفســنا، 
لنغنيــه حتــى ال ميــد يــده إىل الغريــب 
فيخزيــه، فحفظنا كرامته.. ألنــه كان منا، 
ولكنه عندما أغناه الله من فضله، فأبطرته 
املعيشة والشبعة، فلم يشكر الله عز وجل، 
فعذرنــاه نحن يف ُعامن بعــد ذلك من أن 
يشــكر البرش، وقد علَّمتنا الحياة أنَّ األيام 
ُدول، فال نســعى لخلقها بأيدينا، فهي تأيت 
مــن تلقاء ذاتها، وبتقاديــر من الله خالق 
ــم النعم؛ لذلــك لزمنا فعل  الكون، ومقسِّ
الخري، نحن وإياكم (ُعامن والكويت) وآمنا 

بحكمة الله القائلة ”لو خلت لفنت“.
 إذن؛ ســيظل األمــل معقــوداً يف نــوايص 
الخيل الُعامنية والكويتية، وســيظل جاللة 
الســلطان قابوس مع شــقيقه سمو األمري 
صبــاح، ميتطيــا خيول الســالم مــن أجل 

اإلنسانية واملحبة والوئام.
وإن الراكضــني وراء رساب األحــالم، لــن 
يحققوا شــيئاً من أحالمهم، إال غضب الله 

والبــرش عليهــم، ولــن يظفــروا إال بخيبة 
املســعى، وهذا ليس حسداً منا عليهم، فال 
أحد يحســد أخا عىل رش، وذلك نقوله عن 
يقني، مهــام اختلفت وجهات النظر، ولكن 
ما زلنا وســنظل -كمواطنــني- يف الدولتني 
ندعــم -بــال توقــف- كلَّ مســاعي الخري 
لزعيمي اإلنســانية والســالم، آملني منهام 
ُنرصة دين اإلســالم؛ مبا يخــدم أمة العرب، 
واملســلمني يف دفع الرش عن أوطاننا، ليس 
ألننا أخــوة يف العروبــة، واإلقليم والدين، 
ولكننا ندعــو ذلك ليك نغلِّــُب الخري عىل 
الرش يف العــامل أجمع، وأن نلــزم اآلخرين 
باحرتام مصالحنا، وقيمنا وعادات وتقاليدنا 
وثقافتنــا، وأننا نرفض أن نــذوب يف أتون 
أعداء األمة والديــن، وذلك بأمر من ميلك 
القوة، وال ميلك األخالق والعدل، ونحن من 
أختصنا اللــه بقوة الحق واألخالق والعدل 
قبلهــم أجمعني، وإن نجاحهم بإزاحتنا عن 
الحق، هو نرص للشــيطان الرجيم، وثباتنا 

عىل هذا الحق نرص لله رب العاملني.
ر الرتحيــب بزعيــم القلوب ســليل  نكــرِّ

العتــوب، فأنــت تــزور أرض ُعــامن التي 
جعلها الله أرض ســالم، فرســول الله -صل 
الله عليه وسلم- أدخل أهلها اإلسالم بربوة 
يف يد ابن العاص، وقــد صل إىل ُعامن مع 
بضــع نفر يؤنســون وحدتــه يف الطريق، 
وهــذه األرض املباركة، ظلــت كذلك عىل 
الــدوام، تقيم دولــة مســتقلة يف مملكة 
أقــر بثباتها املصطفى عليه الســالم، فألف 
مرحباً بزيارتكم ســمو أمري دولة الكويت، 
وقــد رأيت كم هو الشــعب الُعامين فرحاً 
مبقدمكم الكريم، وألف ســهًال يف زيارتكم 
د َمْجــد ُعامن جاللة  العزيــزة ألرض ُمجدِّ
الســلطان قابوس الهامم، فأْن يجتمع ُأسد 
الســالم عــىل أرض ُعــامن، فهو فــأل خري 
لألمة جميعهــا، ونرجو التوفيــق من الله 
لســعيكم الصادق دوماً، بــأن ينعم بالخري 
ليس الشــعبني الُعامين والكويت وحسب، 
وإمنا شــعوب املنطقــة يف اإلقليم، والرشق 
األوســط، بل يف الكون قاطبــة.. فُدمتم يف 

عزٍّ ومحبَّة.
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عواصم – الوكاالت
أفــادت مصادر باُملعارضة الســورية املســلحة 
بتجميد مســاعدات عســكرية كانت تنســقها 
وكالــة املخابــرات املركزية األمريكيــة ملقاتيل 
املعارضــة يف شــامل غــرب ســوريا وذلك بعد 
تعرضهــم لهجوم كبري من متشــددين الشــهر 

املايض. 
وقــال مســؤولون يف املعارضة الســورية إنه ال 
يوجد تفســري رسمي للخطوة التي اتخذت هذا 
الشــهر بعد هجوم املتشــددين لكن عددا من 
املســؤولني يعتقدون أن الهــدف الرئييس منها 
هــو الحيلولة دون ســقوط الســالح واملال يف 
أيدي اإلســالميني املتشددين. وتوقع املسؤولون 
أن يكــون تجميــد املســاعدات مؤقتــا.  وقال 
مســؤولون أمريكيون عىل اطــالع بالربنامج إن 

تجميــد الدعم يرجــع إىل هجوم املتشــددين 
وليس تغري اإلدارة األمريكية.

وقــال مســؤول مشــارك يف املحادثــات التي 
تجريها األمم املتحدة بشأن سوريا يف جنيف إن 
املحادثات التي من املقرر أن تبدأ هذا األسبوع 
يف جنيــف مبنية عىل تفويض واســع من قرار 
لألمــم املتحدة يطالب وســيط األمــم املتحدة 

بعقد محادثات بشأن "عملية انتقال سيايس".
وكانت األمم املتحدة تراجعت األســبوع املايض 
فيام يبدو عن اســتخدام عبارة "انتقال سيايس" 
وهو ما فهمتــه املعارضة بأنــه يعني اإلطاحة 
بالرئيس بشــار األسد أو تقويض صالحياته عىل 

األقل.
وقال مايكل كونتت مدير مكتب مبعوث األمم 
املتحدة إىل ســوريا ســتافان دي ميســتورا يف 
إفادة دورية باملنظمة الدولية أن دي ميســتورا 

يضع اللمســات األخرية عىل الرتتيبات الخاصة 
باملحادثــات. وأضــاف أن "الدعــوات وكذلــك 
جــدول األعامل املوضوعي الثابــت مبنية عىل 
النطاق الواســع لقرارات مجلــس األمن خاصة 
٢٢٥٤ الــذي يعد املوجه األســايس لنا يف هذه 
العملية. والفقــرة اإلجرائية الثانية من (القرار) 
٢٢٥٤ تطالب املبعوث الخاص بعقد املفاوضات 

الرسمية بشأن عملية االنتقال السيايس."
وســترتكز املحادثات عىل ثالث مجموعات من 
القضايا التي يفوض القرار ٢٢٥٤ دي ميســتورا 
بالتوســط فيها وهي إقامة نظام حكم يتســم 
باملصداقية والشــمول وعدم الطائفية وعملية 
لصياغة دســتور جديد وإجــراء انتخابات حرة 

ونزيهة تحت إرشاف األمم املتحدةز
مــن جانب آخــر، قال الجيش الــرتيك أمس إن 
٤٤ من مســلحي تنظيم الدولة اإلسالمية قتلوا 

يف عمليات تســاندها تركيا حــول مدينة الباب 
الســورية ويف رضبــات للتحالف الــذي تقوده 
الواليات املتحــدة أول أمس. وأضاف أن جنديا 
تركيــا قتل وأصيــب آخران خــالل جهود لنزع 
األلغام واملتفجرات يف املنطقة مؤكدا من جديد 
عىل أنه بسط سيطرته إىل حد بعيد يف املناطق 
السكنية يف الباب. ومدينة الباب معقل للدولة 
اإلسالمية وتبعد ٣٠ كيلومرتا عن الحدود الرتكية 
وهــي هدف رئييس منذ أن بــدأت تركيا توغال 
مع املعارضة الســورية يف أغســطس آب لطرد 
املتشــددين من حدودها ومنع تحقيق فصيل 

كردي مسلح ملكاسب هناك.
وقال الجيش الرتيك إن ١٥ من املتشددين قتلوا 
يف اشــتباكات وقصف مدفعي ورضبات جوية 
خــالل العمليات يف الباب فيام قتل ٢٩ ودمرت 

أربعة مبان يف الرضبات الجوية للتحالف.

القاهرة – رويرتز
قالت رئاســة الجمهورية يف مرص إنَّ الرئيس 
عبد الفتاح السييس بحث مع امللك عبد الله 
عاهل األردن أمس ُســبل التنســيق اُملشرتك 
للوصــول إىل "حــل الدولتني" إلنهــاء الرصاع 
بني الفلســطينيني واإلرسائيليني واعتربا إقامة 
دولة فلسطينية عاصمتها القدس الرشقية من 

"الثوابت القومية". 
وقد غادر امللك عبــد الله القاهرة أمس بعد 
زيارة اســتغرقت عدة ســاعات. وتأيت الزيارة 
بعــد نحو أســبوع مــن اجتامع بــني ترامب 
ورئيس الــوزراء اإلرسائييل بنيامــني نتنياهو 
يف واشــنطن وقال بعده الرئيس األمرييك إّنه 
ُيوافق عىل السالم الذي يرتضيه الجانبان سواء 

انطوى عىل حل الدولتني أو الدولة الواحدة. 
وجاء يف البيان املرصي أنَّ السييس وامللك عبد 
الله استعرضا خالل اُملحادثات "سبل 
التَّحرك املســتقبيل يف إطار السعي 
لكــرس الجمــود القائــم يف عملية 
السالم يف الرشق األوسط خاصة مع 
تــوىل إدارة الرئيس األمرييك دونالد 
ترامــب مقاليد الحكــم يف الواليات 
املتحدة." وأضاف أنهــام بحثا أيضاً 
للوصول  املشــرتك  التنســيق  "سبل 
إىل حــل الدولتــني وإقامــة الدولة 
الفلســطينية عــىل حــدود ٤ يونيو 
١٩٦٧ وعاصمتهــا القــدس الرشقية 

باعتبــار ذلك مــن الثوابت القوميــة التي ال 
يجوز التنازل عنها."

وظل حل الدولتني لفرتة طويلة حجر الزاوية 
لسياسة واشــنطن واملجتمع الدويل للتوصل 
إىل تسوية بني إرسائيل والفلسطينيني. وقالت 
ســفرية الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة 
نييك هييل يوم الخميس املايض إن واشــنطن 
ما زالت تدعم حل الدولتني. وتأيت زيارة امللك 
عبد الله ملرص بعد أيــام من تقرير لصحيفة 
هاآرتــس اإلرسائيلية قالت فيــه إن نتنياهو 
اجتمع ًرسا قبل عام مع الســييس وامللك عبد 
اللــه يف ُمنتجــع العقبة األردين عــىل البحر 
األحمــر يف إطار محاولة فاشــلة مــن إدارة 
الرئيس األمرييك الســابق باراك أوباما لعقد 
قمة إقليمية أوسع بشأن السالم بني إرسائيل 

والفلسطينيني.
وأضافــت الصحيفة أّن املبــادرة التي كانت 
تهــدف إلرشاك دول عربيــة أخــرى لتحقيق 
السالم فشلت يف نهاية املطاف بعد أن سحب 
نتنياهــو تأييــده املبديئ للفكــرة معلًال ذلك 

مبعارضة من داخل حكومته اليمينية.
وقال البيان املرصي أمس إن الســييس وامللك 
عبد الله بحثا أيضاً األوضاع يف سوريا والعراق 
وليبيــا وأكــدا "عــىل أهمية تكاتــف جهود 
املجتمع الــدويل يف مواجهة اإلرهاب والفكر 

املتطرف".

أبوظبي - رويرتز
قال الرئيس التنفيذي ملجموعة كالشنيكوف الروسية 
لصناعــة الســالح إنَّ مبيعات املجموعــة تضاعفت 
العام املايض بفضل تزايد الطلب يف الرشق األوســط 
عــىل طائراتها مــن دون طيار وصواريخهــا وبنادقها 
واملركبات العســكرية معوضة بذلك الخســائر التي 
تكبدتهــا جــراء العقوبات التــي فرضتهــا الواليات 

املتحدة والتي كلفتها أكرب أسواقها.
وبدأت كالشــنيكوف يف برنامج تحديث واستهدفت 
أســواقا جديدة بعد استبعادها من الواليات املتحدة 
نتيجــة العقوبات التي ُفرضت عىل روســيا بســبب 
دورها يف الرصاع األوكراين. وتتســلح القوات الروسية 
ببنــادق (إيه كيــه ٤٧) التي تنتجهــا الرشكة منذ ٧٠ 
عاًما. واستثمرت الرشكة ١٠٫٥ مليار روبل (١٨٢ مليون 
دوالر) مــن عــام ٢٠١٤ إىل عام ٢٠١٧ واســتهدفت 

أســواًقا جديدة لخطــوط إنتاج البنــادق الهجومية 
وبنادق القناصة وقذائف املدفعية املوجهة واألسلحة 
الدقيقة االستهداف. وقال أليكيس كريفوروتشكو إن 
الرشكــة تعتزم اســتثامر ما يصل إىل عــرشة مليارات 
روبل خالل العامــني اُملقبلــني. وأردف قائال لرويرتز 
عىل هامــش معرض الدفــاع الــدويل يف أبوظبي إن 
الربنامــج أىت مثــاره وميثل الرشق األوســط حاليا أكرب 
ســوق للرشكة مســاهام بالجزء األكرب من صادراتها. 
وقال كريفوروتشكو إنَّ "املبيعات تضاعفت يف ٢٠١٦ 
بســبب تزايد الطلــب عىل األســلحة والطائرات من 
دون طيار ومنتجات أخرى." وامتنع عن إعطاء أرقام 
أو تفاصيــل أخرى. وأضاف أن املنتجات العســكرية 
متثــل اآلن ٨٠ يف املئــة من املبيعات يف حني تشــكل 
املبيعات املدنية الباقي عىل عكس الوضع قبل فرض 
العقوبــات األمريكيــة . ومن بني املنتجــات املدنية 
للرشكة البنادق الخرطوش والبنادق التي تستخدم يف 

األغراض الرياضية. وقال كريفوروتشــكو إنه ملجاراة 
الطلــب وظفت املجموعة ١٥٠٠ شــخص آخرين يك 
تعمــل مصانعها ٢٤ ســاعة يف اليوم وســبعة أيام يف 
األسبوع مع توسيع عملياتها عرب رشكاتها.  وأضاف أن 
املجموعة يف مراحل متقدمة من محادثات مع رشيك 

يف الهند لبدء إنتاج بنادق هناك رمبا هذا العام.
واشرتى كريفوروتشكو واملســتثمر أندريه بوكوريف 
حصــة تبلــغ ٤٩ يف املئــة يف كالشــنيكوف من رشكة 
روســتيك القابضة اململوكة للدولــة عام ٢٠١٤. وقال 
إنهام اشــرتيا أيضا منذ ثالثة أسابيع حصة أخرى تبلغ 
٢٥ يف املئة من روستيك ليصل نصيبهام يف الرشكة إىل 
نحو ٧٥ يف املئة. وقال "لدينا اآلن مرونة أكرب يف اتخاذ 
قــرارات رسيعة من أجل منو الرشكة بشــكل أرسع." 
وأضاف كريفوروتشــكو أنه يحرص عــىل العودة إىل 
الســوق األمريكية ولكن ال توجــد مؤرشات بعد من 

اإلدارة الجديدة إىل رفع العقوبات.

عواصم - الوكاالت
رت األمم املتحدة من أنَّ الصومال ونيجرييا واليمن  حذَّ
عىل حافة املجاعة. وجــاء التحذير بعد يوم من إعالن 
دولــة جنوب الســودان أنَّهــا تعيش مجاعــة. وقالت 
منظمــة األمم املتحدة للطفولة "يونيســيف" أمس إن 
الصومال ونيجرييا واليمن تواجه كوارث إنسانية ُمامثلة 
ملا تعيشــه جنوب الســودان. وأعلنت أنَّ حوايل مليون 

ونصف مليون طفــل يواجهون خطر املجاعة يف الدول 
الثالث باإلضافة إىل جنوب الســودان. وحسب املنظمة 
الدولية، فإنَّ حوايل نصف ســكان الصومال بحاجة إىل 
عون إنســاين. وقالت إن ١٨٥ ألــف طفل صومايل عىل 
وشــك مواجهة مجاعة، محــذرة من أنه مــن املتوقع 
أن يرتفــع العــدد إىل ٢٧٠ ألفا خالل الشــهور القليلة 
املقبلــة. وتضيف أن حوايل ٤٥٠ ألف طفل يف شــامل 
رشق نيجرييا يترضرون بســبب الرصاعات يف مناطق ال 

ميكن لوكاالت اإلغاثة اإلنســانية الوصول إليها. وتحذر 
"اليونيســف" من أن اليمن يشــهد زيادة نسبتها ٢٠٠ 
يف املئة خالل العامــني املاضيني يف عدد األطفال الذين 
يعانون من ســوء تغذية بالغ السوء.  وتضيف أن عدد 
هؤالء األطفال يبلغ اآلن ٤٦٢ ألف طفل.  وتؤكد تقارير 
املنظــامت الدوليــة أن األوضــاع اإلنســانية يف اليمن 
ازدادت ســوءا خاصــة منذ بدء العمليات العســكرية 

بقيادة السعودية يف اليمن يف ٢٥ مارس عام ٢٠١٥.
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املوصل - الوكاالت
ســيطرْت القوات العراقية عىل بلدة البوسيف 
ذات األهميــة اإلســرتاتيجية والواقعــة غــرب 
املوصــل، خــالل اليــوم الثالــث مــن العملية 
العســكرية ضــد تنظيــم الدولــة اإلســالمية. 
وبســيطرته عــىل البوســيف، أْصَبــح الجيُش 
العراقــيُّ ُيرشف عــىل مطار املوصــل وأحيائها 
الغربية كثيفة الســكان. وال تزال شبكة األنفاق 
املمتدة تحــت األرض يف البلدة تشــكل جيوبا 

للمقاومة.
وتنتــُرش وحــدات خاصــة للرشطة يف شــوارع 
البلدة وعىل ســطوح املنازل فيهــا. وأدْت غارة 
جوية ُشــنَّت خــالل الليل إىل تدمــري منزل به 
العديــد من عنــارص تنظيم الدولة اإلســالمية، 
وقتل جميع العنارص وعددهم ســبعة. وتعرض 
الجيــش إلطــالق نــار كثيف خــالل تقدمه يف 
ت التفجــريات املفاجئة إلعاقة  البلدة، كــام أدَّ
تقدم القوات. وشــوهدت جثث مقاتيل تنظيم 

الدولة عىل جوانب الطرقات.

وبوصول الجيــش إىل البلدة، خرجْت مجموعة 
من الســكان تلــوح باألعالم البيضاء. ويشــارك 
يف معركــة املوصل آالف الجنــود العراقيني مع 
تعزيــزات من الطريان واملدفعيــة، ومتكنوا من 
ت األمم  محــارصة الجزء الغــريب تقريبا. وعــربَّ
املتحدة عن قلقها عىل سالمة املدنيني العالقني 
يف املدينــة والبالــغ عددهم ٦٥٠ ألفا حســب 

بعض التقارير.
وأسقطْت منشــورات عىل املدينة تنبه السكان 
إىل اقــرتاب بــدء العمليــة العســكرية. وقال 
مســؤولون عســكريون إن تحرير الجزء الغريب 
من املدينة، بشوارعه الضيقة وأزقته، قد يكون 
أصعب مــن الجــزء الرشقي. ورغــم أن الجزء 
الغريب من املدينة أصغر من الرشقي إال انه أكرب 
كثافة ســكانية. ومتهد مدفعية الجيش العراقي 
القتحــام مطار املوصل، حســبام قالت الرشطة 

االتحادية العراقية.
وأعلن الفريــق رائد جودت قائــد الرشطة إنَّ 
املدفعيــة تواصــل قصف مقار تنظيــم الدولة 
اإلســالمية يف املطار الواقع عــىل بعد حوايل ٦ 

كيلومــرتات جنوب مركــز املوصــل. وتقصف 
املدفعية كذلك حي الطــريان، الواقع عىل بعد 
حــوايل ٤ كيلومــرتات جنوب مركــز املدينة، يف 

الساحل الغريب لنهر دجلة، متهيدا القتحامه.
ونقلت وكالة رويرتز لألنبــاء عن قادة عراقيني 
قولهــم إن قــوات مــن الرشطــة االتحاديــة 

ووحدات خاصة تابعة لــوزارة الداخلية تعرف 
باســم قوات الرد الرسيع تقــود الهجوم صوب 
املطــار الواقع عــىل الطرف الجنــويب للموصل 
وتعتــزم تحويله إىل قاعدة دعــم للهجوم عىل 
غرب املوصل. وجاء يف بيان للجيش العراقي أن 
القوات طردت مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية 
من قرية جبلية تعرف اسم البوسيف التي تطل 
عىل املطار لتصل إىل محيطــه. وأفادت تقارير 
بــأن مســلحي التنظيم أصبحــوا محارصين يف 
غرب املوصل، مع ما يقدر بنحو ٧٥٠ ألف مدين 
بعد أن طوقــت قوات مدعومة مــن الواليات 
املتحدة املدينة من الرشق يف املرحلة األوىل من 
الهجوم التي اختتمت الشــهر املايض بعد ١٠٠ 

يوم من القتال.
هــْت وحدات خاصة من جهــاز مكافحة  وتوجَّ
اإلرهــاب إىل الخطوط األماميــة حول الجانب 
الغــريب من مدينــة املوصل التي يقســمها نهر 
دجلة إىل شــطرين. وتقصف طائرات هليكوبرت 
تل البوسيف لتطهريه من القناصة، وميكن سامع 
دوي املدافــع الرشاشــة والقذائف الصاروخية، 

كام متكنــت القــوات التي تتقــدم يف املنطقة 
من إبطال مفعول ســيارة ملغومة اســتخدمها 

املسلحون لعرقلة القوات املهاجمة.
م القوات العراقيــة حتى اآلن يف مناطق  وتتقدَّ
ذات كثافــة ســكانية منخفضــة لكــن القتال 
ســيصبح أشــد وطأة عندما تقرتب القوات من 
املدينــة نفســها مام يشــكل خطــرا أكرب عىل 
املدنيني. وقالت ليز غراند منسقة األمم املتحدة 
للشــؤون اإلنســانية يف العراق: إنَّ ما يصل إىل 
٤٠٠ ألف مــدين قد ينزحون بســبب الهجوم، 
بينام يعاين ســكان غرب املوصــل من نقص يف 
الغذاء والوقود وإغالق األســواق. ويتوقع قادة 
أن تكون معركة غرب املوصل أصعب من رشقها 
ألن الدبابــات واملدرعــات ال ميكنها التحرك يف 

الشوارع الضيقة واألزقة.
ويقول ســكان إن املتشددين أقاموا أيضا شبكة 
مــن املمــرات واألنفــاق متكنهم مــن االختباء 
والقتــال بــني املدنيــني واالختفاء بعــد تنفيذ 
عمليــات خاطفــة وتعقــب تحــركات القوات 

الحكومية.

جوبا - رويرتز
امت  َوَعد سلفا كري رئيس جنوب السودان، ُمنظَّ
اإلغاثة، أمس، بالوصول اآلمن للمدنيني الذين 
يعانــون املجاعة، بعد يوم من إعالن حكومته 
أن أجــزاء من البلــد تعاين املجاعــة. وُيكابد 
جنوب الســودان حربا أهلية منذ عام ٢٠١٣، 
وقالت األمــم املتحدة، أمــس األول، إنَّها غري 
قادرة عىل الوصول لبعض أشد املناطق ترضرا 

بسبب غياب األمن.
وقال كري -يف خطاب أمام الربملان- "ســتضمن 
اإلنســانية  املنظــامت  لجميــع  الحكومــة 
والتنموية وصوال دون معوقات إىل املحتاجني 
يف شــتى أرجاء البالد". وتتوقــع الحكومة أن 
يفتقر نحو نصف الســكان البالغ عددهم ١١ 
مليون نســمة إىل األمن الغذايئ بحلول يوليو 
متوز بسبب القتال والجفاف واالرتفاع الشديد 

يف التضخم.
ويعاين جنوب الســودان مــن التضخم الذي 

يعم رشق أفريقيا والذي دفع الصومال مجددا 
إىل حافة املجاعة بعد نحو ســت سنوات من 
وفاة ٢٦٠ ألف شخص جوعا يف ٢٠١١. وقالت 
منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيســيف)، 
أمــس، إنَّ قرابــة ١٫٤ مليون طفــل يواجهون 

خطر املــوت "الوشــيك" بســبب املجاعة يف 
كل من جنوب الســودان والصومــال واليمن 

ونيجرييا.
وجنوب السودان غني بالرثوات. لكن بعد ست 
سنوات من االستقالل عن السودان ال يوجد يف 
البالد ســوى ٢٠٠ كيلومرت من الطرق املعبدة. 
وخالل القتال تعرضت مخازن األغذية للنهب 
وقتل عــامل إغاثة. وتتزايــد الصبغة العرقية 
للــرصاع يف البالد مام دفع األمــم املتحدة إىل 

التحذير من إبادة جامعية محتملة.
وقالت منظمة أطباء بال حدود الخريية الطبية 
إنها أنشــأت مركزا للتدخل العاجل يف منطقة 
ماينديت بشــامل البــالد ملســاعدة األطفال 
الذين يعانون ســوء التغذية. وقالت املنظمة 
إن نحو ربع أطفال املنطقة يعانون من ســوء 
التغذيــة الحــاد. وأضافت عــىل تويرت "توفري 
الرعايــة الصحية ينطوي عــىل تحديات كبرية 
يف مثــل هذه األجواء الخطرية. الناس يتنقلون 

باستمرار طلبا للسالمة".

جنيف - رويرتز
قالْت األمم املتحدة، أمس، إنَّ ُمحاكمة ســيف 
اإلســالم ابن معمــر القذايف ال تفــي باملعايري 
الدوليــة، وإنه يجب أن ُيواجه اتهامات بالقتل 
أمــام املحكمة الجنائية الدولية. ومنذ اإلطاحة 
بوالــده يف ٢٠١١ ُيحتجــز ســيف اإلســالم يف 
منطقــة الزنتان الجبلية الغربيــة الليبية، لدى 
أحــد الفصائل التي تتنازع عىل الســلطة منذ 

مقتل الزعيم الليبي.
وحكمْت محكمــة يف طرابلس باإلعدام غيابيا 
عىل سيف اإلسالم يف يوليو ٢٠١٥؛ بسبب جرائم 
حرب من بينها قتل محتجني خالل االنتفاضة. 
ورفضت قوات الزنتان تســليمه قائلة إنها غري 
واثقة من ضامن طرابلس عدم هروبه. وأشــار 
تقريــر لألمم املتحدة عــن محاكمة ٣٧ متهام 
من بينهم سيف اإلســالم إىل انتهاكات خطرية 
لإلجــراءات القانونية الواجب اتباعها تشــمل 
االحتجاز يف ســجن انفرادي لفرتة طويلة دون 

الســامح باالتصال باألرسة أو املحامني ومزاعم 
تعذيب مل يتــم التحقيق فيها بشــكل مالئم. 
وقال إنَّ اإلجراءات: "مل تطبق املبادئ واملعايري 
الدولية للمحاكمــة النزيهة ومتثل انتهاكا أيضا 
للقانــون الليبــي يف بعض النواحــي." ومل يتم 
اســتدعاء شــهود ادعاء لــإلدالء بأقوالهم أمام 
املحكمة مام يقوض قدرة املتهمني عىل الطعن 
يف األدلــة. وقــال األمري زيد بن رعد الحســني 
املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان 
يف بيان: "هذه املحاكمة فرصة مهدرة لتحقيق 

العدالة".
وكان سيف اإلســالم ورئيس املخابرات السابق 
عبدالله الســنويس ورئيــس الوزراء الســابق 
البغــدادي املحمودي من بني تســعة متهمني 
ُحكــم عليهم باإلعــدام رميا بالرصــاص. وقال 
تقرير األمــم املتحدة: "الحكومــة الليبية غري 
قــادرة عــىل ضامن اعتقال وتســليم (ســيف 
اإلســالم) الذي ما زال يف الزنتان وُيعترب خارج 
سيطرة الســلطات الليبية املعرتف بها دوليا". 

ر أن تراجــع محكمة النقض الليبية  ومن املقرَّ
اإلجــراءات التــي تم اتباعها يف هــذه القضية 
ولكن ليــس الوقائع واألدلة. وقال تقرير األمم 
املتحدة "مثل هذه املراجعة ال متثل اســتئنافا 
كامــال وفقا ملا تتطلبه املعايــري الدولية". ودعا 
التقريــر الســلطات الليبية إىل ضامن تســليم 
ســيف اإلســالم للمحكمــة الجنائيــة الدولية 
ومقرهــا الهاي "متاشــيا مــع التزامــات ليبيا 
الدوليــة". وال تقر املحكمــة الجنائية الدولية 

عقوبة اإلعدام.
وقال تقريــر األمــم املتحدة: "مــا زال ممثل 
االدعاء (يف املحكمة الجنائية الدولية) يســعى 
إىل تســليم (سيف اإلسالم) للســلطات الليبية 
من أجل امليض قدما يف قضيته." وحث التقرير 
الــذي أعــده مكتــب األمم املتحــدة لحقوق 
اإلنســان وبعثة األمم املتحــدة للدعم يف ليبيا 
الســلطات الليبيــة عىل إصالح نظــام العدالة 
الجنائية قائال إن هذه املحاكمة سلطت الضوء 

عىل "عيوب كبرية".

سلفا كري
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  لندن – رويرتز  
قد يغيب وين روين قائد مانشســرت يونايتد عن 
نهــايئ كأس رابطة األنديــة اإلنجليزية املحرتفة 
لكرة القدم أمام ســاوثامبتون يوم األحد املقبل 
بعدمــا كشــف املــدرب جوزيــه مورينيو عن 

معاناة الهداف من إصابة عضلية.
ومل يشــارك روين - الهداف التاريخــي ليونايتد 
- يف أي مبــاراة منذ مطلــع فرباير املايض وغاب 
عن انتصار فريقه عىل بالكبرين روفرز يف الدور 

الخامس لكأس االتحاد يوم األحد املايض.
وردا عىل ســؤال بشــأن مشــاركة روين يف نهايئ 
كأس رابطة قال مورينيو للصحفيني "ال أعرف".

واســتبعد مورينيــو أيضا الثنــايئ روين واملدافع 
فيل جونز من مواجهة سانت إيتيني يف دور ٣٢ 

بالدوري األورويب اليوم األربعــاء. وفاز يونايتد 
٣-صفر يف مباراة الذهاب.

وقــال مورينيــو "روين مصاب. جونــز مصاب. 
ال أعتقد أن بوســعهام التعــايف. مل يتدرب روين 
وجونز مع الفريق ولذلك ال أعتقد أن بوسعهام 

اللعب اليوم ."
وفاز يونايتد - الذي سبق له التتويج أربع مرات 
بــكأس الرابطــة - عىل هال ســيتي ٢-صفر يف 
أولــد ترافورد قبل أن يخرس ٢-١ يف إياب الدور 
قبل النهــايئ ليتأهل بالتفــوق ٣-٢ يف مجموع 

املباراتني.
وكرر ســاوثامبتون تفوقه عىل ليفربول ١-صفر 
ذهابا وإيابا ليتأهل ألول نهايئ يف اســتاد وميبيل 
من الخســارة أمام نوتنجهام فورســت يف نهايئ 

كأس رابطة األندية عام ١٩٧٩

روما – وكاالت 
قابلــت جامهري اليويف خرب عــودة ثنايئ الدفاع 
أندريــا بــرزايل وجورجيــو كيللينــي بالرتحيب 
نظرا ألهمية مشــاركتهام يف املبــاراة أمام بورتو 
الربتغــايل، بذهــاب دور الـــ ١٦ لبطولة دوري 
أبطال أوروبــا فأضحت حظوظ خوضهام اللقاء 

كبرية بعد املشاركة يف املران.
وأملحــت بعض التقارير الطبية يف وقت ســابق 
إىل صعوبة مشــاركة الالعبني يف املبــاراة تزامنا 
مع ترصيحات ماسيمليانو أليجري املدير الفني 
للبيانكونــريي بأنه لن يخاطــر بالثنايئ يف حالة 

عــدم تعافيهام بشــكل كامل. وأكــدت مواقع 
صحفيــة مشــاركة الثنــايئ يف املــران الجامعي 
مام يعزز من انضاممهام للقامئة التي ســتلعب 

املباراة.
وعــاىن البيانكونــريي خالل الفــرتة املاضية من 
اإلصابات التي رضبت الفريق بشــكل كبري، مام 
وضــع أليجــريي يف أزمة، لكنه نجــح يف تخطي 
كل هذه األمور باالعتامد عىل البدائل ســواء يف 

الوسط أو الخط الدفاعي.
ويعتــيل يوفنتــوس صــدارة جــدول ترتيــب 
الكالتشــيو برصيد ٦٣ نقطة، بفارق ٧ نقاط عن 

روما أقرب مالحقيه.

باريس – وكاالت 
تتطلع فرق مانشسرت يونايتد، وشالكه، وروما، 

وليون، الســتغالل النتائج الجيدة التي حققتها 
ذهابا بدور الـ٣٢ للــدوري األورويب، من أجل 
العبــور دون عنــاء كبــري لثمن النهــايئ، عرب 

مباريــات اإلياب خالل اليومني املقبلني. ويحل 
مانشســرت يونايتــد ضيفا عىل ســانت إيتيان 
الفرنــيس اليــوم األربعاء، بعدمــا حقق الفوز 

٣-٠ عــىل ملعبه ذهابا بفضل األهداف الثالثة 
(هاتريــك) التي ســجلها املهاجم الســويدي 

زالتان إبراهيموفيتش.
ورغــم النتيجة الجيدة التي حققها مانشســرت 
يونايتد بقيادة مديــره الفني الربتغايل جوزيه 
مورينيو ذهابا، حذر اإلســباين خوان ماتا نجم 
خط وســط مانشســرت مــن االســتهانة بقوة 

الفريق الفرنيس.
وقال ماتــا، عىل موقع النادي اإلنجليزي "أدينا 
عمال رائعــا يف مباراة الذهاب، ولكن ســانت 
إيتيان برهن أنه أفضل مام توحي به النتيجة".
ويخوض مانشسرت يونايتد مباراة اليوم واضعا 
بعض تركيزه يف املبــاراة النهائية لبطولة كأس 
رابطة املحرتفني اإلنجليزية، والتي يخوضها يوم 

األحد املقبل أمام ساوثهامبتون.
ويفتقــد مورينيو يف مبــاراة الغد جهود العبه 
هرييــرا لإليقاف بســبب اإلنــذارات، كام قد 
يفتقد جهود املدافع فيل جونز والعب الوسط 

املهاجم واين روين بسبب اإلصابات.
وال يوجــد فريــق بأوروبــا، اهتــزت شــباكه 
بأهــداف إبراهيموفيتــش، أكــرث من ســانت 
إيتيــان إذ نجح الالعب الســويدي ٣ مرات يف 
تســجيل ثالثية من األهداف، أمام النادي منها 

ثالثية لقاء الذهاب.
وقال رومان حمومة العب وسط سانت إيتيان، 
أمس الثالثاء: "إحصاءات إبراهيموفيتش أمامنا 

مذهلة. إنه العب رائع. ورغم ذلك ال ميكن أن 
نشعر بالذعر من العب واحد".

وأكد كريستوف جالتييه، مدرب سانت إيتيان 
أن يونايتد يستطيع تشــكيل خطورة بواسطة 

عدة العبني.
وقــال جالتييــه "ميكن وضع خطــة للحد من 
إبراهيموفيتــش أو خطة للحد من بول بوجبا، 
لكن هذا الفريق يستطيع تشكيل خطورة من 

أي مكان".
كام يســتضيف شــالكه فريق بالوك سالونييك 
اليونــاين، اليوم بعدما حقق شــالكه فوزا كبريا 

٣-٠ يف مباراة الذهاب خارج ملعبه.
وتجمع املبــاراة الثالثة، التي جرى تقدميها إىل 
اليوم، بني فرنبخشة الرتيك وكراسنودار الرويس، 
حيث يســعى الفريق الــرتيك لتعويض هزميته 

٠-١ يف مباراة الذهاب.
وتقــام باقــي املباريات غــدا الخميس، حيث 
يســتضيف رومــا اإليطــايل فريــق فياريــال 
اإلســباين الــذي خرس ٠-٤ عىل ملعبــه ذهابا، 
كام يســتضيف ليــون الفرنيس فريــق ألكامر 
الهولندي الذي خرس ١-٤ عــىل ملعبه ذهابا، 
فيام يحل روســتوف الرويس ضيفا عىل سبارتا 
براغ التشييك، علام بأن روستوف فاز ٤-٠ عىل 

ملعبه ذهابا.
ويســتضيف توتنهام اإلنجليــزي فريق جينت 
البلجيــيك الذي حقق الفــوز ١-٠ عىل ملعبه 

ذهابا. ويتمسك أتلتيك بيلباو اإلسباين بالحذر 
الشديد يف مباراته أمام مضيفه آبويل نيقوسيا 
القــربيص، خاصــة وأن بيلباو حقــق فوزا غري 
مطمئنا ٣-٢ عــىل ملعبه ذهابــا، فيام يلتقي 
أياكس الهولندي مع ليجيا وارســو البولندي يف 
مباراة متكافئة بعد انتهاء لقاء الذهاب بينهام 

بالتعادل السلبي يف وارسو.
ويثق بوروسيا مونشنجالدباخ األملاين يف قدرته 
عىل اجتيــاز عقبة مضيفــه فيورنتينا اإليطايل 
رغم خســارة مونشــنجالدباخ ٠-١ عىل ملعبه 

ذهابا.
شــاختار  يســتضيف  املباريــات،  باقــي  ويف 
دونيتسك األوكراين فريق ســلتا فيجو اإلسباين 
الذي خــرس ٠-١ عىل ملعبه ذهابا، كام يلتقي 
عثامنيل ســبور الرتيك مــع أوملبياكوس اليوناين 
بعد تعادلهام الســلبي ذهابــا، ويلتقي جينك 
البلجيــيك مــع أســرتا جورجيو الرومــاين بعد 
تعادلهــام ٢-٢ ذهابــا، وكوبنهاجــن الدمناريك 
مــع لودوجوريتس رازجــراد البلغــاري الذي 
خــرس ١-٢ عــىل ملعبه ذهابا، وزينيت ســان 
بطرسربج الرويس مع أندرلخت البلجييك الذي 
فــاز ٢-٠ عىل ملعبه ذهابا، وبشــكتاش الرتيك 
مع هبوعيل برئ الســبع الــذي خرس ١-٣ عىل 

ملعبه ذهابا.
وتجرى قرعة دور الســتة عــرش للبطولة يوم 

الجمعة املقبل مبدينة نيون السويرسية.
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ســتتجه أنظــار ليســرت ســيتي، صــوب 
املســابقة الوحيدة التي يحقق فيها نجاًحا 
خالل موســم كاريث لحامــل لقب الدوري 
اإلنجليزي، عندما يحل ضيًفا عىل إشبيلية 
املتألق اليوم األربعــاء، بذهاب مثن نهايئ 
دوري األبطــال. كانــت البطولــة القارية، 
مصــدر إلهــاء محبــب، بالنســبة لفريق 
املدرب كالوديو رانيريي، الذي ســقط من 
علياء مجده بعد موسم خيايل، توج خالله 
بلقب الدوري، لكنه يواصل التقدم عكس 
كل التوقعــات، يف دوري األبطــال. وأنهى 
ليســرت، الدور األول بصــدارة مجموعته، 
ومنــي مرمــاه بهــدف وحيــد يف أول ٥ 
مباريــات، وكان يف حاجــة ملتنفس بعدما 

تعقدت األمور عليه يف املسابقة املحلية.
وأخفق ليسرت، يف تحقيق أي فوز بالدوري 
منــذ بدايــة ٢٠١٧، ليبتعد بفــارق نقطة 
واحدة، ومكان واحد فوق منطقة الهبوط، 

وبات مهــدًدا بأن يصبــح أول فريق منذ 
مانشسرت ســيتي، يف عام ١٩٣٨، يهبط من 
دوري األضواء يف املوســم التايل، عىل فوزه 
باللقــب. وخرج ليســرت، بصــورة مخزية، 
السبت املايض من كأس االتحاد اإلنجليزي، 
عىل يد ميلوول، املنتمــي للدرجة الثالثة، 
رغم النقــص العددي الذي كان يعاين منه 

األخري، بالشوط الثاين.
ولن يرتفق به إشــبيلية يف حلته الجديدة، 
إذ ميــر الفريق اإلســباين بواحــد من أكرث 
مواســمه إثارة، خالل عقد مــن الزمان يف 
ظــل مطاردته لريــال مدريد وبرشــلونة 
عــىل صدارة الدوري، كــام أّنه مييض بقوة 
يف دوري األبطــال بعــد الفــوز بالدوري 
األورويب، ٣ مــرات عــىل التــوايل. وأضفى 
املــدرب األرجنتينــي خورخي ســامباويل، 
رسعة وقــوة عىل أداء الفريــق األندليس، 
الــذي يعتمد عىل االســتحواذ عىل الكرة، 
ليحصد نقاًطا أكرث مــن أي وقت مىض يف 

النصف األول من املوسم.

وقــال العــب الوســط بابلــو ســارابيا يف 
ترصيحات إعالمية: "لديــه أفكار محددة 
للغاية نقلها إلينــا ويجب أن ننفذها عىل 
نحو جيد. نحقق نتائــج جيدة حًقا، وهو 
أمر مهم عندما تغري طريقة لعبك". وخرس 
إشبيلية، مجموعة من أبرز العبيه، الصيف 
املايض، بينهم هدافه كيفن جامريو، والعبا 
الوســط جرزيجورز كريتشــوفياك، وإيفر 
بانيجــا. ورغــم ذلك، فــإّن العمــل الذيك 
الذي يقوم بــه مونتيش املديــر الريايض، 
ســاعد الفريق عىل تعويــض رحيل هؤالء 
الالعبني املهمني وبناء فريق يتميز بالرسعة 
ويرتكز عىل العبني اثنني ســابقني بالدوري 
املمتاز، هام ســتيفن نزونزي، العب وسط 
ستوك سيتي السابق، وصانع اللعب سمري 
نرصي. ومنح ســتيفان يوفيتيتش، الفريق 
دفعــة إضافية يف الهجوم، منــذ أن انضم 
عىل ســبيل اإلعارة قادًما مــن انرت ميالن، 
الشــهر املايض، وصنع هديف الفوز (٢-٠) 
عىل إيبار، الســبت املايض. ويتناقض تألق 

إشــبيلية مع املشــكالت التي ال حرص لها 
التي يعاين منها ليســرت سيتي، لكن سارابيا 
حــذر فريقه مــن اعتبار مواجهــة الغد، 
نزهــة. وأضاف: "ليســرت يواجه صعوبات 
بالدوري ونحن يف حالة أفضل بكثري، لكن 
يجــب أن نثبت ذلك عــىل امللعب وإذا مل 
نبــذل قصارى جهدنا فقد يتســبب لنا يف 

متاعب " 
وقــال رون روبرت تســيلر حــارس مرمى 
ليسرت سيتي إنه ينبغي عىل فريقه تجنب 

الخسارة يف هذه املباراة الكبرية " .
دور  يف  رائعــا  عمــال  "أدينــا  وأضــاف 
املجموعــات. تنتظرنا مبــاراة صعبة جدا. 
نحن فريق واحد من ضمن ١٦ فريقا فقط 
باملسابقة وأدى أشبيلية عمال رائعا أيضا يف 

السنوات األخرية" 
وتابع "مبــاراة الذهاب مهمة جدا.. دعونا 
نقــول إنه ينبغي أال نخــرس. إذا نجحنا يف 
نتعادل أو حتــى الفوز فهذا أمر رائع قبل 

خوض مباراة اإلياب."

مسقط – وكاالت
تصوير – عبد الله الربييك

استهل الهالل السعودي مشواره يف دوري أبطال آسيا 
بالتعــادل اإليجــايب بهدف ملثله مــع ُمضيفه بريوزي 
اإليــراين يف املبــاراة التــي أقيمت مبجمع الســلطان 

قابوس الريايض ببورش لحساب املجموعة الرابعة .
وانتهــى الشــوط األول بالتعادل الســلبي، ثم تقدم 
بريوزي بهدف عن طريق محسن مسلامن يف الدقيقة 
٦٨، ثــم أدرك الربازيــيل كارلــوس إدواردو التعــادل 

للهالل يف الدقيقة  ٨٣ من رأسية رائعة .
بذلــك حصد كل فريــق نقطة واحــدة يف املجموعة 
الرابعــة، التــي تصدرها الريــان القطــري برصيد ٣ 

نقاط بعد فــوزه عىل الوحدة اإلمــارايت اليوم ضمن 
نفــس الجولة. وبــدأت املباراة بشــكل بطيء حيث 
مــرت الدقائق األوىل دون أي خطــورة عىل املرميني 
مع انحصار اللعب يف وســط امللعب. وسنحت فرصة 
خطرية لبــريوزي انتهت بتصويبة مــن خارج منطقة 
الجــزاء عن طريــق وحيد أمــريي، ولكن عبــد الله 

املعيوف حارس الهالل أمسك الكرة بثبات.
ومبــرور الوقــت بــدأ الهالل يفــرض ســيطرته عىل 
مجريات اللعــب، لكنه عجز عن تشــكيل الخطورة 

املطلوبة عىل مرمى الحارس عيل رضا برينفاند.
وحاول نواف العابد أن يجرب حظه بتسديدة بعيدة 

املدى ولكن الكرة مرَّت من فوق الشباك.
 واســتمر األداء املتواضع من جانــب الفريقني طوال 
نصــف الســاعة األول من املبــاراة يف ظل حرص كل 

فريق عىل تأمني شباكه من أي هدف مباغت.
وقبل دقيقتني من نهاية الشوط األول، ضاعت فرصة 
هدف مؤكد للهالل عندما نفذ يارس الشــهراين رضبة 
حرة إىل داخل منطقة الجزاء لريتقي لها نواف العابد 
برأســه لكن الكرة مرَّت عىل بعد ســنتيمرتات قليلة 
من املرمى.  مع بداية الشــوط الثاين كثف الهالل من 
ضغطه الهجومي أمال يف تسجيل هدف السبق غري أن 
الدفاع املتني ألصحاب األرض وقف حائًال دون ذلك  .

وتقدم بريوزي بهدف مســلامن عن طريق تســديدة 
ضعيفة من خارج منطقة الجزاء، سكنت أقىص الزاوية 
اليــرسى للهالل دون أي محاولــة من جانب الحارس 
املعيــوف.  وكان مبقدور الهالل أن يدرك التعادل إثر 
متريرة رائعة من ســلامن الفرج إىل عمر خربني أمام 
املرمــى مبارشة، لكنه تعرث يف التســديد لتضيع فرصة 

خطرية للفريق الســعودي.  وأهدر الشــهراين فرصة 
محققة للهالل قبل ٨ دقائق من نهاية املباراة، بعدما 
تلقــى متريرة رائعة من ســلامن الفــرج أمام املرمى 

مبارشة لكن عجز عن التسديد يف الشباك.
 وأدرك الهالل التعادل بتوقيع إدواردو من رضبة رأس 

رائعة، مستغال رضبة ركنية نفذها نيكوال ميلييس.
 وكاد املعيوف أن يتســبب يف الهدف الثاين يف مرمى 
الهــالل بعدما أخطــأ يف الخروج من مرماه ليســدد 
كامل الدين كاميابيناي الكرة برأســه من أمام املرمى 
ًمبارشة، غري أن الكرة مرت من فوق الشــباك شهدت 
املبــاراة مــؤازرة جامهريية جيدة للهالل الســعودي 
الذي يحظى بشــعبية كبــرية يف الســلطنة . الجدير 
بالذكــر أّن مجموعــة الهالل اآلســيوية تضم كًال من 

بريوزي اإليراين، والوحدة اإلمارايت، والريان القطري.
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مسقط – الرؤية 
شــهد يوم أمــس األول مــن البطولــة الكروية 
العــارشة لوحــدات شــؤون البالط الســلطاين 
تســجيل ١٣ هدفاً منها ٧ أهداف لفريق وحدة 
أمن شــؤون البــالط الســلطاين يف مرمى فريق 
الرقابــة، ويف املباراتــني األخريني تعــادل فريق 
الحدائق واملزارع الســلطانية بهدف لهدف مع 
فريق الهجانة الســلطانية، وفريق مكتب األمني 
العــام بهدفــني لهدفني مــع فريــق دار األوبرا 

السلطانية.
تعــادل فريق الحدائق واملزارع الســلطانية مع 
فريق الهجانة السلطانية بهدف لهدف، وبدأت 
املباراة بهــدف مباغت للهجانة الســلطانية يف 
الدقيقة الثانية عن طريق الالعب غانم الدريبي 
بعدها تبــادل الفريقان الهجامت دون الوصول 
إىل الشــباك، ويف الشــوط الثاين كانــت لفريق 
الهجانة فرص محققة مل يتمكن من تســجيلها، 
ويف الدقائق األخرية شن فريق الحدائق هجامته 
عــىل مرمــى الهجانة ليحصل عــىل رضبة جزاء 
جــاءت بعد ملســة يد، ومتكن العــب الحدائق 
محمــد الحبــيس مــن تســجيل رضبــة الجزاء 
بنجاح ليتمكــن من تعديل النتيجــة والخروج 
بنقطة مثينة، وحصل العب فريق الهجانة راشد 

الغافري عىل جائزة أفضل العب يف املباراة.
بينــام بــدأ فريــق وحدة أمــن شــؤون البالط 
السلطاين مشــواره يف البطولة الكروية العارشة 
بفــوز كبري عــىل فريق الرقابة بســبعة أهداف 
دون مقابــل، وجــاءت الدقائق الســت األوىل 
بهدفني لفريق وحدة األمن، ويف نهاية الشــوط 
األول ســجل الثالث والرابع، أما الشــوط الثاين 
فشــهد يف دقيقته الثامنة هدفاً خامســاً ، وبعد 
دقيقة جاء الهدف السادس، واختتمت السباعية 
يف الدقيقــة األخرية من املبــاراة، وحصل العب 
وحدة األمن إســحاق البلويش عىل جائزة أفضل 

العب يف املباراة.

ومتّكــن فريق مكتب األمني العــام من الخروج 
بتعادل إيجايب مع فريق دار األوبرا الســلطانية 
بهدفني مقابل هدفني، وحصل العب دار األوبرا 
طالل املشــيفري عــىل جائزة أفضــل العب يف 

املباراة.
يلتقي اليــوم يف املجموعة الرابعة فريق مكتب 
األمني العــام بفريق وحدة أمن شــؤون البالط 
الســلطاين، وفريق املنشآت الســلطانية بفريق 
الرقابــة، ويلتقــي يف املجموعــة الثالثــة فريق 
الحدائــق واملزارع الســلطانية بفريــق الخيالة 
الســلطانية، وفريق اليخوت السلطانية بفريق 

التموين.

صحم - العامنية 
 تنطلق اليوم األربعاء فعاليات ســباق الهجن بسيح 
الطيبــات بواليــة صحم ضمــن املهرجان الســنوي 
لســباقات الهجن األهلية الرابع عرش للموسم ٢٠١٦/ 
٢٠١٧ والــذي تنظمه الهجانة الســلطانية بشــؤون 

البالط السلطاين.
ومــن املتوقــع أن تكون هنــاك مشــاركة كبرية من 
أصحــاب اإلبل مــن مختلــف محافظات الســلطنة 
باعتبار أن هذا السباق يتضمن أشواطا خاصة للتأهل 
للمشــاركة يف السباق الختامي لكأس جاللة السلطان 

املعظم لسباقات الهجن األهلية للعام الجاري.
يشتمل السباق يف اليوم األول عىل ٢٩ شوًطا منها ١٧ 
لفئة الحجائج و٦ للقعدان و١١ شوطا للبكار ملسافة 
٤ كيلومرتات بينام تشتمل فئة اللقايا عىل ١٠ أشواط 
منهــا ٣  للقعــدان و٧ للبكار ملســافة ٥ كيلو مرتات 
وســيكون هنــاك شــوطان للعرضة الطويلــة لفئات 
الثنايا والحول ملسافة كيلو مرتين. أما اليوم الثاين من 
فعاليات السباق فيشــتمل عىل ١٠ أشواط خصصت 
٥ منها لفئة اليداع منها شــوط للقعــدان و٤ للبكار 
ملســافة ٦ كيلو مرتات ويف فئة الثنايا والحول سيكون 
هناك شــوطان لكل فئة بينام ســيكون هناك شــوط 

واحد للزمول ملسافة ٨ كيلومرتات.

وتم تخصيص عدد من األشــواط يف الســباق للتأهل 
للمشــاركة يف السباق الختامي لكأس جاللة السلطان 
املعظم لســباقات الهجن لعام ٢٠١٧  الذي ســيقام 
يف ٢٣ مــارس املقبل حيث تتأهــل النوق الفائزة من 
املركز األول إىل الرابع يف الشوط الثاين والرابع من فئة 
الحجائج بينام تتأهل النوق الفائزة من املركز األول إىل 
الثالث يف فئة الحجائج يف الشــوط الخامس والسابع 
والثامــن والعارش. أمــا يف فئة اللقايــا فتتأهل النوق 
الفائــزة من املركز األول إىل املركز الرابع يف األشــواط 
التاسع عرش والحادي عرش والثاين عرش والثالث عرش 

والرابع عرش. ويف فئة اليداع تتأهل النوق الفائزة من 
املركز األول إىل العارش يف الشوطني الثاين والثالث ويف 
فئــة الثنايا تتأهل النوق الفائــزة من املركز األول إىل 
العارش يف الشوط السابع ويف فئة الحول تتأهل النوق 
الفائزة من املركز األول إىل العارش يف الشوط التاسع. 
وقد أكملت الهجانة الســلطانية استعداداتها لتنظيم 
هذا الســباق عىل ميدان سيح الطيبات بوالية صحم، 
كام تم التنسيق مع مكتب الوايل والجهات الحكومية 
بالوالية باإلضافة إىل التنســيق يف املجــال الفني مع 

االتحاد العامين لسباقات الهجن.

نزوى - العامنية 
عقدت اللجنة املنظمة لســباق البشائر الثاين للجري 
مؤمتراً صحفياً للكشــف عن آخر استعدادات السباق 
الذي ينّظمــه مكتب ممثل جاللة الســلطان والذي 
يحمل شــعار "معاً ألجلكم" لدعم الجمعية العامنية 

ملتالزمة داون ويقام يف الثاين من مارس املقبل.
وقال الدكتور يعقوب بن خلفان الندايب رئيس اللجنة 
اإلعالمية للســباق موّضحاً أّن اللجنة املنظمة أكملت 
اســتعدادها النطالق السباق الذي يقام بالتعاون بني 
عدد مــن الجهات من بينها املديريــة العامة للرتبية 
والتعليم مبحافظة الداخلية ودائرة الشؤون الرياضية 
باملحافظــة واالتحــاد العامين أللعاب القــوى ودائرة 

ميدان البشائر للهجن العربية.
وأضاف أن هذا الســباق جــاء ليحقق جملة أهداف 
منها دعم جمعية متالزمــة داون وتعريف  املجتمع 
بهذه الفئة ورعاية اللجان الطالبية يف املجال الريايض 
ونرش الوعــي الصحي، ملكافحة األمــراض من خالل 
مامرســة النشــاط الريايض حيث يســتهدف السباق 
طلبــة وطالبــات محافظــة الداخلية مــن الصفوف 
التاســع إىل الثــاين عرش ويقام داخــل مضامر ميدان 
البشــائر ملسافة ٨ كم للطالب مبشــاركة ٥٠٠ طالب 

وملسافة ٤ كم للطالبات مبشاركة ٦٠٠ طالبة.
وأوضــح الندايب أنــه تم رصد جوائــز وحوافز نقدية 
ُمجزيــة للفائزين الخمســة والعرشيــن األوائل من 

كل فئة وكذلك املــدارس الفائزة باملركز األول ُمضيفاً 
أن جزءا من عائدات هذا الســباق ســيقدم لجمعية 
متالزمة داون مــن خالل تحفيز الطالب للمشــاركة 
يف دعــم ومســاندة الربامــج اإلنســانية والخرييــة 
وتأهيل الطلبــة لنرش ثقافة التطوع والتربع يف هكذا 
برامج كام ســُتقام فعاليات مصاحبــة لألطفال ذوي 
االحتياجــات الخاصة ميثلون مراكــز الوفاء التطوعية 
وأطفال جمعية متالزمة داون وهي فعاليات رياضية 
يتوىل اإلرشاف عليها وإدارتها االتحاد الُعامين أللعاب 

القوى ودائرة الشؤون الرياضية باُملحافظة 
من جانبه أوضح محمد بن حمد الكندي عضو اللجنة 
الفنية للســباق أنَّ الســباق هذا العام شــهد توسيع 

رشيحة املشــاركني وزيادة مسافة السباق لتتالءم مع 
املســافات املعمول بها يف املســابقات الرسمية وهي 
٨ كيلومرتات للشــباب و٤ كيلومــرتات للفتيات كام 
بدأت املدارس االســتعداد مبكراً للمشاركة من خالل 
إقامة تصفيات داخلية فيها الختيار املشاركني العرشة 
من كل مدرســة، وأوضح أن هناك تنسيقا مع االتحاد 
الُعــامين أللعاب القوى الســتكامل الجوانــب الفنية 
للســباق حيث تم ترشــيح الحكام لــكل فئة وكذلك 
ســيتم تنظيم حلقــة عمل لهم لالســتعداد التام من 
جميــع النواحي الفنية والتنظيميــة من أجل تفعيل 
الرشاكة املُتكاملة بني وزارة الشؤون الرياضية ووزارة 

الرتبية والتعليم واالتحاد العامين أللعاب القوى.

مسقط - الرؤية 
قررت لجنة االستئناف باالتحاد العامين لكرة القدم يف 
اجتامعها الذي عقد  برئاسة طالل بن أحمد السعدي 
رئيس اللجنة، تخفيض العقوبــة التي أصدرتها لجنة 
االنضبــاط يف حق محمد الغســاين العــب صحم إىل 

إيقاف مباراتني وتغرميه ٥٠٠ ريال عامين. 
وكانت اللجنة أصــدرت قراراها بإيقاف الغســاين ٤ 
مباريات وتغرميه ٢٠٠٠ ريال ُعامين إثر تقرير الحكم 
الــدويل أحمد الكاف الذي أدار مباراة صحم وجعالن 
يف ربع نهايئ الكأس الغالية وأشهر البطاقة الحمراء يف 
وجــه الالعب الذي اعرتض عىل القرار بشــكل اعتربه 

الحكم غري مقبول فأصدر بحقه العقوبة السابقة.
ويف سياق متصل قررت اللجنة أيًضا  قبول االستئناف 
املقدم من الالعب صالح بن ســعيد اليحيايئ  شــكًال  
ويف املوضوع: إلغاء قرار لجنة االنضباط  رقم ١٠١٧/٨ 
ويعد قرار لجنة االســتئناف نهائياً يف هذا الشأن من 

تاريخ ٢٠ فرباير ٢٠١٧. 
وأصــدرت لجنة االنضباط قرارا - بات يف حكم العدم 
– بوقف الالعب ٤ أشــهر، إثــر انتقاله من فنجاء إىل 
الســيب معتربة أنه انتقل من ناديه األصيل – فنجاء 
– قبل أن ينتهي عقده غري أن االســتئناف ارتأت غري 
ذلك فأقرت بصحة وسالمة إجراءات االنتقال فرفعت 
العقوبــة ومنحت الالعــب حق اللعــب يف صفوف 

السيب الذي ينافس عىل بلوغ دوري املحرتفني.

مسقط – الرؤية 
تصوير / عبد الله الربييك 

وسط حشد من الجامهري اُملســاندة التواقة اىل 
االنتصار استطاع صحم أن يحقق فوزاً مثينا عىل 
منافســه وضيفه املحرق البحريني يف مســتهل 
مشــواره يف بطولــة كأس االتحــاد اآلســيوي يف 
املبــاراة التي أقيمت بينهام يف إســتاد الســيب 
الريــايض لحســاب املجموعــة األوىل ليســعد 
جامهري املــوج األزرق يف أمســية رائعة فتحت 
أبواب األمل يف مشــاركة قاريــة بنكهة مغايرة، 
رغــم أنَّ اُملحــرق بــادر يف الدقيقــة ١٠ بإحراز 
هدف التقدم عن طريق إندرسون الذي استفاد 
من اخرتاق إســامعيل للجبهة الُيمنى لصحم ثم 

ر الكرة إلندرسون ليودعها الشباك . مرَّ
إال أن صحــم انتظــر حتــى الدقيقــة ٣٢ حيث 
أطلق محســن جوهر تصويبة زاحفة ارتدت من 

يــد حارس املحــرق محمد جعفــر ليتابعها بدر 
الجابري يف الشباك، ليعيد األمور إىل نصابها .

ومــن تســديدة بعيدة املــدى مــن املدفعجي 

محســن جوهر أحــرز صحم الهــدف الثاين يف 
الدقيقة ٤٤ لينتهي الشوط األول بتقدم صحم .

نشــط املحرق البحريني مع بداية الشوط الثاين 

بحثــا عــن إدراك التعادل، حتى نجــح عبد الله 
عبده يف إحراز هدف التعادل من ركلة جزاء .

تقاسم الفريقان الســيطرة وبقيت الكرة فرتات 
طويلة وســط امليــدان وباتت األمــور متكافئة 
حتــى الدقيقة ٨٧ التي شــهدت طولية باملقاس 
من محسن جوهر اىل املعتصم الشبيل الذي مرر 
الكرة تحت ضغط مدافع املحرق ملحمد الغساين 
الذي أحسن التعامل معها يف وقت قاتل ليودعها 
الشباك مســجًال الهدف الثالث الذي منح املوج 

األزرق العالمة الكاملة .
غلــب عىل املباراة التكافــؤ يف كثري من األحيان، 
فتــارة متيل للمــوج األزرق وتــارة للضيوف غري 
أن عامــيل األرض والجمهــور منحــا صحم فوزا 
مثينا يف بداية املشــوار من شــأنه رفع معنويات 
العبيه قبيل نصف نهايئ الكأس الغالية وهو فوز 
ُيعــزز فرصته يف تحقيق نتيجــة إيجابية مامثلة 
يف املنامة تســهم يف رفع أســهم الفريق الطامح 

للعبور للدور الثاين.
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َعرَّفــت ُمنظمة الســياحة العاملية التَّابعة لهيئة األُمم اُملتحدة الســياحة بأنَّها الســفر بهدف الرتفيه أو 
التطبيب أو االكتشاف، وتشمل السياحة توفري الخدمات اُملتعلقة بالسفر. 

كام عرَّفت الســائح بأنَّه الشــخص الذي يقوم باالنتقال لغرض السياحة ملسافة مثانني كيلومرتًا عىل األقل 
من منزله. 

والسياحة هي نشاط يقوم به فرد أو مجموعة أفراد يتنقلون من مكان إىل آخر لهدف ُمعني حسب نوع 
الهدف اُملحدد مسبقاً للسياحة املراد القيام بها.

فمن أهم الركائز األساســية للســياحة يف كل دولة االهتامم بالسياحة الداخلية وتوفري املرافق الرضورية 
التــي يحتاجها الســائح املحيل ويبحث عنها الســائح الزائر ، كتهيئة الفنادق واُملنتجعات الســياحية يف 
مختلــف أرجاء البالد، وتهيئة األماكن الســياحية ذات املقومات الطبيعية، وكمثال يف الســلطنة األفالج 
والعيون ومنابع املياه والشــواطئ والرمال الصحراوية التي تجتذب سائحي الرياضات وُمتسلقي الجبال 

ومحبي املغامرات.
وهنا أسلط الضوء عىل السياح القادمني إىل السلطنة عرب البواخر السياحية العمالقة.

فالزائر لشــاطئ مطرح ُيشاهد تلك السفن العمالقة التي ترســو يف ميناء السلطان قابوس، وهي تحمل 
آالف السياح إىل السلطنة وهي توفر كافة مستلزمات السائح من منام وطعام ووسائل ترفيهية.

فإذا ما تجولنا يف ســوق مطرح فإننا بالكاد نجد موطئ قدم من زحمة الســوق الذي يعج بآالف السياح 
من جنسيات ُمختلفة من األمريكتني وأوروبا وروسيا ودول البلقان وآسيا وغريها.

لقد أبهجني املنظر وتخيلت يف بادئ األمر أنَّ ُعامن أصبحت الوجهة السياحية األوىل لدى الكثريين مام 
سيجعل بالدنا عىل الخارطة السياحية يف العامل.

فبينام كنت أراقب من بعيد أنشــطة هؤالء الســياح املتجولني يف الســوق الحظــت أنَّ ٩٥٪ من هؤالء 
السياح من كبار السن الذين بلغوا من الكرب عتًيا، وقد تركوا أحالمهم خلف ظهورهم وجاءوا يستمتعون 
بالوقت دون التســوق، فغالبية هؤالء ليســت غايتهم التســوق، فمنهم من باع ُممتلكاته ليقيض بقية 
عمره عىل ظهور هذه الســفن التي توفر لهم املنام واملأكل واملرشب والتنقل بني دول العامل، فهم ليسوا 
بحاجــة إىل رشاء يشء عــدا منديل أو غطاء رأس للذكرى أو مجمر صغري، هذا إن أراد أن ُيكلف نفســه 

يف رشاء يشء .
هذا النوع من الســياح ال ُيبارح معظمهم ســوق مطرح والطريق البحري حيث ميارســون رياضة امليش 

والتقاط الصور التذكارية.
والسؤال الذي يطرح نفسه، ما العائد من هذا النوع من السياح؟ وما الذي تجنيه البالد منهم عدا رسوم 

رسو السفينة وتزودها باملاء والوقود؟ .
فهــؤالء الســياح لن يرتــادوا فنادقنا، ولن يتناولــوا الطعام من مطاعمنــا، ولن يركبــوا مواصالتنا، ولن 

يستخدموا شبكات اتصاالتنا، ولن يتسوقوا من أسواقنا، ولن يزوروا والياتنا.
ــياحة يف بالدنا أن ينشــطوا يف جذب األفواج الســياحية التي تأيت  ومن هنا يجب عىل القامئني عىل السِّ
بالطائرات أو بالســيارات أو بالقطارات ُمســتقبًال لالســتفادة منهم يف جميع مرافق البالد السياحية من 

فنادق وُمنتجعات سياحية ومطاعم وأسواق تراثية ومتاحف وغريها.
كام يجب أن ننوع السياحة يف بالدنا، فهناك تنوع يف السياحة التي ال تقترص عىل السياحة الرتفيهية.

ومن أنواع السياحة للذكر ال الحرص السياحة الرتفيهية والتي سبقت اإلشارة إليها وهي السفر إىل وجهات 
سياحية معروفة ومشهورة عىل مستوى العامل.

وكذلك الســياحة البيئية بهدف زيارة املحميــات الطبيعية كتلك املحميات الطبيعية يف أفريقيا وآســيا 
وأوروبا، ولدينا يف السلطنة محميات طبيعية كمحمية السالحف وغريها.

وهنــاك الســياحة البحرية اُملنترشة بشــكل كبري يف الوطن العــريب، التي هيأت أماكن لهــذا النوع من 
السياحة البحرية، ومنها السلطنة وبعض دول الخليج العريب، وذلك بإقامة منتجعات شاطئية وشاليهات 

مطلة عىل البحر مزودة مُبختلف وسائل الرتفيه .
ولعل بالدنا قد خطت خطوات واثقة يف هذا املجال بتوفري ُمنتجعات ســياحية كبرية يف مســقط وصاللة 

والدقم ومسندم وغريها من حوارض املدن.
وهناك رواج كبري من دول الخليج العريب وسلطنة ُعامن عىل وجه الخصوص للسياحة العالجية من أجل 
الســفر بهدف العالج واالســتجامم يف املنتجعات الصحية يف مختلف بقاع العامل كتلك الدول املتقدمة يف 

هذا املجال.
كذلك الســياحة الدينية للســفر بهدف زيارة األماكن املقدســة، مثل مكة املكرمة واملدينة املنورة ألداء 

مناسك العمرة والحج، وكذلك زيارة البيت املقدس وغريه من األماكن املقدسة يف جميع األديان. 
وال ننــىس الســياحة الثقافية لحضــور املؤمترات العلمية ومعــارض الكتاب، ومعــارض التصوير الضويئ 

والنحت والرسم وغريها من األمور الثقافية.
وهناك سياحة املؤمترات للمشاركة يف األنشطة واملؤمترات العاملية واملعارض العاملية .

ومن أهم الزيارات الســياحية ســياحة التســوق يف الدول التي تتميز بوفرة البضائــع وجودتها ورخص 
أسعارها يف بقاع شتى من العامل .

أما الســياحة الرياضية فتنشط يف املســابقات العاملية، كمسابقة كأس العامل لكرة القدم وكذلك األلعاب 
األوملبية والكثري من الرياضات التي تشد الرحال إليها.

 وهناك سياحة املغامرات، من أجل تسلق الجبال وركوب األمواج، التي أرشت إىل توافرها يف السلطنة.

طالب املقبايل 
 muqbali@hotmail.com

املصنعة - الرؤية
م فريق البواســل للُمغامرات الجبلية التابع لفريق  نظَّ
الجزيرة الريايض بوالية اُملصنعة ودام الســاحل املسري 
الجبيل الثــاين لعام ٢٠١٧ ملســافة ٣٠ كيلومرتا، وذلك 
تحت شــعار «تاريخنا مجد شــامخ»، برعاية سيف بن 
عبد الله بن سليامن الهدايب األمني العام اُملساعد للربامج 
والبحوث العلمية.  وانطلق املســري مساء يوم الخميس 
املايض مــن نقطة التجمــع واملبيــت يف ملعب فريق 
الجانــب الغريب التابع لنادي فنجاء، ويف صباح الجمعة 
وبعــد صالة الفجر، تم توزيع اإلفطــار والعصائر واملاء 
عىل املشــاركني؛ حيث قام الكابنت محمد بن خلفان آل 
شــهاب نائب رئيس فريق البواسل للُمغامرات الجبلية 
قبل االنطالقة بإسداء التعليامت والنصائح للمشاركني. 
ويف السادسة والربع انطلق املشاركون يف مسار مستوي 
ومن ثم بــدأ الصعود إىل الجبال وكان املســار يتخلله 
صعــودا ونــزوال. ومن ثم عــاد املغامــرون من نفس 

الطريق واســتغرق املســار حوايل ١٠ ساعات. ومن ثم 
قام املشاركون بتناول وجبة الغداء عند وصولهم لنقطة 
النهاية. وبعدها قام راعي اُملناســبة بتوزيع شــهادات 
التكريم عىل املشــاركني وتكريم راعي اُملناســبة بهدية 
تذكارية. وألقى نائب رئيس فريق البواسل للمغامرات 

الجبلية كلمة أعرب من خاللها عن شــكره للمشاركني 
ملا بذلوه من حسن تعاون وتكاتف وتطبيق التعليامت 
خالل املســري. وأكد أنَّ مثل هذه التجمعات تهدف إىل 
تعزيــز الجوانــب الثقافية والفكريــة واالجتامعية بني 

الشباب وتنشيط السياحة الداخلية يف السلطنة.

ديرتويت- رويرتز
أظهرت دراســة جديدة أنَّ تحســني اللياقــة البدنية 
واالنتقال من متارين اللياقة املنخفضة إىل املتوســطة 

قد ُيطيل العمر.
وقال الباحثون الذين أعدوا الدراسة إن املرىض الذين 
بدأوا مبســتويات منخفضة من التامرين الرياضية ثم 
طوروها إىل مســتوى متوســط أو مرتفــع انخفضت 
احتامالت مواجهتهم لخطر املوت أثناء فرتة الدراسة 
بنســبة ٤٠ باملئة تقريباً. وقال كلينتــون براونر قائد 
فريق البحث لرويرتز عرب الربيد اإللكرتوين إن القدرة 
عــىل التامرين تقاس أثناء اختبار جهد التمرين ويتم 
ذلــك عادة عــىل جهاز الجــري أو الدراجــة الثابتة. 
والشــخص الــذي لديــه قــدرة أعىل عــىل التمرين 
يستطيع تحقيق وترية سري أرسع أو يصعد عددا أكرب 
مــن درجات الســلم قبل أن يشــعر بالتعب». وقال 
براونــر وهو باحــث يف معهد إيدث وبنســون فورد 
للقلــب واألوعية الدمويــة التابع ملستشــفى هرني 
فــورد يف ديرتويت «القدرة عىل أداء الحد األقىص من 
التامرين هو قدرتنا عــىل العمل. وتعتمد عىل صحة 
القلــب والرئتني والدم والعضــالت. واألهم من ذلك 
تعني القدرة األعىل عىل أداء التامرين أن الفرد ميكنه 
القيام بأنشــطة الحياة اليومية مثــل العمل يف أنحاء 
املنزل عىل نحو أســهل وأقل تعباً ُمقارنة بالشــخص 
صاحب القدرة اُملنخفضة عىل أداء التامرين». وبرغم 
أن هناك قدرًا كبريًا من املعلومات التي تدعم العالقة 
بني اللياقة البدنية والنتائج املرتتبة مثل الوفاة املبكرة 
إال أّنه ال توجد سوى دراسات قليلة تقيم ما إذا كانت 
التغيــريات يف اللياقة متصلة بالنتائج ومل تشــمل أي 
منها النساء. ولسد هذه الفجوة حلل براونر وزمالؤه 
بيانات من مرشوع هرني فورد اكرسســايز تيســتنج 
الذي شــارك فيــه بالغون من ديرتويت وميشــيجان 
خضغــوا الختبارات جهــد متارين بدنيــة عىل جهاز 

الجري خالل الفرتة بني عامي ١٩٩١ و٢٠٠٩.

75

يفرتض أن يقــود القطاع الخاص 
النمّو مع دعم وتســهيل وترويج من القطاع 
العــام. الضغط عليه يف اإلجراءات والرســوم 

والرضائب سينعكس سلبا عىل االقتصاد!

الثاقــب  والتحليــل  املــؤرشات  قــراءة 
واســترشاف املســتقبل مهمة جًدا لوضع 
خطط ورؤية أي مؤسسة تعليمية وتحمي 

القائد من التخبط يف القرارات.

…óªë«dG ódÉN

»Hƒ≤©«dG ø°Sƒ°S

ما كل ضخم سمني وال كل حديث جليل فكم 
مــن ضخم بال جوهــر؛ فالفيل ضخم ميتطيه 
اإلنســان ويقوده، والطبل خاو وصوته عاٍل؛ 

ôª©ŸG ÖdÉW .O…فعليك بالنتائج ال اُملقدمات ..

كم أنــت محظوظة يا ُعامن بعظيم غري قابل 
للتكــرار، ال خوف عىل وطــن يحكمه قابوس 
كم من صحراء قطعت وكم من جبل طلعت 

HÉ«°ùdG ¿É£∏°S .O«من أجل عامن اللهم اجزه خري الجزاء.
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مسقط – الرؤية
اســتقبل معايل الشــيخ خالد بن عمر بن سعيد 
املرهــون وزير الخدمــة املدنيــة مبكتبه أمس 
ســعادة صابر بن سعيد الحريب مدير عام املركز 
اإلحصــايئ لدول مجلس التعــاون لدول الخليج 
العربية. ورحب معاليــه بالضيف، مثمناً الدور 
الفاعل الذي يقوم به املركز اإلحصايئ الخليجي يف 
توفري البيانات واملؤرشات اإلحصائية يف مختلف 
املجاالت بدول مجلس التعــاون، مؤكداً أهمية 
الزيارة يف تعزيز سبل التعاون بني وزارة الخدمة 
املدنية واملركز اإلحصــايئ الخليجي يف املجاالت 
املشــرتكة، وبصفة خاصــة تبــادل اإلحصائيات 
واملؤرشات ذات العالقة بقطاع الخدمة املدنية، 
وكذلــك تبادل التجــارب واملامرســات اإلدارية 

الناجحة املتصلة بالعمل اإلحصايئ.
واستعرض معاليه عددا من املؤرشات اإلحصائية 
املرتبطــة بقطــاع الخدمة املدنيــة، وإصدارات 
وزارة الخدمة املدنية الدوريــة املتعلقة بتوفري 
البيانات واملؤرشات اإلحصائيــة لقطاع الخدمة 

املدنية.
وأعــرب ســعادة مدير عــام املركــز اإلحصايئ 
الخليجــي عــن رسوره بهذه الزيــارة التي تأيت 
يف إطــار تعزيــز تعــاون املركــز مــع الجهات 
الحكوميــة املعنيــة بالســلطنة وتبــادل الرؤى 

واألفكار التطويرية معها، مسلطاً سعادته الضوء 
خــالل اللقاء عــىل اختصاصات ومهــام املركز، 
واســرتاتيجياته وخططــه الحالية واملســتقبلية 
لتعزيز دوره ومامرســة مهامه، واإلطار القانوين 
ألعامله، واألنظمة املتبعة لديهم، ووسائل الدعم 
التقني واملســاندة الفنية املقدمة منهم ألجهزة 
اإلحصاء بــدول مجلس التعاون، وســبل تعزيز 
التعاون مع كافة الجهات املعنية بدول املجلس 
واملؤسســات الدولية  مبا يكفل تطوير خدمات 

املركز املقدمة للمستفيدين .
ويشــار إىل أّن املركــز اإلحصــايئ الخليجــي 

هــو املرجــع اإلحصــايئ الرســمي للبيانــات 
واملعلومــات واإلحصــاءات بــدول مجلــس 
التعاون، حيث قام املركز منذ إنشائه بالتعاون 
مع مؤسســات دولية إلجراء مســح يف جميع 
األجهزة اإلحصائية يف الــدول األعضاء بهدف 
إعــداد اســرتاتيجية بعيــدة املــدى للمركز، 
وتضمــن املســح تحديد محتويــات البيانات 
الوصفية واملكونات األخــرى الخاصة بجودة 
اإلحصاءات ومكونات قواعــد البيانات بهذه 
األجهــزة اإلحصائية، وتحديد أوجه التحديات 

املختلفة واقرتاح مسار تطويرها.

صاللة – الرؤية
نظمت وزارة القــوى العاملة ممثلة باملديرية العامة 
للقــوى العاملة مبحافظــة ظفار االجتامع الســنوي 
للنقابات العاملية للرشكات العاملة يف القطاع الخاص 
مبحافظــة ظفار تحت إرشاف خالد بن حمد الرواحي 
املديــر العام للقوى العاملة بصاللة، وحضور مســلم 
بن ســعيد تبوك ممثل االتحاد العام لعامل ســلطنة 
عــامن مبحافظــة ظفار ورئيــس نقابة رشكــة صاللة 
لخدمــات املواين (مينــاء صاللــة)، ومديــر الرعاية 
العاملية باملديرية نايف بن أحمد الشــنفري، وعدد 
من رؤســاء النقابات العاملية ألكرب الرشكات العاملة 
بالقطــاع الخــاص يف صاللــة. وهــدف االجتامع إىل 
متابعة العمل النقــايب والوقوف عىل أهم التحديات 
والصعوبــات التي يواجهها، والتطرق إىل أهم القضايا 
الشــائكة ومناقشــة كيفية تطبيق اللوائح والقوانني 
الخاصــة بالعمل النقايب حســب ما هــو منصوص يف 
قانون العمل العامين. وقال مسلم سعيد تبوك ممثل 
االتحاد العام لعامل ســلطنة عــامن مبحافظة ظفار: 

نشــكر املديرية العامة للقوى العاملة مبحافظة ظفار 
وعىل رأسها املدير العام ومدير الرعاية العاملية عىل 
اســتضافتهم للقاء الســنوي لرؤســاء فقابات العامل 
باملحافظة والذي اتســم بالشــفافية التامة والطموح 
إىل تحقيــق املزيــد من اإلنجــازات من خــالل فتح 
بــاب الحوار بني جميع األطــراف وذلك للتغلب عىل 
العقبات التي من شــأنها ان تعيق العمل النقايب وقد 
خلص االجتامع إىل القيام بزيارات ميدانية من طرف 
املديرية اىل الرشكات املشــاركة يف االجتامع وااللتقاء 
بإداراتهــا وعاملها ورؤســاء نقابتها كام تــم االتفاق 
عىل عمل ملتقــى للرعاية العاملية األول يف محافظة 

ظفار يقوم باحتواء أعامل النقابات خالل الســنوات 
املنرصمة. وقال رئيس التنظيامت النقابية سامل محمد 
جعبوب إّن متابعة وتنظيــم عمل النقابات العاملية 
وتنفيذهــا ألحــكام قانــون العمل العــامين وتطبيق 
قراراته هو من أهم الجوانب التي تؤدي إىل املحافظة 
عىل استقرار سوق العمل ومن هنا تأيت أهمية إقامة 
وتنظيم مثل هذا االجتامع السنوي، والذي يعقد ألول 
مرة يف املديرية العامة للقوى العاملة بظفار، والهدف 
منه الحث عىل مواصلــة العمل النقايب والتعاون مع 
الرشكات وعاملها لخلق جو مناسب للعاملة الوطنية 

يف القطاع الخاص.

الربميي - الرؤية
أدانت محكمة الربميي مؤخراً متهاًم من الجنسية اآلسيوية 
بجنحة تداول ســلعة غري مّرصح بتداولها يف قضية تصنيع 
وســائد محشــية مبالبس مســتعملة وإســفنج غري صالح 
لالســتخدام، ومتويــل عدة محــالت تجاريــة، حيث قىض 
مبعاقبته بالســجن ستة أشــهر باإلدانة وغرامة مالية ألف 
ريال عــامين، ومصــادرة املضبوطات متهيــداً إلتالفها عىل 
نفقة املحكوم عليه، ومصادرة األجهزة املستخدمة لحساب 
الخزينــة العامة للدولة. وتعــود تفاصيل القضية إىل تلقي 
اإلدارة بالغاً يفيد بقيام أحد املســتهلكني برشاء وسادة نوم 

ه يف مواد تصنيعها  من أحد محالت بيع األثاث، وبعد شــكّ
قام بفتحها ليفاجئ بحشــوها مبالبــس قدمية، وعىل الفور 
بارشت اإلدارة التأكد من صحة الشكوى وتم تشكيل فريق 
مــن مأموري الضبــط القضايئ لتفتيش املحــالت التجارية 
والتأكد من خلوها من تلك الوســائد واملســاند، وأســفر 
التفتيــش عن ضبط عدد من املحالت تقــوم بعرض وبيع 
ذلــك النوع من الوســائد وذلك من خــالل العينات التي 
تــم ضبطها. ومن خالل متابعة ومراقبــة املواقع التي يتم 
التصنيــع فيهــا وتتبع مصــدر البيع (املــورّد) والتأكد من 
أحد املواقع تم التنســيق مع االدعاء العام ملداهمة موقع 
التصنيع حيث تم العثور عىل ثالث مكائن للتغليف، و٢١٦ 

وسادة نوم جاهزة، و٢٩٤ مسند (دكية) للمجالس العربية، 
إضافــة إىل كمية كبرية من األســفنج املســتعمل واملالبس 
القدمية يف بيئة ال تتوفر فيها أي من االشــرتاطات الصحية، 
ومن خالل اســتجواب أحــد عامل التصنيــع باملوقع أفاد 
العامل بأنه يقوم بتصنيع هذه الوسائد واملساند وحشوها 
مبالبس قدمية واســفنج مســتعمل يتم جلبه من القاممة 
أو املرادم أو األثاث البايل، ويقومون بتغليفها بالبالســتيك 
وكأنهــا جديدة بصناعــة معتمدة تغري املســتهلك، ويتم 
توزيعهــا عىل محالت بيع األثاث. وعــىل إثره قام مأمورو 
الضبط القضايئ بالتحريز عــىل املضبوطات وإحالة املتهم 

لجهات القضاء التي أصدرت الحكم آنف الذكر يف حّقه.

مسقط – الرؤية
وقعــت جامعة الســلطان قابوس والهيئــة العامنية 
للرشاكــة من أجــل التنمية ممثلة مبــرشوع أكادميية 
عــامن للطــريان اتفاقيــة تعــاون لتنفيــذ الربنامــج 
التعليمي للمرحلة التأسيسية لطلبة مرشوع أكادميية 
عامن للطريان. ووقع العقد من جانب الهيئة الدكتور 
ظافــر بن عوض الشــنفري الرئيــس التنفيذي، ومن 
جانب جامعة الســلطان قابوس وقع األستاذ الدكتور 

عــيل بن هويشــل الشــعييل نائب رئيــس الجامعة 
للشــؤون اإلداريــة واملالية بحضور كل من األســتاذ 
الدكتور عامر بن عيل الرواس نائب الرئيس للشــؤون 
األكادمييــة وخدمة املجتمع واملكرمة الدكتورة بدرية 
بن إبراهيم الشحية مديرة مركز الدراسات التحضريية 
بالجامعــة والكابنت عبدالله بن مــراد البلويش مدير 

مرشوع أكادميية عامن للطريان. 
وقــال الدكتــور ظافر بن عــوض الشــنفري الرئيس 
التنفيــذي للهيئــة إن الربنامج التعليمــي الذي وقع 

بالرشاكة مع جامعة السلطان قابوس هو أوىل مراحل 
تأســيس أكادميية عــامن للطريان، والتــي نهدف من 
خاللها إىل نقل املعرفة وبناء الكوادر الوطنية املؤهلة 
يف مجال الطريان، والتي ستسهم بشكل فعال يف تنمية 
االقتصاد الوطني للســلطنة، كام ســيكون لألكادميية 
دور كبــري يف جذب واســتقطاب املتدربني من خارج 
السلطنة وتنشيط الحركة التعليمية يف مجال الطريان 
عىل املستوى اإلقليمي. وتعد أكادميية عامن للطريان 
أحد مثــار برنامج الرشاكــة من أجــل التنمية والتي 

نهدف من خالله إىل إنشــاء مشاريع مستدامة قادرة 
عىل املنافســة مع نظرياتها من املشــاريع يف إقليمياً 

وعاملياً. 
وقال األســتاذ الدكتــور عامر بن عيل الــرواس نائب 
الرئيــس للشــؤون األكادمييــة وخدمــة املجتمع إن 
الربنامج يأيت حرصا من الجامعة عىل اإلسهام يف عملية 
التنمية يف الســلطنة والقيام بدورهــا كبيت خربة يف 
خدمة املجتمع مــن خالل تأهيل الكــوادر العامنية 

الشابة لتأخذ دورها يف بناء الوطن الغايل.

مسقط – الرؤية 
نظمت هيئــة تقنية املعلومات أمــس مبقر املجلس 
األعىل للتخطيط حلقة عمل للمؤسســات الحكومية 
املشــاركة يف جائــزة الســلطان قابــوس لإلجادة يف 
الخدمات الحكوميــة اإللكرتونية لعام ٢٠١٦، بهدف 
الرقي مبســتوى الخدمــات اإللكرتونية يف الســلطنة. 
وتناولت الحلقة توصيات لجنة التحكيم يف النســخة 
األخــرية للجائزة واســتعراض أبرز ما اشــتملت عليه 

املشاريع املشاركة من نقاط القوة ونقاط الضعف. 
وشــارك يف حلقة العمل ممثيل ٢٨ مؤسسة حكومية 
بحضــور عمر بــن ســامل الشــنفري نائــب الرئيس 
التنفيذي للعمليات لهيئة تقنية املعلومات والدكتور 
يعقوب بن در محمد البلويش نائب الرئيس التنفيذي 
للبنية األساســية والخدمات اإللكرتونية بالهيئة وعدد 

من أعضاء لجنتي التحكيم والتنظيم يف الجائزة.
وقال عمر بن ســامل الشنفري نائب الرئيس التنفيذي 
للعمليات للهيئة إن تنظيم حلقة العمل يأيت استكامال 
لجهــود الهيئة يف تطويــر الخدمــات اإللكرتونية يف 
الســلطنة وتطوير الجائزة عىل وجه الخصوص؛ حيث 

وجهنــا الدعوة للمؤسســات الحكومية املشــاركة يف 
النســخة األخرية الستعراض مشــاريعهم واستعراض 
نقاط القوة والضعف بناء عىل تقرير لجنة التحكيم، 
وذلك بهدف الرقي مبجتمع عامن الرقمي والحكومة 
اإللكرتونيــة وتقديم خدمات إلكرتونية مجيدة تريض 

طموح املواطن واملقيم عىل هذه األرض الطيبة.
وشهدت حلقة العمل عرض ورقة بعنوان ”استعراض 
نقــاط القــوة للمشــاريع الفائزة وأهــم نتائج لجنة 
التحكيم“ قدمها الدكتور عبد املنعم الخرويص (عضو 

لجنة التحكيــم) وركز فيها عىل أهمّيــة التعاون بني 
مجموعات العمل يف كل مؤسســة حكومّية ورضورة 
إرشاك املجتمــع يف تطويــر الخدمــات اإللكرتونيــة. 
وتحــدث الخــرويص عــن أهميــة تبنــي القيادات 
لتوصيــات لجنــة التحكيم التي تعتمــد عىل املعايري 
الدولية. واســتعرض الدكتور أحمد الحوســني (عضو 
لجنة التحكيم) نقاط الضعف للمشــاريع املشــاركة 
وركز فيها عىل استدامة الخدمات وأثرها اإليجايب عىل 

املستفيدين وعىل املجتمع بشكل عام.
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متابعات02   األربعاء ٢٥ من جامدى األوىل ١٤٣٨هـ  املوافق ٢٢ فرباير  ٢٠١٧م - العدد رقم ٢٠٦٥اقتصاد

مسقط- الرؤية
انطلقــت أمس أعامل املنتــدى الدويل الدويل 
األول حــول االقتصــاد اإلســالمي واالســتثامر 
االجتامعــي «وقف»، وذلك تحت رعاية معايل 
الشــيخ خالد بن عمر املرهــون وزير الخدمة 
املدنية، وبحضور واسع من الخرباء واملختصني 
مــن داخل وخارج الســلطنة يف قطاع الصريفة 

اإلسالمية والوقف.
وناقش الخرباء ســبل االســتفادة من أشــكال 
التمويل اإلســالمي املتعددة كطريــق لتنمية 
املؤسســات االقتصادية خاصة صغرية الحجم. 
وركــزت محــاور املنتــدى عىل طــرق تحفيز 
النمو والتوظيف من خالل متويل املؤسســات 
الصغــرية واملتوســطة، والتمويل اإلســالمي يف 
عــرص االضطــراب الرقمــي واملــايل، واالبتكار 
والتحديات والفرص لالســتفادة من إمكانيات 
الوقف. واســتعرضت جلســات العمل أفضل 
املامرسات االســتثامرية اإلسالمية التي تساهم 
يف االزدهــار االقتصادي، ليكــون مبثابة منصة 
لنــرش املعرفة وتبــادل املعلومــات والخربات، 
ليتــم تطبيقهــا يف تنمية األعــامل االجتامعية 
واالقتصادية للمجتمعات، واالســتعداد ملرحلة 
جديــدة يف ظــل التغريات يف النظــام املايل يف 
العامل مبشــاركة مؤسســات دوليــة وإقليمية 
متخصصة. ويف كلمتــه االفتتاحية، قال حذيفة 
بن ســامل الغزايل رئيــس مجلــس إدارة رشكة 
الغزايل لالســتثامر ورئيس املنتــدى إن منتدى 
«وقف» الــذي تنظمه- الرشكــة بالتعاون مع 
البنك الدويل وبنك التنمية اإلســالمية واملنتدى 
العاملي للمؤسســات الصغرية واملتوسطة- يأيت 

كحــدث ســنوي ليكــون مبثابة منصــة حوار 
وأرضية تجمــع املعنيني واملهنيــني واملختصني 
من أجل نرش ثقافــة معرفية مواكبة لالقتصاد 

اإلسالمي والوقف.
وأضاف الغزايل أن املنتدى يسعى إىل االستفادة 
من املؤسســات املحلية والتجــارب العاملية مبا 
يتامىش مع خطط الســلطنة وتطلعات القطاع 
الخــاص ومتطلبات املجتمع، ال ســيام الرتكيز 
عــىل تنويع مصادر الدخــل والتي من املمكن 
أن يكون للوقف دور كبري يف املساهمة الفعالة 

يف هذا الجانب.
مــن جانبــه، تطرق زامــر إقبال مديــر املركز 
العاملــي لتطويــر التمويــل اإلســالمي بالبنك 
الدويل إىل أهمية التمويل اإلســالمي بأشــكاله 
االقتصاديــة  التنميــة  دعــم  يف  املختلفــة 
واالجتامعيــة وبشــكل خــاص يف إيجاد فرص 
توظيف للشــباب، مشــريا إىل أّن املؤسســات 

الصغرية واملتوســطة ومتناهيــة الصغر ميكنها 
االستفادة بشــكل كبري من التمويل االسالمي، 
وخاصة الوقف اإلســالمي. وشــدد إقبال عىل 
أن إيجــاد فــرص توظيف للشــباب يف منطقة 
الخليج ويف الدول اإلســالمية بشــكل عام، من 
أهم تحديات املرحلة املقبلة، مع تزايد نســبة 
الشــباب يف الرتكيبة الســكانية فيها، مشريا إىل 
أن هناك منوا مضطردا يف دول مجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربية يف املشــاريع الناجحة 
التــي يدعمها الوقف اإلســالمي. وأكد اهتامم 
البنــك الــدويل بالتمويل اإلســالمي من خالل 
تأســيس مركز التمويل اإلســالمي برتكيا قبل ٣ 
أعــوام. ولفت إقبــال إىل أّن من أهم ما يجب 
العمل عليه خالل املرحلــة املقبلة هو العمل 
عــىل تطبيق مخرجــات وتوصيــات املؤمترات 

والندوات املختصة بهذا املجال.
وتطــرق الدكتــور تونــش يويانيــك الرئيــس 

للمؤسســات  العاملــي  للمنتــدى  التنفيــذي 
الصغــرية واملتوســطة إىل أهمية املؤسســات 
الصغرية واملتوســطة وأهمية أن تأخذ نصيبها 
مــن االهتامم يف الــدول العربية واإلســالمية، 
حتــى ميكن أن تقدم لالقتصــاد مردودا مامثال 
ملا تقــوم به يف العامل. وقــال إن هناك اعتامدا 
متناميا عىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، إذ 
متثــل ٧٥ يف املئة من إجــاميل الناتج املحيل يف 
الدول املتقدمة، بينام ترتاجع هذه النسبة كثريا 
يف الدول النامية واإلسالمية والعربية. وأشار إىل 
بعض التحديات التي تواجه هذه املؤسســات، 
منهــا كيفية الوصــول إىل األســواق والتمويل 
والخــربات الالزمــة والقوانني وغريهــا وهو ما 
يحتاج تكاتفا من جميع األطراف للتغلب عىل 

هذه التحديات.
وأكد معايل الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة 
رئيس مجلس أمناء هيئة املحاســبة واملراجعة 

للمؤسسات املالية اإلســالمية أن للوقف دورًا 
بــارزا يف تنميــة املجتمعات اإلســالمية ودورًا 
اقتصادًيــا يف العديــد من املجــاالت التنموية 
كالتنميــة الزراعيــة وغريهــا. وقــال إنه البد 
من تفعيــل دور الوقف يف تنمية املؤسســات 
الصغرية واملتوسطة يف التعليم والصحة وغريها 
من املجاالت املهمة، مشريا إىل أهمية النموذج 
الــذي نرشتــه مملكــة البحريــن يف التمويل 
اإلسالمي للمشاريع الصغرية ومشاريع التنمية 
يف أكرث مــن ٥٠ دولة. وأضاف أّن املؤسســات 
الصغــرية واملتوســطة يف املنطقــة بحاجة إىل 
متويل مرشوعاتها عىل أســاس املالية اإلسالمية 
لتسهيل التحديات أمام هذه املرشوعات التي 
تشــمل غياب أساليب متويل قطاع املرشوعات 
بصورة موافقة ألحكام الرشيعة وعدم استقرار 
مســتويات األربــاح وغيــاب مهــارات ريادة 

األعامل.
وتم خــالل املنتدى تدشــني التقريــر العاملي 
للبنــك الدويل وبنــك التنمية اإلســالمي حول 
التمويــل اإلســالمي، كام تــم توقيــع مذكرة 
تفاهم بــني رشكة الغــزايل لالســتثامر والبنك 
الدويل واملنتدى العاملي للمؤسســات الصغرية 
واملتوســطة لتقديم الدعــم الفني فيام يتعلق 

مبشاريع الوقف واالستثامر االجتامعي.
وتضّمن املنتدى ثالث جلسات نقاشية تضمنت 
عــدة مواضيع رئيســية تم الرتكيــز فيها عىل 
الوقف ودعم املشــاريع الصغرية واملتوســطة 
والتحديات وفــرص زيادة كفاءة أموال الوقف 
واســتعراض مناذج عرصية للتمويل اإلســالمي 
والوقف والبحث عن بدائل للتمويل اإلسالمي 

للمشاريع الصغرية واملتوسطة.

والدكتور محمود محيي الدين يشــغل حاليا منصب 
النائــب األول لرئيس البنك الــدويل ألجندة التنمية 
لعــام ٢٠٣٠ وعالقات األمــم املتحــدة والرشاكات، 
وشغل سابقا منصب وزير االستثامر بجمهورية مرص 

العربية، ومنصب املدير املنتدب للبنك الدويل.

 ما هي رؤيتكم للوضع االقتصادي يف 
املنطقة وخاصة يف السلطنة؟

يف إطــار الزيارات التي أقوم بها يف املنطقة ســنحت 
يل عدة فــرص للقاء عدد من املســؤولني العامنيني، 
وقد ملســت أّن الســلطنة تجتهد اآلن يف وضع تصور 
لـ ”رؤية عــامن ٢٠٤٠“ ألن الرؤية القادمة والخطط 
الخاصــة برؤية ٢٠٢٠ أصبحت عــىل بعد عامني من 
اآلن، وهــذه خطــوة محمــودة ألنها تتيــح للدولة 
بنــاء خططها لتحقيق األهداف الكربى عرب ســنوات 
تطبيق هذه الرؤية االســرتاتيجية. ونظرا ألنني معني 
باألساس مبوضوع التنمية املستدامة وتحقيق أجندة 
٢٠٣٠ ألهداف التنمية املســتدامة، لذلك نحاول أن 
ننظــر يف إمكانية قيــام البنك الــدويل بطرح بعض 
األفــكار، وتقديم خرباتنا يف إعــداد مثل هذه الرؤى، 
كــام فعلنا من قبل؛ حيث كان للبنك الدويل إســهام 
يف إعــداد الخطــط املســتقبلية لبعض الــدول مثل 
الصــني يف رؤيتهــا ٢٠٣٠، وبجانب مســاهمة البنك 
الــدويل يف إعداد الرؤى املســتقبلية لبعــض الدول، 
فإّن البنك أسهم كذلك مع مؤسسات الدول الوطنية 
يف إعداد الرؤيــة الخاصة بالقطاعــات، مثل القطاع 
الصحــي والتنمية الحرضية، وســاهمنا مع فيتنام يف 
إعداد رؤيتها ٢٠٣٥ ونســهم يف إعــداد بعض الرؤى 

املستقبلية لبعض الدول.
وهناك فريق آخر يف البنك الدويل يتابع سبل تقديم 
املســاهمة الفنية لعامن والحكومة ووزارات الدولة 
واملؤسسات املالية فيام يرتبط بالتعامل مع األوضاع 
الحاليــة وتأثرياتها املختلفــة للتغــريات االقتصادية 
العاملية وتأثريها عىل االقتصاد العامين، وأنا معني مع 
فريقــي بالرؤية املســتقبلية ٢٠٣٠ وتحديد أهدافها 
وأولوياتهــا وتوفري التمويل الالزم لها واملتابعة الفنية 

ملدى تطورها أيضا.

** هل تعتقد أّن التمويل ميثل العائق 
األكرب اآلن أمام جهود التنمية والتطوير؟

التمويل بشــكل عــام هــو الجانب األبــرز اآلن يف 
إطار االهتــامم بتحقيق أهداف التنميــة املتواصلة، 
وكذلــك مكافحة الفقر، وتوفري فــرص التعلم وتوفري 
الرعاية الصحية، واالستثامر يف البنى األساسية إلتاحة 

فرص العمل، واالهتامم باألبعــاد البيئية، عالوة عىل 
القضايا الخاصة بحامية املجتمع من التقلبات البيئية 
واملشــكالت الصحية وغريها، وهذا املوضوع يتطلب 
متويال ضخام، ســواء جــاء عرب الروافــد املعتادة مام 
يعرف بوسائل التمويل التقليدية، أو إذا كانت هناك 
بعض الثقافــات تعطينا أفكارا جديــدة حول إتاحة 
التمويل. لذلك نجد أن هناك اآلن دورا كبريا لصناعة 
التمويــل املعتمــدة عىل أفــكار التمويل اإلســالمي 
التي تعتمد عىل نظم املشــاركة يف الربح والخســارة 
وتربط القطاع املايل بشكل قوي باالقتصاد الحقيقي 

والتنمية االجتامعية.
وللتمويل اإلســالمي عنارص كثــرية بداية مام يعرف 
بالصريفة اإلســالمية أو منــاذج متويل إســالمي مثل 
صناديــق التمويــل اإلســالمي املختلفــة، إضافة إىل 
إعــادة إحياء بعض األفكار التي تطــورت عرب الزمن 
مثــل فكرة الوقــف، واألوقاف اإلســالمية واألوقاف 
األهلية واملدنية أيضا، والتي كانت منترشة يف الدول 
اإلســالمية وكان لهــا الفضل يف إنشــاء مراكز صحية 
ومــدارس، بل وجامعات، قبــل أن يعرف العامل هذه 
األشــكال من التمويل، لكن لألســف حدث قدر من 
االنحســار يف دور األوقاف وإن كانــت هناك بعض 
الدول مبــا يف ذلك بعض الدول العربيــة والخليجية 
وبعض الدول اإلســالمية تعيــد إحياء دور الوقف يف 
منــاذج جديدة، وتربطه وفقــا لقواعد قانونية ونظم 
رقابيــة محكمة بتحقيــق بأهداف التنميــة، فهناك 
وقــف يتكفــل مبوضوعات خاصــة بالتعليــم وآخر 
بالصحة وآخر بخدمات اجتامعيــة وغريه باعتبارات 

البيئة إىل آخره.

ماذا عن مفهوم الوقف؟ وما مدى إمكانية 
تطويره يف الوقت الحايل؟

مفهــوم الوقف نفســه تطور عرب الزمــن وإن كانت 
الفكرة نبعت من الثقافة العربية واإلســالمية، إال أن 
تبنيها اآلن يف دول أخرى حقق طفرات ونقالت نوعية 
فيها، واآلن ليس فقط مطلــوب العودة إىل الجذور، 
وهــذا جانــب مهم، لكــن أيضا من الــرضوري جدا 
أن نرى كيــف توصلت الدول املختلفــة- واملتقدمة 
خصوصا- إىل حسن استخدام أموال الوقف ووضعها 
يف إطار مؤســيس، وحسن اســتخدام املحافظ املالية 
لالطمئنان عىل اســتدامة أمــوال الوقف، وأن تجدد 
نفســها وأن يكون هناك نوع من أنواع االســتمرارية 
لهــا؛ ألن ما يحدث يف بعض األحوال، أن ســوء إدارة 
بعض هذه األوقاف يؤدي إىل تآكلها وشــح مصادرها 
التمويلية، غري أن إحكام السيطرة عىل قواعد الكفاءة 

الخاصــة بإدارة أموال الوقف، قادر عىل تجديد هذه 
األموال عىل عكس ما نراه يف بعض األحوال.

وهناك أطــر قانونية جيــدة وميكن االســتفادة من 
التجــارب، من خالل حل بســيط وهــو كيف ميكن 
للناس أن يقوموا بتعبئة كافة املوارد املمكنة لعملية 
متويــل التنمية، خاصة وأّن الفجوة التمويلية ضخمة 
للغاية، وأتصور أن وجود مزيج من مؤسســات مالية 
دولية وخربات محلية وإقليمية ميكن أن يطرح بعض 
األفكار الجديدة حول مســألة الرجــوع إىل الجذور 

وربط هذه الهياكل بالنظم الحديثة واملتطورة.

** ال توجد دولة إسالمية إال وتضم وزارة 
أو هيئة لألوقاف، يفرتض أن تديرها وفق 

أفضل سبل االستثامر.. هل لدى البنك 
الدويل مناذج أو أطر ميكن أن تقدمها للدول 

لتعزيز هذه االستفادة؟
البنــك الدويل يقــوم بعدة أدوار؛ حيــث إنه بنك 
يقدم متويال للحكومات بناء عىل طلبها، ويشــارك 
مع القطــاع الخاص من خالل مؤسســة التمويل 
الدولية يف تنفيذ املرشوعات، كام يقدم الضامنات 
أيضا لالستثامرات األجنبية إذا ما قامت باالستثامر 
يف دول ناميــة، لكــن يعادل هذا كلــه أهمية أّن 
البنك الــدويل يزخــر بالخرباء فيام يعــرف ببنك 
املعرفــة، والــذي يقوم بدور محــوري فاعل حني 
تطلــب دولــة ما املســاعدة الفنيــة، حيث يقوم 
البنك بإرسال الخرباء واملستشــارين بالتعاون مع 
املختصني يف بعض الدول ذات الخربة، ويتم العمل 
عىل تعزيز االســتفادة من املــوارد يف هذه الدولة 
إذا طلبت ذلك، وإذا ما قامت دولة معنية بطلب 

مساعدة نقدمها سواء لتطوير األوقاف األهلية أو 
األوقاف بشكل عام.

 وما هي التحديات التي ميكن أن تعيق منو 
هذا القطاع؟

التحديات التي تواجه البرشية ودول منظمة التعاون 
االسالمي أبرزتها أهداف التنمية املستدامة، ووضعت 
حلــوال طموحــة جــدا، وهدفت مــن وراء ذلك إىل 
مساعدة الدول اإلســالمية. ورغم التطور االقتصادي 
الذي شهدته الكثري من الدول، إال أّن هناك الكثريين 
مازالــوا يرزحون تحــت الفقر وندرة فــرص العمل، 
واألغلبية من هؤالء تحــت خط الفقر، واإلحصاءات 
تؤكــد أن ١٧ دولة أعضاء مبنظمة التعاون اإلســالمي 
تقبع تحت مستوى الفقر، وأن ٢١ دولة إسالمية أكرث 
من نصف عدد الســكان فيها ال تتوفر لهم الخدمات 
األساســية مثل املاء والكهرباء، وميوت عدد كبري من 
األطفال تحت ســن الخامســة. لذلك فــإّن أهداف 
التنمية املســتدامة ترمي إىل مجابهة هذه التحديات 

التي تواجهها غالبية دول العامل اإلسالمي.
وميكن القــول إّن هنــاك دورا للتمويل اإلســالمي- 
بحســب كثــري مــن الدراســات- ميكن أن يســاهم 
يف تذليــل التحديــات التي يشــهدها العــامل اليوم، 
والبنك الدويل حــاول وضع تقرير يركز عىل التمويل 
اإلســالمي، ويهــدف هــذا التقرير أساســا إىل نرش 
فهــم أكرب آللية عمــل التمويل اإلســالمي ومراجعة 
التطورات األخرية لقطاعات التمويل اإلســالمية مثل 
الصريفة وسوق املال واالســتثامر االجتامعي وكذلك 
تحديد سياســات وآليات التدخل ليكون لدى صناع 
القرار القدرة األكرب عىل توظيف التمويل اإلســالمي 

يف تحقيق أهداف تنمويــة يف املجتمعات املختلفة، 
وفعليا فإّن لدى سبل التمويل اإلسالمي هذه القدرة 

إذا ما أحسن توظيفه.

عىل مستوى املنطقة العربية.. ما هي أبرز 
تحديات عمل البنك الدويل؟

يواجــه البنــك الــدويل بعــض التحديــات بجانب 
اإليجابيــات يف تنفيــذ برامجــه يف الــدول العربية، 
والحظنا أن الدول العربية أدرجت الكثري من اآلليات 
يف برامجها وتسعى قدما إىل تحقيق توصيات أجندة 
٢٠٣٠ للبنك الدويل، ومؤسســات التمويل اإلســالمي 
قــادرة عىل مواكبــة املتغــريات التكنولوجية؛ حيث 
ميكــن للتمويــل اإلســالمي الدخــول يف الكثري من 
مجاالت االســتثامر، وعرب الدراســات فــإّن التمويل 
اإلســالمي أكرث وقعا يف االقتصاد الحقيقي، من خالل 

أموال الزكاة أو الصدقات أو الوقف.
لكن هــذا القطاع يحتاج إىل بنيــة تنظيمية وقواعد 
وقوانــني تنظم عملية املنافســة، وتبنــي تحصينات 
ضد الصدمات املفاجئة. ويف جانب املشــاكل التقنية 
ميكن للتمويل اإلســالمي أن يواكب التغريات التقنية 
بدال من أن يشــكل تحديا لها. لذلك البد من تحريك 
التمويــل وتقريبه من املســتثمرين، وتقليل الكلفة 
واإلجــراءات، كام أّن التحــدي األكرب يتمثل يف كيفية 
وصــول املســتثمرين للتمويــل والدخــول ملجاالت 
الصحــة والتعليم وتوفــري رأس املال البرشي يف هذه 
القطاعــات، وهــذه من املجــاالت يتوقــع للتمويل 
اإلسالمي أن يســهم بدور فّعال فيها، وهو ما ينبغي 
الســري عىل طريق تحقيقه. ومن املميزات ما يتمتع 
به التمويل اإلســالمي من مرونة، وإذا ما وضعت له 
األطر األفضل وتطبيق معايري محكمة، ميكن أن يكون 

له الدور األكرب يف القضاء عىل الفقر.
لكن بشــكل عام، هناك الكثري مــن التحديات أمام 
التمويل اإلســالمي أولها حجــم االحتياج إليه، ووفقا 
لألرقــام املتاحــة فإن أكــرث من ١٢٥ مليون شــخص 
ُهجــروا أو رحلــوا عن أوطانهم خــالل العام املايض 
بســبب الحروب والنزاعــات، والنســبة األكرب منهم 
كانــوا يعيشــون يف دول إســالمية، وأن ١٫٤ مليــون 
شخص منهم يعيشون يف أوضاع صعبة، وأن أكرث من 
نصفهم ينتمون لدول العامل اإلسالمي، وهناك حاالت 
فقر مدقع ونقــص يف خدمات الصحــة والتعليم يف 
هذه الــدول. لذلك فإن توظيف ســبل متويلية مثل 
التمويــل اإلســالمي واســتثامر الوقــف والصدقات 
والزكاة وغريهــا، ميكنها أن تقدم الكثري من املطلوب 

عمله لحل هذه اإلشكاليات.
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والندوات املختصة بهذا املجال.

وتطــرق الدكتــور تونــش يويانيــك الرئيــس
وأكد معايل الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة 
رئيس مجلس أمناء هيئة املحاســبة واملراجعة 

الالسالمي سسوالوقف والبحث عن بدائل للتمويل اإل
للمشاريع الصغرية واملتوسطة.

أشــاد الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدويل بجهود السلطنة نحو وضع أطر السرتاتيجية ٢٠٢٠- 
٢٠٤٠ كخطة طويلة املدى، مشريا إىل أن فريقا من البنك الدويل يقدم ما ميكنه من مساهمة فنية يف إعداد هذه 
الخطــط، مثلــام فعل مع دول أخرى من بينها الصــني. وأكد محيي الدين- يف حوار خاص مــع ”الرؤية“- أهمية 
االســتفادة من ســبل التمويل املتاحــة واملبتكرة لتمويل الخطــط التنموية وبصفة خاصــة يف إيجاد فرص عمل 
للشباب. وقال محيي الدين إن أجندة التنمية ٢٠٣٠ الخاصة بأهداف التنمية املستدامة يف العامل، تتطلب العمل 
عىل االستفادة من كل سبل التمويل املتاحة، ومنها الوقف اإلسالمي، أو التمويل القائم عىل املعامالت اإلسالمية 
بشــكل عام. وأوضح أّن التمويل اإلســالمي قادر عىل اإلســهام بدور بارز يف مســار التنمية والقضاء عىل الفقر، 
لكنه يعاين من انحســار يف دوره ما قلص أشــكال التمويل بصفة عامة حول العامل. وأكد نائب رئيس البنك الدويل 
أّن قطاع التمويل اإلســالمي يحتاج إىل بناء تحصينات لصد الصدمات املفاجئة، من خالل وضع األطر التنظيمية 

والقواعد القانونية الالزمة. 

أجرت الحوار- نجالء عبدالعال
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وأشــار ســعادة الكيومي إىل أّن الكريس ســيعمل 
عــىل تقديم الدعم لتحديد أهــم القضايا التجارية 
واالقتصادية يف سلطنة عامن، يشمل ذلك القطاعات 
االسرتاتيجية املذكورة يف الخطة التنموية الخمسية 
٢٠١٦-٢٠٢٠، كام ســوف يقدم حلوًال عملية لهذه 
القضايا، وإنشــاء قاعدة بيانــات للبحث والتحليل 

حول القضايا االقتصادية يف السلطنة ودولًيا. 
وأضاف سعادته أن مبادرة كريس الغرفة للدراسات 
االقتصاديــة تعترب مــن أوىل املبــادرات من نوعها 
عىل املســتوى اإلقليمــي والعاملي، بحيــث يتبنى 
القطاع الخاص ممثال بغرفــة تجارة وصناعة عامن 
كريس بحثي يف مؤسســة أكادميية مرموقة كجامعة 
الســلطان قابــوس ويعمــل عــىل تطويــر ودعم 
البحوث التطبيقيــة ذات الصلة باالقتصاد العامين، 
ودعم الســلطنة بقطاعيها العام والخاص لتحقيق 
أهدافهــا االســرتاتيجية عىل النحــو املبني يف خطة 
البــالد ٢٠١٦-٢٠٢٠، كذلك إنشــاء قاعــدة بيانات 
للبحوث والتحليالت االقتصادية ســواء يف الســياق 
املحيل أو الدويل، موضحا كذلك أن الكريس سيكون 
دليال لصناع القرارات والسياســات ورجال األعامل 
واملعنيني التخاذ القرارات املناســبة التي ستساهم 
يف التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة للســلطنة، 
واملساهمة يف جذب االستثامرات املحلية واألجنبية 
للصناعــات العامنيــة، موضحــا أن كــريس غرفــة 
تجارة وصناعة عــامن يهدف إىل دعم أعضاء هيئة 
التدريس والطالب يف اكتساب املعارف واملهارات يف 

املجاالت ذات الصلة بالدراسات االقتصادية.
وتوجه سعادته بالشكر للجنة االقتصادية بالغرفة 
عىل دورها امللموس يف ســبيل االرتقاء باملنظومة 
االقتصاديــة بالســلطنة، وعــىل مبادرتها مبقرتح 
إنشاء كريس غرفة تجارة وصناعة عامن للدراسات 
االقتصاديــة التي نالت االستحســان والتي نحن 
اليوم بصــدد تنفيذها عىل أمر الواقع، والشــكر 
أيضــا للجنــة البحــوث والدراســات االقتصادية 
بالغرفة ومســاهمتها يف اإلعداد لكــريس الغرفة 

للدراســات االقتصادية.  ومن جانبه، قال سعادة 
عيل بن ســعود البيامين رئيس جامعة الســلطان 
قابوس: نحيــي جهود الغرفة لتبني هذه املبادرة 
النوعيــة، ونهنئ الجميع بهــذه الخطوة الجبارة، 
آملــني أن يتــم يف القريب تعيني أســتاذ جامعي 

لهذا الكريس.

نتائج التعاون والتنسيق
وحــول كريس الغرفــة للدراســات االقتصادية، قال 
قيس بن محمد اليوســف عضو مجلس إدارة غرفة 
تجارة وصناعة عامن رئيس اللجنة االقتصادية: متت 
دراسة املقرتح ضمن أعامل اللجنة يف إطار التعاون 
والتنســيق بني املؤسســات االقتصادية واألكادميية 
بالســلطنة حيث تــم بحث موضوع إنشــاء كريس 
غرفة تجارة وصناعة عامن للدراسات االقتصادية يف 
جامعة السلطان قابوس واالتفاق عىل آلية تنفيذه 
وأدوار الجهات املشاركة يف إنشائه. ونتقدم بالشكر 
الجزيل لسعادة األخ رئيس الغرفة وأعضاء مجلس 
اإلدارة وأعضــاء اللجنة االقتصاديــة واملختصني يف 
جامعة الســلطان قابوس عىل تبنيهم لهذا املقرتح 

والعمل عىل تحويله إىل مبادرة عىل أرض الواقع. 
وأشــار قيس رئيس اللجنــة االقتصادية بالغرفة إىل 
كون غرفــة تجارة وصناعة عامن املظلة الرئيســية 
رشكات  لجميــع  املمثلــة  الرســمية  والوحيــدة 
ومؤسســات القطاع الخاص بالسلطنة، وتهدف إىل 
تعزيز املكانة الهامة للقطاع الخاص ودوره البارز يف 
تنمية االقتصاد العامين، فإن الكريس البحثي سيعزز 
من عملية إدراك وفهم القضايا االقتصادية الحالية 
يف السلطنة، ويســتفيد صناع القرارات والسياسات 
مــن هذا الكــريس، والقطاع الخاص بشــكل خاص 
مــن خــالل تقديم دراســات اقتصاديــة وصناعية 
مستقلة تسلط الضوء عىل أبرز القضايا االقتصادية 
يف الســلطنة، وتعزيــز رؤية غرفة تجــارة وصناعة 
عامن محلًيا وإقليمًيا ودولًيا بواســطة املنشــورات 
العلمية للكريس البحثي الذي سيحمل اسم وشعار 

غرفة تجارة وصناعة عامن، كام ميثل الكريس نافذة 
لغرفة تجــارة وصناعة عامن تســتطيع من خاللها 
مناقشــة أبــرز اهتاممات القطاع الخــاص، وتوفري 
التحليالت االقتصادية ذات الصلة وتفسري البيانات 
واإلحصــاءات االقتصادية، ودعم الوفــود التجارية 
الزائرة لعامن والوفود التجارية العامنية يف الخارج.

تحوالت اقتصادية جذرية
يعــد مقرتح إنشــاء كــريس غرفة تجــارة وصناعة 
عامن للدراســات االقتصادية مرشوًعا مشــرتًكا بني 
مركز البحوث اإلنســانية بجامعة السلطان قابوس 
وغرفة تجارة وصناعة عــامن. وتأيت املحاولة ضمن 
إطــار زمنــي متر الدولــة فيه بتحــوالت اقتصادية 
جذريــة، بهــدف التنويــع االقتصــادي والتنافس 
الدويل. وبتأسيس كريس غرفة تجارة وصناعة عامن 
للدراسات االقتصادية، ستعمل الجامعة يًدا بيد مع 
غرفة تجارة وصناعة عامن ســعًيا لجعل الســلطنة 
متنوعة اقتصاديــا ومنبًعا عاملًيــا للمعرفة، بحيث 
تكون يف مقدمــة األمم من خالل إجــراء البحوث 
العلميــة، وتجديد عامل املعرفة. مام ســيجعل من 
الجامعة بال أدىن شــك مركزا للبحــوث االقتصادية 

والتطوير يف املجتمع سواء كان محليا أو إقليميا. 
وتعــد التحديات التي تواجه عامن اليوم اقتصادية 
بطبيعــة األمر، ولذلــك كل القــرارات االجتامعية 
والسياســية البيئيــة لها عواقــب اقتصادية مهمة، 
ومــع ذلــك، وعىل الرغــم مــن التعقيــد املتزايد 
لالقتصــاد العاملي اليوم واألزمــات املتزامنة، هناك 
عدد محدود من البحوث املنشورة حول الدراسات 
االقتصاديــة العامنيــة. وعالوة عىل ذلــك، فإّنه ال 
وجود ألية مراكز أو كراس بحثية يف الســلطنة تركز 
بشــكل خاص عىل الدراسات االقتصادية يف السياق 

العامين.
وأدى االنخفــاض األخــري يف أســعار النفــط إىل 
فتــح نافذة مــن الفرص لرســم أجنــدة التنمية 
األكرث اســتدامة وفعالية والتي ستلبي احتياجات 
وتطلعــات املواطنني وســتتكيف مــع التغريات 
طويلة األجل يف أســواق النفــط العاملية. وميكن 
أن يســاعد هــذا النهــج يف تحقيــق األهــداف 
االســرتاتيجية للســلطنة عــىل النحــو املبــني يف 
الخطــة التنمويــة للبــالد ٢٠١٦-٢٠٢٠، وخاصة 
فيــام يتعلق بالقطاعات االســرتاتيجية الرئيســية 
اللوجســتية  والخدمــات  والنقــل  كالســياحة 

والتصنيــع والتعدين والرثوة الســمكية. ويف هذا 
الســياق، تسعى الدراســات االقتصادية يف إيجاد 
الحلــول الفعالة لتحســني مســتويات املعيشــة 
مســتقبال. ويتطلــب األمــر فرضيــات للقضايــا 
املختلفة ذات الصلــة باالقتصاد العامين من أجل 
الحصول عــىل صــورة واضحة ألبــرز التحديات 
التي تواجهها الســلطنة. وسيقوم الكريس البحثي 
املقــرتح بإجــراء البحوث التطبيقيــة، مبا يف ذلك 
التحليــالت االقتصاديــة املحصلــة مــن األبحاث 
وتحليل البيانات واالتجاهات االقتصادية، وإنشاء 
قاعدة بيانات للبحــوث/ تحليالت اقتصادية عىل 
الصعيدين املحىل والدويل. وسيقوم املركز البحثي 
األول مــن نوعــه بإنشــاء بيئة مؤسســية بحثية 
اقتصادية متخصصة، تجمع بــني الجهود البحثية 
املختلفة واملخرجات العلمية املتعلقة بالدراسات 
االقتصاديــة يف الســلطنة. وهــذا بال أدىن شــك 
سيساعد صناع القرار ورجال األعامل، وغريهم يف 
اتخاذ القرارات االقتصادية املناسبة التي ميكن أن 
تجعل عامن من ضمن الدول املنافســة اقتصادًيا 

وإقليمًيا ودولًيا.
وتواجه عامن حالًيا سلسلة من التحديات املتعلقة 
باالســتدامة والنمو الناتجة عن االنخفاض األخري 
يف أســعار النفط، وتراجع عائدات النفط، وارتفاع 
مســتويات اإلنفاق الحكومي. وسيســاعد كريس 
البحث املقرتح للدراســات االقتصادية يف معالجة 
مثل هذه القضايا عن طريق إجراء البحوث التي 
ســتوفر لصناع السياســات والقــرارات البيانات 
واملعلومات الالزمة لتنفيذ االسرتاتيجيات املناسبة 
لتعزيــز االســتدامة والنمــو االقتصــادي واملايل، 
والتنويــع االقتصــادي وتطوره بالقطــاع الخاص. 
وســيقوم الكريس البحثي بــإرشاك املعنيني يف كل 
مــن القطاع العام والخاص يف األنشــطة البحثية، 
ونرش النتائج البحثية إىل األطراف املعنية. وأخريًا، 
فــإن الكــريس البحثي قــد وضع األســس املتينة 

للتطورات االقتصادية املتوقعة يف السلطنة.

الرؤية – أحمد الجهوري
أغلق املؤرش العام لسوق مسقط لألوراق املالية أمس عند 
مســتوى ٥٨٥٢ نقطة منخفضا ٠٫٢ نقطة وبنسبة ٠٫٠٠٣ 
يف املئة مقارنة مع آخر جلســة تداول. كام أغلق القطاع 
املايل عند مستوى ٨٢٢٠ نقطة منخفضا ٢٤ نقطة وبنسبة 
تغري ٠٫٢٩ يف املئة، فيام أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 
٧٩١٧ نقطة منخفضا ٥٥ نقطة وبنســبة ٠٫٦٩١ يف املئة. 
وأغلق قطاع الخدمات عند مســتوى ٣٠٣٨ نقطة مرتفعا 
٢ نقطة وبنسبة تغري ٠٫٠٧ يف املئة. وأغلق مؤرش السوق 
الرشعي عند مستوى ٨٧٠ نقطة مرتفعا ٢ نقطة وبنسبة 
تغــري ٠٫١٩ يف املئــة. وبلغت قيــم التــداول ٥٫٩ مليون 
ريــال منخفضة بنســبة ٠٫١٣٪ يف املئــة مقارنة مع آخر 
جلســة تداول، وارتفعت القيمة الســوقية بنسبة ٠٫٠٢٩ 
يف املئــة عن آخر يــوم تداول وبلغت مــا يقارب ١٧٫٨٣ 
مليار ريال. كام بلغت قيمة رشاء غري العامنيني ٤٢٣ ألف 
ريال وبنسبة ٧ يف املئة من إجاميل العمليات، وقيمة بيع 
غري العامنيني ٤٠٤ آالف ريال وبنســبة ٧ يف املئة، وارتفع 
صايف االســتثامر غري العامين ١٩ ألف ريال وبنسبة ٠٫٣٢ 
يف املئة. وتم التداول أمس عىل أســهم ٤٥ رشكة، ارتفعت 
منها ١٤ رشكة وانخفضت ١٧ رشكة، فيام اســتقرت أسعار 
باقي الرشكات، وتم التداول يف ٢٩,٩١١,١١٥ أسهم، وعدد 

١١٩١ صفقة، وانخفضت نســبة التغري بالنســبة إلجاميل 
قيــم التداول منــذ بداية العام ٤ يف املئة. وتصدر ســهم 
نسيج عامن القابضة أسهم الرشكات املرتفعة وأغلق عند 
٠٫٤٥٠ ريال وبنســبة تغيري ١٠ يف املئة تاله سهم مؤسسة 
خدمات املوانــئ وأغلق عند ٠٫٣٢٢ ريال وبنســبة تغري 
٩ يف املئة، ثم ســهم بنك نــزوى وأغلق عند ٠٫٠٩٣ ريال 
وبنسبة تغري ٢ يف املئة، ثم سهم املدينة لالستثامر وأغلق 
عند ٠٫٠٧٢ ريال وبنســبة تغري ١ يف املئة، ثم سهم األنوار 
لبالط الســرياميك وأغلق ٠٫١٧٠ وبنسبة تغري ١ يف املئة. 

وفيام حل ســهم الجزيرة للمنتجات الحديدية يف مقدمة 
الــرشكات املنخفضة وأغلــق عند ٠٫٢٥٤ ريال وبنســبة 
تغري ٥ يف املئة، تاله ســهم األســامك العامنية وأغلق عند 
٠٫١٥١ ريال وبنســبة ٤ يف املئة ثم سهم عامن واإلمارات 
القابضــة وأغلق عند ٠٫١٥٥ ريال وبنســبة ٤ يف املئة، ثم 
تاله ســهم الرشقية لالستثامر القابضة وأغلق عند ٠٫١٣٣ 
ريال وبنســبة ٣ يف املئة، ثم تاله ســهم الوطنية ملنتجات 
األملنيوم وأغلق عند ٠٫١٧٥ ريال وبنسبة ٣ يف املئة. وجاء 
سهم مؤسسة خدمات املوانئ يف صدارة األسهم املتداولة 

مــن حيث القيمــة بتــداوالت بقيمة ١٫٥ مليــون ريال 
وبنســبة ٢٦ يف املئة، ثم ســهم العامنية املتحدة للتأمني 
بقيمة ٦٦٨ ألف ريال وبنسبة ١١ يف املئة، تاله سهم بنك 
نزوى بتداوالت بقيمة ٥٢٩ ألف ريال وبنسبة ٩ يف املئة، 
ثم سهم العنقاء للطاقة بقيمة ٢٩٢ ألف ريال وبنسبة ٥ 
يف املئة، تاله سهم أريدو بتداوالت بقيمة ٢٧٩ ألف ريال 
وبنســبة ٥ يف املئة. وتصدر ســهم بنك نزوى أكرث األسهم 
املتداولة مــن حيث العدد بتــداوالت بلغت ٥٫٧ مليون 

سهم وبنسبة ١٩ يف املئة،

مسقط - الرؤية
ناقــش امللتقى العقاري الثاين- الــذي نظمته غرفة تجارة 
وصناعــة عامن ممثلة بلجنــة التطوير العقــاري- آليات 
تطوير القطاع ووضع سياســات تضمن تعزيز مســاهمته 
يف الدخل الوطني للسلطنة. ورعى افتتاح امللتقى سعادة 
سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة 
وصناعة عامن. وأشــاد ســعادة رئيس مجلس إدارة غرفة 
تجــارة وصناعة عــامن بجهود لجنــة التطويــر العقاري 
بالغرفة وأعاملها املستمرة يف سبيل تطوير العمل العقاري 
والقطاع بشكل عام، معرًبا عن أمله يف أن يكون للعقاريني 
متثيــل واحد ينظم عمــل القطــاع العقاري بالســلطنة. 
وهدف امللتقى إىل اإلسهام يف تطوير أداء القطاع العقاري 
يف الســلطنة وتبادل اآلراء يف كل ما يتعلــق بهذا القطاع 
ســعيا لالرتقاء بــه يف املرحلة املقبلة، وإبــراز دور الغرفة 
ألهمّية القطاع، والدور الذي تلعبه الغرفة يف التواصل مع 
العقاريــني والعمل عىل تذليل العقبــات التي يواجهونها. 

وأضــاف الكيومــي أّن عمــل الجمعيــات ذات الشــأن 
االقتصادي يتشابه إىل حد كبري مع عمل اللجان االقتصادية 
بالغرفة، مؤكدا اســتعداد الغرفة إلعطاء هذه الجمعيات 
الصالحيــات والدعــم لتكون بديال عن اللجــان املختصة، 
رشيطــة أن تكون تحت مظلة الغرفة. وحول مقرتح لجنة 
التطوير العقــاري بالغرفة بإنشــاء نــاٍد للعقاريني، بارك 
ســعادته الفكرة، مؤكــدا أّن الهدف من تأســيس النادي 
أن يكون منــربا لتبادل األفكار واآلراء واملقرتحات، ومنصة 
يتبنــى من خاللها العقاريون األطروحات التي تســهم يف 

تطوير القطاع وتعزز إسهاماته يف الدخل الوطني، بجانب 
مناقشــة أبــرز الحلول املقرتحــة من قبل لجنــة التطوير 
العقاري، مبا يضمن التغلب عىل املعوقات التي يعاين منها 
القطاع. ويف افتتاح امللتقى، رحب الدكتور إبراهيم بن باقر 
العجمــي رئيس لجنة التطوير العقــاري بالحضور، مؤكدا 
شــكره لســعادة رئيس الغرفة لرعايتــه فعاليات امللتقى، 
عالوة عــىل دعم ســعادته املتواصل ألنشــطة وفعاليات 
اللجنة. وقال العجمي إّن الغرفة تعمل جاهدة يف ســبيل 
تحفيز مؤسســات ورشكات القطاع الخاص للمشــاركة يف 

خطط التنمية الشــاملة، ومناقشــة قضايا القطاع الخاص 
من خالل اللجــان املتخصصة مبســقط والفروع. وأضاف 
أّن انعقــاد هــذا امللتقى يرمي إىل اســترشاف مســتقبل 
قطاع العقارات بالســلطنة، الذي يعد من أبرز القطاعات 
االقتصاديــة التــي تحقق منــًوا، كام تعزز مســاهامته يف 
االقتصاد الوطني بنســب جيدة. وبــني العجمي أّن لجنة 
التطوير العقاري بالغرفة تســعى إىل تطوير آليات العمل 
ومعالجة التحديات التي من شــأنها تعزيــز أداء القطاع 
بشــكل عام؛ إميانا منها باملساهمة الكبرية لهذا القطاع يف 

دعم االقتصاد الوطني، من خالل رفع قيمة االســتثامرات 
املحلية وجذب االستثامرات الخارجية وتوفري فرص العمل 
وغريها من املســاهامت املبارشة وغــري املبارشة. وتابع أّن 
اللجنة عقدت يف هذا اإلطار حلقة عمل بعنوان «تسهيل» 
واســتهدفت املطوريــن العقاريني، بهــدف الوقوف عىل 
احتياجــات القطــاع يف هذه املرحلة، ومن ثــم رفعها إىل 
الجهــات املختصــة والتشــاور حــول مرئيــات املختصني 
واملشتغلني بالقطاع. وخالل امللتقى، تّم استعراض ورقتي 
عمــل؛ األوىل بعنوان «أثر الهوية البرصية يف تعزيز موقع 
املؤسســة العقاريــة»، وقدمهــا املهندس أحمــد بن عيل 
الســيايب عضو مجلس ادارة وفــاق العقارية مدير مكتب 
حجر االساس لالستشارات العقارية. وقال السيايب يف ورقته 
إّن الهوية املؤسسية تعكس شخصية الرشكة التي صممت 
لتوافق وتسهل تحقيق أهداف العمل. وأضاف أّن الهوية 
هي مجموعة عنارص تســتخدم إليصال بيان برصي حول 
العالمــة التجاريــة للمســتهلكني، الفتــا إىل أن أحد أهم 
عوامل نجــاح إعالم الرشكات واملؤسســات املختلفة هي 

امتالكهــا هوية متميزة يف أســواق حيويــة مليئة بعنارص 
اإلعالنات املرئية واملكتوبة، واســتكامالً ملا تّم البدء به من 
تصميم شــعار قوي وجذاب، تأيت املرحلة التالية يف جعل 
كل ما له صلة بالجهة أو املؤسســة منســجام ومتناســقاً 
مع هذا الشــعار من حيث األلوان والرمزية. فيام حملت 
ورقة العمــل الثانية عنوان «أهمية التخطيط التشــغييل 
للمؤسســات العقاريــة» قدمها حســن الرقييش، صاحب 
مؤسسة الرقييش للعقارات. وأشار فيها إىل أّن االسرتاتيجية 
ليســت مادة تــدرس، وإمنا تقييم دائــم التغيري للطريقة 
التي ينبغي للمؤسســة العقارية أن تضع نفسها يف أفضل 
موقف ملواجهة التحديات التي تواجهها. وتطرق الرقييش 
إىل مهارات مدير املكتب العقاري والتي تتضمن املهارات 
الفكريــة؛ كالقدرة عىل وضع رؤية شــمولية للمؤسســة، 
وكذلك املهارات اإلنسانية وتعني القدرة عىل التعامل مع 
اآلخرين، وهي مطلوبة بشكل متساو يف جميع املستويات 
اإلدارية، فضــال عن املهارات الفنية مثل اكتســاب مهارة 

اللغة واملحاسبة والحاسوب.

مسقط - العامنية
بلغ إجاميل قيمة األذون املخصصة لإلصدار 
(٢٦) مــن أذون الخزانــة الحكوميــة (٨٠) 
مليون ريال عامين تســتحق ملدة (٢٨) يوًما 
اعتباًرا من الثاين والعرشين من شــهر فرباير 
الجاري وحتــى الثاين والعرشين من شــهر 

مارس املقبل.
وأفــاد البيــان الصــادر عن البنــك املركزي 
العــامين بأّن متوســط الســعر املقبول بلغ 
(٩٦٢ر٩٩) يف حني وصل أقل ســعر مقبول 
(٩٦٠ر٩٩) لكل ١٠٠ ريــال عامين فيام بلغ 
متوســط ســعر الخصم (٤٩٦٩٩ر٠) باملائة 

ومتوسط العائد (٤٩٧١٨ر٠) باملائة.
وأشــار البيــان إىل أّن ســعر الفائــدة عىل 
عمليــات إعــادة الرشاء مع البنــك املركزي 
العــامين (الريبــو) عــىل هــذه األذون هو 
الحــادي  مــن  للفــرتة  باملائــة  (٢٧٧ر١) 
والعرشيــن وحتــى الســابع العرشين من 

فرباير الجاري، بينام يبلغ ســعر الخصم مع 
البنك املركزي عىل تســهيالت أذون الخزانة 

(٠٢٧ر٢) باملائة لنفس الفرتة.
وتعــد أذون الخزانــة أداة ماليــة مضمونة 
لفرتة قصرية األجل يصدرهــا البنك املركزي 
العامين بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفري 
منافذ استثامرية للبنوك التجارية املرخصة. 
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل رسيع 
عن طريق خصمها مع البنك املركزي العامين 
وعن طريــق إجراء صفقات إعــادة الرشاء 

(الريبو) مع البنك املركزي أيًضا.
وميكن للبنــوك التجارية املرخصة أن تجري 
عمليات الريبو فيام بينها عىل أذون الخزانة 
يف ســوق ما بني البنوك، إضافة إىل أّن هذه 
األداة تســاهم يف إيجاد مؤرش اسرتشــادي 
ألســعار الفائدة قصرية األجل للسوق املايل 
املحــيل، وميكن للحكومــة أن تلجأ إليها يف 
متويل بعض من املرصوفات بشــكل ســلس 

ومرن.

17.83 5852
80
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شــهدت غرفة تجارة وصناعة عــامن أمس احتفاال بالتوقيع عىل اتفاقية إنشــاء 
كريس غرفة تجارة وصناعة عامن للدراسات االقتصادية برعاية سعادة سعيد بن 
صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عامن وســعادة الدكتور 
عيل بن ســعود البيامين رئيس جامعة السلطان قابوس وحضور عدد من املعنيني 
واملهتمني من القطاع الخاص وجامعة الســلطان قابوس. وقال سعادة سعيد بن 
صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عامن إن إنشــاء كريس 
غرفة تجارة وصناعة عامن للدراسات االقتصادية مرشوع مشرتك بني غرفة تجارة 
وصناعة عامن وجامعة الســلطان قابوس بهدف تعزيز وفهم القضايا االقتصادية 
الحالية يف الســلطنة، واملســاهمة بتعزيز دور القطاع الخاص يف تحقيق التنويع 
االقتصادي والتنافس الدويل. ونســعى مــن خالل املبادرة ألن يكون كريس غرفة 
تجــارة وصناعة عامن رائدا يف الدراســات االقتصادية، حيــث تكمن أهميته يف 
تحقيــق التطوير االقتصادي واالجتامعي للســلطنة من خالل إجراء الدراســات 
التطبيقية والتحليالت االقتصادية وإنشــاء قواعد بيانــات للبحوث والتحليالت 

االقتصادية. 
الرؤية- فايزة الكلبانية
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ؤية  مسقط - الرُّ
عــْت الهيئــة العامــة لرتويج االســتثامر وتنمية  وقَّ
الصادرات ”إثــراء“، وبنك «إتش.إس.يب.يس-عامن»، 
مذكــرة تعاون لجــذب االســتثامر األجنبي املبارش؛ 
دعاًم للجهــود التي تبذلها إثــراء يف مجال الرتويج 
للسلطنة بوصفها وجهة جاذبة لالستثامر، بالتعاون 
مع مختلف املؤسسات الداعمة من القطاعني العام 

والخاص بالسلطنة.
وقــال أندرو لونــج الرئيس التنفيــذي لبنك «إتش.

إس.يب.يس-عــامن»: ســعداء لعملنــا يف الســلطنة 
ملــا يقارب الـــ٧٠ عاًمــا قدمنا خاللهــا العديد من 
الخدمات للمســاهمة يف تنمية مختلف القطاعات. 
ونســعد أكرث ملواصلة تلك الجهود بالعمل جنبا إىل 
جنــب مع إثراء، يف ســبيل دعم االقتصــاد الوطني 

وقطاع االستثامر تحديًدا.
ــمو الســيِّد فيصل بــن تريك آل  وقــال صاحُب السُّ
ســعيد مدير عام ترويج االســتثامر بـ“إثــراء»: إنَّ 
هذه الرشاكة مــع بنــك «إتش.إس.يب.يس-عامن»، 
التــي تعدُّ إحدى املؤسســات املرصفية الرائدة عىل 

مســتوى العامل، تأيت يف سبيل تسهيل توفري املعلومة 
املتعّلقة بالجوانب املرصفّية واملالّية للمســتثمر يف 
أبسط أشــكالها، ونحن عىل ثقة بأنَّ العمل املشرتك 
مــع رشكة عامليــة بأهميتها ســيعزز مــن دورنا يف 
مجال الرتويج للسلطنة، مستعينني يف ذلك بخرباتها 
الواســعة للمســاهمة يف تســهيل جهودنا يف مجال 
جذب املشاريع والرشكات األجنبية التي تتطلع لبدء 
أعاملها االستثامرية يف السلطنة؛ األمر الذي من شأنه 
اختصــار الجهد والوقت ووضع املســتثمر، الراغب 
يف دخول الســلطنة بأي من أشــكال االســتثامرات 

املســتهدفة، يف صورة واضحة مــن خالل الخدمات 
التي تقدمها باالعتامد عىل نطاق انتشارها الجغرايف 

الواسع وخرباتها املحلية والدولية.
وتعمل «إثراء» منذ إنشــائها عىل تسويق مقومات 
االقتصــاد الوطنــي محليٍّــا ودوليٍّا لجــذب رؤوس 
رشاكات  وإيجــاد  واألجنبيــة،  الوطنيــة  األمــوال 
إســرتاتيجية إلقامة املشــاريع االســتثامرية الالزمة 
للنهــوض باالقتصــاد الوطنــي؛ بناًء عىل األســواق 
املســتهدفة والقطاعات املحــددة التي تتامىش مع 

خطط السلطنة ضمن جهود التنويع االقتصادي.

HSBC

ؤية  مسقط - الرُّ
م املركُز التجاريُّ الُعامينُّ األمرييكُّ -وبالتعاون  نظَّ
مــع رشكة برايس ووتــر هاوس كوبــرز- مؤمترا 
ملناقشــة ُســبل تقديم رضيبة القيمة املضافة يف 
ُعامن ودول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك يف 
فندق جراند حياة مسقط، بحضور ما يزيد عىل 
٦٠ من ممثيل الرشكات ورواد األعامل من جميع 

أرجاء السلطنة.
وشــهدْت فعاليات املؤمتر َعرًْضا تقدمييٍّا بواسطة 
الخبري نيك جيانوبولس مدير قسم رضيبة القيمة 
املضافــة يف رشكة برايس ووتــر هاوس كوبرز يف 
أبــو ظبي، واســتعرَض آخر التطــورات املتعلقة 
برضيبة القيمة املضافة يف دول مجلس التعاون، 
وتجــارب تطبيقها يف عدٍد مــن املناطق األخرى، 

فضال عن الخطوات الالزمة لبدء تطبيقها.
وسلَّط جيانوبولس الضوء عىل عدٍد من النامذج 
واألمثلــة لتزويد املشــاركني بــرؤاه وبنبذة عن 
خرباته املتعلقة بتجــارب تطبيق رضيبة القيمة 
املضافــة يف الــدول األخرى حول العــامل. وبعد 
العــرض التقدميي، عقدت حلقــة عمل تفاعلية 

لتلقي استفسارات املشاركني والرد عليها.

وقــال عــيل كــامل داود رئيس املركــز التجاري 
الُعامين األمرييك: إنَّ جميع الجوانب االقتصادية 
بــدءاً من مجــال الغذاء والتصنيع واإلنشــاءات 
والعقــارات وحتى الصناعات الدوائية، ســتتأثر 
بوضع نظــام لرضيبة القيمــة املضافة. وأضاف 
بأنَّه من أجل النجاح يف التعامل مع هذا التغيري 
االقتصادي، تحتــاج الرشكات إىل تطوير وتطبيق 
إسرتاتيجيات مدروسة تتوافق مع هذه الرشيبة 

الجديدة. وُيســعدنا يف املركــز التجاري الُعامين 
األمرييك تنظيم هذا املؤمتر ملساعدة الرشكات يف 

ُعامن يف االستعداد لهذه الخطوة املقبلة.
وتطبِّق أكرث من ١١٤ دولة يف جميع أنحاء العامل 
نظــام رضيبة القيمــة املضافة بنســب رضيبية 
تــرتاوح بــني ٢٥٪ يف دولــة الدمنــارك، و١٠٪ يف 
كلٍّ من جمهوريــة مرص العربيــة ولبنان. ومن 
ع أْن تبلغ نســبة رضيبة القيمة املضافة يف  املتوقَّ

ؤية  مسقط - الرُّ
ل تنفيــَذ املرحلة الثانية  َبَدأ االتحــاُد العام للعامَّ
من برنامج زياراته للعام ٢٠١٧م، بزيارة منشــآت 
القطاع الخــاص مبحافظة مســقط؛ لالطالع عىل 
َمــَدى التــزام املنشــآت بأحــكام قانــون العمل 
والقرارات الوزارية الصادرة بشأن تنفيذه، وتوعية 
طريف العالقة العاملية (العامل وأصحاب العمل) 
بالحقــوق والواجبــات املنوطــة بهــم؛ وذلك يف 
إطار الربنامج املشــرتك بــني وزارة القوى العاملة 
واالتحاد العام لعامل الســلطنة، والذي يستهدُف 
املنشآت التي ُتْوَجد بها نقابات عاملية يف مختلف 

محافظات السلطنة.
وتهدُف الزيارة املشرتكة إىل ُمتابعة عمل النقابات 
العاملية يف الــرشكات التي تعمــل يف املحافظة، 
ومدى التزام األطــراف باتفاقيات العمل املوقعة 
يف فــرتات ســابقة، كام َيْســَعى الفريــق لتعزيز 
آليــات الحوار واملفاوضة؛ ملــا للحوار االجتامعي 
مــن دور رائــد يف ترســيخ قيم العمــل وتحقيق 
االســتقرار يف بيئة العمــل، ومتثِّل هــذه الزيارة 
-التي ستشــمل أكرث من خمس وأربعني منشأة- 
أهميــًة بالغة للعامل وأصحاب العمل؛ من خالل 

تقريــب وجهــات النظر ومــد جســور التعاون 
ــس  والتواصــل فيام بني األطراف؛ األمر الذي ُيؤسِّ
لعالقــة عمــل مســتقرة.وأكد نبهان بــن أحمد 
البطــايش رئيس االتحــاد العام لعامل الســلطنة 
-الذي يــرتأس الزيارات امليدانيــة- رضورة التزام 
أصحاب العمل بأحكام قانــون العمل والقرارات 
الوزارية املنفذة له، والعمل عىل تحســني نوعية 
الظروف املعيشــية للقوى العاملة واالهتامم بها 

وتنميتها من خــالل تدريبهــا وتطويرها، كام أنَّ 
التعاون بني طرْيف العالقة العاملية يؤدي لتبسيط 
االجــراءات، وتقليص العبء املايل واإلداري ورفع 
ســقف اإلنتاج، كام أنَّ تعاُضــد إدارات الرشكات 
نها مــن تحديد األولويات امللحة  مع نقاباتها مُيكِّ
والعمــل عــىل إنجازها. وعــىل العــامل االلتزام 
بواجباتهم املهنية تجاه صاحب العمل وأخالقيات 
العمل؛ لتحقيق التعاون املشــرتك. مشيدا بالدور 
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أعلنت رشكة رمال الخليــج الكربى -الوكيل الحرصي 
لســيارات ”بايــك“ بالســلطنة- عن ميزة القســط 
الشهري املخفض عىل الكروس أوفر عالية األداء بايك 

إكس ٦٥.
ومُيكــن للعمالء االســتفادة من القســط الشــهري 
املخفض الــذي يبلغ ٩٩ رياال عامنيا (تطبق الرشوط 
واألحــكام) عىل بايك إكس ٦٥ الســيارة التي تضمن 
األداء املمتاز. ويحتسب القسط الشهري عىل أساس 
دفعة شهرية ٢٠٪ وقرض مدة ٦ سنوات. بايك ُعامن 
تقدم ضامن الرشكة املصنعة ٥ سنوات/١٠٠٫٠٠٠ كم، 

أيهام أسبق.
وقال ُمتحدث من رشكة رمال الخليج الكربى: ”هدفنا 
هو ضامن رضا العمالء دامئا، وهذا العرض للقســط 
الشــهري املنخفض يعنــي أنه ميكن للعمــالء اقتناء 
ســيارة تريض توقعاتهم وبقيمة معقولة. بايك إكس 
٦٥، أول سيارة كروس أوفر تعتمد عىل تقنيات ساب، 
وهي تجمــع بــني األداء املتفوق، وامليــزات الذكية 

والتصاميم األنيقة لتقديم تجربة قيادة ممتعة».
وكأول ســيارة كــروس أوفــر تعتمد عــىل إرث من 
تكنولوجيــا ســاب، وتجمع مزايا اتســاع الســيارات 
متعددة االستخدامات ومزايا راحة سيارات السيدان، 

فــإن بايك إكــس ٦٥ تضمــن ذات األداء املميز مع 
محرك توربو بســعة ٢ لرت قــوة ١٧٤ حصان، وجيل 
جديد من تقنية آيســني بســتة رسعات وناقل حركة 
أوتوماتيــيك مــع ناقالت حركــة ذكيــة. وإكس ٦٥ 
كمفــورت لديها معدات تقنيــة ذكية مثل العجالت 
املعدنيــة املصنوعــة من ســبائك األملنيــوم، وفتحة 
ســقف بانورامية، ومقاعد جلدية، ومقعد للســائق 
بخاصيــة آلية، وكامريا للرؤيــة الخلفية، ومفتاح ذيك 

مع خاصية تشــغيل املحرك مبجــرد الضغط عىل زر؛ 
حيث توفر كل هذه املواصفات تجربة قيادة ممتعة 
لسائقيها. وورثت إكس ٦٥ معايري السالمة األوروبية 
يف برنامــج التقييــم األورويب للســيارات الجديدة و 
هي مجهزة بســتة أكياس هوائية، وبلوتوث، ونظام 
مراقبة ضغط هواء اإلطارات، ونظام الفرامل املانعة 
لالنغــالق، ونظام التوزيع اإللكــرتوين لقوة الفرامل، 

وحساسات ركن.

ؤية مسقط - الرُّ
تعزيــزاً اللتزامها بتوفري تجربــة رشاء ليس لها مثيل 
لكافــة العمالء، أعلنت رينو عامن من رشكة ســهيل 
بهوان للســيارات عن عرض مثري لعمالئها الراغبني يف 
رشاء سيارة رينو تاليسامن، بدأ عرض رينو الرتويجي 

بالفعل ويستمر حتى ٢٣ مارس ٢٠١٧.
وَذَكر املتحدُث الرســميُّ باســم رشكة ســهيل بهوان 
للســيارات: «متــزج الســيارة رينــو تاليســامن بني 
مســتويات الراحة ومستويات متعة القيادة املتوفرة 
يف السيارات الصالون، وهو ما يعني أنها توفر تجربة 
قيادة فريدة للســائق والــركاب يف ذات الوقت. كام 
تتميز الســيارة بشكلها العرصي الجذاب ومنط قيادة 
املمتع مام يجعل امتالكهــا ميزة كبرية إىل جانب أن 
العرض املتوفر عليهــا يجعل رشائها يف هذا التوقيت 
هو الوقت املثايل المتالكها». ويحصل العمالء الذين 
يشــرتون رينو تاليســامن ٢٫٥ لرت١٩٠ EDC و٢ لرت 
عــىل هدية نقدية أكيدة قدرهــا ١٨٠٠ ريال عامين. 
ويحق للعمالء الذين يشــرتون رينو تاليسامن خالل 
فرتة العرض عىل تســجيل مجاين للعام األول. ويحق 
للعمالء الذين يشــرتون تاليسامن خالل فرتة العرض 
عــىل صيانة دورية مجانية ملــدة عامني/٢٠٫٠٠٠ كم 

(ايهام أقرب). وال يشمل هذا العرض البطارية.

وســيتم توفري بطاقة مساعدة عىل الطريق عند رشاء 
رينو تاليســامن للعام األول فقط كام هو مقدم من 
جانــب AAA عامن. وتم بناء تاليســامن وفق أعىل 
معايري الجودة وتم االمتام بكافة التفاصيل املوجودة 
بها. ويقدر عمالء تاليســامن هذه الســيارة ملا تتميز 
بــه من قوة وراحــة وتقنيات متطــورة ولذلك ليس 
من الغريب أن  تجذب رينو تاليســامن لها أصحاب 
األعــامل الحرة وماليك الــرشكات وتنفيذي املبيعات 
وكبــار املديرين الذين يرغبون يف ســيارة رحبة توفر 
أفضل درجــات الراحة لعائالتهــم ويف نفس الوقت 

تضمن لهم متعة قيادة وتجربة ليس لها مثيل. 

وتضــمُّ رينو تاليســامن مزيجا فريدا بني األســلوب 
العرصي الظاهر يف الكابينة الرحبة واالبتكارات التي 
تعزز مســتوى الراحة وكذلك التقنية ملتعة كبرية. تم 
بناء تاليســامن ليك تتوفر فيها أعــىل معايري الجودة 

واالهتامم بكافة التفاصيل. 
وتأيت السيارة رينو تاليسامن الجديدة مع ضامن ملدة 
٣ ســنوات / ١٠٠٫٠٠٠ كم بشكل قيايس من الرشكة 
الصانعة. وتتميز الســيارة بكابينــة رحبة وابتكارات 
تعزز مســتوى الراحة إىل جانــب انخفاض تكاليف 
الصيانــة والفعالية يف اســتهالك الوقود والعديد من 

جوانب التميز األخرى املتوفرة يف السيارة.

ؤية مسقط - الرُّ
َشهد معرُض السيارات القدمية ”صالون ريرتو موبيل 
٢٠١٧“ الظهــوَر العامليَّ األوَّل لســيارات ”الند روفر 
كالسيك“، التي تمَّ تجديدها بالكامل وبحرفية عالية، 

.“Reborn”  يف إطار برنامج
ــر برنامــج رينــج روفــر «Reborn» للعمالء  ويوفِّ
املحتملــني فرصة فريدة لــرشاء ســيارة رينج روفر 
تقليديــة ونــادرة مبارشة من الند روفر كالســيك يف 
اململكــة املتحــدة. وجاء إطالق برنامــج رينج روفر 
Reborn بناء عىل النجاح الكبري بعد طرح سيارة الند 
روفر سرييس I Reborn العام املايض. واستمتع زوار 
 XKSS املعرض أيضاً بالعرض األول لســيارة جاكوار
«الجديــدة األصليــة“ يف أوروبا، بعــد النجاح الكبري 
عند تقدميها لإلعالميني يف متحف بيرتســون يف لوس 
أنجلــوس يف نوفمرب ٢٠١٦، وتعترب الســيارة املذهلة 
باللون األخرض شــريوود تحفة هندســية تم تصميم 
تسع سيارات منها فقط لتسليمها للعمالء حول العامل 
يف عام ٢٠١٧. وخالل مشــاركتها يف معرض السيارات 
القدمية ”صالون ريــرتو موبيل“ املنعقد يف العاصمة 
الفرنســية باريس خــالل الفرتة بــني ٨ و١٢ فرباير، 
استعرضت جاكوار الند روفر كالسيك أول نسخة تم 

تجديدها بالكامل يف املصنع من طراز E-type كوبيه 
ذات السقف الثابت. وتم تقديم هذه السيارة ذات 
امللكية الخاصة واملسجلة يف فرنسا عام ١٩٦٢، باللون 
الرمادي الفاتح، مع إجراء تعديالت شاملة عىل ناقل 
الحركة ومحركها األصيل بسعة ٣٫٨ لرت. ووظف فريق 
الند روفر كالسيك خرباتهم التي متتد لعقود يف مجال 
الهندســة والتصميم، لتقديم أول ســيارة رينج روفر 
مجددة تم اختيارها بعناية من سيارة من طراز رينج 

روفر كالسيك تعود لعام ١٩٧٨.
وتخضع كل ســيارة رينــج روفــر Reborn لعملية 

تجديد شــاملة حســب املواصفــات األصلية ملصنع 
الرشكة يف الســبعينيات وباســتخدام أجزاء من الند 
روفر كالســيك للمحافظة وحامية اللمســة األصلية 
للســيارة. وســيقدم فريــق النــد روفــر املتخصص 
بعمليــات التجديــد النصــح للعمالء حــول أفضل 
الخيــارات املتاحة للســيارات األساســية من حيث 
إمكانية التحصيل وأرقام الشاسيه املفضلة والصفات 
الفريــدة. وتبدأ أســعار عمليات التجديــد الكاملة 
لسيارات رينج روفر Reborn من الند روفر كالسيك 

من ١٣٥ ألف جنيه اسرتليني.
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اخَتَتمْت الرشكة العامة للســيارات -املوزِّع الرسمي 
لســيارات ميتسوبييش يف الســلطنة- الرحلة الرابعة 

للمغامرة الصحراوية الشهرية «فريق باجريو».
مت خــالل عطلة نهاية  وشــارَك يف الرحلة -التي ُنظِّ
األســبوع الثاين من فرباير- ٢٤٠ شخصا يف ٥٢ سيارة 
باجريو تابعة لعمالء ميتسوبييش، فضال عن مشاركة 
٦ ســيارات باجريو تابعة لفريق ميتسوبييش املرشف 
عــىل الرحــالت؛ حيث اســتمتع املشــاركون بقضاء 
أوقــات رائعــة يغمرهــا روح التحــدي والتنافــس، 
وتســعى الرشكة العامة للســيارات مــن خالل هذه 
الرحــالت إىل إتاحة الفرصة ملالــيك باجريو ومحبيها 
لتجربة املتعة الحقيقية ملغامرة الصحراء مع السيارة 
األقــوى واملصممــة لخــوض تحديات ميتســوبييش 
باجــريو. ونظراً لإلقبــال الكبري عىل هــذه الرحالت، 
تم تقســيم مغامرات فريق باجــريو الصحراوية هذا 
العام إىل أربع رحالت، حيث اختتمت الرشكة العامة 
للســيارات الرحلة الرابعة واألخرية، وســيتم تنظيم 
الرحالت للموســم القــادم خالل الربــع األخري من 
هــذا العام. وقال مانوج رانــدي املدير العام للرشكة 
العامة للسيارات: ”نسعى دامئًا يف الرحالت السنوية 

للمغامرة الصحراوية الشــهرية ”فرق باجريو“ إلتاحة 
الفرصــة لعمالئنــا الكــرام لتجربة قــدرات باجريو 
الحقيقية يف الطرقات الوعرة والكثبان الرملية، ولكن 
تحت إدارة وإرشاف فريق ميتســوبييش املشارك يف 
رحالت مغامرات باجريو لضامن ســالمتهم، وهذا بال 
شك هو أحد أسباب النجاح الكبري والشعبية الواسعة 
للمغامــرة الصحراويــة عاًمــا بعد عــام، ويف الواقع 
حظيت جميع رحالت املغامرة هذا العام بنجاح كبري 

حيث وصــل إجاميل عدد املشــاركني فيها إىل ١٠٠٠ 
مشارك يف ٢٢٠ مركبة باجريو“.

وشــهدْت الرحلة الرابعة واألخــرية -والتي انطلقت 
مــن صالة عرض ميتســوبييش يف صبــاح ١٠ فرباير- 
مشــاركة أكرث من ٢٤٠ من عمالء ميتسوبييش، حيث 
انطلقوا إىل الصحراء يف ٥٢ مركبة تحت ارشاف فريق 
ميتســوبييش، واّتبــع جميع املشــاركني يف الرحلتني 

مساًرا تم تحديده مسبقاً نحو مخيم الرمال.

ؤية مسقط - الرُّ
مُتثِّــل CT٦ انعكاســاً لتوجهات كاديالك يف إعادة رســم 
معايري ســيارات الســيدان فارهــة الفخامة عــرب إدخال 
تقنيــات جديدة تم تطويرهــا لتحقيــق أداء دينامييك، 

وفعالية، ورشاقة، مل ُتشهد مسبقاً يف هذه الفئة.
وبفضــل التصنيع الحديــث وطرق التصميــم الريادية، 
استطاعت CT٦ تحقيق أداء دينامييك، وفعالية، ورشاقة، 
مل ُتشــهد مســبقاً يف هذه الفئة. الفاخرة من السيارات. 
وتهدف ســيارة CT٦ منــذ اطالقها يف العــام ٢٠١٦ إىل 
إحــداث تجديــد عىل مســتوى مجموعــة العمالء من 
الفئة املعتربة ملحبي ســيارات سيدان الفاخرة وتوسيعها 
لتطــال فئات عمريــة مختلفة. وتقــدم CT٦ بطرازاتها 
الفخم، الفخم برمييوم، بالتينوم املمتاز أحد أكرث هياكل 
الســيارات تطوراً يف قطاع صناعة السيارات. حيث صمم 
هذا الهيــكل ببنية من األملنيوم الكثيــف الذي يحتوي 
عــىل ١١ مادة مختلفــة تدعم القــوة واألداء والفعالية. 
وتعترب بنية CT٦ القوية وخفيفة الوزن أســاس رشاقتها 
التنافســية يف هذه الفئة، معززة بنظــام الدفع الرباعي 
املتواصل عند الطلب، والتوجيه الخلفي النشــط، ونظام 

التحكم املغناطييس بالقيادة يف نظام الشــايس النشــط 
املتوفــر اختياريــاً. ومتكنت كاديالك من حشــد أحدث 
ما توصلــت إليه إبداعاتهــا التكنولوجية لوضعها ضمن 
املقصورة، إضافة إىل تضمن املقصورة لنظام آبل كاربالي، 
أنظمة كامريا املرآة العاكســة، وتكنولوجيا الرؤية الليلية 
املعززة، ونظام الصوتBose® Panaray® الريادي مع ٣٤ 
ســامعة. وتوفر كاديالك CT٦ لسائقيها مستويات أعىل 
من التشــارك عرب تقنيات تجعلهــم عىل دراية أكرب بكل 
ما يحيط بهم، فضًال عن أنظمة شاســيه تتضمن تقنيات 

نشــطة تضمن أقىص قــدرات التحكم ضمــن مختلف 
ظروف القيادة، ومحركات أبرزها املحرك مزدوج التريبو 
الجديد كليــاً من كاديالك، والقادر عىل تزويد الســائق 

بالقوة الفورية عند الطلب. 
 Vوتأيت الفئة الفخمة مبحركني تتضمن محرك كاديالك ٦
ثنايئ التريبو سعة ٣٫٠ لرت بقوة تقّدر مبعدل ٤٠٠ حصان 
وعزم دوران يبلغ ٤٠٠ رطل يف القدم (٥٤٣ نيوتن/مرت). 
أما املحرك الجديد كلياً V٦ سعة ٣٫٦ لرت فيوّلد قوة تبلغ 

٣٣٥ حصاناً.

ؤية مسقط - الرُّ
مْت نيســان ُعامن -من بيت سهيل بهوان للسيارات-  نظَّ
مؤخــرا، ”تحدي أميــال ألتيام“؛ بهدف خلــق مزيد من 

الوعي بأن نيسان ألتيام اقتصادية  يف استهالك الوقود.
قْت نيســان ألتيــام الفائزة -بقيــادة هاجر محمد  وحقَّ
الــربواين- ٢٩٫٥ كم لكل لرت من الوقود. وســعدت هاجر 
محمد الربواين بتجربتها الشــاملة يف التعامل مع ســهيل 
بهوان للســيارات وصنفت الرشكة بتقديــر ”ممتازة“ يف 
جميــع اإلدارات. وقطعت هاجر بالفعل مســافة ١٢٠٠ 
كيلومرتا بعد تســلمها لنيسان ألتيام الجديدة يف ١٩ يناير 
٢٠١٧ وقيمت السيارة كمنتج ممتاز وأشادت مبحرك ٢٫٥ 
لرت؛ ملا يتميز به من تســارع قوي وكفاءة الوقود املمتازة. 
كام أشادت باملقاعد األمامية والتي قالت إنها ”هي األكرث 
راحــة يف فئتها“. وقالت إنَّ نيســان ألتيام أفضل ســيارة 
ميكــن امتالكها يف هذه الرشيحة. وأضافت وهي تشــعر 
بالســعادة بعدما حققت مســافة ٢٩٫٥ كم لكل لرت من 
الوقــود يف ”تحدي أميال ألتيام“: إنَّ هذا االنجاز هو خري 

دليل عىل كفاءة  ألتيام يف قلة استهالكها للوقود.
ويأيت نظم ”ســباق تحدي األميال“ يف صالة عرض نيسان 

بالقرم كجزء من مبادرة املســؤولية االجتامعية لســهيل 
بهوان للســيارات. ويف العام املايض نظمت سهيل بهوان 

للسيارات ”تحدي أميال سنرتا“ عرب السلطنة.
وشــهد ”تحدي أميال ألتيام“ مشاركة قوية ألكرث من ٣٠ 
فرد من ُمالك نيسان ألتيام الذين انطلقوا يف هذا  السباق 
مــن صالة عرض القــرم. ثم توجهوا عىل مســار الطريق 
املصمم مســبقا مبســافة ما يقــارب ١٤٠ كم من معرض 
القــرم إىل مخرج بركاء عىل الطريق الرسيع والعودة مرة 
أخرى. وقال مســؤول كبري من ســهيل بهوان للسيارات: 

”أثبتــت ســيارات الــركاب من نيســان تقديــم كفاءة 
اقتصاديــة رائدة  يف قلة اســتهالكها للوقود يف فئتها من 
الســيارات، نيسان ألتيام الجديدة ســيارة فريدة تدفعك 
لتمتلكهــا يف ُعامن؛ ونحن ســعداء لالســتجابة التي حاز 
عليها ســباق ”تحدي أميال ألتيــام“. كمجموعة رشكات 
تتميز باملســؤولية، فنحن يف ســهيل بهوان للســيارات، 
نشعر أنه من واجبنا أن التعامل مع العمالء ومساعدتهم 
عىل فهم وتقدير عادات القيادة السليمة التي من شأنها 

تعمل عىل تعزيز الكفاءة يف استهالك الوقود“.

ؤية مسقط - الرُّ
ُتواِصــل مرســيدس-بنز ُعــامن َطْرح عروضهــا املميزة 
لعمالئهــا الراغبــني يف اقتنــاء إحدى طــرازات الكوبيه 
م لهم مكافــآت قيمة عند  والكابريوليــه؛ حيــث تقــدِّ
ن العرُض املستمُر حتى ٣٠ أبريل ٢٠١٧  رشائها. ويتضمَّ

مكافأة نقدية بقيمة ٢٠٠٠ ريال ُعامين، مع صيانة ملدة 
٤ أعوام أو ملســافة ٦٠٠٠٠ كم، مع ضــامن ملدة ثالثة 
أعــوام غري محدودة املســافة، وخدمة املســاعدة عىل 

الطرق ملدة عام واحد.
وَيْرسِي هذه العرض الجديد عىل تشكيلة من السيارات 
تتضمن أيقونتي الكابريوليه من طراز AMG C٣٠٠، و

 ٤٠٠ CLS ونجامت الكوبيه من طرازات ،AMG ٤٠٠ E
AMG (Designo)، و CLS ٦٣ AMG. وقال لورانس 
جود الرئيس التنفيذي ملرســيدس-بنز ُعامن: ”نســعى 
دامئاً إىل إثراء عمالئنا بتجربة قيادة ال تضاهى من خالل 
نجامتنا األيقونيــة من طرازات الكوبيــه والكابريوليه. 
واننا نهدف اىل اســتمرار روعة هــذه التجربة بدءاً من 

رشاء الســيارة الجديــدة وطوال فرتة اســتخدامها. فال 
تقترص فلســفتنا التي تتمحور حول تقديم األفضل وال 
يشء ســواه عىل التصميم واالبتكار والتقنيات الحديثة 
فقط بل تشمل أيضاً امتيازنا يف توفري أعىل مستوى من 
خدمة العمالء عىل اإلطالق“. ويرسي هذا العرض الرائع 
عىل طرازات مختارة من ســيارات الكوبيه والكابريوليه 

التي تتميز كل منها بشخصية فريدة وحضوٍر ال يضاهى. 
وتتألق نجامت الكوبيه مــن طرازات AMG E٤٠٠، و 
AMG، و CLS ٤٠٠ AMG Designo و   ٤٠٠ CLS
AMG CLS ٦٣ بانحناءتها االنســيابية الجذابة وأناقة 
تصميمهــا وفخامتها ذات املالمح العرصية. بينام تطرح 
 Cمرســيدس-بنز أيقونات الكابريوليه من طرازات ٣٠٠

AMG، و AMG C٤٣، و AMG E٤٠٠ لرفــد عمالئها 
بأفضل قيادة عىل اإلطالق وقضاء أجمل األوقات خالل 
موســم الشــتاء الخالب يف ُعامن وهــذا العرض متوفر 
لفرتة محدودة حتى ٣٠ إبريل ٢٠١٧ ويرسي حتى نفاذ 

الكمية ووفقا للرشوط واألحكام املعمول بها.
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صاللة - الرؤية 
نفــذت وزارة القوى العاملة ُممثلــة بفريق التفتيش 
مبحافظــة ظفــار العديد من الحمالت التفتيشــية يف 
العــام املنــرصم ٢٠١٦م، تنفيذاً لسياســة الــوزارة يف 
تنظيم ســوق العمــل وحاميــة العاملــني وأصحاب 
األعامل وُمراقبة تطبيــق أحكام قانون العمل العامين 

والقرارات الوزارية واللوائح املنفذة له.
وشهدت الحملة ضبط ١٦٦٥ عامال مخالفا من القوى 
العاملة الوافدة املخالفة يف محافظة ظفار موزعة بني 
٥٢٧ عامًال هاربــاً من كفيله و١١٣٨عامال مرسحا من 

كفيله أو ال يحمل وثائق أو بطاقات اإلقامة منتهية.
وحســب الحاالت التي تــم ضبطها وحســب قانون 
العمــل العامين فقد تــم ترحيــل ٨٢٩ عامال، كام تم 
التعامل مع البقية كال حســب نوع املخالفة باإلفراج 
عن البعض لتصحيح أوضاعهم أو لعدم ثبوت اُملخالفة 
والبعــض اآلخر متــت إحالتهم إىل الجهــات املختصة 
والبعــض قيــد اإلجــراءات. وقد اســتهدف التفتيش 
خــالل عام ٢٠١٦م الباعة املتجولني والبيع العشــوايئ 
يف األماكن العامة واألسواق واألنشطة واملهن املعمنة 

والظواهر السلبية غري القانونية يف املجتمع.
وقــال عيل بن ناجــي اليافعي ُمديــر فريق التفتيش 
املشــرتك باُملديرية العامة للقــوى العاملة بصاللة إّن 
موظفي فريق التفتيش املشرتك لديهم صفة الضبطية 
القضائية ألداء األعامل املوكلــة إليهم وهذا التفتيش 
ينقسم إىل شقني أساسني أولهام يأخذ الصفة املنتظمة 
واليوميــة عىل املنشــآت للتأكد من ســالمة تطبيقها 
ألحــكام قانــون العمل العــامين وأن القــوى العاملة 
الوافدة التــي تعمل لديها مرخص لها بالعمل يف تلك 
املنشــآت، أما الشق اآلخر من التفتيش فيأخذ الطابع 
الفجايئ حسب متطلبات العمل ويبنى عىل البالغات 
اُملقدمــة للــوزارة عىل الخط الســاخن، أو شــكاوي 
املواطنــني مبــارشة أو الحمالت التفتيشــية التي يتم 
التنسيق فيها مســبقاً مع الجهات املختصة للحد من 
الظواهر السلبية للعاملة الوافدة والتي تعمل بصورة 

غري قانونية وبطريقة عشوائية.
وأضاف اليافعي أنَّ الجهات املختصة التي تتعاون مع 
وزارة القــوى العاملة  لها دور كبري يف تســهيل مهام 
الفريــق للقيام بواجباته والعمــل املنوط به كاالدعاء 
العام ورشطة عامن السلطانية وبلدية ظفار واملديرية 
العامــة للزراعــة والرثوة الســمكية (فريــق الرقابة 

السمكية) وحامية املســتهلك والجهات األخرى ذات 
الصلة ُكًال حســب اختصاصه، أمــا فيام يتعلق بخطة 
العمل للعام الحايل ٢٠١٧م ، هناك خطة عمل تشمل 
كافــة الواليــات باملحافظة وترتكز هــذه الخطة عىل 
مواصلة ما تم تحقيقه يف القضاء عىل العاملة املرسحة 
والتــي تعمل بصفة غــري قانونية كام تهدف إىل خلق 
فرص عمل للقوى العاملــة الوطنية من خالل مراقبة 

ومتابعة األنشطة واملهن اُملعمنة.
وناشد اليافعي أصحاب األعامل عدم إتاحة املجال أو 
تشغيل للقوى العاملة الهاربة واملرسحة من كفالئهم 
أو القيام بتشغيلهم يف األنشطة واملهن املعمنة وذلك 
حتى ال يتــم تعريضهم للمســاءلة القانونية كام أكد 
عىل أهمية تجديــد بطاقات العاملة املنتهية وأن يتم 
ذلك حــني انتهائها ُمبارشة حيــث إّن التأخري يف ذلك 
ُيعرض العامل للضبــط واملخالفة لقانون اإلقامة، كام 
أركز عىل أهمية وجود كشوفات تحويل رواتب القوى 
العاملة لدى أصحاب األعامل حيث إن بعض الحمالت 
التفتيشــية تكون يف الفرتة املســائية أو أيام اإلجازات 
ويتــم فيها ضبط عاملة وافدة تعمل لدى الغري بدون 
إذن من كفيلها أو علمه وأن الوثائق واملســتندات مع 
صاحب العمل توضح وجــود عالقة عمل حقيقية أو 
عدمه وتخيل املســؤولية مــن اُملخالفة املرتتبة؛ حيث 
إن االلتزام بأحكام قانون العمــل والقرارات الوزارية 
واللوائح اإلرشادية هي باب استقرار العمل يف منشآت 
القطــاع الخاص وضامن الحقــوق ألطراف العمل، إن 
تعــاون املواطنني واملقيمني وأصحــاب األعامل يخلق 

بيئة عمل منظمة وسوق عمل منظم.

مسقط – الرؤية 
نفّذت الهيئة العامــة للكهرباء واملياه 
أمــس بالتعــاون مــع الهيئــة العامة 
للدفاع املدين واإلســعاف ورشطة ُعامن 
السلطانية مترين إخالء وهمي يف إطار 
الجهود املبذولة لتدريب املوظفني عىل 
التَّعامل وإدارة حاالت الطوارئ بشتى 
أنواعها بطــرق منظمة من أجل قياس 
مدى جاهزية فرق الطوارئ وجاهزية 
معدات وأنظمة الســالمة والطوارئ يف 
املبنى وكذلك مدى استعداد وجاهزية 
املوظفني والعاملني يف املبنى ملثل هذه 
الحــاالت الــوارد وقوعهــا يف أّي وقت 
ُممكن، وكذلك الحد من وقوع خسائر 
برشية أو مادية كاملمتلكات التي دامئاً 

ما تسببها حاالت الطوارئ اُملختلفة،
وتجاوب املوظفــون مع عملية اإلخالء 
اُملفاجئ بشكل ُمنظم ساهم فيه رجال 
الدفاع املدين واملختصون بدائرة الجودة 
والصحة والســالمة إضافــة إىل مرشيف 
الســالمة يف املبنى، وقد أثبت تدريب 
اإلخالء ُقــدرة املوظفني عــىل التَّعامل 
مع مثل هذه الحــاالت الوارد حدوثها 
يف بيئــة العمــل عــن طريــق التوجه 
املبــارش إىل املواقع اآلمنة خارج املبنى 

واســتخدام مخارج الطوارئ الصحيحة 
للخروج والتوجه بشــكل منظم ساعد 
اإلطفائيني واملسعفني من الدفاع املدين 
بكل  وأدوارهم  للقيــام مبســؤولياتهم 
يرس عــىل التعامــل مع هــذه الحالة 
الطارئة وفق خطط وأنظمة ومتطلبات 
خطــة الطــوارئ والذي يضمــن إنهاء 
الحالــة يف توقيــت قيايس وُيســهم يف 
تقليل حجم الخسائر البرشية واألرضار 

يف املمتلكات.
وقــد أعدت دائــرة الجــودة والصحة 
والســالمة خطــة شــاملة للتعامل مع 
الكــوارث والحاالت الطارئــة اُملختلفة 
والتــي تــمَّ اعتامدها من قبــل هيئة 
الدفــاع املــدين واإلســعاف، تتضمــن 
كيفية إخالء مباين الهيئة من شــاغليها 
يف الحــاالت الطارئــة واتخــاذ كافــة 
اإلجــراءات الالزمــة لتأمني ســالمتهم 
وكفالــة الطأمنينة واالســتقرار واألمن 
لهم يف إطــار الجهود املبذولة لتدريب 
املوظفني عىل التعامــل وإدارة حاالت 
والزالزل  كالحرائق  املختلفــة  الطوارئ 
والفيضانات بطــرق منظمة للحد من 
وقــوع إصابات وخســائر برشية أو يف 
املمتلكات التي غالباً ما تسببها حاالت 

الطوارئ.

مسقط – الرؤية 
تبدأ الســلطنة األحد اُملقبل، ُممثلة باملؤسسة العامة 
للمناطــق الصناعيــة، ُمشــاركتها يف معــرض الخليج 
لألغذيــة جلفود ٢٠١٧، أحد أكرب املعــارض التجارية 
الســنوية لألغذية والضيافــة يف العامل، والــذي ُيقام 
خالل الفــرتة من ٢٦ فرباير وحتــى ٢ مارس يف مركز 
ُديب التجاري العاملي بدولة اإلمارات العربية اُملتحدة.

ويشــهد معرض «جلفود ٢٠١٧» مشاركة ١٢٠ جناحاً 
وطنياً مبا فيها مالطا وفنلندا وســلوفاكيا التي تسجل 
مشــاركتها األوىل يف املعرض، ومن بني عرشات اآلالف 
من الــزوار املتوقــع حضورهم، سيســتقبل املعرض 
مجموعــة من رؤســاء الــدول والوزراء واملســؤولني 
الحكوميــني وُممثيل االتحــادات الوطنيــة التجارية 
اُملهتمــني بتوقيــع اتفاقيــات تجاريــة ثنائيــة تعود 
بالفائــدة واألربــاح عــىل بلدانهــم، كام يســتضيف 
معرض «جلفود ٢٠١٧» أكرث من ٥ آالف رشكة محلية 

وإقليمية وعاملية مــن ١٢٠ دولة، حيث تعرض هذه 
الــرشكات مئات اآلالف من منتجات األغذية الجاهزة 

واملرشوبــات. وقال حمود بن عبد الله البلويش مدير 
دائــرة املنتج الُعــامين باملديريــة العامة للتســويق 

واإلعالم يف املؤسســة العامة للمناطــق الصناعية إنَّ 
املؤسســة وللعام الخامس عىل التــوايل حرصت عىل 
التواجد يف هذه التظاهرة العاملية من خالل التوسعة 
اُملستمرة ملشــاركتها فيام يتعلق باملساحة املحجوزة 
وكذلــك نوعية املشــاركني مقارنة باألعــوام املاضية، 
وذلــك ملنح الــرشكات واملصانع العامنيــة فرصاً أكرب 
إلبراز منتجاتها والتعريف بها يف هذا الحدث العاملي 
املهم، والذي يحظى بإقبال كبري من ُمختلف شــارئح 

املجتمع االقتصادي الدويل.
وتســعى املؤسسة من خالل ركن الســلطنة املشارك 
يف املعرض إىل إبراز الجــودة العالية التي وصلت لها 
املنتجــات العامنية ومــا تلقاه من إقبــال كبري عليها 
داخل أســواق الســلطنة وخارجها، وبالتــايل تحقيق 
أهــداف الحملة الوطنية لرتويــج املنتجات العامنية 
«ُعامين» مــن خالل التعريــف باملنتجــات العامنية 
خــارج حدود الســلطنة وإيجاد منافذ ومســتهلكني 
ُجدد لها عىل املســتويني اإلقليمــي والعاملي بعد أن 

نجحــت املؤسســة خالل األعــوام املاضيــة يف تنفيذ 
حملة تسويقية محلية مكثفة لهذه املنتجات تنّوعت 
بني األنشــطة التعريفية واملعــارض املتنقلة يف جميع 
ُمحافظــات الســلطنة، وكذلك املســاهمة يف تنظيم 
معــارض املنتجات العامنيــة «أوبكس» يف عدة مدن 

خليجية وإقليمية.
وأضاف البلويش: تشارك تحت مظلة املؤسسة العامة 
للمناطــق الصناعية هــذا العام عدد مــن الرشكات 
واملصانع العامنية املتخصصــة يف قطاع صناعة املواد 
الغذائيــة، أبرزها رشكــة دواجن ظفــار، رشكة الصفا 
لألغذية، الرشكة العامنية للزيوت النباتية ومشتقاتها، 
مصنع األلبــان الحديثــة، رشكة صاللــة للمعكرونة، 
رشكة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها، رشكة مطاحن 
صاللــة، املصنع الُعــامين للمــواد الغذائيــة، ورشكة 
حلويــات ُعامن، وســتقوم هذه الــرشكات من خالل 
تواجدهــا طيلة أيام املعرض بإطالع الرشائح املختلفة 
من الزّوار الذين يتوافــدون من مختلف أنحاء العامل 

عىل املنتجات التي تقوم بتصنيعها بأحدث التقنيات، 
باإلضافــة إىل فرصة تعــرف الــرشكات العامنية عىل 
تجربة املنتجات العاملية التي تنتجها الرشكات املامثلة 
يف قطــاع األغذيــة والضيافة  والتطــور الذي وصلت 
إليــه هذه املنتجات من حيــث التقنية الحديثة التي 
تســتخدم يف صناعتها وكذلك طرق تغليفها وتقدميها 

للمستهلكني.
وأشــار البلويش إىل أنَّ املسؤولني يف املؤسسة العامة 
للمناطــق الصناعية ســيقومون بالتعريف بالفرص 
االســتثامرية املتاحــة أمــام املســتثمرين وأصحاب 
األعــامل وُممثيل الرشكات واملصانــع املتواجدين يف 
معــرض الخليــج لألغذية جلفــود ٢٠١٧، إضافة إىل 
عرض امليزات والتســهيالت التي تتمتع بها املناطق 
الصناعية التابعة للمؤسسة بصورة خاصة والسلطنة 
بصــورة عامــة ومحاولة جذب اســتثامرات جديدة 
والبدء يف توطني مشــاريع تساهم يف دعم االقتصاد 

العامين.
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- التعرف على مفهوم الرصد وأهميته وآلياته .

- التـدرب على خطوات الرصد وتحليل المضمون .

- التدرب على معرفـــة الخصـائص النفسيـة 
لوسائل ا2عالم.

- استعراض أحدث النظريات في أساليب الرصد.

- االطالع على أهم نماذج الرصد الحديث.

- معرفة الرصد وأهميته وأنواعه.

- مهارات الرصد والتقاط االخبار.

- تحليل المضمون االعالمي.

- مصادر رصد اFخبار.

- التحليل الكيفي والكمي للرصد االعالمي .

- آليات الرصد اFعالمي.

- الخطوات العملية للرصد اFعالمي.

- استخدام التقنيات الحديثة في الرصد االعالمي .

مدة البرنامج:  5 أيام
وقت البرنامج: 30: 8 ص -  1:30 م 

التاريخ: 2017/ 2/ 26 - 2/3/2017
الرسوم : 250 ريال 

  
يقدمه ا2عالمي الكبير

الدكتـــــور يحيى أبـــــو زكريــــا 

ُيعــد االقتصــاد الرقمي إحدى الطفرات املتســارعة النمو، وقد بات االعتامد عليــه كبرياً يف دول العامل 
اُملتقــدم، إضافــة لدخوله الواســع للُمجتمعات العربية حتى أصبح التســوق اإللكرتوين عرب شــبكات 
التواصل االجتامعي متاحاً للجميع، كام أّن منو الطفرة االقتصادية املعلوماتية يشكل تحديات تستوجب 

تنامي وعي املستهلك ملواكبتها.
كام نجد االهتامم بالتحول الرقمي يف الســلطنة جاٍر يف كافة التعامالت الحكومية لتســهيل اإلجراءات 
عىل اُملتعاملني، ولكن مع ذلك فإنَّ قانون حامية املســتهلك الصادر باملرســوم السلطاين رقم ٢٠١٤/٦٦ 
والقوانني واللوائح اُملتعلقة بحقوق املســتهلك غري كافية وال تلبي الغرض مع التحول الرقمي والتجارة 
اإللكرتونية، وحتى يكون هذا التحول ناجحاً ومحققاً لألغراض التنموية يتوجب علينا اســتيفاء األركان 
والجوانب األساسية ملثل هذا التحول، ويأيت يف ُمقدمة هذه األركان توفري قوانني ُتحدد حقوق وواجبات 
كل من املســتهلك اإللكرتوين واملزود اإللكرتوين املتعاملني مع الخدمات الرقمية، فأحكام قانون حامية 
املستهلك املشار إليه أعاله متتد كمظلة للحامية يف العالقة التي تنشأ بني املزود واملستهلك باملعامالت 

العادية، أو ما ُيسمى بالتقليدية بعيداً عن التقنية.
لذلك ُيعد من الرضوري سن قوانني جديدة تطبق عىل التقنيات الحديثة مبا يختص بحقوق املستهلك، 
كــام أنَّ هــذا التحول أظهــر حقوقاً جديدة للمســتهلك يف العامل الرقمي، كالحق يف عــدم التمييز بني 
املستهلكني بسبب موقعهم الجغرايف، والحق بإنرتنت ذي طبيعة مفتوحة غري خاضع لحدود جغرافية، 
يذكر عىل سبيل املثال يف عام ٢٠١٢ قامت املفوضية األمريكية بعملية رقابية عىل بعض مواقع التجارة 
اإللكرتونيــة التي تبيع األلعاب عرب اإلنرتنــت والكتب وأرشطة الفيديو، وملفات املوســيقى للتحميل، 
وكانت الخالصة أّن أكرث من ٧٥٪ من هذه املواقع ال تحرتم الترشيعات املتعلقة بحامية املستهلك، األمر 
الــذي يدعو إىل القلق وبخاصة يف حالة املســتهلك الذي يكون ضعيفاً (كاألوالد الذين يشــرتون ألعاباً 
عــىل اعتبار أّنها مجانيــة ويتبني الحقاً أنها مدفوعة، أو عىل األقل بعض عنارصها، كأن يشــرتط الدفع 
للتقدم مبراحل اللعبة)، كام وأّن أكرث من ثلث املواقع ال توفر التفاصيل املتعلقة بالعنوان وبالتايل غياب 

الخدمة بعد البيع.
فيجب العمل عىل هذا الجانب من قبل جهات االختصاص لتقنني هذه املسألة، وهي حامية املستهلك 
اإللكــرتوين يف ظل التحول الرقمي والتجارة اإللكرتونية وحامية املســتهلك من التحديات التي تواجهه 
كالــرشوط التعســفية أو املجحفة، والــرشوط التعاقدية يجــب أن تكون واضحة وشــفافة ألن بعض 
املامرســات وجدت مجحفة لحق املستهلك ألّنها تعفي البائع من املسؤولية عن الرضر الالحق بأجهزة 
املســتهلك من جراء التحميل عىل ســبيل املثال، أو ألنها متنع املســتهلك من مامرســة حقه بإعادة أو 
استبدال السلعة محل العيب الواقع عليه، أيضاً مواجهة املستهلك أحياناً لهوية املزود والتي يف الغالب 
ال تتضمن معلومات عن هوية وعنوان املزود وبريده اإللكرتوين وذلك ليتمكن املستهلكون من التواصل 
معهــم إذا لــزم األمر، كام أنَّ من حق املســتهلك الحصول عىل منصة رقميــة تفاعلية متكنه من عرض 

املشاكل التي تواجهه يف التجارة اإللكرتونية وعىل اإلنرتنت بشكل عام. 

نرصة الحبسية 
مديرة الدائرة القانونية بالهيئة العامة 
لحامية املستهلك

عيل اليافعي
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مسقط – الرؤية
يســهم ميثــاق الرائــد يف تقديــم الخدمــات 
والتســهيالت املرصفية اإلسالمية من بنك مسقط 
يف رعايــة منتــدى وقــف ”االقتصاد اإلســالمي 
واالســتثامر االجتامعي“ الذي افتتح أمس تحت 
رعاية معايل الشيخ خالد بن عمر املرهون، وزير 
الخدمة املدنية، بحضور عدد من أصحاب املعايل 
والســعادة واملســؤولني يف القطاعــني الحكومي 
والخاص ومبشاركة نخبة من الخرباء والشخصّيات 

اُملتخصصة يف مجال التمويل اإلسالمي.
وتــأيت مشــاركة ميثــاق للصريفة اإلســالمّية يف 
الحدث من منطلق اسرتاتيجيته يف دعم وإنجاح 
مختلــف الفعاليات واألنشــطة واملؤمترات التي 
تقام بالســلطنة واملشــاركة يف الفعاليات بهدف 
التعريــف باملنتجــات والخدمات والتســهيالت 
التي تقدمها الصريفة اإلســالمية خاصة يف مجال 
التمويــل اإلســالمي، ويعــد تنظيــم املنتدى يف 
السلطنة من األحداث املهمة يف مجال التعريف 
بنظــام التمويــل اإلســالمي ومبختلــف املحاور 
األساســية التــي تدخــل يف الصريفة اإلســالمية 

وإحــدى الخطوات املهمــة يف تعريف املجتمع 
العامين بهذا املجال الحيوي الهام.

ويركــز منتــدى وقف عــىل عدد مــن املواضيع 
واملحاور الهامة وسيتم تنظيم جلسات متخصصة 
حــول تحفيز النمو والتوظيــف من خالل متويل 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة والوقف وجلسة 
أخرى حول التمويل اإلسالمي يف عرص االضطراب 
الرقمــي واملايل واالبتــكار كذلك ســيتم تنظيم 
جلســة تناقش التحديات والفرص لالستفادة من 

إمكانيات الوقف.
ويشهد منتدى وقف مشــاركة متحدثني بارزين 
بهــدف التعريــف بأهميــة الوقــف يف حياتنا 
وبالفرص والتســهيالت التي تقدمها املؤسســات 
املاليــة والتمويليــة لالســتفادة واالســتثامر يف 
الوقف بالشــكل الذي يخدم أفراد املجتمع ومن 
أبرز املتحدثني الشــيخ الدكتور كهالن الخرويص، 
مســاعد املفتي العام للسلطنة، وطارق الفاريس، 
الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق الرفــد، وحليمة 
الهنائية مديرة االستثامر بوزارة الصحة، ومغيث 
شــوكت رئيس وحدة الصريفة اإلســالمية بكلية 
الدراســات املرصفيــة وغريهم من الشــخصيات 

والخرباء الذين سيتحدثون يف منتدى وقف.
وأعرب ســليامن بن حمد الحاريث، نائب الرئيس 
التنفيــذي لألعــامل املرصفيــة اإلســالمية ببنك 
مســقط، عــن ســعادته بتنظيم منتــدى وقف 
االجتامعي“  واالســتثامر  اإلســالمي  ”االقتصــاد 
واعتــزازه برعايــة ميثــاق للصريفــة اإلســالمية 
هذا الحــدث الهام الذي يأيت يف وقت مناســب 
للتعريــف بأهمّيــة الوقف والســهم الوقفي يف 

مجتمعنا حيث سيســاهم املنتــدى يف التعريف 
بالتســهيالت والخدمات واملنتجات التي تقدمها 
املؤسســات املرصفية اإلســالمّية لالســتفادة من 
العوائــد املالية للوقف يف اســتثامرها بالشــكل 
الذي يضمن تحقيق نتائج إيجابية تعود باملنفعة 
والخــري عىل الجميــع؛ مؤكــداً أن ميثاق يحرص 
عــىل دعم مثل هذه املبــادرات املجتمعية التي 
تساهم يف خلق ثقافة العطاء واإلنفاق يف وجوه 
الخري وتطهري النفس واملال ســعيا منه إىل إدراك 
الغايات السامية واملقاصد النبيلة التي من أجلها 
ع الوقــف، والنتائــج االقتصادية واملجتمعية  ُرشِّ

واإلنسانية التي تتحقق بذلك.
وقــال الحــاريث إّن ميثاق للصريفة اإلســالمية 
من بنك مســقط نجح يف تحقيق العديد من 
اإلنجازات خالل الفرتة املاضية وساهم يف تنمية 
وتطوير القطاع املرصيف العامين من خالل طرح 
وتقديم خدمات وتســهيالت مرصفية تتوافق 
مع مبادئ وأحكام الرشيعة اإلســالمية ونحن 
فخــورون باإلنجازات التــي تحققت ونتطلع 
إىل تحقيــق املزيد من النمو والتقدم يف عملنا 
بالســلطنة وخاصة يف مجــال تقديم التمويل 

والتسهيالت املرصفية حيث نجح ميثاق خالل 
الفرتة املاضية من إبــرام عدد من االتفاقيات 
التمويلية مع رشكات ومؤسسات رائدة ونحن 
مســتعدون للتعاون مع مختلف املؤسســات 
ورجال األعامل لتقديم االستشارات والتمويل 
املناســب واالســتثامر يف أموال الوقف، وذلك 
لتحقيــق املزيد مــن النجاحــات واإلنجازات 
التي تعود بالخري واملنفعة عىل أفراد املجتمع، 
مشــرياً الحاريث إىل أّن منتدى وقف سيساهم 
يف فتح آفاق جديدة حول موضوع االستفادة 
من أمــوال الوقــف وإحياء الســهم الوقفي 
بشكل كبري بني أفراد املجتمع متمنياً التوفيق 
والنجاح للمنتــدى وتحقيق األهداف املرجوة 

من تنظيمه.
وكان ميثاق للصريفة اإلسالمية ووزارة األوقاف 
والشــؤون الدينية أطلقوا خالل الفرتة املاضية 
حملة توعوية للتعريف بأهمّية السهم الوقفي 
يف تنمية املجتمعات بهدف حث الجميع عىل 
املشــاركة واملســاهمة فيه وذلــك من خالل 
املســاهمة النقديــة بــأي مبلغ عرب حســاب 
الوزارة املســجل يف ميثاق للصريفة اإلســالمية 

عــىل رقــم الحســاب٠٦١١٠٠٧٧٠٠٧٧٠٠١٧  
وتتواصــل هــذه الحملــة بنجاح ومســتمرة 
لتعزيز دور السهم الوقفي يف خدمة املجتمع، 
كام سعى ميثاق للصريفة اإلسالمية منذ بداية 
تدشــينه إىل حــث املجتمع عــىل العديد من 
أعامل الخري ومن بينها تدشني الحملة الوطنية 
للزكاة بالتعاون مع وزارة األوقاف والشــؤون 

الدينية.
ونفــذ ميثــاق العديد مــن الربامــج اإلذاعية 
والتلفزيونيــة ووســائل التواصــل االجتامعي 
وإقامة املحــارضات التوعوية والتثقيفية. كام 
قــام ميثاق مؤخًرا، بالتعــاون مع جمعية دار 
العطاء بإطالق مبادرة خريّية تهدف إىل جمع 
التربعــات لتجهيز الصفوف الدراســية ما قبل 
التعليم األســايس يف بعض املناطق بالسلطنة 
بدءاً من توفري املســتلزمات الدراســية وطالء 
جدران الصفوف وتأثيثهــا وصوالً إىل تدريب 
املدرســني (املتطوعني)، ويحــرص ميثاق دامئًا 
عىل التفاعل واملشــاركة يف مختلف األنشطة 
والفعاليات التي تساهم يف تنمية املجتمع يف 

مختلف املجاالت والقطاعات.

سليامن الحاريث

مسقط - الرؤية
كســبت عامنتــل ثقــة رشكائهــا يف القطاعات 
املختلفة سواء املؤسسات الحكومية أو يف القطاع 
الخــاص بإبرامها عدد من االتفاقيات والرشاكات 
االســرتاتيجية وذلك بفضل ما متتلكه عامنتل من 
خدمات اتصاالت متطورة وحلول مبتكرة حديثة 
تواكب متطلبات العرص الحايل من حلول لتقنية 
املعلومات والتكنولوجيا وامتالكها شبكة واسعة 
من األليــاف البرصية ممتدة آلالف الكيلومرتات 
مع وجود شبكة بديلة يف حالة حدوث أي طارئ 
إضافــة إىل امتالكها أكرب وأرسع شــبكة للهاتف 
املتنقل ســواء شــبكة الجيل الثالــث والنصف 
والجيــل الرابع التــي تغطي رقعة واســعة من 
املناطق املأهولة بالســكان. وعرب رشكاء عامنتل 
عــن رضاهم التام مبــا متتلكه الرشكــة من بنية 
أساســية متينة من االتصاالت وخدمات وحلول 
مبتكرة عزز ذلك من مكانتها يف قطاع االتصاالت 
بالســلطنة ودورهــا الفّعــال يف رفــد االقتصاد 
الوطنــي وتنويع مصادر الدخــل حتى أصبحت 
رشكة االتصاالت األكرث اعتامدية يف السلطنة وكلل 
ذلك مؤخرًا بتوقيــع اتفاقية تجديد التعاون مع 
هيئة تقنية املعلومات يف مرشوع شــبكة عامن 

الحكومية وربط مزيدا من الجهات والقطاعات 
الحكوميــة األخــرى ببعضها البعــض من خالل 
املواقــع اإللكرتونية ومواصلــة تكملة املنظومة 
للحكومــة اإللكرتونية إضافــة إىل متكني القطاع 
الخاص من اســتخدام خدمات اتصاالت وحلول 
تقنية املعلومات عرب خدمات املكاملات الصوتية 
الثابتــة واملتنقلــة وخدمات النطــاق العريض 
فائــق الرسعة وخدمات انرتنت األشــياء للمدن 
الذكيــة املتكاملــة. وانضمت كربى املؤسســات 
الحكوميــة ورشكات القطــاع الخاص إىل شــبكة 
عامنتل بخدماتها االتصاالت املختلفة كونها متلك 
أوســع شــبكة لأللياف البرصية وأكرثها انتشارا 
لشــبكات الهاتــف املتنقــل وخدمــات النطاق 
العريض لالنرتنت املتنقل، وقامت مجموعة من 
املؤسسات الحكومية ورشكات القطاع الخاص يف 
األشهر الســابقة توقيع اتفاقيات رشاكة رئيسية 
مع عامنتل لبناء شــبكات اتصاالت متكاملة من 

أنظمة االتصاالت وشبكات االنرتنت واملعلومات 
كوزارة الــرتاث والثقافة وهيئة تقنية املعلومات 
والهيئــة العامــة للطــريان املدين واملستشــفى 
الســلطاين والطــريان العــامين ورشكــة ســندان 
للتطوير والرشكات العاملة يف املناطق الصناعية 
والــرشكات ذات النشــاط التجــاري كمجموعة 
ســهيل بهوان ومجموعة ماجد الفطيم والبنوك 
املرصفيــة واملقاهي الشــهرية والــرشكات ذات 
القطاع الفندقي كرشكة موريا للتنمية السياحية 
ومنتجع السيفة ومواصالت لتمكينها من تقديم 
خدمات متطورة للمجتمع ومســاهمتها بصورة 

عامة يف االرتقاء باملجتمع الرقمي.
وتنسجم هذه الرشاكات مع اسرتاتيجية عامنتل 
الجديدة ٣٫٠ للتحول الرقمي والعمل عىل جعل 
معظم املؤسســات والقطاعات العاملة مرتبطة 
بشــبكة موحدة مــن االتصاالت واملشــاركة مع 
األطراف األخــرى يف تكملة منظومــة الحكومة 
نحــو التحــول اإللكرتوين التي بتنعكس بشــكل 
إيجايب عىل القطاعــات األخرى كالقطاع الخاص 
والتجــاري  واالســتثامري  الصناعــي  والقطــاع 
باإلضافة إىل أّن اســرتاتيجية عامنتل ٣٫٠ تهدف 
إىل االبتكار يف املشاريع والخدمات املقدمة التي 

تفوق وتتخطى توقعات املجتمع.

مسقط – الرؤية 
وقعت ميرسة للخدمات املرصفية االســالمية نافذة 
الخدمات املرصفية اإلســالمية ببنــك ظفار مذكرة 
تفاهــم مع هوم ســنرت لتســهيل خيــارات متويل 
الســلع واألثــاث للزبائــن، وذلك يف إطار ســعيها 
املتواصل إلثراء التجربة املرصفية للزبائن من خالل 
تقديم خيارات واســعة من املنتجــات والخدمات 
املتوافقــة مع مبادئ وأحكام الرشيعة اإلســالمية. 
وعقــد حفل التوقيع عىل مذكرة التفاهم مؤخرا يف 
مجمع الواحة بالخوير حيث قام بالتوقيع الفاضل/ 
جمشــيد حمــزة – املدير التنفيذي ورئيس قســم 
التجزئــة املرصفية مبيرسة، وكليف فرميان - الرئيس 
التنفيــذي للعمليــات مبجموعة الندمــارك عامن. 
وحسب االتفاقية، ستقوم ميرسة بدعم زبائن هوم 
ســنرت من خالل متويل الســلع املختارة للمتسوقني 
وفقا لرشوط وأحكام االستحقاق الواردة يف النافذة 
اإلســالمية. وقال كليف فرميان - الرئيس التنفيذي 
للعمليات مبجموعة الندمارك عامن: يف هوم ســنرت 
نسعى لتقديم خدمات اســتثنائية لزبائننا. وهذه 
الرشاكــة مع ميــرسة ســوف تتيح لزبائننــا حرية 
االختيــار من ضمن عدة حلول منزلية شــاملة عرب 
خيــارات التمويل املتاحة.  وقال جمشــيد حمزة، 
املديــر التنفيــذي ورئيس قســم التجزئة املرصفية 
مبيــرسة إّن اتفاقيــة ميــرسة للخدمــات املرصفية 

اإلســالمية مع هوم ســنرت جزء من جهودنا املركزة 
لتقديم خيارات التمويل الســهلة لزبائننا يف جميع 
أنحاء الســلطنة، وســوف تســتمر ميرسة يف عقد 
الرشاكات مع تجار التجزئة املرموقني يف الســلطنة 
لتمكني الزبائن من الحصول عىل السلع واملنتجات 
التي يرغبون يف رشائها باســتخدام برنامج أقســاط 
مرن وسهل الدفع. ويضاف منتج متويل األثاث من 
ميرسة للخدمات املرصفية اإلســالمية إىل املجموعة 
املتنوعــة للحلول املاليــة املتوافقة مــع الرشيعة 
اإلســالمية، والتي هي عبارة عــن منتجات مبتكرة 
وخدمــات هي األفضل من نوعها لتلبية احتياجات 

الزبائــن من التجزئــة والــرشكات، وتتضمن هذه 
الحلــول كل مــن: البطاقات االئتامنيــة، والتمويل 
اإلســكاين، ومتويــل الســّيارات، ومتويــل البضائع، 
والتمويل الشــخيص، والتمويــل التعليمي، ومتويل 
الســفر، وحســاب الجائــزة، وحســاب التوفــري، 
والحســاب الجاري، والودائع الثابتة، وودائع أمني 

ألجل.
وحســاب الطلــب، ومتويــل رأس املال املشــّغل، 
ومتويل املمتلــكات واملعدات واملشــاريع، ومنتج 
الوعد، عالوًة عىل حلول التمويل التجاري ورســالة 

االئتامن ورسالة الضامن.

مسقط – الرؤية
اختتم بنــك التنمية العــامين الربنامج 
التدريبي األخري لنيل الدبلوم  مبشــاركة 
١٢ موظًفا من كافة دوائر البنك بهدف 
إيجاد كوادر وطنية قادرة عىل أن يكون 
لهــا دور مســاند يف تعزيــز العمل يف 
مجال التمويل التنموي، ومتثل الربنامج 
الداخليــة  األول يف دعــم العمليــات 

والخارجية للوظائف املساندة.
واســتهدف الربنامــج تطويــر مهارات 
التعامل مع العميل الداخيل والخارجي 
ســواء املوظف أو املدير أو املســتثمر، 
مع تقديم خدمة عالية الجودة وخطة 
عمل إلنجاز املطلوب بوقت قيايس، مع 
وجود مؤرش قياس لدى املوظف لقياس 
الناتج والســعي لزيادة وعي املوظف 
لإلملام مبهــام وظيفتــه الحالية ودوره 
األســايس بالدائــرة أو الفرع من خالل 
الداخلية  واللوائــح  السياســات  قراءة 

وعكسها عىل واقع العمل واملهام.

ورّكــز الربنامــج الثــاين عــىل اإلرشاف 
وإدارة  والتنظيــم  واإلدارة  واملراقبــة 
الخدمــات، وهــدف إىل التعرّف عىل 
الوظائــف الفنيــة املســاندة، وكذلك 
متكني املوظف مــن األدوار املنوطة به 
يف كل دائرة عىل حدة مع رشح شــامل 
للمهــام لكل أقســام ودوائــر األعامل 
املســاندة مع التوضيح لطريقة تقديم 
بالصورة  املســاندة  واألعــامل  املهــام 
الصحيحــة، واســتيعاب ثقافة التكامل 
الوظيفي. وتناول الربنامج الثالث قراءة 
املالية واملوازنــات وامليزانيات  القوائم 
املالية  بالقوائم  إىل التعريــف  وهدف 
وإعدادها والفروض والسياســات التى 
تحكم إعداد القوائم املالية وأســاليب 
قراءة وتفســري القوائــم املالية، حيث 
هدف الربنامــج إىل متكني املوظف من 
قــراءة القوائم املالية نظرًا ألهمّية هذا 
الجانــب يف العمل البنــيك والتموييل 
وكذلــك قطــاع املشــاريع واألعــامل 

للمشاريع الجديدة والقامئة.

مسقط – الرؤية
شــاركت رشكة النفــط الُعامنية للتســويق يف الحفل 
الختامــي لتكريم الفائزين مبســابقة حرفتي التي تعد 
األوىل مــن نوعها يف الســلطنة عىل مواقــع التواصل 
االجتامعي. وكانت الرشكة أطلقت املســابقة يف نهاية 
٢٠١٦ بالتعــاون مــع هيئة تقنية املعلومــات والهيئة 
العامة للصناعات الحرفية عىل موقع انستجرام بهدف 
تعزيز منو املؤسسات املحلية الصغرية من خالل متكني 
الحرفيني مــن ترويج منتجاتهم وإتاحــة الفرصة لهم 

للتمّيز والنهوض بصناعاتهم نحو مستويات جديدة.
وجــاء تكريم الحكام بناًء عىل معايري مختلفة تشــمل 
مهــارات التواصل، وقدرة الحرفيني عىل إرشاك العمالء 
املحتملني، إضافة إىل مدى االبتكار الذي يظهرونه أثناء 
تســويق منتجاتهم عرب موقع االنســتجرام. وتضمنت 
فعاليات املســابقة اختيار ٦٠ حرفّياً وحرفّية للمشاركة 
يف سلسلة من حلقات العمل الخاصة التي سرتكز عىل 
تعريفهم بأبرز الوســائل املتبعة يف عمليات التسويق 
اإللكرتويّن. وقال جابر بن ســليامن البوسعيدي، مدير 
شؤون رشكة النفط الُعامنية للتسويق: ُيسعدنا اختتام 
فعاليات املسابقة الحرفية األوىل واإلعالن عن الفائزين 
الذين اســتطاعوا التمَيز وإبراز مهاراتهم الحرفية عىل 

مواقع التواصل االجتامعي. ومام ال شــك فيه أّن هذه 
املسابقة تأيت ضمن إطار اسرتاتيجيتنا الهادفة إىل متكني 
املؤسسات املحلّية الصغرية من خالل رفدهم باملهارات 
واملعرفــة الفنّية الالزمــة لتحقيق النجاح املســتدام. 
وإنني عىل ثقة أّن جميع املشــاركني قد اختتموا هذه 
املســابقة فائزين حيث أتيحت لهــم الفرصة لتطوير 
قدراتهم عىل جذب العمالء املحتملني وتعلم املهارات 
واملعــارف التــي ســتعزز مــن منوهــم وتطورهم يف 
املستقبل القريب. وسبق وقادت رشكة النفط الُعامنية 
للتســويق العديد من املبــادرات االجتامعّية بالتعاون 

مع القطاعني العاّم والخاص يف مختلف أرجاء السلطنة، 
وذلك إنطالقاً من حرصها الدائم عىل تنمية املجتمعات 
املحلّية التي تقّدم خدماتها لها. وأطلقت الرشكة عدداً 
مــن برامج ومبــادرات املســؤولية االجتامعّية القَيمة 
مثل حملتــّي ”عطاء“ و ”فرح“ والنســخة الثالثة من 
منافســات بطولة الكنج لكرة القــدم لعام ٢٠١٥. كام 
قامت الرشكة بتأسيس مدرسة نفط ُعامن لكرة القدم، 
إضافة إىل تنظيم بطولة نفط ُعامن لكرة القدم ملدارس 
محافظة مسقط، والتي تّم إطالقها بالتعاون مع وزارة 

الرتبية والتعليم.   

مسقط – الرؤية
كشــف بنك العز اإلسالمي عن تشــكيلة واسعة 
ومتنوعــة من منتجات التمويــل التجاري لألفراد 
التــي تتوافــق مــع أحــكام ومبــادئ الرشيعة 
اإلســالمية والتي تحمل العديد من املزايا الرائعة، 
وذلــك من أجــل تعزيــز طموحــات العمالء يف 
تحقيق أهدافهم التجارية. ويقدم البنك املنتجات 
التجارية املتوافقة مع الرشيعة اإلســالمية حيث 
أصبح بإمكان العمالء الحصول عىل مختلف أنواع 
البضائــع أو املعــدات أو املركبــات أو العقارات 
التجاريــة عن طريــق عقود املرابحــة أو اإلجارة 
أو اإلجــارة املوصوفــة يف الذمــة. وتــّم تصميم 
منتــج التمويل التجاري عــن طريق املرابحة من 
أجل مســاعدة العمالء لتمويــل املتطلبات التي 
يحتاجون إليها يف أعاملهم التجارية مثل املركبات 
أو مواد البنــاء أو األرايض التجاريــة وغريها من 
االحتياجات التجارية األخرى. فمن خالل املرابحة 
أصبــح بإمكان العمــالء الحصول عــىل مختلف 
املعــدات والبضائع بأســعار تنافســية. كذلك تّم 
تصميــم التمويل التجاري القائــم عىل ”اإلجارة“ 
ملســاعدة أصحاب األعامل عىل متويــل أعاملهم 
التجاريــة مثــل رشاء العقــارات، أو متويــل بناء 
األصول عــن طريق اإلجــارة املوصوفة يف الذمة، 

وكل ذلك بأسعار تنافسّية. ووفقا ملبدأ ”املرابحة“ 
يقوم البنك بنــاًء عىل طلب العميل برشاء األصل 
مــن البائع، ومــن ثّم يقــوم ببيعــه إىل العميل 
بســعر التكلفة وربح متفق عليه. ومن مزايا هذا 
املنتــج معرفة العميــل بربح البنك وباألقســاط 
عند التوقيع عىل عقــد املرابحة وعدم تغيري مثن 
املرابحة طوال فــرتة التمويل. كــام أّن إجراءات 
املنتج تتيــح للعميل قبــض البضائــع وامتالكها 

بشــكل فــوري. ويســتند التمويل التجــاري إىل 
مبدأ اإلجارة الرشعــي. ويف عقد اإلجارة يتم منح 
العميل الحق يف اســتخدام العقار أو تأجريه لفرتة 
محددة، يف حني يحتفظ املالك مبلكية العقار. ويف 
التمويل التجاري القائم عــىل مبدأ اإلجارة يقوم 
بنك العز اإلســالمي برشاء العقــار من املطور أو 
البائع ومن ثّم يقوم بتأجريه إىل العميل مع منحه 

الوعد بالبيع يف نهاية مدة اإليجار.

صحار – الرؤية
كــرّم فريــق تعــاون التابــع ملؤسســة الزبري 
العــرشة الفائزيــن يف مســابقة أنــا موهوب 
والتي تّم تدشــينها بالتعــاون مع مركز الوفاء 
لتأهيل األطفــال املعاقني بصحار ومبشــاركة 
مــن مخترب الفنون التشــكيلية ببيــت الزبري 
مســابقة ”أنا موهوب“. وتهدف املسابقة إىل 
دعم املوهوبني من األطفال ذوي االحتياجات 
الخاصة ومتكينهم من املهارات التي ميتلكونها 
يف مجــال الفــن واإلبداع، وغطت املســابقة 
أكرث من ٢٢ مركزًا ومدرســة ذات عالقة بذوي 
االحتياجات الخاصــة وذوي اإلعاقة مبحافظة 

شامل الباطنة ومحافظة جنوب الباطنة.
وتأيت املســابقة يف إطار حرص مؤسسة الزبري 
عىل دعم وصقل مواهــب االطفال من ذوي 
االحتياجــات الخاصة التابعــني ملراكز الوفاء 
االجتامعي، وتأكيًدا عىل أهمّية االهتامم بهذه 
الفئــة التي ميكن أن تضم الكثري من املبدعني 
واملوهوبني يف مجاالت إبداعية وفنية وثقافية 
مختلفة، كام تأيت املســابقة مــن جانب آخر 
تحقيقــا ألهــداف فريق تعــاون املكون من 
موظفي املؤسسة والرشكات التابعة لها حيث 

يســعى الفريق من خالل مناشطه وفعالياته 
ومبادراتــه يف املجتمــع عــىل تعزيــز قيمة 
التعاون بــني موظفي املؤسســة مع بعضهم 

البعض وبينهم وبني مجتمعهم.
وقــال فيصل بن عــيل املنذري نائــب مدير 
دائــرة االتصاالت املجتمعية مبؤسســة الزبري: 
يف مؤسسة الزبري نؤمن بأّن الحراك املجتمعي 
واملبادرات املجتمعية التي تنفذها املؤسســة 
داخــل مجتمعنــا العــامين ينبغــي أن يكون 

للموظفني دور فاعل فيها ويف تنفيذها.
وقد دشنت مســابقة ”أنا موهوب“ يف حفل 
أقيــم خصيصــا للتعرف عىل هذه املســابقة 
ولتكريم بعض املبدعني من طلبة مركز الوفاء 
لألطفــال املعاقــني بصحار، ومــن أجل تهيئة 
الجو وإعــداد املســتلزمات واألدوات الفنية 
لهذه املســابقة، حيث شــارك أكــرث من ٤٥٠ 
طالبا وطالبة من مختلف مراكز ومدارس ذوي 
االحتياجات الخاصة مبحافظتي شامل وجنوب 
الباطنة، وقــد القت مســابقة ”أنا موهوب“ 
رواجا جميــال بني املجتمع بشــكل عام وبني 
الفنانني التشــكليني املبدعني بالسلطنة، حيث 
شــارك يف لجنــة التحكيــم كل مــن الفنانني 
التشــكيليني عالية الفارسية ويوسف النحوي 

وفيصل البلويش ومريم البلوشية.
وقال يحيى بــن درويش البلويش عضو فريق 
تعاون: دشــنت مســابقة ”أنــا موهوب“ يف 
بداية يناير مبشاركة ٨ مراكز من مراكز الوفاء 
االجتامعي مبحافظتي شامل وجنوب الباطنة، 
ولقد حققت املســابقة أهدافهــا وهو تعزيز 
املنافســة بني املشاركني يف املســابقة وتنمية 
مهاراتهــم“ مضيفــا لقد شــهدت املســابقة 
منافســة قويــة بني املشــاركني مــن األطفال 
ذوي االحتياجــات الخاصة. ولقد قامت لجنة 
التحكيــم باختيار ١٠ لوحــات فائزة من بني 
٤٠ لوحــة وصلــت إىل املرحلــة النهائية من 

املسابقة“. 
وقالت مريم بنت حســن البلوشــية: نشــكر 
مؤسســة الزبري عىل استجاباتها من أجل دعم 
املســابقة وبلورتها يف قالب املنافسة الرشيفة 
بني جميــع األطفــال مــن ذوي االحتياجات 
الخاصــة من أجل تحفيزهــم وتنمية مهارات 
األطفــال املوهوبــني يف جميع مراكــز الوفاء 
االجتامعــي يف محافظتــي شــامل وجنــوب 
الباطنة. وأوضحت أن النجاح األســايس لهذه 
املســابقة يرجع إىل فريق تعاون والذي سعى 

منتسبوه منذ البداية إىل إعداد املسابقات.
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