
المنذري يستقبل وفد »الشيوخ« البولندي

بحث أوجه التعاون الثنائي بين السلطنة وبولندا

6 مراسيم سلطانية تتضمن تعديالت على قانون والتصديق 
على اتفاقية باريس وتعيين أعضاء »حقوق اإلنسان«

مسقط - الرؤية

اســتقبل معــايل الدكتــور يحيــى بن 
محفــوظ املنذري رئيس مجلس الدولة 
أمس وفد الجانــب البولندي من لجنة 
الصداقــة الربملانية بــن مجلس الدولة 
ومجلــس الشــيوخ بجمهوريــة بولندا 
برئاســة الســيناتور ميخاو سيفرنسيك، 
وذلــك يف إطــار زيارة الوفد الرســمية 

للسلطنة.
ورّحب معايل الدكتــور رئيس املجلس 
بالوفد، متمنًيا أن تكلل الزيارة بتحقيق 
أهدافهــا املأمولة، ومنوهاً بالدور الذي 
تضطلــع به لجنــة الصداقــة الربملانية 
العامنيــة البولندية يف دعــم العالقات 

بن البلدين الصديقن. 

مسقط - العامنية

أصدر حرضة صاحب الجاللة الســلطان 
قابوس بن ســعيد املعظم- حفظه الله 
ورعاه- أمس 6 مراسيم سلطانية سامية.
رقــم  الســلطاين  املرســوم  يف  وجــاء 
)2019/26( إصدار تعديالت عىل بعض 
أحكام قانــون تصنيف وثائــق الدولة 
وتنظيــم األماكــن املحمية. ومرســوم 
سلطاين رقم )2019/27( بشأن املناطق 
العلمية وغريها من املناطق التخصصية، 
عىل أن ُتنشــأ املناطق العلمية التابعة 

ملجلــس البحث العلمــي، وأي منطقة 
علمية، أو تخصصية أخرى، بعد ُموافقة 
مجلــس الــوزراء، وتتمتع املؤسســات 
والــركات العاملــة يف هــذه املناطق 
والتســهيالت  والحوافــز  باإلعفــاءات 
املنصــوص عليهــا يف امللحــق املرفق. 
واملرســوم الســلطاين رقم )2019/28( 

بالتصديق عىل اتفاق باريس.
واملرســوم الســلطاين رقم )2019/29( 
بتعين أعضــاء اللجنة الُعامنية لحقوق 
املكــرم  اآليت:  النحــو  عــىل  اإلنســان 
الشــيخ عبدالله بن شــوين بــن عامر 

الحوسني رئيًســا، والدكتور سليامن بن 
حمد بن ســيف العلــوي نائًبا للرئيس، 
وخالد بــن يحيى بن محمــد الفرعي، 
والدكتــور الشــيخ شــهاب بــن أحمد 
بــن عــي الجابري، وســعيد بن ســامل 
النعامين، ومحمــد بن أحمد بن محمد 
الرواحــي، وســليامن بــن عبدالله بن 
سعيد الوهيبي، ولبيبة بنت محمد بن 
حمد املعوليــة، وأحمد بن عبدالله بن 
محسن الشنفري، وعايدة بنت شامس 
بن زايد الهاشمية، وميمونة بنت سعيد 
بن راشد الســليامنية، ويارس بن سعيد 

بن حمدان الذهي، وهالل بن ســعيد 
بن حمد الشيذاين، وحمود بن سامل بن 

عبدالله السنيدي. 
واملرســوم الســلطاين رقم )2019/30( 
بتعين الســفري الشــيخ الدكتور غازي 
بن ســعيد بن عبد اللــه البحر الرواس، 
ســفرينا لدى جمهورية فرنســا، ليكون 
ســفريًا لنا فــوق العــادة، ومفوضاً غري 

مقيم لدى جمهورية الربتغال. 
واملرســوم الســلطاين رقم )2019/31( 
بإنشــاء محكمــة ابتدائيــة يف واليــة 
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املرهون يرتأس وفد السلطنة 
باجتامع املنظمة العربية 

للتنمية اإلدارية

مناقشة دور »الحامية 
القضائية للملكية الفكرية« 

يف التنمية
0207

مسقط - العامنية

اســتعرض مجلــس الشــؤون املاليــة وموارد 
الطاقــة أمس مســتجدات املبــادرة الوطنية 
للطاقــة الشمســية، وذلــك خــالل اجتامعه 
الثــاين لهــذا العــام يف مبنــى وزارة املاليــة 
مبســقط برئاســة معايل درويش بن إسامعيل 
البلويش الوزير املســؤول عن الشؤون املالية 
نائــب رئيس مجلس الشــؤون املالية وموارد 
الطاقــة وبحضور أصحاب املعايل والســعادة 

أعضــاء املجلس. واســتعرض املجلــس عدًدا 
مــن املواضيــع، تضمنت تقريرًا عــن اإلقفال 
املبديئ للحساب الختامي للدولة للسنة املالية 
املنتهيــة يف 2018/12/31، وعرضــا مرئيا عن 
التقديــرات املاليــة األولية للســنوات الثالث 
القادمة والتي تســتهدف تحقيق التوازن بن 
اإليــرادات واإلنفاق، وذلك مــن خالل اتخاذ 
عدد من التدابري واإلجراءات. واطلع املجلس 
عــىل بعــض التقاريــر املتعلقة بدراســة أثر 

التضخم العاملي عىل األسعار يف السلطنة.

الرؤية - محمد قنات

كشــف الدكتور أحمد بن ســعيد الشــكيي 
مســاعد املدعي العام أّن عدد قضايا األموال 
العامــة خــالل عــام 2018 بلــغ 124 قضية، 
مقارنــة مع 138 يف عام 2017، مشــريا إىل أّن 
قضايا األموال العامة املتعلقة ببعض موظفي 
وزارة الرتبية والتعليم مل تضمن ضمن التقرير 
الســنوي باعتبــار أّنها وردت يف عــام 2019، 

وأّن التقرير السنوي متعلق بإحصاءات العام 
املــايض 2018، وقال إّن هذه القضايا ال زالت 
قيــد إجراءات التحقيق ومل تحل إىل املحكمة، 
وســيتم إيداعها منضدة القضاء عقب اكتامل 
التحقيــق حولها، وال ينبغي تنــاول أي قضية 
قيد التحقيق وذلك وفقــاً للقانون الذي مينع 

التناول.
جاء ذلك يف املؤمتر الصحفي الســنوي لالدعاء 

العام الذي عقد أمس. 

مسقط - الرؤية

كشــفت وزارة الســياحة أّنــه يجــري العمل 
عىل تجهيز حزم اســتثامرية متكاملة وجاهزة 
للمســتثمر لبــدء املروعــات بــدون أعامل 
وموافقات من جهات أخرى، وتشمل األرايض 
ونــوع املــروع املــراد تنفيــذه واألنشــطة 
الرتفيهيــة املصاحبــة للمــروع بحيــث يتم 
عرضها عىل املســتثمرين يف صــورة متكاملة، 
وذلك حسب ما اقرتحته االسرتاتيجية الُعامنية 
للســياحة.  وناقشــت الــوزارة املخططــات 
التفصيلية للتنمية السياحية مبحافظتي جنوب 
الرقية والداخلية يف إطار برامجها الستعراض 
مراحل خطــط التنمية الســياحية ملحافظات 

السلطنة.

استعراض مستجدات المبادرة 
الوطنية للطاقة الشمسية

االدعاء العام: 124 قضية أموال عامة في 2018

»السياحة« تكشف عن 
حزم استثمارية متكاملة
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مسقط - العامنية

أصدر حرضة صاحب الجاللة الســلطان 
قابوس بن ســعيد املعظــم- حفظه الله 
ورعاه- أمس 6 مراســيم سلطانية سامية 

فيام ييل نصوصها:
مرسوم سلطاين رقم )2019/26( بإصدار 
تعديــالت عــى بعــض أحــكام قانــون 
تصنيــف وثائق الدولــة وتنظيم األماكن 
املحمية. نحن قابوس بن ســعيد سلطان 
ُعامن، بعد االطالع عى النظام األســايس 
الســلطاين  باملرســوم  الصــادر  للدولــة 
96/101، وعــى قانون تصنيــف وثائق 
الدولة وتنظيــم األماكن املحمية الصادر 
باملرســوم الســلطاين رقــم 2011/118، 
وبناًء عى ما تقتضيــه املصلحة العامة.. 
رســمنا مبا هو آت: املــادة األوىل: تجرى 
التعديــالت املرفقة عــى قانون تصنيف 
وثائــق الدولة وتنظيــم األماكن املحمية 
املشــار إليه. املادة الثانيــة: ُيلغى كل ما 
ُيخالــف التعديالت املرفقــة أو يتعارض 
مع أحكامهــا. املادة الثالثــة: ُينرش هذا 
املرســوم يف الجريدة الرسمية، وُيعمل به 
من اليوم التايل لتاريخ نرشه. صدر يف 18 

من شعبان سنة 1440هـ املوافق 24 من 
أبريل سنة  2019م.

مرســوم ســلطاين رقم )2019/27( بشــأن 
املناطــق العلميــة وغريهــا مــن املناطق 
التخصصية، نحن قابوس بن سعيد سلطان 
ُعــامن بعد االطــالع عى النظام األســايس 
للدولــة الصادر باملرســوم الســلطاين رقم 
96/101، وعــى املرســوم الســلطاين رقم  
81/5 بتنظيــم االنتفاع بأرايض الســلطنة، 
وعى قانون اســتثامر رأس املــال األجنبي 
الصادر باملرســوم السلطاين رقم 102/ 94، 
وعى املرســوم الســلطاين رقــم 2003/67 
بتطبيــق قانــون الجــامرك املوحــد لدول 
مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية، 
وعى قانون مجلس البحث العلمي الصادر 
باملرســوم الســلطاين رقم 2010/30، وعى 
قانون الرشكات التجارية الصادر باملرســوم 
الســلطاين رقــم 2019/18، وبنــاًء عى ما 
تقتضيه املصلحة العامة، رسمنا مبا هو آت: 
املادة األوىل: ُتنشأ املناطق العلمية التابعة 
ملجلس البحث العلمي، وأي منطقة علمية، 
أو تخصصيــة أخرى، بعــد ُموافقة مجلس 
الــوزراء، وتتمتــع املؤسســات والرشكات 
العاملــة يف هــذه املناطــق باإلعفــاءات 

والحوافز والتســهيالت املنصوص عليها يف 
امللحق املرفــق. املادة الثانية: ُيلغى كل ما 
يخالف هذا املرسوم، وامللحق املرفق به، أو 
يتعارض مع أحكامهام. املادة الثالثة: ُينرش 
هذا املرســوم يف الجريدة الرسمية، وُيعَمل 
به من اليوم التــايل لتاريخ نرشه. صدر يف: 
18 من شعبان ســنة 1440هـ املوافق: 24 

من أبريل سنة 2019م.
مرسوم سلطاين رقم )2019/28( بالتصديق 
عى اتفاق باريس. نحن قابوس بن ســعيد 
ســلطان ُعامن بعــد االطالع عــى النظام 
األسايس للدولة الصادر باملرسوم السلطاين 
رقم 96/101، وعى املرسوم السلطاين رقم 
94/119، باملوافقــة عى انضامم ســلطنة 
ُعامن إىل بعــض االتفاقيات الدولية، وعى 
اتفــاق باريس املحرر يف باريس بتاريخ 12 
من ديســمرب 2015م، والذي وقعت عليه 
الســلطنة بتاريــخ 22 من أبريــل 2016م 
وبعد العرض عى مجلس الشــورى، وبناًء 
عى ما تقتضيــه املصلحة العامة. رســمنا 
مبا هــو آت: املــادة األوىل: التصديق عى 
االتفاق املشــار إليه وفقاً للصيغة املرفقة. 
املادة الثانية: عى جهات االختصاص إيداع 
وثيقــة التصديق عى االتفاق املشــار إليه 

وفقاً ألحكامــه. املادة الثالثــة: ُينرش هذا 
املرســوم يف الجريدة الرســمية، ويعمل به 
من تاريخ صدوره. صدر يف: 18 من شعبان 
ســنة 1440هـ املوافق: 24 من أبريل سنة 

2019م. 
مرســوم ســلطاين رقم )2019/29( بتعيني 
أعضــاء اللجنة الُعامنية لحقوق اإلنســان. 
نحن قابوس بن ســعيد      سلطان ُعامن، 
بعد االطــالع عى النظام األســايس للدولة 
الصادر باملرسوم الســلطاين رقم 96/101، 
وعى املرســوم الســلطاين رقم 2008/124 
بإنشــاء اللجنة الُعامنية لحقوق اإلنســان 
وتحديد اختصاصاتها، وبناًء عى ما تقتضيه 
املصلحة العامة. رســمنا مبا هو آت: املادة 
األوىل: ُيعــني اآلتيــة أســامؤهم، بصفتهم 
ُممثلني عــن الجهات املنصــوص عليها يف 
املــادة )1( مــن امللحق املرفق باملرســوم 
الســلطاين رقــم 2008/124 املشــار إليه، 
أعضاء يف اللجنة الُعامنية لحقوق اإلنسان، 

وذلك عى النحو اآليت: 
املكرم الشــيخ عبدالله بن شوين بن عامر 
الحوسني رئيًسا، والدكتور سليامن بن حمد 
بن ســيف العلوي نائًبا للرئيس، وخالد بن 
يحيى بن محمد الفرعي، والدكتور الشيخ 

شهاب بن أحمد بن عيل الجابري، وسعيد 
بن ســامل النعامين، ومحمد بــن أحمد بن 
محمــد الرواحي، وســليامن بــن عبدالله 
بــن ســعيد الوهيبي، ولبيبــة بنت محمد 
بن حمد املعوليــة، وأحمد بن عبدالله بن 
محســن الشــنفري، وعايدة بنت شامس 
بن زايد الهاشــمية، وميمونة بنت ســعيد 
بن راشد الســليامنية، ويارس بن سعيد بن 
حمدان الذهيل، وهالل بن سعيد بن حمد 
الشــيذاين، وحمود بن ســامل بــن عبدالله 

السنيدي. 
املادة الثانية: ُينرش هذا املرسوم يف الجريدة 
الرســمية، وُيعمل به مــن تاريخ صدوره. 
صــدر يف: 18 من شــعبان ســنة 1440هـ 

املوافق: 24 من أبريل سنة 2019م.
مرســوم ســلطاين رقم )2019/30( بتعيني 
ســفري غري مقيم. نحن قابوس بن ســعيد 
ســلطان ُعــامن، بعد االطالع عــى النظام 
األسايس للدولة الصادر باملرسوم السلطاين 
رقــم 96/101، وعى قانــون تنظيم وزارة 
الخارجية الصادر باملرســوم السلطاين رقم 
2008/32، وبنــاًء عى ما تقتضيه املصلحة 
العامة. رســمنا مبا هو آت: املــادة األوىل: 
ُيَعنّي الســفري الشــيخ الدكتور غــازي بن 

ســعيد بن عبد الله البحر الرواس، سفرينا 
لــدى جمهورية فرنســا، ليكون ســفريًا لنا 
فــوق العــادة، ومفوضــاً غــري مقيم لدى 
جمهورية الربتغال. املادة الثانية: ُينرش هذا 
املرســوم يف الجريدة الرســمية، ويعمل به 
من تاريخ صدوره. صدر يف: 18 من شعبان 
ســنة 1440هـ املوافق: 24 من أبريل سنة 

2019م. 
مرســوم ســلطاين رقم )2019/31( بإنشاء 
محكمة ابتدائيــة يف والية العامرات. نحن 
قابــوس بن ســعيد ســلطان ُعــامن، بعد 
االطالع عى النظام األسايس للدولة الصادر 
باملرســوم الســلطاين رقم 96/101، وعى 
قانون الســلطة القضائية الصادر باملرسوم 
السلطاين رقم 99/90، وبناًء عى ما تقتضيه 
املصلحة العامة. رســمنا مبا هو آت.. املادة 
األوىل: ُتنشــأ محكمــة ابتدائيــة يف والية 
العامرات. ويحدد مقــر ونطاق اختصاص 
املحكمة بقرار من رئيس مجلس الشــؤون 
اإلدارية للقضاء. املــادة الثانية: ُينرش هذا 
املرسوم يف الجريدة الرسمية، وُيعَمل به يف 
األول من شهر أكتوبر 2019م. صدر يف: 18 
من شعبان ســنة 1440هـ املوافق: 24 من 

أبريل سنة 2019م.

6 مراسيم سلطانية تتضمن تعديالت على قانون والتصديق على 
اتفاقية باريس وتعيين أعضاء »حقوق اإلنسان« وتعيين سفير

مسقط - الرؤية

اســتقبل معــايل الدكتور يحيى بــن محفوظ 
املنــذري رئيــس مجلــس الدولــة أمس وفد 
الجانب البولندي من لجنة الصداقة الربملانية 
بني مجلس الدولة ومجلس الشيوخ بجمهورية 
بولندا برئاســة الســيناتور ميخاو سيفرنسيك، 
وذلك يف إطار زيارة الوفد الرسمية للسلطنة.

ورحب معــايل الدكتور رئيس املجلس بالوفد، 
متمنًيــا أن تكلــل الزيارة بتحقيــق أهدافها 
املأمولــة، ومنوهــاً بالدور الــذي تضطلع به 
لجنة الصداقة الربملانية العامنية البولندية يف 
دعم العالقات بني البلديــن الصديقني. وأكد 
معاليه أهميــة الزيارات املتبادلــة يف تعزيز 
العالقات الثنائية، وتبــادل الخربات يف مجال 
العمل الربملاين بني املجلســني، مشــريا يف هذا 
السياق إىل أنَّ العام املنرصم شهد عدة زيارات 
بني الجانبــني تم خاللها مناقشــة التعاون يف 
املجاالت االقتصادية والثقافية وغريها، واعترب 
معاليه ذلك تأكيداً لحرص اللجنة عى تحقيق 

نتائج طيبــة تخدم مصالــح البلدين. وأعرب 
معاليــه عن تطلعــه إىل املزيد مــن التطوير 
ملجاالت التعاون الثنايئ يف ظل اآلفاق الواعدة 
لتعزيزها يف املجــاالت االقتصادية والتجارية 
والعلميــة والربملانيــة. جــرى خــالل اللقاء 
استعراض أوجه التعاون املشرتك بني البلدين، 
والتأكيد عى دور الزيارات املتبادلة يف تطوير 
العالقــات الثنائية، إضافــة إىل تبادل وجهات 

النظــر حــول عــدد مــن القضايــا اإلقليمية 
والدولية ذات االهتامم املشرتك.

من جانبه، نوه الســيناتور ميخاو سيفرنسيك 
رئيــس لجنــة الصداقــة العامنيــة البولندية 
مبجلس الشيوخ البولندي، مبا تشهده السلطنة 
من نهضة تنموية شــاملة، مشــيدا بجهودها 
يف الحفــاظ عى اســتقرار املنطقة واإلســهام 
يف صــون األمن والســلم الدوليني وذلك وفق 

سياســة خارجيــة حكيمة تســتند إىل الرؤية 
الســديدة لحرضة صاحب الجاللة الســلطان 
قابوس بن سعيد املعظم- حفظه الله ورعاه-. 
وقال إنَّ العالقــات الثنائية مقبلة عى املزيد 
من االزدهــار يف ظل االهتامم الكبري من قبل 
البلديــن بتعزيز التعاون املشــرتك وتوســيع 
مجاالتــه. إىل ذلك؛ عقدت لجنة الصداقة بني 
مجلــس الدولــة ومجلس الشــيوخ البولندي 

جلســة مباحثات رسمية برئاســة املكرم سامل 
بن إسامعيل سويد رئيس الجانب العامين من 
اللجنة، والســيناتور ميخاو سيفرنسيك رئيس 
الجانب البولنــدي وبحضور أعضــاء اللجنة. 
وأبرز املكرم ســامل بن إســامعيل ســويد دور 
اللجنة يف تطوير العالقات بني البلدين والدفع 
بها إىل آفاق أرحب من خالل السعي املستمر 
لتوطيد التعاون املشرتك يف مختلف املجاالت، 

معرًبــا عن أمله يف أن تســهم الزيارة يف دعم 
العالقات بني البلديــن. وقال إنَّ التواصل بني 
مجلــس الدولــة ومجلس الشــيوخ البولندي 
يعكس ما يجمــع البلدين من عالقات طيبة، 
مؤكدا أهمية الدبلوماســية الربملانية ودورها 

يف تعزيز التعاون املشرتك بني الدول.
فيام أعرب الســيناتور ميخاو سيفرنسيك عن 
أملــه يف أن تثمــر مباحثات لجنــة الصداقة 
العامنية البولندية عن نتائج تضفي املزيد من 
الحيوية عى العالقــات الثنائية بني البلدين، 
وُتســاعد عى ترســيخ التعاون بني املجلسني. 
وقال: “نلمس تطورا يف العالقات بني البلدين، 
ونؤمــن أن هناك آفاقا واعــدة لتطويرها من 
خــالل الســعي إليجــاد رشاكات اقتصاديــة 
وثقافية وعلمية، مضيفاً أن اللجنة مســتعدة 
لبــذل املزيد مــن الجهود لتعميــق التعاون 

املشرتك يف جميع املجاالت”.
وتمَّ خالل املباحثات استعراض العالقات التي 
تربط بني البلدين الصديقني والســبل الكفيلة 
بدعم أوجه التعاون بينهام يف املجاالت كافة.

المنذري يبحث أوجه التعاون مع وفد »الشيوخ« البولندي.. و»لجنة الصداقة« تناقش دعم العالقات الثنائية

المرهون يترأس وفد السلطنة باجتماع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

الغساني يناقش التعاون مع رئيس »الصداقة العمانية البولندية«

مسقط - الرؤية

ترأس معايل الشــيخ خالد بن عمر بن سعيد 
املرهون وزير الخدمة املدنية وفد الســلطنة 
املشــارك يف اجتــامع الــدورة العادية )109( 
للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية 
اإلداريــة والذي عقد أمس بالعاصمة املرصية 
القاهــرة، بحضــور أصحــاب املعــايل وزراء 
ورؤســاء أجهــزة الخدمــة املدنيــة والتنمية 
اإلدارية بالدول األعضاء يف املجلس التنفيذي 
وسعادة الدكتور نارص الهتالن القحطاين مدير 

عام املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.
واســتعرض االجتامع املواضيــع املدرجة عى 
جــدول أعامله، ومن ضمنهــا التقرير الخاص 
مبتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الســابقة 
للمجلس التنفيــذي، حيث تطرق التقرير إىل 
إنجــازات املنظمة املحققة يف عــام 2018م، 
التدريــب  مجــاالت  يف  املنفــذة  والربامــج 

واملؤمترات واللقاءات املهنية والندوات وورش 
العمل والربامج التدريبية واملامرسات اإلدارية 

الناجحة.
واســتعرض املجلس خــالل اجتامعه موقف 
الحســابات الختامية واملركز النقدي والقوائم 
املاليــة وتقريــر مدقــق الحســابات وتقرير 

املراقب الداخــيل عن املنظمة لعــام 2018، 
وموقف ســداد الدول والتزاماتها املالية تجاه 
املنظمــة واإلجراءات التــي اتخذتها املنظمة 
بشــأن كافة تلــك التقارير، واطلــع املجلس 
كذلك عى تقرير هيئة الرقابة املالية واإلدارية 

عن أعامل املنظمة لعام 2018.

مسقط - الرؤية

التقى ســعادة املهنــدس محمد بــن أبوبكر 
الغســاين نائب رئيس مجلس الشورى صباح 
أمس بالســيناتور الدكتور ميخاو سيفرينسيك 
رئيــس الجانب البولندي مــن لجنة الصداقة 
الربملانيــة العامنية - البولندية، وذلك يف إطار 

زيارته الحالية للسلطنة.
ويف بداية اللقاء، رحب سعادة املهندس نائب 
رئيس املجلس بالوفد الربملاين البولندي مثمناً 
لهم هــذه الزيارة، مؤكــدا أهميتها يف تعزيز 

العالقــات بــني املجلســني، من أجــل تعزيز 
التعــاون املشــرتك بــني البلديــن يف مختلف 
املجــاالت الربملانية واالقتصاديــة والصناعية، 
وجهــود مجموعــات الصداقــة يف تقريــب 
وجهات النظر، وســعيها إىل تبــادل الخربات 
يف مختلف املجاالت مبــا ُيعزز عمل املجالس 
الترشيعيــة والرقابية التي تعمل وفق أدوات 

برملانية دولية متشابهة.
تلعبهــا  التــي  األدوار  إىل  الغســاين  وأشــار 
الربملانات يف الــدول يف دفع عجلة التنمية يف 
مختلــف الجوانب خاصــة االقتصادية، وذلك 

نظراً ألهميتها يف التنمية، مضيًفا أّن السلطنة 
تنتهج معايري وأسسا راسخة وثابتة يف عالقاتها 
مع دول العامل من خالل الســعي لبث رسالة 
السالم والتســامح عن طريق الحوار واحرتام 

ثقافة اآلخرين.
من جانبه، أشــاد الســيناتور رئيــس الجانب 
البولندي يف لجنة الصداقة العامنية البولندية 
مبواقــف الســلطنة املعتدلة حيــال مختلف 
القضايــا الدوليــة، مشــريا إىل دورها املهم يف 
املنطقة. وقّدم الســيناتور نبذة تعريفية عن 

الربملان البولندي واختصاصاته وصالحياته.
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27672 قضية العام الماضي.. وإحالة 60% منها إلى المحاكم 

االدعاء العام: تواصل التحقيق في قضايا المال العام مع 
بعض المشتبه بهم بـ»التربية والتعليم«

أكد دكتور أحمد بن ســعيد الشكييل مســاعد املدعي العام يف املؤمتر الصحفي 
الســنوي لالدعاء العام أن قضايا األموال العامــة املتعلقة ببعض موظفي وزارة 
الرتبيــة والتعليم الزالــت قيد إجراءات التحقيق ومل تحل إىل املحكمة وســيتم 
إيداعهــا منضدة القضاء عقب اكتامل التحقيق حولها، واســتدرك قائال إن تلك 
القضايا مل تضمن ضمن التقرير الســنوي للعام الحايل باعتبار أنها وردت يف عام 
٢٠19، وأن التقرير الســنوي متعلق بإحصــاءات العام املايض ٢٠18، كام إنه ال 

ينبغي تناول أي قضية قيد التحقيق وذلك وفقاً للقانون الذي مينع التناول.
وقال الشــكييل إن مــؤرش القضايا الواردة إىل االدعاء العــام خالل عام ٢٠18م، 
مل يتغــري كثرياً عن عــام ٢٠1٧م، إذ بلغ عدد القضايا الــواردة )٢٧٦٧٢( قضية، 
مقارنــة بعدد )٢٧٦8٦( قضية خالل عــام ٢٠1٧م، أي بانخفاض طفيف مبقدار 
)14( أربعة عرش قضية عن العام املايض، وكانت النســبة األكرب من تلك القضايا 
من نصيب املديرية العامة لالدعاء العام مبحافظة مســقط، إذ بلغ عدد القضايا 
الواردة إليها )٧194( قضية. وبنسبة )٢٦٪( من مجموع القضايا التي وردت إىل 
االدعــاء العام، وعند مقارنة إجاميل عدد القضايا لكل مديرية بني عامي ٢٠18م 
و٢٠1٧م نجــد أن أبرز الزيــادات ظهرت يف مديرية جنــوب الباطنة ومديرية 

مسقط، أما االنخفاضات فكانت يف مديريتي الربميي وشامل الباطنة.

الرؤية- محمد قنات  

وأضــاف عند مقارنــة إجاميل عــدد القضايا 
لــكل مديرية لعــام 2018م مع 2017م، نجد 
أن أبــرز الزيادات ظهــرت يف مديرية جنوب 
الباطنة، ومديرية مســقط أمــا االنخفاضات 
فكانت يف مديريتي الربميي وشــامل الباطنة، 
أما عىل مســتوى اإلدارات فقد احتلت إدارة 
االدعاء العام بالخــوض املركز األول، إذ وصل 
عدد القضايــا التي تلقتها هذه اإلدارة يف عام 
2018م إىل )2393( قضيــة بنســبة )8,6 ٪( 
مــن إجاميل عدد القضايا الــواردة إىل االدعاء 
العــام، تلتها مبارشة إدارة االدعاء العام بوالية 
بــورش بعدد )2076( ألفني وســتة وســبعني 
قضية وبنســبة )7,5٪(، ومبقارنة إجاميل عدد 
القضايا الــواردة إىل كل إدارة يف عام 2018م، 
مع عــام 2017م يظهر وجــود زيادة يف عدد 
القضايا الــواردة يف )24( إدارة، وانخفاض يف 
عدد القضايا الواردة يف )32( إدارة، حيث كان 
أبرز هذه الزيادات النسبية يف إدارايت القضايا 
العامليــة بظفــار والعامرات، أمــا االنخفاض 
فكان أبرزه يف إدارايت قضايا بلدية ظفار ولوى.
وقال عنــد النظــر إىل إجاميل عــدد القضايا 
الواردة يف كل شهر خالل عام 2018م نجد أنه 
يف شــهر أكتوبر ورد أكرب عدد من القضايا إذ 
بلغت )3120( قضية وبنســبة )٪11( تقريباً 
من إجاميل عدد القضايا، تاله شــهر ديســمرب 
بعــدد )2870( قضية، أمــا أقل عدد فكان يف 
شهر أغسطس، إذ بلغت )1584( من إجاميل 
عــدد القضايا تاله شــهر يونيو بنســبة )9.6 
٪(، وقد شــهدت أغلب الشــهور انخفاضاً يف 
إجــاميل عدد القضايا الــواردة يف عام 2018م 
عن عــام 2017م، وبالنســبة لجرائم القتل مل 
يطــرأ عليها كثر تغيــر، حيث وقعت يف عام 
)2018م( )24( قضية قتل، يف حني كان العدد 
يف عــام )2017( )23( قضيــة.. وبزيادة عدد 
قضية واحدة، أمــا قضايا األموال العامة، فقد 
ورد إىل اإلدارة املعنيــة خالل العام )2018م( 
عــدد )124( قضية، يف حني كان العدد يف عام 

2017م )138(.

الجنايات

وأشــار مســاعد املدعي العــام إىل انخفاض 
عدد الجنايــات الواردة إىل االدعــاء العام يف 
عــام 2018م بعــدد )126( قضية، وبنســبة 
انخفاض )7,7 ٪( عن عام 2017م ، إذ ســجل 
يف عــام 2018م عــدد )1500( قضية، أما يف 
عام 2017م، فقــد بلغ عدد الجنايات الواردة 
)1626( جنايــة، كــام انخفضت نســبتها يف 
إجاميل عــدد القضايا الواردة لعام 2018م، إذ 

بلغت نسبتها يف هذا العام )5,4٪( تقريباً.
فيــام ارتفع عــدد الجنح الــواردة إىل االدعاء 
العام خالل عام 2018م، بنسبة قدرها )٪2,4( 
عــن عام 2017م ، إذ بلغ عــدد قضايا الجنح 
يف عــام 2018م )26066( جنحــة. أما يف عام 
2017م فقد ســجلت عــدد )25449( جنحة، 
أما نســبة الجنح من مجموع القضايا الواردة 
إىل االدعــاء العام لعــام 2018م فقد ارتفعت 

أيضاً إىل )٪94,4(. 
وذكــر أن مجموع القضايا املحالة إىل املحاكم 
خــالل عام 2018م بلــغ )16560( قضية. أي 
ما نســبته )60٪( من إجاميل القضايا الواردة، 
مقارنة بعدد)15331( قضية، وبنســبة قدرها 
)27٪( مــن إجاميل قضايا عام 2017م. أي أنه 
حدثت زيادة يف القضايا املحالة بنسبة )٪10( 
تقريباً، فيام بلغ مجمــوع القضايا املحفوظة 
يف عام 2018م )9946( قضية، وبنســبة )٪36 
( من إجاميل عــدد القضايا الواردة، فيام كان 
عددهــا عــام 2017م )9969( قضية، أي أنه 

حدث انخفاض بسيط مبقدار )23( قضية عن 
العام املنرصم، وقد سجلت القضايا املحفوظة 
للتنــازل أكرب عدد من القضايا املحفوظة لعام 
2018م بنسبة )27٪( من إجاميل عدد القضايا 
املحفوظة، وبنســبة )10٪( تقريباً من إجاميل 
عدد القضايا الــواردة لهذا العــام، وتابع أنه 
ومبقارنة عــدد القضايا التــي حفظها االدعاء 
العام مع القضايا التي أحالها إىل املحاكم، نجد 
أن القضايا التي حُفظت أقل من القضايا التي 

أحيلت بعدد )6614( ،
وقد جــاءت نتائج الحفظ لســقوط الدعوى 
العموميــة بالتنــازل )2691( قضية والحفظ 
لعدم األهميــة )1327( والحفظ لعدم كفاية 
األدلة )1757( )قضية والحفظ لعدم الجرمية 
)1268( قضيــة وضد مجهــول )لعدم معرفة 
الفاعــل( )1151( قضيــة والحفــظ لظروف 
الواقعــة )438( قضيــة، والنقضــاء الدعوى 
العموميــة مبيض املدة )204( قضايا،أســباب 
إداريــة )197( قضيــة، الحفــظ لعدم صحة 
الواقعــة )233(، الحفظ لوفــاة املتهم )148( 

قضيــة والحفظ )العــوارض قضــاء وقدر( ) 
18( قضية، الحفــظ لرفعها من غر ذي صفة 
)135(. قضية والحفظ لعدم تقديم شــكوى 
)2( قضيتــان الحفــظ المتنــاع العقاب )47( 
قضية والحفظ لسبق الفصل فيها )7( قضايا.

وأوضح أن القضايا التي ما زالت قيد التحقيق 
والدراسة تبقى لدى االدعاء العام حتى نهاية 
عام 2018م عدد )955( قضية قيد التحقيق، 
ويف عــام 2017م كانت هناك )1921( قضية، 
أي بانخفــاض يف عــدد القضايا التــي مل يتم 
الترصف فيهــا عام 2018م عــن عام 2017م 
مبقــدار )966( قضيــة. وبنســبة انخفــاض 
بلغــت )50٪( خمســني باملئة، مــع مالحظة 
أن هذا العــدد للقضايا املتبقية قيد التحقيق 
والدراسة، إمنا كان عند إعداد اإلحصائية نهاية 
العــام املنرصم، أما اليوم فــإنَّ العدد املتبقي 
هو فقط )170( قضية، فيام ارتفعت القضايا 
املســتأنفة يف عام 2018م إىل )5977( قضية 
بعد أن كانت )4652( قضية مستأنفة يف عام 

2017م أي بنسبة ارتفاع قدرها )٪28,5( 
وبلغ عدد املتهمني املســجلني يف عام 2018م 
)37062( متهــاًم، فيــام كان عددهم يف عام 
2017م )34629( متهــاًم، أي بنســبة زيــادة 

بلغت )7٪( عن العام املايض.
وشــكل األحداث هذا العام نســبة )2٪( من 
إجاميل عدد املتهمني بعدد )746( ســبعامئة 
وســتة وأربعــني حدثاً جانحــاً، وبنقصان بلغ 
)102( مائــة واثنني من األحــداث عن العام 

2017م.
ومن حيث الجنس شــكلت نســبة الذكور يف 
عام 2018م )92٪( اثنني وتســعني باملئة من 
إجاميل عــدد املتهمني، ومن حيث الجنســية 
فقد ارتفع عدد املتهمني األجانب من إجاميل 
عدد املتهمني يف القضايا عام 2018م عن عام 
2017م، فقد ُســجل )16607( ستة عرش ألفاً 
وستامئة وســبعة متهمني، بينام سجل يف عام 
2017م )13867( ثالثــة عرش ألفــاً ومثامنائة 
وسبعة وســتون متهاًم، كام ارتفعت نسبتهم 

من املجموع العام إىل )45 ٪( تقريباً.
وبلغ املجمــوع الكيل لألحكام املنفذة يف عام 

2018م )12279( اثنــي عــرش ألفــاً ومائتني 
وتســعة وســبعني حكاًم جزائياً، بنقصان بلغ 
)491( أربعامئــة وواحــد وتســعني حكــاًم، 
وبنســبة انخفاض )3,8٪(،عــن العام املايض، 
إذ بلــغ عدد األحــكام املنفذة يف عام 2017م 
)12770( اثني عرش ألفاً وســبعامئة وسبعني 

حكاًم جزائياً.
أمــا األحــكام غر املنفــذة حتــى نهاية عام 
2018م فبلغــت )816( حكــاًم، وقــد بلغت 
نســبة األحــكام املنفذة يف عــام 2018م من 
إجاميل األحكام )94٪(، ومل يتبق ســوى )٪6( 

من األحكام التي مل تنفذ.

الجرائم العرش األكرث حدوثاً 

فيام تصدرت جرمية الشــيك من دون رصيد 

قامئة الجرائم العرش األكرث حدوثاً، إذ سجلت 
خــالل عــام 2018م عــدد )4715( قضيــة، 
تلتها جرائم املخــدرات بعدد )2328( قضية، 
ثــم جرائم الرسقــات بعــدد )2308( قضايا، 
فمخالفــة قانون العمل بعدد )2217( قضية، 
ثــم جرمية إهانــة الكرامــة بعــدد )1519( 
قضية، ثــم مخالفة قانون حامية املســتهلك 
بعدد )1417( قضية. ثم مخالفة قانون إقامة 
األجانــب بعــدد )1282( قضيــة، فالحوادث 
املروريــة بعــدد )1163( قضيــة، فاإليــذاء 
البسيط بعدد )1083( قضية، وإساءة األمانة 

بعدد )1010( قضايا.
وأكــد دكتور أحمد بن ســعيد الشــكييل أنَّ  
االدعاء العام بادر يف وقت مبكر إىل استخدام 
التقنيــة الحديثــة يف كافة أعاملــه، عىل نحو 

حقــَق جــودة يف العمل ورسعــة يف اإلنجاز، 
بدءاً مــن التحقيــق اإللكرتوين الذي دشــنه 
االدعاء العــام قبل عقد ونصــف من الزمان 
والتفتيــش القضايئ عن بعد من خالل النظام 
القضايئ اإللكرتوين مــروراً بالتحقيق عن بعد 
من خالل الدوائر التلفزيونية املغلقة وانتهاًء 
بالربــط اإللكرتوين مع عدد من الجهات ذات 
العالقــة بعمل االدعاء العــام، فبعَد أن تمَّ يف 
وقت سابق الربط اإللكرتوين مع رشطة ُعامن 
الســلطانية والهيئة العامة لحامية املستهلك 
اكتمــل يف عــام ألفني ومثانية عــرش 2018م، 
الربط اإللكرتوين مع مجلس الشؤون اإلدارية 
للقضاء ووزارة القوى العاملة واإلدارة العامة 
للجامرك، كام بدأ االدعاء العام أيضاً التنسيق 
مع جهــاز الرقابــة املالية واإلداريــة للدولة 
ووزارة البلديــات اإلقليميــة ومــوارد املياه، 
ويأمل أن يبدأ الربط اإللكرتوين معهام يف أمد 
قريب. وأضــاف أنَّ التدريَب والتأهيل أمران 
حتميان البد منهام، ال ســيام مع ما يشــهدُه 
العامُل اليوَم من ثورة معلوماتية وتطور هائل 
يف كافــة مناحي الحياة، مبا يف ذلك األنشــطة 
الجرمية التي خلعت عنهــا اللباس التقليدي 
وارتدت ثوبا جديداً معقــداً وعابراً للوطنية، 
مــن أجل ذلــك أوىل االدعاُء العــام التدريَب 
والتأهيَل العناية التي يستحقانها يف حدود ما 
تيرس له من إمكانات ومــوارد، إذ نفذَّ الكثَر 
من ُورَش العمل املتخصصة حتى ال يكاد يخلو 
شهر منها، كام نفذَّ االدعاء العام بالتعاون مع 
عدد من السفارات األجنبية يف السلطنة، عرَش 
ورش عمل متخصصــة يف مجال جرائم تقنية 
املعلومات وغســل األمــوال واالتجار بالبرش 
واملخدرات، واستقبَل لتنفيذ تلك الورش عدداً 
من الخرباء مــن اململكة املتحــدة والواليات 
املتحدة األمريكيــة ، ودعا إىل حضورها عدداً 
من ممثيل الجهــات الحكوميــة ذات الصلة 
بهذه املوضوعات، اىل جانــب انه أوفَد عدداً 
مــن أعضائــه إىل تلك الــدول لالّطــالع عىل 
نظامها واالســتفادة من تجاربها ، األمر الذي 
كان له أثــرَُه اإليجايب يف صقل مهارات أعضاء 

االدعاء العام.

24 قضية قتل 
في 2018.. و124 

أموال عامة
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قضايا الجنايات 
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وانخفاض الجنح  
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37062 متهمًا 
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بدء حلقة إعداد االستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير ..األحد 

بدء اجتماع الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة 
لدول الخليج برئاسة السلطنة

ندوات ومعارض ومحاضرات بمناسبة يوم 
البيئة اإلقليمي بشمال الباطنة

»التربية« تنظم ملتقى المشرفين 
األوائل بالمحافظات التعليمية

وزير الصحة في حفل تكريم المتقاعدين: كنتم على قدر 
المسؤولية واألمانة وخير من تولى المناصب 

مسقط - الرؤية

تبدأ يوم األحد القادم حلقة العمل الوطنية 
األوىل ملرشوع إعداد االســراتيجية الوطنية 
للبحث العلمــي والتطويــر 2020- 2040 
التــي ينظمهــا مجلــس البحــث العلمي 
ملدة يومني بفندق هرمز جراند، مبشــاركة 
مجتمعيــة واســعة مــن مختلــف رشائح 

املجتمع.
وأشارت الدكتورة جميلة بنت عيل الهنائية، 
مديرة مرشوع االسراتيجية الوطنية للبحث 

العلمــي والتطويــر اىل إن مجلس البحث 
العلمي ركز منذ نشــأته عىل إرساء دعائم 
منظومة البحث العلمي وأساساته الرئيسية 
يف الســلطنة، ولقــد قــام املجلــس بوضع 
اسراتيجية البحث العلمي )2008 - 2020( 
التي أســهمت يف تطوير آلية إدارة وتوجيه 
البحــوث والعلوم واالبتــكارات، ومع قرب 
انتهاء الفرة الزمنيــة لخطط وبرامج هذه 
االســراتيجية فإّن مجلــس البحث العلمي 
يعمــل عىل إعــداد االســراتيجية الوطنية 
للبحــث العلمي والتطوير )2020 - 2040( 

مــع مراعــاة تكامــل البحــث العلمي مع 
رؤية عامن 2040، ومبا يســاعد عىل تنويع 
املــوارد االقتصاديــة مع إســهام واضح يف 
إجاميل الناتج املحــيل والتنمية االقتصادية 

واالجتامعية الشاملة.
وقالــت إّن هذا املــرشوع الوطنــي املهم 
يهدف لتحقيق جملة من األهداف، وأبرزها 
إعداد اســراتيجية وطنية متكاملة للبحث 
العلمــي والتطوير للفــرة الزمنية 2020-

2040م بحيث تكون متفاعلة مع التجارب 
العاملية ومتناســقة مع املعطيات املحلية، 

وتفعيل املشاركة الوطنية الواسعة يف إعداد 
االســراتيجية من قبــل املتخصصني لضامن 
إثرائها بالخربات والدروس املســتفادة من 
التجارب الناجحة بحيث تســهم يف تطوير 
وتقوية منظومة البحث العلمي والتطوير، 
ومراجعة وتحديــث األولويات البحثية، مبا 
يتالءم مع األولويات الوطنية، ومبا يتناسب 
مع األوضاع الحاليــة والتغريات املرتقبة يف 
املســتقبل من أجل وضع اسراتيجية قابلة 
للتطبيق مع أســلوب منتظم ملتابعة تنفيذ 

نتائج البحوث واالستفادة منها.

الرؤية- بثينة الفورية

تحــب الكتابــة منــذ أن كانــت يف الصــف 
الســادس، تكتب قصصــا واقعية وأخرى من 
وحي الخيال، إنها تكتب كثريا وتقول: »عندما 
أنهــي كتابة نــص ما تعرفني ذلك الشــعور؟ 
عندما تنزلني من مكان مرتفع بســيارة؟ ذاك 
الشعور املقرن بروح املغامرة واملتعة، هكذا 
أشعر عندما أنتهي من الكتابة، ال توجد كلمة 
تصف شــعوري من الفرح«. الكتابة بالنسبة 
لعائشة هو املجال الذي تعرب فيه عن فرحها 

وحزنها، فهي كام تقول جزء ال يتجزأ منها.
كتبت عائشة )14( عاماً، قصصا كثرية ولكنها 
يف أدراجهــا وتطمح أن ترى النــور يف كتاب 

كبري تســميه )الســفينة حلمي وأنــا القائد( 
مــن بني القصص التــي كتبتها: قصــة زهراء 
البكامء والتي تتحدث عن النســاء املعنفات؛ 
وتقــول إّنها قصــة من الواقــع، وكتبت أيضا 
قصــة يامــور أي املطر بالركيــة وهو عنوان 
لقصــة كتبتها عن فتاة يتيمــة، وقصة أخرى 
عنوانها أمــل يف الغابة وهــي قصة تتحدث 
عن املشاكل األرسية. أّما املقاالت فقد كتبت 
عناويــن مختلفة منها )أيب، ما هي الطبيعة؟، 
فعلتهــا أخريا، حلمي يبدأ يف عقيل ولكن أين 

سيعيش؟، الحرية(.
تقــول لنا عائشــة: »من بني الكلــامت التي 
كتبتها شــاركت بها يف الكتاب الذي أصدرته 
جريدة الرؤيــة ملوالنا الســلطان قابوس بن 

ســعيد املعظــم، عبارة عــن رســائل نكتبها 
نحن األطفــال لقائد عامن وكم أنا ســعيدة 
بذلــك ورســالتي تقول: »أحــب أن أعمل يف 
اإلذاعة وأتكلم مع الجميع عرب ناقل الصوت، 
وأحدثهم عن حبــي الكبري لَك ولُعامن. أردد 
دامئا عبارة »هنا مســقط عروس الســاحل« 
وأشعر باالفتخار. يف قلب كل مّنا مذياع يردد 
»هنــا قابــوس.. نحبك يا أيب«. يف مشــاركتها 
مبخيــم الرؤيــة الصيفي شــاركت يف الورش 
الكتابية التــي قدمها الكاتب مهند العاقوص 
والكاتبــة بســمة الخاطريــة وكانت قصصها 
مختلفة جدا، حيث إّنها إنسانية وتالمس من 
يقرأهــا، وعندها رغبة صادقــة يف أن تكون 

كاتبة مستقباًل.

مسقط - الرؤية

بــدأت أمــس األربعــاء مبنتجــع أنانتارا 
بالجبــل األخــر أعامل اجتــامع أعضاء 
الهيئــة التنفيذية ملجلــس الصحة لدول 
مجلــس التعــاون الـــ 87 الذي ترأســه 

السلطنة ويستمر ليومني.
يشــارك يف االجتــامع عدد مــن أصحاب 
السعادة وأعضاء الهيئة التنفيذية ملجلس 
الصحة لدول مجلس التعاون، إضافة إىل 

خرباء من منظمة الصحة العاملية.
بــدأ برنامج االجتــامع بكلمــة للدكتور 
سعيد بن حارب اللميك مدير عام الرعاية 
الصحيــة األولية بــوزارة الصحــة، عضو 
الهيئــة التنفيذية ملجلــس وزراء الصحة 
بدول مجلــس التعاون، تطــرق فيها إىل 
أهمية االجتامع واملواضيع التي يناقشــها 
والتوصيات الهامة املؤمل الخروج بها من 

االجتامع.
من جانبه أّكد ســعادة الدكتور ســليامن 
الدخيل مدير عــام مجلس الصحة لدول 
مجلــس التعاون يف كلمتــه عىل األهمية 
التي يحظى بها االجتامع ضمن سلســلة 

اجتامعات الهيئة التنفيذية.
يناقــش الربنامــج عــددا مــن املواضيع 
املتعلقــة بالخدمــات الصحيــة يف دول 
واملركــز  املزمنــة  كاألمــراض  املجلــس 
الخليجــي ملكافحة الرسطــان ومبادرات 
املجلس والرشاء املوحــد وبرنامج فحص 
الوافدين. عالوة إىل ذلك يناقش التسجيل 
الدوايئ املركزي، وتسجيل األجهزة الطبية 
والرشكات املصنعة، تسجيل املستحرات 

البيطريــة. إضافة إىل مناقشــة مواضيع 
تتعلــق بالشــؤون الفنيــة مثــل تطوير 
أعامل اللجان الفنية، ومكافحة التدخني، 
واملؤمتــر األول ملجلس الصحة، والبحوث 

الصحية، واقتصاديات الصحة. 
سيســتعرض  املاليــة  الشــؤون  ويف 
املجتمعــون موازنة مجلس الصحة لدول 
مجلس التعاون لعام 2019، وميزانية عام 

.2019

صحار- الرؤية

املناخيــة  والشــؤون  البيئــة  إدارة  نظمــت 
ممثلــة يف مركــز البيئــة والشــؤون املناخية 
بوالية الســويق ندوة تعريفية بأهمية البيئة 
والبحريــة بكلية العلوم البحرية والســمكية 
بواليــة الخابورة، وذلك مبناســبة يــوم البيئة 
اإلقليمــي الذي يصــادف 24 أبريــل من كل 
عام، والذي يأيت تحت شــعار »مخاطر التغري 
املناخــي عــىل البيئــة البحرية.. االســتعداد 
للمواجهة« رعى االحتفال املهندس ســليامن 
بــن نارص األخزمي مدير عــام صون الطبيعة 
بالوزارة، وبحضور جمــع من ممثيل الجهات 
واملؤسسات واملشايخ واألعيان ورؤساء الفرق 

املشاركة يف االحتفال.
تضمن برنامج االحتفال محارضة توعوية حول 
أهمية املحافظة عــىل البيئة البحرية ودورها 
يف التوازن البيئي للكائنات البحرية، مع عرض 
مجموعة من الصور واملشاهد التي تعزز دور 
حاميــة البيئة وأهمية الحفاظ عليها من كافة 
أنواع امللوثات، باإلضافــة إىل تكريم الجهات 
واملؤسســات املشــاركة والداعمــة لحاميــة 
البيئة مبحافظة شــامل الباطنــة. كام تضمن 

برنامــج االحتفال تدشــني معــرض مصاحب 
للحدث شارك فيه مؤسسات األهلية والخاصة 

والجهات الداعمة لحامية البيئة.
كام نظمــت اإلدارة محــارضة تعريفية بيوم 
البيئــة اإلقليمــي للموظفني قدمتهــا صفية 
بنــت مــوىس الزدجالية حــول أهمية حامية 
البيئــة البحريــة لتعريــف مبفهــوم البيئــة 
البحريــة، عنــارص البيئة البحريــة وأهميتها، 
والحيويــة  واالقتصاديــة  البيئيــة  األهميــة 
للبحار، القوانــني الوطنية واإلقليمية والدولية 

يف مجــال حامية البيئــة البحرية، وتهدف إىل 
التعريــف باملناســبات البيئية ورفــع الوعي 
البيئــي للموظفني واملجتمــع بكافه رشائحه، 
وغرس روح العمل البيئي لديهم وإرشــادهم 
نحــو املحافظة عىل البيئة من حولهم، كام تم 
التطــرق إىل أبرز املشــاكل البيئية التي يعاين 
منها العامل، وكذلك امللوثات وســوء استغالل 
املوارد واالســتنزاف املفرط لها، وأهمية إدارة 
املخلفــات وإعادة تدويهــا، والكوارث البيئية 

الطبيعية أو البرشية.

مسقط - الرؤية

نظمت وزارة الربية والتعليم ممثلة باملديرية 
العامة لتنمية املوارد البرشية »دائرة اإلرشاف 
الربوي« ملتقــى املرشفني األوائل باملديريات 
-HRD( العامة للربية والتعليم باملحافظات

70( والذي استمر مدة ثالثة أيام.
بدأ افتتاح امللتقى مبرسح كلية العلوم الرشعية 
بالخوير بكلمة املديرية العامة لتنمية املوارد 
البرشيــة، ألقاهــا الدكتــور أفلح بــن أحمد 
الكندي مدير دائرة اإلرشاف الربوي باملديرية 
العامــة لتنمية املوارد البرشيــة بالوزارة، دعا 
فيها املرشفني إىل التغيري يف مختلف املامرسات 
اإلرشافية وقال: »منر مبرحلة التغيري والطفرات 
العلمية املتســارعة واملضطــردة تجعلنا أمام 
قــدر التغيري، لذا البــد لنا من تغيــري أدواتنا 
ومامرســاتنا لنتناغم مع املحيط املتغري، ففي 
اآلونة األخرية شهدت الوزارة الكثري من األمور 
التــي كانت تنمي من خاللهــا مهارات القرن 
الحادي والعرشين ســواء كان عىل مســتوى 

االبتــكار، أو املســابقات العلميــة للتنميــة 
املســتدامة، باإلضافــة إىل الجانــب اإلرشايف 
الذي بدأت فيــه بعض التغيريات يف عدد من 

املامرسات اإلرشافية«.
وأشار الكندي إىل أّن هنالك ملتقى آخر سيقام 
نهاية العام الحايل وســيكون أكرث شمولية من 

حيث تنوع الفئات املشاركة.
بعدهــا تّم عقد جلســتني ُقدمــت فيها عدد 
مــن أوراق العمل، ففي الجلســة األوىل قدم 
الشــيخ خالد بن عيل السنيدي رئيس مكتب 
رؤية عامن 20140 ورقة بعنوان: »التعليم يف 
رؤيــة 2040«، وقدم كل من عمر بن ســعيد 
العربي مرشف أول تقنية املعلومات وعائشــة 
بنت عيل الســليمية مديرة مدرسة أم الفضل 
للتعليــم األســايس )5-12( باملديريــة العامة 
للربيــة والتعليــم مبحافظــة الداخلية ورقة 
بعنــوان: »الثــورة الصناعية الرابعــة وأثرها 
يف التعليــم«، وقدمــت خديجــة بنت أحمد 
البلوشــية مرشفــة عامة للمجــال الثاين ورقة 
.)TOSS( عمل بعنوان: »تطبيق برنامج إثرايئ

مسقط-الرؤية

احتفت وزارة الصحة أمس األربعاء بعدد 
من متقاعديها تكرميــا لهم وتقديرا عىل 
جهودهم التي بذلوها خالل فرة عملهم 
بالــوزراة ، وتقديرا عــىل عطائهم وذلك 
بحضور معــايل الدكتور احمد بن محمد 
بن عبيد السعيدي وزير الصحة واصحاب 
السعادة الوكالء  ، وأشاد معاليه يف كلمته 
بالجهــود التي بذلهــا املتقاعدين  طوال 
سنوات الخدمة وقال : العمل ليس مجرد 
ترشيف فحســب بل هو تكليف وأمانة 
وانتــم قد أثبتــم أنكم بقدر املســؤولية 
واألمانــة وأنكم خري من تــوىل املناصب  
ويأيت إستحقاقكم لهذا التكريم لتفانيكم 

وإخالصكم يف اإلنتاج .
 وقدم الشكر لهم عىل عطائهم يف القطاع 
الصحــي بطريقة مبارشة أو غري مبارشة ، 
وذكــر ان اخالصهم يعد دافــع ملواصلة 
العطــاء والعمــل ، كــام رحــب معاليه 
بآرائهم ومقرحاتهم لتطوير أي جانب يف 

القطاع الصحي ، لالســتفادة من خرباتهم 
. وقــدم محمد بن ابراهيم الكندي كلمة 
بالنيابة عن املتقاعدين قال فيها :« ترشفنا 
بانتســابنا اىل وزارة الصحة لخدمة وطننا 
الغايل وذلك من خالل مختلف تقسيامت 
ومؤسسات الوزارة لفرات طويلة وقدمنا 
كل مــا لدينا من قدرات وكفاءات كل يف 

مجال اختصاصه.تغمرنا الســعادة حيث 
نلتقــي بأخوة واخــوات لنا كنــا نعمل 
معهم يف فرات ســابقة، ونتعرف بأخوة 
واخوات آخرين التحقوا مؤخرا بخدمات 
الوزارة وبذلك تســتمر مسرية التعريف 
والتعارف فيام بيننا، انها مســرية تعاقب 
االجيال يف خدمة هذا  الوطن منذ بزوغ 

فجر النهضة املباركة التي قادها صاحب 
الجاللــة الســلطان قابــوس بن ســعيد 

املعظم -حفظه الله ورعاه-.
 وأضاف : »الخدمات الصحية تعنى بصحة 
االنســان منذ تكوينه جنينا واىل اخر يوم 
من حياته يف هذه الدنيا، وفيها الكثري من 
التحديات تواجه املؤسسة واملوظفني عىل 

حد سواء، انها  مغامرات تتيح للموظفني 
مبختلف مهنهم وتقســيامتهم الوظيفية 
اكتساب مهارات وخربات تراكمية اضافة 
اىل االندماج الكيل مــع مختلف الفئات 
الطبية والصحية، ذلك االندماج اكســبنا 
الكثــري من الخــربات حتى وصولنا ســن 

التقاعد وهذه سنة الحياة«.

واختتــم بالقول:«هناك مــن يعتقد ان 
التقاعــد يعني االنكــامش والتعرث عن 
الفاعلة  النشــطة  الحيــاة  اســتمرارية 
واملؤثــر، انهــا العكس،  فــرة التقاعد 
جميلة جدا ومنعشة للقلب، انها مبثابة 
كــرس للروتني الوظيفــي الربمج وبداية 
برمجة شــخصية للفرد وحريــة اتخاذ 
القــرار الشــخيص يف حركتــه اليومية , 
فطوىب لألخــوة اللذين واصلوا املســري 
باســتغالل الوقت و النشــاط ليكملوا 
ان  لهــم،  ونقــول  حياتهــم،  مســرية 
الخدمــات واملســؤوليات املناطة بكم 
ليست ألرىض املســؤولني بالوزارة وامنا 
هــي ارىض  الضمري بالدرجة االوىل، انها 
خدمة الوطن واملواطنني واملقيمني عىل 
ارض عامن الغالية،  واصلوا العطاء بكل 
امانة واخالص لتضاف بصامتكم اىل من 

سبقوكم يف الخدمة ».  
يف ختام الحفل قام معايل الوزير بتقديم 
التقدير  التذكاريــة وشــهادات  الهدايــا 

للمتقاعـدين .

عائشة البرطمانية: الكتابة متنفسي
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معرض للهندسة المدنية والمعمارية 
بجامعة السلطان قابوس

طلبة كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس في 
زيارة لمجلس الدولة

محافظ البريمي يفتتح ملتقى »ُعمان التاريخ والحضارة« بمحضة

مسقط - الرؤية

الســلطان قابوس  نظمــت جامعــة 
ُممثلــة يف كليــة الهندســة معــرض 
واملعامرية  املدنية  الهندســة  جامعة 
)كونتــور( بقاعــة املعــارض تحــت 
رعايــة املهنــدس خميــس بن ســامل 
الُعامنية  الصــويل رئيــس الجمعيــة 
للمهندســن.واحتوى املعــرض عــى 
املشــاريع العلمية والعملية املتعلقة 
بالتخصصــن املعــامري واملدين، كام 
احتوى عى مشاريع تعرضها الرشكات 
يف نفس املجال. وتم تقســيم املعرض 

إىل عدة أركان عى حسب املستويات 
ســواء تحت أو فوق ســطح املاء، أو 
الجسور وناطحات السحاب وإمكانية 

البناء يف املريخ.
ويهــدف املعــرض إىل إبــراز هويــة 
التخصصن املــدين واملعامري. وإبراز 
دور امُلهنــدس املــدين واملعامري يف 
الواقعيــة، وعرض  املحيطــة  البيئــة 
املشاريع الجديدة واإلنجازات امُلتعلقة 
بالتخصصن املدين واملعامري وإتاحة 
الجامعــي إلبراز  للطالــب  الفرصــة 
شخصيته يف تنظيم املعارض امُلتعلقة 
بتخصصــه كذلك يتيــح املعرض ربط 

املشــاريع العمليــة والعلمية باملنهج 
الــدرايس التخصيص وتحقيق التعاون 
والتبادل الفكري واملعريف بن الكليات 
املختلفة والرشكات املختلفة، ويشكل 
املعــرض حلقة وصل بن املهندســن 
املدنيــن واملعامريــن ذوي الخــرة 
بطلبة التخصصــن، وأيضاً ُيعد فرصة 
للزوار لالطالع ومناقشــة املشــكالت 
الهندسية املدنية واملعامرية ومناقشة 
وتعريف  ملعالجتها  الصحيحة  الطرق 
الزائــر بالتقنيات الحديثــة يف مجال 
الهندسة املدنية واملعامرية والهندسة 

املستدامة.

مسقط - الرؤية

اســتقبل مجلــس الدولــة أمــس 
األربعــاء، عــددا من طلبــة كلية 
الحقوق بجامعة الســلطان قابوس 
الذين قاموا بزيارة للمجلس للتعرف 
عى صالحياتــه واختصاصاته وآلية 
عملــه، وكان يف اســتقبال الطلبــة 
أمجد بن يحيى البوســعيدي مدير 

العالقات العامة باملجلس.
واســتمع الطلبــة إىل رشح حــول 
املناطــة  واملســؤوليات  املهــام 

باملجلــس قدمــه ســلطان بن 
الفاريس رئيس قســم  جمعــة 
إعــداد التقارير وأوراق العمل 
باألمانــة  القانونيــة  باللجنــة 
لشــؤون  املســاعدة  العامــة 
باملجلس،  واللجان  الجلســات 
تطرق فيه إىل التعريف مبجلس 
ُعامن ودوره يف العمل الوطني، 

واألحكام الخاصة مبجلس الدولة يف 
النظام األسايس للدولة، باإلضافة إىل 
هيكلــه التنظيمي، مســلًطا الضوء 

عى أنشطته وأعامله.

وشــاهد الطلبة خالل الزيارة فيلام 
وثائقيــا عن املجلس، كــام تجولوا 
يف أروقة املجلس وتــــــعرفوا عى 

مرافقه املختلفة.

محضة - سيف املعمري

 رعــى ســعادة الســيد إبراهيم بن 
البوســعيدي  إبراهيــم  بــن  ســعيد 
محافــظ الرميي ملتقى ُعامن التاريخ 
والحضــارة الــذي نظمتــه مدرســة 
الفي للتعليم األســايس بوالية محضة 
بحضور ســعادة الشــيخ عبدالله بن 
ســامل الفاريس وايل محضة، وســعادة 
ســامل بن عيل الكعبــي عضو مجلس 
الشــورى، ومديري الدوائر الحكومية 
واألجهــزة  الخاصــة  واملؤسســات 
العســكرية واألمنية ومبشــاركة عدد 

من مدارس والية محضة.
 تضمــن امللتقى عدداً مــن الفقرات 
مــن طلبــة مدرســة الفــي للتعليم 
األســايس كالفقــرة الرتحيبيــة وفقرة 
ســلوم بلوم وفقرة حبوه وفقرة أسد 

البحار واأللعاب الشعبية، كام شاركت 
مدارس واليــة محضة بتقديم فقرات 
متنوعة حيث قدمت طالبات مدرسة 
زينــب بنت خزمية للتعليم األســايس 

البــاين«  )5-12( مرسحيــة »املعلــم 
وطلبة مدرســة روضة عامن للتعليم 
أنشــودة »حلــوة  األســايس )12-1( 
ُعــامن«، وفقــرة »حلــم وطمــوح« 

قدمتهــا طالبــات مدرســة الجويف 
للتعليــم األســايس )1-4( ، وبعدهــا 

شلة بصوت الطالب مروان 
الكعبي من مدرســة يزيد 
بن املهلب للتعليم األسايس 

.)12-5(
 بعدها توجــه الحضور ملركز 
باملدرســة  التعلــم  مصــادر 
فيديــو  عــرض  تــمَّ  حيــث 
تضمن أعامل املدرســة للعام 
ثــم  الــدرايس 2019-2018، 
قــام الدكتور محمد بن حمد 
والباحث  األكادميي  الشعييل 
يف التاريــخ العــامين بتقديم 
نبذة عــن تاريخ ُعــامن وما 
تتمتع به مــن موقع جغرايف 
إســرتاتيجي، كام قام سعادة 
معــرض  بافتتــاح  املحافــظ 

الفنون التشــكيلية »همس األلوان«، ثم 
معرض الرتاث »ُعامن التاريخ والحضارة« 

واختتم امللتقى بتوزيع الدروع للمدارس 
املشاركة والداعمن يف إنجاح امللتقى.

مواهب طالبية
الطالبة : معايل بنت حمود الغفيلية

عمري 1٦ سنة يف الصف الحادي عرش 
مدرسة: الدقم للتعليم األسايس »12-1«

الدقم/الوســطى موهبتي وهوايتي الرسم والتصوير. 
شاركت يف مســابقة املجيدين عى مستوى املحافظة 
)حصلت عــى املركز األول يف مجــال التصوير( عى 
مســتوى محافظة الوســطى للعام الدرايس 2018 – 

2019م.

الطالبة: ضام بنت محمد الحرسوسية 
عمري 8 ســنوات يف الصف الثاين مبدرســة رميا للتعليم 
األسايس »1-12« مبحافظة الوسطى، والية الجازر، الغرة 

الشاملية.
موهبتي الرســم والتلوين وتشــكيل مجســامت جميلة 
بخامات وأدوات بسيطة. أحب تطوير هوايتي ودامئًا ما 
أشــارك معلمتي يف صنع مجموعة من األشــكال املفيدة 

بإبداع وتفرد.
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صاللة - الرؤية

أقامْت املديريــة العامة للرتبية والتعليم 
مبحافظة ظفــار، صباح أمــس، وبرعاية 
حرصية من رشكة صاللة للميثانول، حفَل 
تكريــم الطالب املجيدين عىل مســتوى 
مــدارس املحافظــة يف مختلف الصفوف 
الدراســية؛ وذلك للعــام الدرايس 2018-
2019م، عىل مجمــع الســلطان قابوس 

الشبايب للثقافة والرتفيه بصاللة.
رعــى االحتفال معايل يوســف بن علوي 
بن عبدالله الوزير املسؤول عن الشؤون 
الخارجية، وبحضور معايل الســيد محمد 

بــن ســلطان البوســعيدي وزير الدولة 
ومحافظ ظفار، والشــيخ الدكتور الوليد 
بن سعيد بن ســنان الهنايئ املدير العام، 
وعــدد من املســؤولني والرتبويني وأولياء 

أمور الطالب املكرمني.
وألقى محمــد بــن عقيــل الكاف مدير 
دائــرة التقويم الرتبــوي بتعليمية ظفار، 
كلمة املديرية؛ قال فيها: إنَّ وزارة الرتبية 
والتعليم تســتهدف بناء شخصية املتعلم 
عىل أسس من الوعي والنضج؛ رغبة منها 
يف النهــوض بالوطن عىل أســس علمية 
نرية ومسايرة لتوجهات الوزارة يف تطوير 
التعليــم يف مختلــف مجاالتــه العلمية 

ــن االحتفــال عــرَض  واملعرفيــة. وتضمَّ
مجموعــة مــن الفقرات؛ شــملت كلمة 
للطــالب املجيدين يف للتحصيل الدرايس، 
وعرضــا مرسحيا عــن أهميــة التعليم، 
إضافــة إىل فيلم تســجييل بعنوان »رس 

تفوقي«، وقصيدة شعرية.
بعدها، قام معايل راعي املناسبة بتقديم 
الشهادات والجوائز للطالب املجيدين يف 
التحصيــل الدرايس للعام الدرايس الحايل، 
والبالــغ عددهم 366 طالبــا وطالبة، إىل 
جانــب تكريــم الفائزين يف املســابقات 
الشفهية للعلوم والرياضيات ومسابقات 
الروبوت والجهات املساهمة يف التنظيم.

تكريم الطالب المجيدين على مستوى مدارس ظفار

مسقط - الرؤية

د بن ســيف  كتــور ُمحمَّ رََعــى َســَعادة الدُّ
الحوســني وكيــل وزارة الصحــة للشــوؤن 
الصحيــة، صبــاح أمــس األربعــاء، افتتاح 
امللتقــى العــاين األول للتيقــظ الــدوايئ، 
مــه وزارة الصحــة -ُممثلة يف  والــذي ُتنظِّ
املديريــة العامة للصيدلة والرقابة الدوائية، 
دائرة التيقظ واملعلومات الدوائية- ويهدف 
امللتقى -الذي يســتمر يومني- إىل مناقشة 
املســتجدات الخاصــة باليقظــة الدوائيــة 
وبرامــج متابعــة الــدواء ملرحلة مــا بعد 
التســويق، ورصد اآلثار العكســية لألدوية 

وتقارير جودة الدواء.

كا يهــدُف إىل تبادل املعلومــات الخاصة 
باســتمرار التعاون ما بني ســلطات الرقابة 
الصحيــة لدول رشق املتوســط ومســوقي 
املنتجات الدوائية ومسؤويل اليقظة الدوائية 
بالرشكات املصنعة لألدويــة والوقوف عىل 
املستجدات واملعلومات املستحدثة يف هذا 

الشأن.
وأشــار الدكتور محمد بن حمدان الربيعي 
املديــر العــام للصيدلة والرقابــة الدوائية، 
يف كلمتــه، إىل أنَّ امللتقــى يســعى لتبادل 
الخــرات اإلقليمية واملســتجدات يف مجال 
ومناقشــة  الدوائيــة،  والســالمة  التيقــظ 
التطــورات يف األنظمــة، ودراســة آليــات 
تطبيق الخطط االحرتازية لتخفيض املخاطر 

كأداة فعالــة لتجنب اآلثار الجانبية لألدوية 
واملســتحرضات البيولوجية. وأشار الربيعي 

إىل أنَّ الســلطنة من أوائل الــدول العربية 
التي بادرت باالنضام ملنظومة املركز الدويل 

ملتابعة اآلثار العكســية لألدوية؛ وذلك منذ 
العام 1994م كعضو مراقب وحتى حصولها 
عىل العضوية الكاملة يف املركز عام 1995م، 
كأول دولــة خليجيــة وثالث دولــة عربية 
بعــد اململكــة املغربيــة وجمهورية تونس 
الشقيقتني، ومنذ ذلك الحني وحتى اللحظة 
تطورت منظومة اليقظة الدوائية بالسلطنة 
حتى تكللــت باســتحداث دائــرة التيقظ 
واملعلومــات الدوائية ضمن هيكل املديرية 
العامــة للصيدلــة والرقابــة الدوائية الذي 
ُاعتمد ضمن هيكل الوزارة يف العام 2015م، 
كا استضافْت الســلطنة االجتاع السنوي 
التيقظ  التاســع والثالثني ملنــدويب مراكــز 
الــدوايئ الوطنيــة التابعــة للمركــز الدويل 

للسالمة الدوائية يف منظمة الصحة العاملية. 
ويشــارك يف امللتقى فريق من املركز الدويل 
ملتابعة اآلثار العكســية لألدوية بأوبســاال 
التابع ملنظمة الصحة العاملية، والســلطات 
الصحيــة بدول مجلس التعــاون الخليجي، 
الهاشــمية،  األردنيــة  للمملكــة  إضافــة 
وجمهوريــة مرص العربية، والعراق، ولبنان، 
وســوريا، واململكــة املغربيــة، وأيضاً نقاط 
االرتكاز لنظام اليقظة الدوائية يف املديريات 
العامــة للخدمــات الصحيــة للمحافظات 

واملستشفيات املرجعية يف السلطنة.
وسيتمُّ خالل امللتقى طرح عدة موضوعات 
ُيقدمها عدٌد من الخراء واملختصني منها ما 

يختص بالشـأن اإلداري والتنظيمي.

افتتاح الملتقى العماني األول للتيقظ الدوائي بمشاركة خبراء من السلطنة والخارج

الشيدي: »شرطة الخيالة« حققت مراكز متقدمة 
في كافة أنشطة الفروسية بالسلطنة

مسقط - الرؤية

قاَل العقيد عيل بن خلف الشيدي آمر وحدة 
رشطة الخيالة برشطة عان الســلطانية، إن 
وحدة رشطــة الخيالة شــاركت يف مختلف 
املســابقات التنافســية املحليــة، وحققت 
مراكز مرشفة ومتقدمــة، وأن هذه النتائج 
جــاءت بفضل الجهــود املبذولــة من قبل 
الفرسان والفارســات ودعم القيادة العامة 
لوحــدة رشطــة الخيالة، ووقــوف الجهات 
املســاندة للوحدة، وبال شــك سيكون لهذه 
النتائج األثر اإليجــايب يف نفوس العاملني يف 

الوحدة، ويحفزهم عىل بذل املزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج. وأضاف: حققت وحدة رشطة الخيالة نتائج متقدمة يف كافة أنشــطة 
الفروســية بالســلطنة، والتي ينظمها االتحاد العاين للفروسية ونادي ســباق الخيل السلطاين؛ فقد حصلت عىل املركز األول يف الفئة )ب( يف 
قفز الحواجز وفارس املوســم يف الفئة )س(، واألول يف املســتوى )د1( يف مسابقات قفز الحواجز. أما يف مجال أدب الخيل، فقد حقق فرسان 
وفارســات الوحدة املركزين األول والثاين يف املســتوى املبتدئ واألول يف املستوى املتوسط وكأس أفضل فارسة يف أدب الخيل )فارسة املوسم( 
يف البطولــة العانية ألدب الخيل. ويف مســابقة التقاط األوتاد، حصل فرســان الوحدة عىل املركز الثاين يف اليــوم األول من البطولة العانية 
اللتقاط االوتاد. أما يف مجال ســباقات الخيل األهلية، فقد أحرز فرســان الوحدة املركز األول يف البطولة الختامية للسباق التي ينظمها نادي 
ســباق الخيل الســلطاين للموسم )2019/2018م( يف مســافة 1600 مرت للخيول العربية األصيلة، وهذه مجمل النتائج التي أحرزت يف نهاية 
املوسم وقد تنوعت النتائج التي حققها الفرسان والفارسات طوال املوسم ولكن أغلبها انحرصت يف املراكز األوىل مرتاوحة بني األول والثالث 
يف أغلب املشــاركات التي تشــارك فيها وحدة رشطة الخيالة. وعن مشاركات وحدة رشطة الخيالة العربية والدولية، قال العقيد الشيدي: إنَّ 
فرســان وحدة الخيالة الذين يحرزون مراكز متقدمة يتم االســتعانة بهم من قبل االتحاد العاين للفروســية يف متثيل السلطنة يف املسابقات 
العربية والدولية ففي هذا العام، وبالتحديد شهر فراير شارك أحد فرسان القفز يف بطولة قطر الدولية للقفز مع غريه من فرسان السلطنة، 

وكذا الحال يف هذا الشهر سوف يشارك أحد الفرسان يف دولة قطر يف مجال أدب الخيل.

وفد أردني يزور شرطة عمان السلطانية
مسقط - الرؤية

قــاَم وفٌد مــن مديريــة األمــن العام 
باململكــة األردنيــة الهاشــمية، صباح 
أمــس، بزيارة إىل قيادة رشطة محافظة 
العميــد  خاللهــا  التقــى  الداخليــة؛ 
راشــد بن خميس الريــي قائد رشطة 
املحافظــة، ثم قام بزيــارة إىل أكادميية 
الســلطان قابوس لعلوم الرشطة، وكان 
يف اســتقبالهم العميد ســامل بن راشــد 
العلوي قائد أكادميية الســلطان قابوس 
لعلــوم الرشطــة. اســتمع الوفــد إىل 
إيجاز تعريفــي عن مهام واختصاصات 

أكادميية الســلطان قابوس لعلوم الرشطة، ودورها يف إعداد وتأهيل منتســبي رشطة عان الســلطانية. بعدها، قام بجولة يف 
املجمع البحوث وزيارة إىل مرشوع مدرسة موسيقى الرشطة. وكان الوفد قد زار املحكمة العليا واإلدارة العامة للسجون.

ضبط متهمين بهتك عرض وتحرش بطفلين في السيب
مسقط - الرؤية

ألقت قيادة رشطة محافظة مسقط القبض عىل شخصني اثنني بتهمة التحرش وهتك عرض طفلني يف والية السيب؛ ففي القضية األوىل تعرض 
طفل يبلغ من العمر 14 ســنة لهتك العرض من قبل أحد األشــخاص يف ســوق الســيب. ويف حادثة أخرى، تعرضت طفله تبلغ من العمر 4 
ســنوات للتحرش من قبل متهم من جنســية آسيوية يف منطقة الحيل الشالية. وتدعو رشطة عان السلطانية أولياء األمور لتوعية وتثقيف 

أبنائهم يف هذا الجانب لتفادي وللحد من هذه الجرائم، وتدعوهم كذلك إىل عدم الرتدد يف اإلبالغ عنها. 

أخبار الشرطة
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مسقط – العامنية

بــدأت أمــس أعــال املؤمتــر الــدويل حول 
»الحاية القضائية للملكية الفكرية والتنمية 
االقتصاديــة املســتدامة« الــذي يناقش عرب 
4 محــاور عىل مــدى يومني مفهــوم امللكية 
الفكريــة والحايــة القضائية لهــا وعالقتها 
بالتنمية االقتصادية والتحديات التي تواجهها 

وذلك بفندق قرص البستان. 
ورعى حفل االفتتاح معايل الســيد حمود بن 
فيصل البوســعيدي وزيــر الداخلية بحضور 
فضيلة الشــيخ الدكتور إســحاق بــن أحمد 
البوسعيدي رئيس املحكمة العليا نائب رئيس 
املجلس األعىل للقضاء رئيس مجلس الشؤون 

اإلدارية للقضاء.
وقــال فضيلــة الدكتــور خليــل بــن حمــد 
البوســعيدي رئيــس اإلدارة العامة لشــؤون 
القضاة يف كلمته إّن العدل هو أســاس امللك 
وبــه تنهــض الــدول واملجتمعــات وتتطور 
وتتحقــق التطلعــات واإلنجــازات وتصــان 

الحقوق ويســتتب األمن واالستقرار وتتمكن 
كافــة قطاعات الدولــة من القيــام بأدوارها 

املنوطة عىل أكمل وجه. 
وأوضــح فضيلته أن الســلطنة أولت اهتاًما 
والقضائيــة  القانونيــة  باملؤسســات  كبــرًا 
وبإصــدار الترشيعات يف كافة املجاالت ومنها 
حايــة امللكيــة الفكريــة، مبيًنــا أّن تعزيز 
حقــوق امللكية الفكرية يســاهم يف الحفاظ 
عــىل الهوية الثقافية وحاية الرتاث واالبتكار 
باعتبــاره حًقا إبداعًيــا وفكرًيا ويحقق عوائد 

اقتصادية من خالل الحقوق املادية يف مقابل 
االخرتاعات واالكتشافات. وأشار إىل أن حاية 
حقــوق امللكيــة الفكريــة تــربز أهميتها يف 
تشــجيع املبدعني واملبتكرين وتسهم بشكل 
كبــر يف التنمية االقتصادية وخلق فرص عمل 
جديدة وزيــادة اإلنتــاج مؤكــدا أن امللكية 
الفكرية أصبحت محورًا أساســًيا يف االقتصاد 
العاملي ومحرًكا للبحث العلمي والتكنولوجي 
واالبتكار وأداة للتطويــر، موضحا أن القضاء 
العاين حقق خالل السنوات املاضية إنجازات 

كبرة منها حصول السلطنة عىل املرتبة األوىل 
عربًيا والثامن عاملًيا يف مؤرش استقالل القضاء 
ويف املرتبــة األوىل عربًيــا يف مــؤرش حقــوق 

امللكية الفكرية وحايتها. 
وأكــد فضيلــة الدكتــور حمــد بــن خميس 
الجهوري رئيس محكمة االســتئناف بالرستاق 
إن انفــاذ القوانني وتحقيــق أهدافها يتم عن 
طريق السلطة القضائية مشرًا إىل أن الحاية 
القضائيــة تنقســم إىل نوعني وهــي الحاية 
الجزائيــة وتختــص بتوقيــع العقوبات عىل 

املخالفني ومنتهيك الحقــوق امللكية الفكرية 
والنــوع الثاين الحاية املدنيــة وتتوىل إعادة 
الحقــوق اىل أصحابهــا واملترضرين وأصحاب 
الحقــوق يف امللكيــة الفكرية، مؤكــًدا أنه ال 
بد للمســتثمر أو صاحب الحقوق يف امللكية 
الفكرية من وجــود حاية مؤكًدا أّن الحاية 
القضائية للملكية الفكرية ُتعد أساسية لجلب 
االســتثار والتشجيع عىل توظيف أموالهم يف 

الدولة.
وناقش املؤمتر يف جلســته األوىل أمس محور 
بعنوان مفهــوم امللكية الفكريــة وتضمن 3 
أوراق عمــل منها ورقة بعنوان نشــأة وتطور 
امللكية الفكرية وقدمها فضيلة القايض األستاذ 
الدكتور محمد محمــد واصل قايض مبحكمة 
االســتئناف مبســقط، وجاءت الورقــة الثانية 
بعنــوان األســاس القانوين للملكيــة الفكرية 
وقدمها الدكتور أمين مصطفى البقيل أســتاذ 
القانون املدين املشــارك مساعد عميد املعهد 
العــايل للقضاء، فيــا حملت الورقــة الثالثة 
عنــوان امللكيــة الفكرية يف القانــون العاين 

قدمهــا عيل بــن حمد املعمري رئيس قســم 
الرقابة عــىل حقوق امللكيــة الفكرية بوزارة 

التجارة والصناعة.
وناقشــت الجلســة الثانيــة محــور الحاية 
القضائيــة للملكيــة الفكريــة وتضمنــت 3 
أوراق عمل منها ورقة بعنوان القضاء الجزايئ 
ودوره يف حايــة امللكيــة الفكريــة وقدمها 
محمد بــن عــيل املرزوقي مســاعد املدعي 
العــام والقضاء املــدين والتجــاري ودوره يف 
حايــة امللكيــة الفكريــة وقدمهــا فضيلــة 
الدكتــور حمد بــن خميس الجهــوري رئيس 
محكمــة االســتئناف بالرســتاق. أمــا الورقة 
الثالثة فجاءت تحت عنــوان القضاء اإلداري 
ودوره يف حايــة امللكيــة الفكريــة للدكتور 
عامر بن محمد الحجري املستشــار املســاعد 
األول مبحكمــة القضاء اإلداري. وحرض افتتاح 
مؤمتــر الحايــة القضائية للملكيــة الفكرية 
والتنميــة االقتصادية املســتدامة الدويل عدد 
من أصحاب املعايل الوزراء والســعادة الوكالء 

والفضيلة القضاة.

مناقشات المؤتمر الدولي تركز على 4 محاور متنوعة

6 أوراق عمل تستعرض دور »الحماية القضائية للملكية الفكرية« في التنمية االقتصادية المستدامة

مسقط - الرؤية

نظــم مركز عــان للوجيســتيات التابع 
بتطبيــق  واملعنــي  أســياد،  ملجموعــة 
 ،2040 اللوجيســتية  االســرتاتيجية 
وبالتعاون مع وزارة القوى العاملة ممثلة 
مبركــز املعاير املهنية والصندوق الوطني 
للتدريــب، حلقــات عمــل الســتكال 
مــرشوع تطوير املعايــر املهنية الوطنية 

للقطاع.
وأقيمت حلقات العمل الفنية مبشــاركة 
الخرباء الفنيني مــن الرشكات التخصصية 
بالقطاع الخاص واملختصني من املؤسسات 
التعليميــة والتدريبية وعــىل مدار ثالثة 
أيــام؛ حيث تم خاللها مناقشــة وإعداد 
املســَودة األوليــة للمعايــر الوطنية يف 
مجال إدارة املخــازن، وتطوير العمليات 

اللوجيستية، والتجارة وتطوير األسوق.
وارتكــزت آلية العمل عــىل قيام الفريق 
الفني املرشف عىل عملية تطوير املعاير 
يف الفرتة الســابقة بعمل زيارات ميدانية 
ملواقع العمل املختلفة مبنشــآت القطاع 

اللوجيســتي بالســلطنة خــالل املرحلة 
األولية للمرشوع بهدف التعرف عىل بيئة 
العمل عن كثب والوقوف عىل التحديات 
ومتطلبات العمــل واألخذ بآراء العاملني 
والخرباء يف هذه املهن واالستفادة منها يف 

عملية تطوير املعاير الوطنية.
وقال الدكتور محمد بن مصطفى النجار 

مدير مركــز املعاير املهنية بوزارة القوى 
العاملة إن املركز يعمل بشكل وثيق مع 
مؤسسات القطاع الخاص والعام لتطوير 
حزمة متكاملة جديدة من املعاير املهنية 
الوطنية من أجل تطوير مهارات وقدرات 
العاملني يف مختلــف املهن املتواجدة يف 

سوق العمل الُعاين.

مسقط - الرؤية

نظمت وزارة القوى العاملة أمس حفل إعالن 
الفائزين مبسابقة “هاكثون البيانات املفتوحة 
اإللكرتونيــة  للتطبيقــات  ومعــرض   ”2019
املســابقة  يف  العلمية املشــاركة  والبحــوث 
بديــوان عــام الــوزارة تحت رعاية ســعادة 
الدكتــور خليفة بن عبدالله الــربواين الرئيس 
التنفيذي للمركز الوطني لإلحصاء واملعلومات 
وبحضــور ســعادة الدكتورة منى بنت ســامل 
الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم 

التقني والتدريب املهني.
وضمــت قامئــة الفائزيــن )تطبيــق خريطة 
عــان الذكية( من الكلية التقنية العليا حيث 
فاز باملركز األول، وقالــت عنه الطالبة رحمة 
بنت فهد املعمرية: فكرته تركز عىل استغالل 
البيانات املفتوحة التــي تقدمها وزارة القوى 
العاملة وعكســها عىل الخارطة التي يتضمنها 
التطبيق عىل شكل رســوم بيانية عىل املواقع 

الجغرافية املختلف ليسهل االستفادة منها.
وجاء يف املركز الثاين )تطبيق القفاز الذيك( من 
الكليــة التقنية بإبراء، وقال عنه الطالب عمر 
بن عبدالله املسكري إّن فكرة املرشوع عبارة 
عن قفاز ذيك يحمي العال يف القطاع الخاص 
من مخاطر اإلصابات ويسهل التواصل يف حال 

اإلصابة مع الرشكة التخاذ الالزم.
وجاء يف املركز الثاين مكرر )تطبيق اســعفني( 
مــن الكليــة التقنيــة باملصنعــة وقالت عنه 

الطالبــة أســاء بنــت مبــارك الكنديــة: إّن 
التطبيق يهدف إىل تقديم الخدمات اإلسعافية 
برسعــة من خــالل اســتخدام تقيــة الواقع 
املعــزز. ويف املركز الثالث )تطبيق ميزان( من 
الكليــة التقنية باملصنعــة، وعنه قال الطالب 
أســامة بن خليفة الجهــوري: يجمع مكاتب 
املحامــاة واالستشــارات القانونيــة للحصول 
عىل استشارات قانونية صحيحة يف الشكاوى 

العالية.

»أسياد« تواصل جهود تطوير المعايير المهنية للقطاع اللوجيستي

»سوق المال« تواصل التعريف بمشروع 
وثيقة التأمين الصحي في جنوب الشرقية

»القوى العاملة« ُتكّرم الفائزين في »هاكثون البيانات المفتوحة«

»غرفة البريمي« تناقش زيادة الرسوم الحكومية

صور – الرؤية

واصلت الهيئة العامة لســوق املال لقاءاتها 
للتعريف باملرشوع الوطني للتأمني الصحي 
عىل العاملني يف القطــاع الخاص والزائرين 
للســلطنة »ضــاين«، وذلك بعقــد اللقاء 
الثالــث يف محافظة جنــوب الرشقية تحت 
رعاية سعادة الشــيخ عبدالله بن مستهيل 
بن ســامل شــاس محافظ جنوب الرشقية، 
وبحضــور عــدد مــن أصحــاب وصاحبات 
األعــال واملســؤولني واألعيــان وممثــيل 
مختلف املؤسسات. وشهد اللقاء الذي عقد 
بالتعاون مــع غرفة تجــارة وصناعة ُعان 
باملحافظة، اســتعراض أبرز مالمح املرشوع 
ومتى تم إنجازه والتعريف بالوثيقة املوحدة 

للتأمني الصحي التي صدرت مؤخرا.
وبــدأ اللقاء بكلمة ألحمد بن عيل املعمري 
نائــب الرئيس لقطاع التأمني بالهيئة العامة 
لسوق املال تطرق فيها للحديث عن أهداف 
مــرشوع »ضــاين« ومنطلقاتــه والجهات 
املشــاركة فيه والتي متثــل القطاعني العام 
والخــاص إضافــة إىل مؤسســات املجتمع. 
واشــتمل اللقــاء عىل عرض قدمتــه الهيئة 

العامة لســوق املال حــول تفاصيل الوثيقة 
املوحدة للتأمني الصحي لتعريف املشاركني 
بتفاصيلها وما تضمه من خدمات وتوضيح 

ما هو أسايس فيها وما هو اختياري.
وأشاد سعادة الشــيخ عبدالله بن مستهيل 
بن ســامل شــاس محافظ جنــوب الرشقية 
بنهــج الرشاكة الــذي تتبنــاه الهيئة العامة 
لســوق املــال للتعريــف باملــرشوع: »من 
الجميل رؤية مثل هذا التفاعل من الجهات 
الرسمية يف الدولة مع ممثيل القطاع الخاص 
واملجتمع، وإّن مثل هذه النقاشــات وطرح 
اآلراء املتنوعة من شــأنه أن يســهم بشكل 
إيجــايب يف تنفيذ املشــاريع وإثرائها، وهذا 
ما تعرفنا عليه اليــوم من خالل هذا اللقاء 
الــذي قدم لنا ملحة عن املرشوع وتفاصيله، 
والجهات العديدة املشــاركة فيه، واألطراف 

التي تم االجتاع بها يف مرحلة اإلعداد«. 
وحــول محتــوى الوثيقــة وخدماتهــا قال 
أحمــد املعمري: مرت عملية إعداد الوثيقة 
بالعديــد من املراحل وتــم األخذ فيها بآراء 
مختلف األطراف املعنية إىل جانب االطالع 
عــىل بعض التجارب الدوليــة املاثلة، ولذا 
جــاءت الوثيقــة بصيغتها النهائيــة مراعية 

الحتياجات العاملني من الخدمات الصحية 
األساســية التي تعينهم عىل أداء واجباتهم 
بكفــاءة، وتضمــن حصولهــم عليهــا متى 
ما احتاجــوا لها يف أي وقــت وأي مكان يف 

السلطنة.
عامر املصلحي نائــب  بــن  راشــد  وقــال 
رئيس مجلــس إدارة غرفة تجــارة وصناعة 
إن  واملاليــة:  اإلداريــة  عان للشــؤون 
املؤسسات التي توفر تأمينا صحيا ملوظفيها 
تهتــم لرضاهم وتوفــر بيئة محفــزة لهم، 
وتقدر جهدهم وتســعى لتوفر كل ما من 
شــأنه أن يشــعرهم بالطأمنينــة ويعينهم 
عــىل أداء واجباتهــم بالشــكل األمثل، لذا 
جــاء مــرشوع التأمــني الصحــي »ضاين« 
لتعميــم هذه التجربــة الجيدة عىل جميع 
العاملني يف القطاع. وتوفر الوثيقة املوحدة 
للتأمــني الصحــي قاعــدة أساســية ينطلق 
منهــا الجميع يف تقديــم الخدمات وهي ال 
تحد من االســتفادة مــن الخدمات األخرى 
التــي تقدمها العديد من املؤسســات حاليا 
ملوظفيها والتي هي يف الحقيقة يتوقع منها 
املحافظة عىل مستوى الرعاية التي تقدمها 

تقديرا ملوظفيها وتشجيعا لهم.

الربميي - سيف املعمري

ترأس سامل بن عبيد بن صالح الربخي رئيس 
لجنــة القطــاع الصحي بفــرع غرفة تجارة 
وصناعــة ُعان مبحافظــة الربميي االجتاع 

األول للعام 2019م.
وتمَّ اســتعراض نتائج اللقاء السابق ألعضاء 
اللجنة مع إدارة حاية املستهلك باملحافظة، 
وما تضمنه مــن مقرتحات وتوصيات تخص 
تنظيــم وتطوير بعض الجوانب ذات الصلة 
بالخدمــات التي تقدمها املنشــآت الصحية 

الخاصة للمرىض. وتطرق االجتاع مُلناقشــة 
التحديــات املرتتبــة عــىل زيادة الرســوم 
الحكوميــة املقــررة عــىل الخدمــات التي 
تقدمها للمؤسسات الصحية الخاصة والتي 
زادت من قيمة التكلفة التشــغيلية ملعظم 
املنشــآت يف املحافظــة وذلك زيــادة عىل 
القــرار الصــادر بتعمني الوظائــف الطبية 
والذي بــدوره يحمل املؤسســات الصحية 
أجــور إضافية ملوظفني قــد ال تكون ضمن 

طاقتها االستيعابية وخططها املالية.
وخالل االجتــاع تمَّ اعتاد تشــكيل فرق 

عمــل لكل مــن قطاع املجمعــات واملراكز 
الطبية، وقطــاع الصيدليات واملســتلزمات 
الطبية حيث تسعى اللجنة لتنظيم جهودها 
وتوزيــع األدوار بني أعضائهــا للوقوف عىل 
أبرز التحديات واملوضوعات الرئيســية لكل 
قطاع ومن ثــم وضع املقرتحــات والحلول 
والربامــج التطويريــة والتنظيميــة املالمئة 
عــىل نحو يدعــم تطــور الخدمــات التي 
ُتقدمها املنشــآت الصحيــة الخاصة ويرفع 
مــن مســتوياتها التنظيمية عىل مســتوى 

املحافظة.

مسقط - الرؤية

تشــارك السلطنة من خالل الجهات املمثلة يف 
اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل 
اإلرهــاب إىل جانب اللجنــة الوطنية ملكافحة 
اإلرهاب يف االجتاع العام التاســع والعرشين 
ملجموعة العمل املايل ملنطقة الرشق األوســط 
وشال إفريقيا )املينافاتف( يف عاصمة اململكة 
األردنيــة الهاشــمية.  ويرتأس وفد الســلطنة 
املشارك صاحب السمو السيد مروان بن تريك 
بن محمود آل سعيد، أمني رس اللجنة الوطنية 
ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ورئيس 
اللجنــة الفنية، وعضويــة ممثلني عن كل من 
وزارة العدل، ووزارة اإلســكان، والبنك املركزي 
العــاين، ووزارة التجــارة والصناعــة، ورشطة 
عان السلطانية، واملركز الوطني للمعلومات 

املالية.
ويناقش االجتاع العديد من املواضيع املتعلقة 
مبكافحة غســل األموال ومتويل اإلرهاب عىل 
الصعيد اإلقليمي والدويل إىل جانب استعراض 
تقرير التحديث األول لتطور منظومة املكافحة 
يف الســلطنة التي متــت يف الفرتة منذ الخروج 
مــن نظام املتابعة املعتمد مــن املينافاتف يف 
أبريل 2017م، والذي تضمن الجهود املبذولة 

عــىل مســتوى تطويــر الترشيعــات وجهود 
الجهات الرقابية يف شأن تطوير اإلطار اإلرشايف 
والرقــايب عــىل املؤسســات املاليــة واألعال 
واملهــن غر املالية والجمعيــات والهيئات غر 
الهادفة للربح، كا تضمن التقرير جهود املركز 
الوطنــي للمعلومــات املالية وجهــات إنفاذ 
القانون يف شــأن عمليــات التحليل والتحقيق 
التي تخضع لها بالغات املعامالت املشــبوهة 
والعوائد الناتجة عن الجرائم وصوال إىل صدور 
األحكام القضائية بشأنها، كذلك تطرق التقرير  
إىل جهود الســلطنة يف شــأن برنامــج التقييم 

الوطنــي للمخاطر والذي شــارف عىل نهايته.  
كا سيناقش االجتاع تقارير التقييم املتبادل 

لنظم املكافحة لعدد من دول املجموعة.
كا تعقــد اجتاعــات فرق العمــل املنبثقة 
عن مجموعــة املينافاتف، وهي منتدى خرباء 
مكافحــة متويــل اإلرهــاب وفريــق التقييم 
املتبادل وفريق املساعدات الفنية والتطبيقات 
ومنتــدى وحــدات املعلومــات املاليــة الذي 
قدم فيه املركــز الوطني للمعلومات املالية يف 
السلطنة عرض مريئ حول دور املركز يف مجال 

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

السلطنة تشارك في اجتماع »مينافاتف« باألردن لمكافحة غسل األموال



متابعات الخميس 19 من شعبان 144٠هـ  املوافق ٢٥ أبريل ٢٠19م - العدد رقم 08٢٦٠٦ اقتصاد

هانوي - العامنية

أشــاَد ســعادة السفري الشــيخ سلطان 
بن سيف املحروقي ســفري السلطنة يف 
جمهورية فيتنام االشــراكية، بالعالقات 
الثنائيــة بني الســلطنة وفيتنــام، وقال 
ســعادته: إنَّ العالقــات تشــهد تطورا 
ملحوظــا عىل جميع األصعــدة، خاصة 
املجاالت االســتثامرية واالقتصادية، وما 
تبادل زيــارة الوفــود التجارية إال أحد 
األنشــطة الداعمــة للنمــو االقتصادي 
التي من شــأنها خدمة منــو القطاعات 

الصاعدة يف املجالني التجاري والسياح.
وقال ســعادته مبناسبة زيارة وفد رجال 
األعامل مبحافظة الداخلية إىل العاصمة 
املجــاالت  إنَّ  هانــوي:  الفيتناميــة 
الســلطنة  بــني  عديــدة  االســتثامرية 
وجمهورية فيتنام، وهي يف منو ملحوظ، 
وميكن للمستثمرين الفيتناميني اكتشاف 
السوق املحيل للسطنة عرب وفود رجال 
األعامل التي تزور فيتنام وتقدم فرصها 

االســتثامرية أو من خالل زيارات رجال 
األعــامل إىل الســلطنة وإطالعهــم عن 
قــرب عىل مختلــف جوانــب التطوير 
االســتثامري؛ حيــث توجــد الكثري من 

القطاعات الواعدة يف السلطنة.
الفــرص  أهــم  أنَّ  ســعادته  وأضــاف 
ــز يف  تركَّ البلديــن  بــني  االســتثامرية 
املجاالت الزراعية والصناعية والخدمية؛ 
ســت الدولتــان رشكة عامنية  حيث أسَّ

مــن  االســتفادة  وميكــن  فيتناميــة، 
التجربــة الفيتنامية يف نقل التكنولوجيا 
لوجود رشكــة عاملية كربي مــن أوروبا 
واليابــان وكوريــا بهــا، وعــىل رجــال 
األعامل العامنيني العمل عىل اكشــاف 
الطموحــة عامليا وتعد  األســواق  هذه 
املشــتقات النفطية واالستزراع السميك 
جوانــب اقتصادية متبادلــة بني رجال 

االعامل للبلدين.

مسقط - الرؤية 

تحتفــُل وزارة التجارة والصناعــة -وبالتعاون 
مــع األمانــة العامة لــدول مجلــس التعاون 
لدول الخليج العربية- باليوم العاملي للملكية 
الفكرية، األحد املقبل، يف القاعة الكربى مبركز 
عــامن للمؤمتــرات واملعــارض، تحــت رعاية 
سعادة محســن بن خميس البلويش املستشار 
بــوزارة التجارة والصناعة؛ وذلك تحت شــعار 

»للذهب نسعى: امللكية الفكرية والرياضة«.
وتزامنــا مع االحتفال باليــوم العاملي للملكية 
الفكريــة، ســتنظم وزارة التجــارة والصناعة 
-وبالتعاون مع األمانة العامة ملجلس التعاون 
الخليجــي- فعالية خالل الفــرة 28-30 أبريل 
مبركــز عامن للمؤمتــرات واملعــارض، تتضمن 
اســتعراَض أوراق عمــل مقدمة مــن جهات 
معنية بامللكية الفكريــة حول أهمية االبتكار 

بالسلطنة وعالقة الرياضة بامللكية الفكرية.
م أحمــد محمد الســعيدي مدير دائرة  ويقدِّ
امللكيــة الفكريــة، ورقــة عمل حــول جهود 
الَسلطنة يف حامية حقوق امللكية الفكرية، إىل 

جانب ورقة عمل حــول دور امللكية الفكرية 
يف تنميــة رأس املــال الفكــري، ُيقدمهــا عيل 
املال مدير إدارة دعــم االبتكار مبكتب براءات 
االخــراع ملجلس التعاون، كام يســتعرض بير 
مهــر إفارى ُملحــق امللكيــة الفكرية بالرشق 
األوســط من وزارة الخارجيــة األمريكية دور 
م  امللكيــة الفكريــة وصناعة الرياضــة. ويقدِّ
 )IFIA( االتحــاد الدويل لجمعيــات املخرعني
ورقة عمل بعنوان دور املنظامت غري الحكومية 

يف دعــم املبتكرين، وتقدم شــيخة بنت نارص 
األخزمية مدير مركز االبتكار ونقل التكنولوجيا 
بالوكالــة بجامعــة الُســلطان قابــوس، ورقة 
عمــل بعنوان »دور نظام بــراءات االخراع يف 
الصناعة الرياضية«. وُيصاحب الفعالية تنظيم 
معــرض املبتكر الخليجي مبشــاركة 30 مبتكرا 
مــن مختلف دول مجلس التعــاون الخليجي، 
وبحضــور عدد مــن املخرعني مــن مختلف 

الجامعات والكليات واملدارس بالسلطنة. 

سفير السلطنة لدى فيتنام: االستثمارات 
المشتركة »زراعية وصناعية وخدمية«

معرض لالختراعات ضمن احتفاالت السلطنة 
بيوم الملكية الفكرية.. األحد
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املدير العام - رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

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

املحليات
محول: 207 , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
االعالنات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

مؤسسة عامن للصحافة والنرش
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

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

لعّل جملة “األجســام أكرب مــا تبدو يف املرآة” 
تنطبــق متاًمــا عىل الحالــة الســودانية اليوم.. 
فالصــورة يف الخرطــوم أكــرب ِمــن ظاهر رفض 
الشــارع املعتصم لتســلم املجلس العســكري 
ســلطة الحكم والســيادة عىل إطالقهــا.. وأكرب 
مــن رفض املعتصمني لعمر زين العابدين عضو 
املجلس العســكري الذي يرى الثــوار املطالبني 
برحيله أّنه يحاول بشتى الطرق إقحام ما تبقى 
من إسالميي الرتايب املنشقني عن حزب البشري يف 
املشهد السيايس برغم أّنهم امتداد أليديولوجية 
النظــام الســابق، ومســؤولون عــن كثــري من 
االنتهــاكات واملارســات يف عرشيــة “البشــري 
األوىل” وفرتة ما بعد “أكذوبة” الحوار الوطني..
الصــورة أكرب مــن تجاهل املجلس العســكري 
للشــارع  املحركــة  والتغيــري  الحريــة  لقــوى 
واســتبدالها بأحزاب “الفّكة” التي تحالفت مع 
النظام السابق ردًحا من الزمن وإىل آخر لحظة 

قبل سقوطه.
الصورة الحقيقية هي أّن السودان كمحور نفاذ 
إىل إفريقيــا وبوابة الوصول إىل شــعاب البحر 
األحمر بــات ســاحة ملعركة إقليميــة ودولية، 
ومجــاال تصطرع فيه عدد مــن األيديولوجيات 

العابرة للقارات.
دول الخليج أحد الضالعني يف تشكيل انعكاسات 
تلك الصــورة بجانب أمريــكا واالتحاد األوريب، 
فبمجرد إعالن املجلس العســكري عن نفســه 
سارعت السعودية وحليفتاها اإلمارات البحرين 
إىل تأييد املجلس العســكري بــل واإلعالن عن 
دعمــه مبليــارات الــدوالرات يف شــكل ودائع 
ومســاعدات. أّما مــر التي بــدأت حذرة يف 
تعاطيهــا مــع الحــراك الســوداين يف أوله فقد 
اتفقت مع الرؤية الخليجية اآلن بدعم املجلس 
العســكري والتواصل مع أعضائــه، بل ذهبت 
أبعد من ذلك حني نظمت مؤمترًا إفريقًيا مصغرًا 
قبــل يومني بحضــور مفوضية الســلم باالتحاد 
اإلفريقي، طالبت فيه مبنح املجلس العســكري 
فرتة ثالثة أشــهر إلقامة ســلطة انتقالية؛ وهذا 
بالطبع يتعــارض مع مطالــب املعتصمني أمام 

قيادة الجيش بالخرطوم.
مسارعة الخليج ملساندة املجلس العسكري منذ 
ساعة الصفر األوىل تكشف بوضوح سعي هذه 
الدول لتثبيت دعائم حكم العسكر يف السودان 
أســوًة مبر، فالســعودية كا يقول د. ســعيد 
الشهايب “اســتعادت توازنها بإعادة نظام مبارك 
إىل الحكم” ولكن بواجهــات مختلفة؛ أي ذات 
العطر القديم يف قــارورة جديدة. أّما اإلمارات 
الطامحة للســيطرة عىل موانئ البحر األحمر يف 
السودان، فقد أشــار موقع “ساسة بوست” إىل 
أّنها دعمت ماليا وعســكريا الثــورات املضادة 
للربيع العريب خصوًصا يف مــر وليبيا، بل إّنها 
ســاهمت يف القضاء عىل الثورة الســورية عرب 

دعم بشار األسد..
املعتصمــون الرافضــون ألي وصايــة خارجيــة 
والذين ردوا قافلة مســاعدة إماراتية قبل عدة 
أيام وشــيعوها بهتاف “اإلمــارات ترجع بس” 
أوضحــوا عــدم ســاحهم لإلمــارات مبناهضة 
إرادتهم السياســية، وترجمة ذلــك ما ورد عىل 
لســان محمد عيل الجزويل املنســق العام لتيار 
األمة الواحدة واملعروف مبيوله الداعشــية بأّن 
الثــورة الســودانية تكتنفها عــدة مخاطر أولها 
خطر االختطاف اإلقليمي، وقال بالحرف الواحد 
“مــا حّلت اإلمــارات بــأرض ثــورة إال أحالتها 

خرابا”.
الســييس هــو اآلخر يهــدف لتثبيــت رشعيته 
الدولّية واملحافظة عىل حكم العســكر يف مر 
من خالل مساندته املجلس العسكري االنتقايل 
يف الســودان، ويحاول جاهدا كبح جاح الحالة 
الســودانية املطالبة بإبعاد الجيش عن مفاصل 
الحكــم؛ الســيا أّن عوامــل الجــوار والحدود 
املفتوحــة والتأثــريات التاريخيــة املتبادلة بني 
الســودان ومــر كفيلــة بنقل هــذه العدوى 

وإعادة النظر مرة أخرى يف ثورة 25 يناير.
فالشارع الســوداين برأيه أّن هذه الدول تحاول 
تســميم ورسقة بذرة الدميقراطية قبل أن تنبت 
مبحاولة إغــراء املجلــس العســكري االنتقايل؛ 
وأن األموال الخليجية تحمل يف بواطنها رســالة 
تحريضية للمجلس العسكري بعدم التفريط يف 
الســلطة أو وضعها يف يــد املدنيني، عالوة عىل 
أّن هذه الدول تســعى لدفع املجلس العسكري 
للدخــول يف لعبة املحاور عرب نفــض يديه عن 
محور قطر، وصنع قطيعة تامة مع هذا املحور 
بالتخلص مــن أيديولوجية اإلســالم الســيايس 

وأذيال النظام السابق؛ يف وقت ينادي فيه كثري 
من الســودانيني بعدم رهن املواقف السياسية 
للســودان باملحــاور اإلقليمية كــا كان يفعل 

النظام السابق.
املجلس العســكري يف سبيل ترسيخ قدميه أكرث 
فأكرث ومســتقوًيا بالقوى اإلقليمية مازال ميارس 
لعبة التجاهل وتشــتيت األصــوات عمال باملثل 
الشــهري “خــّذل عّنا فــإّن الحرب خدعــة” لذا 
حاول االســتفراد مبكونات قوى الحرية والتغيري 
املمســكة بزمام الشــارع، ومثال ذلــك دعوته 
عرب آليته السياســية الحزب الشــيوعي منفردا، 
باإلضافة إىل الســاح ألبواق عــدة باتهام قوى 
الحرية والتغيري بعزل القوى السياسية، وإشاعة 
نّيتهــا يف إقامة دولة علانيــة، األمر الذي ييش 
بأّنــه ال يعرتف بقــوى الحريــة والتغيري ممثال 

رشعيا لقوى الثورة السودانية.
أيضا من الدالئل عىل مارسة املجلس العسكري 
نوعا من املاطلة يف التســليم اجتاعه بأحزاب 
وشــخصيات كانت يوًما من األيام حليفة لنظام 
البشري؛ كغازي صالح الدين وعىل الحاج وغريه، 
تحت مربر “الالعــزل” والعمل بنصيحة االتحاد 
اإلفريقــي حول رضورة التوافق الســيايس، وقد 
رشع بالفعــل يف تنفيــذ ذلــك بإعالنه تســلم 
نحو 100 مبــادرة ورؤية للحكــم من مختلف 

املكونات واألحزاب السودانية.
نــذر املواجهة بــني قوى الحرّيــة والتغيري التي 
أعلنت تعليق التفاوض مع املجلس العســكري 
حتى يعــرتف بها ممثلة للشــعب بــدأت منذ 
البيــان األول لعوض بن عــوف رئيس املجلس 
الســابق، وكذلك البيان الثاين الذي تاله الفريق 
الربهــان الرئيس الحايل للمجلس، فقوى الحرية 
تــرى أن موقف املجلس مــازال رماديا ويحاول 
مبســاعدة القــوى اإلقليمية كســب مزيد من 
الزمــن حتى يحصل عىل االعــرتاف الدويل؛ لذا 
دعــت قــوى الحريــة لتصعيــد املواجهة معه 
واســتمرار االعتصام متســكا مبطالبهــا القاضية 
بتســليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية وعدم 
املاطلــة يف الرد عــىل مطالب الثــورة، وعدم 
املســاومة بادعاء وجود قوى أخرى رشعّية غري 
قــوى الحريــة والتغيري. بجانــب رضورة إبعاد 
رمــوز النظام الســابق وحلفائه ســواء كانوا يف 
املجلس العسكري أو غريه؛ يف إشارة إىل الفريق 
جــالل الدين الــذي كان يتوىل منصــب نائب 
مدير جهاز أمن النظام السابق، والفريق رشطة 
الطيب بابكر مدير الرشطة باإلضافة إىل الفريق 
عمــر زين العابدين؛ إذ ال ُيعقل يشــارك حلفاء 
البشري وســدنته يف الحكومة التي ثارت عليهم 
وخلعتهم؛ برغم مناشدة الثوار لهم سابًقا بنفض 
أيديهم عن البشــري وأال عاصــم لهم من الثورة 
إال ركوب ســفينة قوى الحريــة؛ لكنهم آووا إىل 
ركن “البشري” ومتســكوا بجانبه حتى اللحظات 

األخرية من سقوطه.
الثــورة الســودانية “املنتوج املحــيل الرف” 
املولود وحيــدا بال مســاندة أو دعم وبتجاهل 
تام يف لحظات مخاضها األوىل تصارع اآلن نيابة 
عن املنطقة العربية بأرسها مســاعي اإلجهاض 
والرسقة؛ ألّن نجاحها يفتح األمل أمام الشعوب 
العربيــة مبحاولــة إعادة إنتاج ربيــع عريب ثاين 
بنســخة ســودانية خالية من أي انزالق أو فتنة 
داخليــة، كا يفضح نجــاح الثورة الســودانية 
حكومــات املنطقــة الضعيفة أمــام اإلمربيالية 
العامليــة الطامعــة يف نهب مقــدرات املنطقة 
وثــروات شــعوبها، وفوق هــذا يفتــح “دفرت 
الحساب” أمام ســؤال: من رسق الربيع العريب 

وكيف؟

التنمية السياحية
الثورة السودانية تصارع 

طواحين اإلجهاض
يزخر القطاع الســياحي بالعديد من 
املقومات التي تؤهلــه ليكون رافدا 
اقتصاديا ينوع مــن مصادر الدخل، 
ومن أجــل تنظيم العمل عىل تنمية 
هذا القطاع الواعــد، وضعت وزارة 
العانيــة  االســرتاتيجية  الســياحة 
للســياحة لتكون األساس الذي تقوم 

عليه التنمية السياحية.

ومؤخرا ناقشــت الوزارة املخططات 
الســياحية  للتنميــة  التفصيليــة 
مبحافظتي جنوب الرشقية والداخلية 
يف إطار برامجها الســتعراض مراحل 
خطط التنمية الســياحية ملحافظات 
الســلطنة، والتي كلفــت بإعدادها 
بيوت خربة عاملية مختصة يف العمل 
بالقطاع الســياحي، من أجل إعداد 

مخططات سياحية وفق رؤية واحدة 
منبثقة من اإلسرتاتيجية آنفة الذكر. 
ومن شــأن هذه الخطط والربامج أن 
تســهم يف إيجاد املرافق والخدمات 
وتفتح  اختالفهــا،  عــىل  الســياحية 
املجــال أمــام املجتمعــات املحلية 
لتقديم الخدمات الســياحية، إضافة 
إىل إعطاء فرص للمبادرات السياحية 

من املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
إن القطاع الســياحي قادر عىل دعم 
مســرية النمــو واالزدهــار، كا إن 
شبابنا املخلص ميكنه أن يجد الفرصة 
املواتيــة يك يحقق تطلعاته يف فرصة 

مســتدامة  وظيفيــة 
أبــواب  لــه  تفتــح 

املستقبل.

رؤية

محمد علي العوض
mohmed102008@windowslive.com

يف خضم التدافع الفكري والســيايس يف عامل اليوم، 
ورصاع الكلمة واخرتاقها، يف ظل الثورة املعلوماتية، 
أصبح التفكري املوضوعي من أهم حاجات التعاطي 
مــع هذه التطــورات الهامة والرسيعــة، ولذلك ال 
بــد من تحديــد األفــكار املالمئــة واملوضوعية، يف 
كل مارســاتنا الفكرية ليكــون التعاطي موضوعياً 
يعكس الرؤية الواقعية والعقالنية،و يف هذا العر 
ال تســتطيع أن تعزل نفســك عن العــوامل األخرى، 
فهناك تنازع ملن هو أقدر عىل االحتواء والســيطرة 
واإلقصــاء، وهو ما أطلقه الرئيــس األمرييك جورج 
بوش االبــن )إما معنا أو ضدنا(، لكننا كمســلمني، 
لنــا نظرة أخــرى تنطلق من القرآن الكريم )ســنن 
التدافــع(، لكن يظــل التفكري املوضوعي مســلكاً 
مهًا، إلرســاء أرضيــة فكرية موضوعيــة متوازنة، 
حتى تتحقــق النجاحات املقبولة يف كل سياســاتنا 
وتخطيطنا ملســتقبلنا، ويرى د/ عبد الكريم بكار يف 
كتابه )فصــول يف التفكري املوضوعي( أّن االبتالءات 
تحيط بالحياة اإلنســانية، وأّن تكــون هناك قابلية 
لتحويل ما هو ســلبي إىل ما هو إيجايب، من حيث 
طرح األفكار اإليجابية واملوضوعية، لتفادي مخاطر 
التداعيات واملنغصات، وهذه سنن الحياة وأمناطها 
املتحركــة يف أي اتجاه قد يكون، ولذلك “فإّن الرثوة 
الحقيقيــة ألّمــة من األمــم ال تكمــن يف األرض أو 
املال أو األشــياء التي متتلكها، وإمّنا تكمن يف كمية 
األفــكار البناءة التي تخلصها مــن قيود الرضورات 
عىل الوجه األكمل، وتعلمها حل املشكالت وإبصار 
دروب الفعل التي تســلكها، فالكتــاب العزيز جاء 
حافاًل  باآليــات التي تحث املســلمني عىل تقليب 
النظر يف ملكوت السموات واألرض، ليستدلوا بذلك 
عىل وجــود الخالق املبدع، كا حثهــم عىل النظر 
يف أحوال البــرش وبدايات خلق األشــياء، وتحريك 
عقولهم بقياس أحوال من ســبقهم من األمم حتى 

ال يعرضوا أنفســهم ملثل ما تعرضــوا له من عقاب 
وتدمري”.

وال شــك أّن الحاجــة إىل إرســاء نظــرة موضوعية 
للتفكري، وهــذا يتطلب النظرة الواعية ملا يســتجد 
يف حيــاة األمم يف تحوالتها املختلفــة، ويرى د. عبد 
الكريم بكار، أّن بناء األفكار املوضوعية من املطالب 
املهمــة، وفق تقديــرات يتم طرحهــا للتفكري دون 
إقصــاء، وهذا “يســتدعي بناء فضاء نظري واســع 
املدى يســمح للمرونة اإلنســانية واختالف ظروف 
البــرش أن تأخــذ كل أبعادهــا؛ لكنهــا يف النهايــة 
تقــف عند حدود واضحة املعــامل، تفصل بني القيم 
وأضدادها، وتوقف اإلنســان عىل مراشد الحق التي 

ليس بعدها إال الضالل.
ومبا أّن كثريًا من األشياء ال يتضح إال مبعرفة أضداده، 
فــإّن لنا أن نتصور مــاذا تكون الحال لــو أّن النبي 
صىل الله عليه وسلم سمح للناس ببناء األحكام عىل 
الظنون، وإجراء العقوبات عىل الشبه، وماذا يحدث 
لــو أّن التفاضــل بني الناس يف اإلســالم كان ال يقوم 
عىل التقوى”. وعــن تجليات املوضوعية عند علاء 
املســلمني يطرح د. بــكار، رضورة وضع املوضوعية 
موضــع املنهج الرزين للتقييم، وقد اتبع العديد من 
علاء املسلمني األوائل هذه املسارات املوضوعية يف 
أبحاثهــم، ومناهجهم، فإّن “التصور الكوين لدى كل 
أّمة مــن األمم يحدد أشــياء يف حياتها، ومن جملة 
ذلك مناهج البحث عن املعرفة، ومقاييس االستزادة 
منهــا، وقد أدرك املســلمون أّن وظيفة املســلم يف 
الحيــاة هي القيــام بوظيفة االســتخالف يف األرض 
الــذي يتضمن إىل جانب العبودية لله إعار األرض، 
وذلك بالكشف عن السنن التي تحكم وجود األشياء 
والعالقــات التي تتبادلها فيا بينها”.  ويرى د. بكار 
أّن بعــض الغربيني حاول أن يطمــس هذه الجهود 
املنهجية والبحثية للعلاء املســلمني، وأن يقلل من 

مناهجهــم، لكن بعــض املنصفني ردوا هــذه اآلراء 
وأشــادوا بجهود هؤالء العلاء ودراساتهم الفكرية 
والفلسفية والعلمية، ومن هؤالء املنصفني )برانتل( 
حــني قــال: “إّن روجيــه بيكــون أخــذ كل النتائج 
املنسوبة إليه يف العلوم الطبيعية عن العرب”. وكا 
فعــل بعض املختصني من أمثال )فيدميان( و )رشام( 
حني اســتطاعا توضيح مكانة العلاء املســلمني يف 
تأسيس قانون التجربة والنظرية، وأثرهم الواضح يف 

)روجيه بيكون( و )ليونارد دافينيش(”.
وال شك أن النقد الداخيل لبعض األخبار واملعلومات 
املتناقلة، التي تنطلق من التعصب فقط، القت نقداً 
مهــًا، مبا يــؤدي إىل التصحيح والفحــص والتقييم 
“ويــرى ـ العالمةـ ابن خلــدون أّن التشــيع لآلراء 
واملذاهــب قــد أعمى بصائــر املتعصبــني عن نقد 
األخبــار التي يروونها. “فإّن النفــس إذا كانت عىل 
حاٍل مــن االعتدال يف قبول الخــرب أعطته حقه من 
التمحيــص والنظر، حتــى يتبني صدقــه من كذبه. 
وإذا خامرها تشــيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها 
من األخبــار ألول وهلة. ومن األســباب التي تدعو 
إىل انطــاس الحقائق وذيوع األكاذيــب أّن الناس 
يتقربون ألصحاب السلطان واملراتب بالثناء واملدح، 
فتســتفيض األخبار بثنائهم ومدائحهم، وهي بعيدة 
عــن الحقيقــة، ثم يــأيت الــرواة، فيتلقفــون ذلك، 
ويذيعونــه مــن غري بصــرية، وال بحث، ويــأيت َمن 
بعدهم ليأخذوا صورة عــن أوضاع أصحاب النفوذ 
والســلطان من خالل مــا تناقله املؤرخــون الذين 
يحبطــون كل ما يجدونه!”. وعــن الصور واملواقف 
التــي تنايف املوضوعية يشــري د/ عبــد الكريم بكار 
إىل أّن التعامــل باملوضوعية ونبــذ طمس الحقائق 
ألغراض ذاتيــة، والتحيز... إلخ: فإن “حر الحق يف 
شــخص أو مذهب ال بد أن يؤدي يف النهاية إىل نوع 
من التشــنيع عىل من خالف مــن ُحر الحق فيه، 

شــئنا أم أبينا؛ فمنطلق الخطأ يكمن يف جعل الظني 
كالقطعــي، واملختلف فيه كاملجمــع عليه؛ وهذا ما 
صــار إليه بعض أتبــاع األمئة الفقهاء عــىل نحو ما 
أوردنا غيًضا منه. ومبا أن األشــياء تتميز بأضدادها، 
ومبا أّن “للشــوهاء فضاًل عىل الحســناء” ألنها تربز 
محاسنها – انطلقت ألسنة املتعصبني فيمن خالفهم 
حتى تكتمل محاســن من أحبوهــم، وتعصبوا لهم 
من أمئتهم. وَجْرح العلاء حني يجد له مساًغا يكون 
يف غاية القســوة؛ ألّنهم أعــرف باملقاتل، وأقدر عىل 
تســديد الســهام، وأدرى مبخاتل الخصــوم!”. وعن 
كيف نبني املوضوعية، يطــرح د/ بكار نظرة واعية 
ملــا ينبغــي أن نؤســس عقلية تضــع الحقائق عىل 
بســاط النقاش واملحاورة ذلك “أّن املوضوعية إرادة 
وقــدرة، وعلم وعمل، فاإلرادة تســاعدنا يف مقاومة 
األهــواء والشــهوات التي يكــون االنقيــاد لها - يف 
أكــرث األمر– مضاًدا للموضوعيــة. وأن القدرة تعني 
أشــياء كثرية، فهي تنم عن أننا ندرك حدود وجودنا 
املعنوي بشكل جيد، كا أّنها تعني إدراكنا ملا ينبغي 
أن يثبت يف هذا الوجــود، فال يتحول أبًدا، وإدراكنا 
ملــا ينبغي أن يتغري فال يثبت أبــًدا، وليس هذا من 
األمور اليســرية كا قد يتوهم! وهي تعني باإلضافة 
إىل ذلك اعتقادنا بأّن تفاعل الوجود املعنوي واملادي 
يســفر باســتمرار عن حقائق جديدة، واســتيعابنا 
لهــذه الحقائق متفــاوت، وهذا يعنــي أّن قبضتنا 
عىل كثري مــن الحقائق متجــددة، وأّن القبض عىل 
الحقيقة النهائية – يف أشــياء كثرية – مل يتهيأ لنا، وال 
لغرينا، ورمبا تنقيض هذه الحياة، وتظل حقائق كثرية 
خــارج إدراكنا، بل إحساســنا!” من هذه املنطلقات 
عــىل األمة أن تضــع املفاهيم العقليــة يف إطار من 
املوضوعيــة التي تضع األمــور يف نصابها الحقيقي، 
دون تزييــف أو تحريف وهــذا الذي يجعل واقعنا 

أكرث حيوية إىل مسار التقدم.

عبدالله العليان

في مسألة التفكير الموضوعي

نجاح الثورة 
السودانية يفتح 
»دفتر الحساب« 

أمام سؤال: 
من سرق الربيع 
العربي وكيف؟

كتبُت ذات مرٍَّة عبارًة مختزلًة تقول “األزمات تكشُف 
ا الكشــفُ ال يجُب أن يقَف عند حدود  األخطاء”، إمنَّ
ة تجعُل من  التحديِد وحســب، بل إن اإلرادات الجادَّ
ة لالنطالق نحــو التوجيِه، والتصويب.  الكشــف منصَّ
وإذا كان “التشــخيُص نصــُف العــالِج” كــا ُيقال، 
فإنَّ الكشــف عن األخطــاِء هو أيضاً نصــُف العالج 
ُعد التي ترتبُط  للمشــكالت القامئة عىل مختلف الصُّ

مبكونات الدولة.
دها وانكاشها  إنَّ أيَّة حكومة هي أشبُه بالرشكة يف متدِّ
خالل فــرتات االزدهار، أو الركود االقتصاديني، بيَد أنَّ 
ننِي تجاوباً  الفــرق يكمُن يف مقياس الرسعة لدى املكوِّ
ــًة، إذ أنَّ الرشكات هــي أرسُع يف  مــع الركــود خاصَّ
اتخاذ القــرارات ألن مصريها الوجــودي عىل املحك، 
ــا الحكومة فتحركهــا مرهوٌن بعوامــل اجتاعيٍة،  أمَّ
واقتصادية وسياســية لهذا فإن تحرُّكها سيكون بطيئاً 

إذا ما قيس بالرشكات.
وإذا كانــت الحكومــات تتخُذ قــرارات )قد( يكون 
لها منطلقاتها املقنعــة، أو تبدو هكذا يف مرحلٍة من 
ة يف مرحلــة االزدهار  مراحــل البناِء والتنميــة خاصَّ
االقتصــادي، والعائد الريعي الوفري، فإنَّ تغريُّ املراحل 

يوجُب الوقــوف عند تلك القرارات التي ُتنشــُأ عىل 
إِثرها مؤسســات ووحدات تســتلزُم الدعــم املايل –

وإن تناقص عرب الســنوات- بينــا ال تقوم يف املقابل 
ُل عبئاً  ا تشــكِّ مبا ُيســهم يف الحــراك التنمــوي، وإمنَّ
ثقيــاًل عىل موازنــِة الدولة. وليس هذا وحســب، بل 
وأنهــا رغم عــدم فاعليتها تســتهلُك موازنات أجدى 
ه إىل مؤسســات أُخــرى ذات فاعلية تنموية،  أن توجَّ
أو تســتثمر يف برامَج أجدر نفعــاً، وأثرى فائدة منها 
كالتنميــة البرشيــة. إن الوقفات الحاذقــة ميكنها أن 
تعيــد النظر يف بعض املؤسســات ذات االشــتغاالت 
املختلفة، فيسهل تحديدها، كا يسهل تقليص عملها، 
وإلحاقها مبؤسسات أُخرى، وهذا ما يحدُث يف مراحل 
مختلفــة. هذا فضاًل عــىل أن الحكومات الذكية هي 
التي تسود اليوم أنظمتها املتقدمة، األمر الذي يعني 
أن املفاهيم التقليدية للحكومات القامئة عىل ُأســاس 
وجــود الــروح العظيمة التي تتناســُل منها رصوٌح 
أخرى أصبحت متثِّل ثقــاًل مالياً عىل الدولة، إذ حلَّت 
ت األمتتة عمليات  ، وَيرسَّ التقنية محلَّ الوجود املاديِّ

الخدمات وغريها.
وال شــكَّ أنَّ السفينَة إن أبطأت يف سريها بسبب ثقِل 

حمولتهــا، تخلَّصت مــن بعِض تلــك الحمولة حتى 
تضمن سرياً أرسَع، متجنبًة مخاطر الغرق، وهو األمُر 
ذاتُه للطائرة التي ُيثقلها الوقود قبل الهبوِط فتتخلَّص 
منه قبل لحظِة هبوطها. األمُر الذي يعني أنه ال ميكُن 
لدولــٍة ما أن متيض وهي مثقلٌة باألعباِء ســواًء كانت 
ــا املادية فهي املؤسســات غري  ماديــًة أو برشية، أمَّ
الفاعلة التي ميكن االستغناُء عنها نظراً ألنها تستهلُك 
نصيبــاً من موازنتها، يف حــني إن األعباء البرشية هي 
العقليات غري الكفوءة التي تتبوأ مراكز القيادة فيها. 
عىل أنَّ األمر ال يقُف عند حدود التقليِص وحســب، 
بل ويســتمرُّ يف إنعاش املؤسســات املتبقية وانتشال 
انظمتهــا من حالِة الركود املــادي والبرشي بتحديث 
أنظمــة العمل كليًَّة، وهــذا يتطلُب إرادة سياســية 
فاعلــة، وقيــادات متتلك الكفــاءة الالزمــة قبل كل 

متطلباٍت أُخرى. 
م مفهــوم إعــادة الهيكلة لقــد اســتعرُت فيــا تقدَّ
راً الحكومــات يف  Reengineeringللــرشكات مصــوِّ
ذات الوضعيــة، وهو مفهوٌم عرِّفــه الباحثان مايكل 
هامــر وجيمس شــامبي يف كتابها “إعــادة هيكلة 
الرشكات” بأنه “إعادة النظر بصورة أساســية وإعادة 

تصميم راديكايل للمؤسســات أو اإلجراءات األساسية 
يف املؤسســة، تعود بالفائدة عليها من ناحية التكلفة 

الجودة ومستوى الخدمات باإلضافة إىل الوقت”.
ة  بيــد أن ذلك ال ميكُن أن يكــون إالَّ بعد “غربلة عامَّ
بــل وجذريــة” للمؤسســات التابعــة للحكومة، بني 
خصخصٍة، أو إدماٍج، أو إلغــاٍء، أو تقليل، األمر الذي 
ُيسهم يف تقليص الجهاز الحكومي مبا فيه من وزارات 
ومؤسســات ووحــدات حكومية وفق خطــة زمنية 
معيَّنــة، تتوافق مع الخطط املســتقبلية التي تضعها 
الحكومــات وهــو ما يطلــق عليه البعض “ترشــيق 

الجهاز الحكومي” اشتقاقاً من مفهوم الرشاقة.
هــل يف الجهاز الحكومي،  إن التــزام الصمت إزاء الرتَّ
وعدم فاعلية بعض املؤسســات فيــه، وِقدم األنظمة 
التــي تعمُل بهــا الكثري من الوحدات هــو أمٌر ليس 
لصالــِح أيَِّة حكومــٍة تنشــُد التطور والتقــدم بروٍح 
ا ال خيــار عن هذا التحرك الذي ينشــد  . إمنَّ عريَّــةٍ
التخلُّــص من الثقل الذي كبَّل الحكومات عن الســرِي 
ٍة ورشــاقة نحو تحقيق األهداف  ُقُدماً، والتحرُّك بخفَّ
الوطنية الكربى، دون إهداٍر يف املوارِد لغرِي فائدة، أو 

تبديٍد للرثوات دون طائل.

د. صالح الفهدي
https://www.facebook.com/SalehAlfahdi

إعادة هيكلة الجهاز الحكومي
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مسقط - يارس الشبيبي

نظمت هيئة تقنية املعلومات أمس بالتعاون 
مع رشكــة أوراكل فعاليات املنتــدى الثالث 
للتوجهات الرقمية للثــورة الصناعية الرابعة 
وذلــك يف مقر معهــد عامن للنفــط والغاز 
بجامعــة الســلطان قابوس ومبشــاركة عدد 
من األكادمييني واملتخصصني من املؤسســات 
الحكوميــة والخاصة، بهدف تســليط الضوء 
عىل أبرز مــا توصلت إليه الثــورة الصناعية 
الرابعة يف مجال التحــول الرقمي والحكومة 

اإللكرتونية.
وتنــاول املنتدى يف نســخته الثالثــة أبرز ما 
توصلــت إليــه التقنيــة يف قطاعــات الذكاء 
االصطناعي والحكومات واملــدن الذكية من 
خالل الرتكيــز عىل 3 محاور رئيســية وهي: 
اســتخدام تقنيات الدردشة بالذكاء الصناعي 

)الشــات بوت(، واســتخدام تقنيات سالسل 
الكتل )بلوكتشــني( وتقنيــة تعلم اآللة وهي 
مــن فــروع الــذكاء االصطناعي التــي تهتم 
بتصميــم وتطويــر خوارزميــات وتقنيــات 
تسمح للحواسيب بامتالك خاصية »التعلم« 

واستخراج املعلومات من البيانات املتاحة.
وألقى املهندس عمر بن سامل الشنفري، نائب 
الرئيــس التنفيــذي لهيئة تقنيــة املعلومات 
)للعمليــات( كلمة قال فيهــا: نعي يف هيئة 
تقنية املعلومات أهمية التقنيات املنبثقة عن 
الثورة الصناعية الرابعة، لهذا نسعى بالتعاون 
مع رشكائنا من القطاعــني العام والخاص إىل 
تطبيق تلك التقنيات واالســتفادة منها سواء 
عنــد تنفيذ املشــاريع واملبــادرات التي تقع 
تحــت مظلة هيئة تقنية املعلومات أو تحت 
املظلــة األكرب لُعــامن الرقمية. ومتاشــيا مع 
هذا التوجه فقد نفــذت الحكومة عددا من 

املشــاريع التجريبية للمدن الذكية يف مدينة 
العرفان، مرشوع املــوج، ومدينة مطرح، كام 
تــم مؤخرا توقيــع مذكرة تفاهــم بني هيئة 
تقنية املعلومات والرشكة العامنية لالتصاالت 
)عامنتــل( إلقامة مرشوع تجريبــي للمدينة 

الذكية بواحة املعرفة مسقط وذلك بالرشاكة 
مع املؤسســة العامــة للمناطــق الصناعية، 
حيــث ســتقوم الرشكة العامنيــة لالتصاالت 
)عامنتــل( بتوفري خدمات االتصــال والدعم 
الالزم لالســتفادة من تطبيقات املدن الذكية 

وإنرتنت األشياء وخدمات الحوسبة السحابية 
والبيانات الضخمة يف واحة املعرفة مسقط.

وتحــدث الشــنفري عن مخرجــات »مخترب 
والثــورة  واالتصــاالت  املعلومــات  تقنيــة 
الصناعية الرابعة« الذي نظمته الهيئة ووزارة 
النقل واالتصــاالت بالتعاون والتنســيق مع 
وحــدة دعم التنفيــذ واملتابعة خالل شــهر 
فرباير املايض وقال: خرج املخترب بـ 11 مبادرة 
تتضمــن 25 مرشوًعا، منها 11 مرشوعا ُتعنى 
بتوفري األجهزة والتطبيقات والحلول الرقمية، 
و8 مشاريع تهتم بتوفري الِخدمات االستشارية 
والســحابية وإنشــاء األعــامل التجاريــة يف 
مجال األمن السيرباين، بينام تسعى املشاريع 
الســتة املتبقية لالرتقاء بالكفــاءات املحلية 
وتحويل السلطنة ألن تكون مقصدا لألنشطة 
التجارية وكذلك وتحفيز الطلب عىل خدمات 
ومنتجات هذا القطاع الحيوي. ونأمل من أن 

توفــر هذه املبــادرات ما ال يقــل عن 8750 
فرصــة عمــل للخريجــني العامنيــني بحلول 

2024م.
ويف ختــام كلمته؛ وجــه الشــنفري الدعوة  
للمؤسسات الحكومية والخاصة برضورة من 
مواكبة مخرجــات الثورة الصناعيــة الرابعة 
والتفكري يف التخصصــات واملجاالت الحديثة 
التي أصبــح اإلقبال عليهــا متزايدا ورضوريا 
ملا تتيحه من إمكانيات وخدمات وتسهيالت 
عــىل حيــاة البرش؛ ومــن تلــك التخصصات 
والعلــوم:  تحليــل البيانــات، اآلالت الذكية 
وعلــوم الروبــوت، إدارة االقتصــاد الرقمي، 
الحوسبة الســحابية، األمن الســيرباين، علوم 
الحديثة،  والخوارزميــات  الربمجة  التشــفري، 
اإلنتــاج الرتاكمــي والطباعة ثالثيــة األبعاد، 
إضافة إىل استخدام التقنيات الرقمية يف إدارة 

األعامل.

بالتعاون بين »تقنية المعلومات« و»أوراكل«

»التوجهات الرقمية للثورة الصناعية الرابعة« يبحث المستجدات التقنية لدعم التحول الرقمي في القطاع الحكومي

وأكد املستشــار بــوزارة الســياحة واملكلف 
بأعامل املديريــة العامة للتخطيط واملتابعة، 
ورئيس فريق العمل باملخططات الســياحية 
أهمية التجمعات الســياحية تكمن يف إيجاد 
وجهات ســياحية متكاملة تتوافر فيها البنى 
األساســية واملرافق واملشــاريع القادرة عىل 
تلبيــة احتياجــات مختلف رشائــح املجتمع 
والســياح والــزوار. وأضاف أن اإلســرتاتيجية 
الُعامنيــة للســياحة تتمحــور يف عنرصيــن 
رئيســيني هام مبــدأ التجمعات الســياحية 
والتجارب الســياحية، موضحاً أنَّ التجمعات 
خصائــص  ذات  مناطــق  هــي  الســياحية 
ومقومات ســياحية جاذبــة وتضم مجموعة 
متكاملــة من املنشــآت والخدمــات والبنى 
والتجــارب  الرتفيهيــة  واملرافــق  األساســية 
الســياحية لتتالءم مع تباين ميــول وأمزجة 
الســياح والزوار وأعامرهــم وتقدم منتجات 

مناسبة لجميع فئات املجتمع.
التجمعــات  تكامليــة  أهميــة  إىل  وأشــار 
الســياحية لبث بواعث االطمئنان يف نفوس 
املســتثمرين إزاء هذه النوعية من املشاريع 
ومن ثم تدفعهم لالستثامر فيها نظرا ملزاياها 
سواء من الزاوية االقتصادية أو من الجوانب 
اللوجستية، ومبا ُيسهم يف إيجاد ميزة تنافسية 
مــن حيــث التكاليف يف البنية األساســية أو 
التشــغيلية. وقال إنَّ التجارب السياحية هي 
مجموعة من األنشــطة الفريــدة واملثرية يف 
التجمعات الســياحية وترثي تجارب السياح 
والــزوار مام يجعلهم يقضون فرتات أطول يف 

التجمعات السياحية.
ونــوه بــأنَّ مخططــات التنمية الســياحية 
العامــة يف املحافظــات تهــدف إىل التعامل 
مــع املقومات الســياحية املتوفــرة بطريقة 
مســتدامة وللحفــاظ عىل املــوروث البيئي 
والرتايث والثقايف للمجتمعات املحلية، مشــريا 
إىل أن هذه املعطيات أوجبت وضع خطة أو 
رؤية للتنمية السياحية يف املحافظات، وتعد 
مخططات التنمية الســياحية العامة مخرًجا 
أساســًيا لإلســرتاتيجية الُعامنيــة للســياحة 
وخارطــة طريق لتطويــر وتنمية املحافظات 

سياحًيا.
وقال إنَّ مــا اقرتحته اإلســرتاتيجية الُعامنية 
للســياحة بإقامــة 14 تجمًعــا ســياحياً عىل 
مســتوى السلطنة عىل مراحل زمنية مختلفة 
هــو هدف تعكف الــوزارة حاليا عىل إعداد 
مخططات التنمية السياحية  العامة له، ويتم 
تجهيز حــزم اســتثامرية متكاملــة وجاهزة 
للمســتثمر لبــدء املرشوعات بــدون أعامل 
وموافقات مــن جهات أخــرى، موضحاً أنها 
تشــمل عــىل األرايض والنوع املــراد تنفيذه 
واألنشــطة الرتفيهيــة املصاحبــة للمــرشوع 
بحيــث يتــم عرضها عىل املســتثمرين بنحو 

متكامل.

وأشار إىل أنَّ املخططات ستحدد فرص ريادة 
األعــامل واملؤسســات الصغرية واملتوســطة 
املرتبطة بالسياحة واألنشطة املكملة للسياحة 
يف أي تجمع سياحي، كام ستحدد أعداد فرص 
العمل املتاحــة يف القطاع. وأضاف أن خطط 
التنمية السياحية ملحافظات السلطنة سوف 
تكون متكاملة ومتناســقة مع بعضها البعض 
إلعطاء السياح تجربة ســياحية متميزة، من 
خالل تكامل منتجات ومفردات السياحة بني 
املحافظات كل حســب مقوماته الســياحية، 
مشريا إىل أّنه قد تم توجيه الرشكات التي تعد 
الخطط بهذا الشأن للخروج بخطط متكاملة 

تسهم يف إضفاء قيمة مضافة عالية لها .
وأوضــح أن خطــط التنميــة الســياحية يف 
مرحلتهــا الثانية حيث يتكون املرشوع من 4 
مراحــل تركز عىل وضع ما يعرف بـ )ماســرت 
بــالن( للتنميــة الســياحية يف املحافظــات 
يهدف لرسم تصورات للمرشوعات السياحية 
واملرافــق والخدمــات وغريها مــام تحتاجه 
الســياحة يف كل محافظة عىل حدة، موضًحا 
أن  االستثامر يف القطاع السياحي سيكون وفًقا 
لهذه الخطط الهادفــة إليجاد كل املتطلبات 
التي تحتاجها الســياحة يف السلطنة وعرضها 
عىل املســتثمرين . وأكد أهميــة مراعاة أن 
تكــون املخططــات الســياحية للمحافظات 
ووفقــاً للمقومــات الطبيعيــة والرتاثية التي 
تحظــى بهــا كل محافظة وتوظيفها بشــكل 

مالئم .
وقال املستشــار بــوزارة الســياحة واملكلف 
بأعامل املديرية العامــة للتخطيط وامُلتابعة 
ورئيس فريق العمل باملخططات الســياحية 
إن مخططــات التنميــة الســياحية العامــة 
ستسهم يف إعادة هندسة القطاع السياحي يف 
السلطنة وفق اإلسرتاتيجية السياحية الهادفه 
ألن تصبح الســلطنة إحدى أهــم الوجهات 
الســياحية التــي يزورهــا الســياح لقضــاء 
العطــالت واالستكشــاف واالجتامعات، كام 
تهــدف رؤية الوزارة إىل أن تكون املخططات 
السياحة عىل أحدث املستويات التي تتكامل 
فيهــا الخدمات الســياحية، موضحاً أن هذه 
املخططات ستعمل عىل إحداث نقلة نوعية 
يف القطاع الســياحي يف السلطنة خالل الفرتة 
القادمة بوضــع إطار عام لــكل املرشوعات 
الســياحية العامة والخاصة، بحيث تنســجم 
مع بعضها البعض لتشكل مالمح السياحة يف 

السلطنة بكل مقوماتها الطبيعية والرتاثية.
ونوه كذلك إىل أن هذه املخططات السياحية 
ستوضح كذلك كل متطلبات القطاع السياحي 
يف البالد سواء من منشآت سياحية أو مرافق 
أو خدمات ومبادرات، منوها إىل أن الخدمات 
الســياحية واالستثامر فيها سوف تعتمد عىل 
ماســتفرزه خطط التنمية السياحية للنهوض 
بالقطــاع الســياحي إىل ما نتطلــع إليه من 

تنظيــم يهــدف إليجــاد مرافــق ومنتجات 
ســياحية تلبي متطلبات الزوار والسياح من 
داخــل الســلطنة وخارجها، وتضيــف قيمة 
مضافة عالية للمقومات الســياحية التي حبا 

الله بها السلطنة.
وقدمــت يف املخططــات عروضــا تفصيلية 
عن مخططــات التنمية الســياحية لكل من 
ُمحافظتي جنوب الرشقية والداخلية متضمنة 
كل املرافق واألنشــطة والخدمات السياحية 
التي ميكــن إقامتهــا يف املخططــات بحيث 
تلبي متطلبات الزوار. وســلطت املخططات 
الســياحية الضــوء عىل املقومــات الطبيعية 
والحضاريــة التــي تتمتــع بهــا املحافظتان 
وكيفية اســتثامرها بإضافة خدمات سياحية 
متنوعة ومتكاملة تضفي قيمة مضافة عالية 
تقدم لرشائح الســياح والزوار وفق تصنيفات 

مختلفة وجودة عالية.
كام تضمنت املخططات متطلبات الســياحة 
الداخليــة والوافــدة مــن الخدمــات التــي 
الســياحية  واألنشــطة  فئــة  كل  تحتاجهــا 
املختلفــة التي تلبي رغبات الســياح بأذواق 

مختلفة ومستويات متعددة.
وتطرقــت الرشكات يف عروضها إىل إيضاح أن 
املخططــات يتوفر فيها كل مــا يتطلبه الزائر 
من خدمات تتناســب وطبيعة كل محافظة، 
ومــن خالل االســتفادة من عنــارص الجذب 
الســياحية باقرتاح بعض املنشــآت السياحية 
واألنشــطة التــي من املالئــم إقامتهــا. كام 
قدمــت مقرتحــات لبعض املخططــات التي 

ســوف تطرح لالســتثامر بعد االنتهــاء منها 
مكتملة الرتاخيص من كافة الجهات املختصة، 

وتكون جاهزة للمستثمرين.
 وأكدت الــرشكات الســياحية املختصة عىل 
حقيقة مــا تزخر به املحافظات من مقومات 
ســياحية متعــددة وثريــة بتنــوع البيئات 
البحريــة والصحراوية والجبلية والرثاء الثقايف 
املتنوع الذي تتميز به محافظات الســلطنة 
وثقافة الشــعب الُعامين، مشــرية إىل أنَّ كل 
هذه عنارص جذب ســياحية غــري متوفرة يف 
العديــد من الدول ويتعني اســتثامرها بنحو 
فاعــل، وتطرقت الرشكات أيًضــا إىل جاذبية 
األنشــطة الســياحية واتجاهات الســياح يف 
البحــث عــن كل ما ميــت للطبيعــة بصلة 
.وقدمت الرشكات تصوراتها لربط املخططات 
الســياحية ملحافظات السلطنة بعضها ببعض 
لتقديــم تجارب ســياحية مختلفــة تجتذب 

السياح. 
وتتميــز املخططات الســياحية بأنهــا توفر 
خيارات متعددة للســائح لقضــاء أكرب عدد 
ممكن من الليايل الســياحية يف كل محافظة 
من خالل حزم ســياحية متنوعة تحفز الزوار 
عىل البقاء أطول فرتة ُممكنة يف كل محافظة 

وليخرج بتجربة سياحية جيدة.
وقد عرضت مناذج من املخططات السياحية 
العامة التي سخرت املنتجات السياحية التي 
تزخر بها املحافظات وتوظيفها بشكل يتالئم 
مــع كل محافظة ومع املرشوعات املقرتح أن 
يضمها كل مخطط بالتفصيل ومدى االستفادة 

منهــا .وتطرقت امُلخططــات إىل الفرص التي 
سوف تتاح لرواد األعامل أصحاب املؤسسات 
الصغرية واملتوسطة للقيام مبرشوعات مكملة 
للمرشوعــات االســتثامرية وتقديم خدمات 
ســياحية ُمختلفة ترثي املجتمعــات املحلية 

وترشك األهايل يف التنمية السياحية.
وتوظف املخططــات الســياحية العامة كل 
املكونات الرتاثيــة والبيئية مع الحفاظ عليها 
واملوروثات التقليدية يف املحافظات بشــكل 
يســهم يف إضفاء قيمة مضافة تســتفيد من 
املنتجــات املتوفــرة. وراعــت املخططــات 
الســياحية العامة جدوى االستثامر فيها، من 
حيث جاذبية عنارص املخططات التي ستوفر 
خيارات متعددة تسهم يف تحفيز املستثمرين 
لتحقيــق  بدائــل  وتوفــر  االســتثامر  عــىل 
عوائــد عىل اســتثامراتهم بشــكل يتناســب 
مــع طبيعة االســتثامر يف القطاع الســياحي 
طويل املدى بإيجاد ســبل أخــرى كالتطوير 
العقــاري، وإلحداث التوازن يف االســتثامرات 
مبا يحقــق املصلحــة العامة ويضفــي قيمة 
مضافة للمخططات يف كل املواسم السياحية 
املتفاوتة وتســهم يف إيجــاد حراك اجتامعي 
املخططــات  ينعــش  مســتمر  واقتصــادي 

السياحية عىل مدار العام.
وتضمنت املخططــات التي قدمتها الرشكات 
تصاميم بعض املشــاريع املتوافقة واملتسقة 
مــع البيئــات يف املحافظات واملتناســقة مع 
املكونــات الطبيعيــة املتوافــرة واألنشــطة 
الجاذبيــة  للمرشوعــات إلضفــاء  املرافقــة 

للوجهات السياحية.
وطرحــت الــرشكات توقعاتها لالســتثامرات 
املطلوبة من القطاعني العام والخاص إلنشاء 
املخططات الســياحية العامة يف كل محافظة 
وفق الدراســات التي قامت بها، واملعطيات 
املتوفــرة ومتطلبــات املخططــات من البنى 
جاذبيــة  موضحــة  والخدمــات  األساســية 
االســتثامرات وفق تجارب قدمتها يف العديد 

من الدول.
وناقشــت الرشكات التحديات التي تواجهها 
البيانــات  وتدفــق  املخططــات  إعــداد  يف 
واإلجــراءات مــن الجهــات املختصــة ذات 
العالقة بالقطاع الســياحي إلعداد مخططات 
تفــي باألهداف التي تتطلــع إليها الحكومة، 
والتغلب عليها وإيجــاد الحلول لها بالتعاون 
مع فــرق العمل التي ُشــكلت مــن إدارات 

السياحة يف املحافظات.

أعدتها شركات عالمية متخصصة وفق االستراتيجية الُعمانية للقطاع

مناقشة مخططات التنمية السياحية لجنوب الشرقية والداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية
ناقشت وزارة الســياحة املخططات التفصيلية للتنمية الســياحية مبحافظتي جنوب 
الرشقيــة والداخلية يف إطــار برامجها الســتعراض مراحل خطط التنمية الســياحية 
ملحافظات الســلطنة التي كلفت بإعدادها رشكات عاملية مختصة يف املجال السياحي 
بهدف إعداد مخططات ســياحية وفق رؤية واحدة منبثقة من اإلسرتاتيجية الُعامنية 
للســياحة، لكافة املحافظات ولتســهم يف إيجــاد املرافق والخدمات الســياحية عىل 
اختالفها، وتعمل عىل إرشاك املجتمعات املحلية يف تقديم الخدمات السياحية، إضافة 
إىل إعطاء فرص للمبادرات الســياحية من املؤسســات الصغرية واملتوســطة. وترأس 
معايل أحمد بن نارص املحرزي وزير السياحة اجتامعاً عقد ملناقشة مخططات التنمية 
الســياحية العامة لــكل من محافظتي جنــوب الرشقية والداخليــة حرضه عدد من 

املسؤولني بالوزارة والرشكات املختصة بإعداد املخططات السياحية. 
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اإلستراتيجية تقترح 

إقامة 14 تجمعا 

سياحيا على 

مستوى السلطنة 

على عدة مراحل 

تجهيز حزم 

استثمارية متكاملة 

تيسيرا على 

المستثمر دون حاجة 

إلى التواصل مع 

جهات أخرى
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»الزبير للسيارات« تسلم شاحنة معدلة وتوقع اتفاقية مع »الخدمة إلعادة التدوير« 
مسقط - الرؤية

سلَّمت مجموعة الزبري للسيارات إحدى 
رشكات مؤسسة الزبري مؤسسة الخدمة 
إلعــادة التدوير أحد أعضاء مركز الزبري 
ُمعدلة  شــاحنة  الصغرية  للمؤسســات 
متخصصــة يف مجــال جمــع النفايات 
ونفايات البطاريــات الحمضية بحضور 
هاين بــن محمد الزبــري رئيس مجلس 
إدارة مجموعة الزبري للســيارات وعدد 
مــن املديرين التنفيذيني من مؤسســة 
الزبري ومجموعة الزبري للسيارات ورشكة 
للمؤسسات  الزبري  ومركز  أومنفيســت 

الصغرية. 
كــا ســهل مركــز الزبري للمؤسســات 
الصغرية توقيع اتفاقية لجمع النفايات 
والنفايات الصلبة بــني مجموعة الزبري 
للســيارات ومؤسســة الخدمــة إلعادة 
التدويــر. حيث وقــع االتفاقيــة نيابة 
عن مجموعة الزبري للســيارات الفاضل 
جــال بن محمــد البلــويش مدير عام 
املــوارد البرشيــة واإلدارة للمجموعــة 
فيا وقعها نيابة عن مؤسســة الخدمة 

محمود بن عبداللــه العامري، الرشيك 
املؤسس. وتعد مؤسسة الخدمة إلعادة 
التدوير من املؤسسات الصغرية املتميزة 
يف مجال خدمات جمع النفايات إلعادة 
التدويــر، وقــام بتأسيســها ماجــد بن 
ســعود البطايش ومحمود بــن عبدالله 
العامري أعضاء مركز الزبري للمؤسسات 
الصغرية الفائزين بربنامج الدعم املبارش 

لعام 2017.  

وكجــزء من الدعم املســتمر، قام مركز 
الزبري للمؤسســات الصغرية وبالتعاون 
مع قســم التســويق يف مؤسسة الزبري 
بإعــادة التصميــم للهويــة التجاريــة 
التدويــر  إلعــادة  الخدمــة  ملؤسســة 
للتوافق مــع أعالها التجارية الصديقة 
للبيئة واإلســراتيجية التســويقية التي 
فيــا  باملركــز،  املستشــارون  أعدهــا 
قامــت مجموعــة الزبــري للســيارات 

بطباعة العالمة التجارية الجديدة عىل 
الشــاحنات القدمية والحديثة وتعديل 
الشــاحنة القدمية من أجل رفع كفاءتها 
ومواصفاتهــا لتتناســب مــع املعايــري 

العاملية يف مجال جمع النفايات.  
وقــد تبنت الرشكــة العانيــة العاملية 
للتنمية واالســتثار أومنفيست املقعد 
الذي فازت به مؤسســة الخدمة إلعادة 
التدويــر يف برنامج الدعم املبارش حيث 

قدمــت دعــًا مالًيــا لها كا ســهلت 
حصولها عىل دعم متويــي من الرشكة 
رشكات  إحــدى  للتمويــل  الوطنيــة 

مجموعة أومنفيست لرشاء شاحنة.
 وســوف تســاهم الشــاحنة الجديدة 
املجهــزة يف زيادة الطاقة االســتيعابية 
لرشكــة »الخدمة إلعــادة التدوير« من 
100 طــن يف الشــهر إىل 400 طــن يف 
الشهر، فيا ستقل أعداد املوظفني من 

6 موظفــني لكل 8 أطنــان، إىل موظف 
واحد لكل 8 أطنان، وهذا بدوره سوف 
يقلل الوقت من 16 ساعة لكل 8 أطنان 

إىل ساعة واحدة لكل 8 أطنان. 
ويف هــذا الصدد قال هــاين بن محمد 
الزبري رئيــس مجلــس إدارة مجموعة 
نهنــئ  أن  للســيارات: يرسنــا  الزبــري 
ماجد البطــايش ومحمود العامري عىل 
اســتالمهم الشــاحنة املعدلــة ونأمــل 
أن تســاعدهم يف الوفــاء بالتزاماتهــم 
تجــاه زبائنهــم، حيث تقدم مؤسســة 
الخدمة نقل وجمع النفايات الحمضية 
وغري  الرصــاص  كحمــض  للبطاريــات 
الحمضيــة بطريقــة آمنــة وفعالة إىل 
التدويــر  إعــادة  ومؤسســات  رشكات 
املوجودة يف الســوق املحي، من خالل 
القيــام بذلــك، فإنها تعمل باســتمرار 

لتقليل التأثري البيئي للبطاريات. 
ومــن جانبه عــربَّ ماجــد البطايش عن 
سعادته باســتالم الشاحنة املعدلة التي 
ســوف تســاهم بشــكل كبري يف تقليل 
النفقــات وتحســني جــودة الخدمات 
وتعزيز اسم الرشكة يف السوق املحي.    

مسقط - الرؤية

ُعقــد أمس يف مقر جمعية املهندســني 
العانيــة اجتــاع بني بلدية مســقط 
والجمعيــة حــول تصنيــف املكاتــب 
الهندســية. حــر االجتــاع ممثــال 
للجمعيــة املهنــدس خميــس الصويل 
رئيــس مجلــس اإلدارة، املهندس فؤاد 
الكندي نائب الرئيس واملهندس حمود 

الســنيدي الرئيس التنفيذي للجمعية، 
ومــن جانــب بلديــة مســقط حر 
االجتاع كٌل من املهندس نارص الهنايئ 
مدير عام الشــؤون الفنيــة واملهندس 
محمد الراشــدي مدير دائرة الراخيص 
والبنــاء واملهندس هالل البوســعيدي  

واملهندس طاهر الذهب.
ناقش االجتاع آليــة تصنيف املكاتب 
االستشــارية وواقــع مزاولــة العمــل 

الهنديس وتصنيف املهندسني واملكاتب 
االستشــارية من أجل تحســني وضبط 
األداء والتي من شــأنها املحافظة عىل 
املعايري الهندسية من أجل ضان جودة 

العمل والخدمات املقدمة للمجتمع. 
كــا ناقــش االجتــاع آليــة حايــة 
املكاتب االستشارية التي تدار من قبل 
تفعيل  وكيفيــة  العانيني  املهندســني 

دورهم يف املجال الهنديس.

مسقط - الرؤية

شــاركت حيا للمياه يف مؤمتــر ومعرض ُعان 
للطاقــة واملياه امُلقام يف الفــرة من 22 أبريل 
إىل 24 أبريل الجاري مبركــز ُعان للمؤمترات 
واملعارض »حي العرفان« ورعى حفل االفتتاح 
ــمو الســيد كامل بــن فهد بن  صاحــب السُّ
محمود آل ســعيد مساعد األمني العام ملكتب 
نائب رئيــس الوزراء لشــؤون مجلس الوزراء 
وبحضور عدد من أصحاب املعايل والســعادة 

ورجال األعال واملهتمني بهذا الشأن.
ويف هذا الصدد قال املهندس حسني بن حسن 
عبدالحســني الرئيــس التنفيذي لحيــا للمياه 
إنَّ الرشكــة تشــارك يف هذه الفعالية بشــكل 
ســنوي باعتبارهــا مــن الــرشكات الرائدة يف 
مجال الحفاظ عىل البيئة وتحقيق االســتدامة 
لالقتصــاد الوطني وهي الجهة املخولة لتزويد 
امليــاه املعالجــة ملختلف االســتخدامات، كا 
أنه يعترب تجمعاً ســنوياً لعدد كبري من الخرباء 
واملهتمــني مبجــايل الطاقة وامليــاه من داخل 

السلطنة وخارجها.
وأضــاف الرئيــس التنفيــذي أنَّ أوراق العمل 
املقدمــة يف املؤمتــر ومشــاركات الجهات يف 
املعرض املصاحب ترثي الجهــود املبذولة من 
أجل االســتثار يف مجــال الطاقــة واملياه مبا 
يتناســب مع رؤية ورســالة حيا للمياه والتي 

تسعى لجعل عان أكرث اخراراً وصحة. 

وخــالل املؤمتر قدمت حيا للمياه ورقتي عمل 
حول إســراتيجيات اســتخدام املياه املعالجة 
والتميز التشــغيي قدمهــا كل من مدير عام 
تطوير األعــال وخدمة العمــالء ومدير عام 
إدارة األصــول، حيــُث قدم هــالل بن خلفان 
الذخــري مدير عــام تطوير األعــال وخدمة 
العمــالء ورقــة عمل بعنــوان إســراتيجيات 
اســتخدام امليــاه املعالجة، ســلط الضوء من 
خاللها عــىل الدور الكبري الــذي تقوم به حيا 
للميــاه للحفاظ عــىل املياه الجوفيــة العذبة 
والتقليــل مــن اســتهالك مياه البحــر امُلحالة 
باهظة الثمن من حيُث كلفة تحليتها وأهمية 
استخدامات املياه املعالجة يف األوجه املختلفة 

والتحديات التــي تواجهها الرشكــة وخططها 
املستقبلية. 

وقدم ســليان بــن خميس القاســمي مدير 
عــام إدارة األصول بحيــا للمياه عرضــاً مرئياً 
عن إســراتيجية التميز التشغيي وأهم الطرق 
املســتخدمة يف التشــغيل بهدف التقليل من 
املصاريف التشــغيلية. كا تطرق القاسمي يف 
محارضته عىل الدور الذي تقوم به حيا للمياه 
يف رفع كفاءة التشــغيل ألصول الرشكة بهدف 
الوصول ألفضل النتائج املمكنة. وأكد أيضاً أنَّ 
حيا للمياه  تعمل باستمرار عىل تسهيل وتنفيذ 
وترسيع وترية تنفيذ املشاريع من خالل العمل 

عىل إسراتيجيات وضعتها الرشكة.   
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تحت رعاية الدكتور موىس بن عبدالله الكندي 
مديــر الجامعة العربيــة املفتوحة بســلطنة 
ُعــان تعقــد الجامعــة العربيــة املفتوحــة 
مؤمترهــا الطاليب الثاين تحت عنــوان »املؤمتر 
الطاليب الثاين للجامعة العربية املفتوحة: إلهام 

الباحثني الشباب.«
وقال الدكتور وليد أبو رية رئيس لجنة البحث 
العلمــي بالجامعــة ومديــر اللجنــة العلمية 
للمؤمتــر إن هناك أكرث مــن 130 بحثاً طالبياً 
ســيتم عرضها باإلضافة إىل 5 دورات تدريبية 

تقدم عىل هامــش املؤمتر وتهدف ملســاعدة 
الطالب عىل تطوير مهاراتهم يف إجراء البحوث 
العلميــة وكتابتهــا.  أما الدكتور شــريمون من 
قســم تكنولوجيــا التعليم وعضــو يف اللجنة 

العلميــة للمؤمتر فأكد عــىل جاهزية الطاقم 
الفني للمؤمتر وأنه يســري بالشــكل الصحيح. 
ينقســم املؤمتــر إىل 5 محــاور تتضمن محور 

القيادة الربوية وتكنولوجيا التعليم.

»المهندسين« تناقش مع بلدية مسقط  تصنيف المكاتب الهندسية

130 بحثًا في المؤتمر الطالبي الثاني بالجامعة العربية المفتوحة»حيا للمياه« تشارك في معرض ومؤتمر عمان للطاقة
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في أمسية »مجلس ميثاق« 

محمود الجرواني: السوق العماني ليس صغيرا.. والفرص 
االستثمارية في قطاع التسوق متنوعة

كام تحدث محمود الجرواين حول أهمية 
فتح املجال إلنشــاء املشاريع االقتصادية 
يف مختلف القطاعات وتبسيط اإلجراءات 
وتقديــم املزايــا والحوافــز الســتقطاب 
مختلف االســتثامرات، مؤكــدا أّن عامن 
مازال بها العديد من الفرص االستثامرية، 
الفتــا إىل أّن فكــرة املســتثمرين عن أّن 
الســوق العامين هو ســوق صغري ال تربر 
اإلحجــام عن التوســع يف املرشوعات يف 
كافــة املجاالت، مدلال عــى ذلك بقطاع 
التســوق ووجود نحــو 40 مليون حركة 
سفر ســنوية من العامنيني إىل اإلمارات، 
فإذا كان 50% منهم يتســوقون من هناك 
فالبد االنتبــاه إىل هذه القــوة الرشائية 

وتوفري البدائل يف عامن.
وأّكــد الجــرواين أّن االســتثامرات التــي 
يضخهــا أصحــاب األعــامل تعــود ليس 
فقط عليهم بل عى أبنائهم وأحفادهم، 
والعــدد الــذي يوظفونه مــن العامنيني 
ميثــل اســتثامرا يف حد ذاتــه ألن الراتب 
الذي يستلمه املواطن سيبقى يف البلد إن 
أوجدنا له البديل عن اإلنفاق يف الخارج.

وأكــد محمود الجــرواين أهميــة زيادة 
مختلــف  يف  واالســتثامرات  املشــاريع 
املحافظات موضحا أّن مرشوع مســقط 
مول جاء بعد دراسة ومتابعة الحتياجات 
الســوق واملجتمع. وأضــاف: نتطلع من 
خالل املرشوع إىل املســاهمة يف التنمية 
االقتصاديــة وأن نقدم خدمــات مميزة 

التســوق  مجــال  يف  جديــدا  وأســلوبا 
والرتفيه. وأوضــح أّن املرشوع ال يزال يف 
البداية وهنــاك مراحل أخرى ســيجري 
تنفيذهــا حتــى يكتمــل مســقط مول 
بصورتــه الكاملــة، لذلك هنــاك اهتامم 

كبري بتوفري املزيد مــن الفرص الوظيفية 
للشباب العامين سواء يف هذا املرشوع أو 
املشاريع األخرى، مقدما الشكر والتقدير 
مليثاق للصريفة اإلسالمية عى االستضافة.

وتعليقــا عى »الوســم اإللكرتوين« الذي 
القــى مشــاركة كبــرية لشــكر محمود 
الجــرواين عى مبادرته بخصوص الدخول 
املجــاين ألكواريوم عامن أكد أّن الشــكر 
البد أن يوجه للمجتمع نفسه وأنه عندما 
يقــدم أي خدمــة للمجتمــع فهو يؤدي 
جزءا ضئيال من واجبه. كام أعلن الجرواين 
عن دراسة إلقامة معرض يف مسقط مول 
يخصص لعرض املنتجات العامنية وخاصة 
إلنتــاج املؤسســات العائليــة والصغرية 

واملتوسطة، وميكن أن يقام بشكل دوري 
وباملجان، وأكد أّن الشباب العامين أظهر 
كفــاءة عالية للغايــة يف أكواريوم عامن 
حيث يشكلون أكرث من 75% من مجموع 
العاملــني ويف تخصصــات علميــة نادرة 
منها علوم األحيــاء املائية وغالبيتهم من 

الخريجني الجامعيني.
ومن جانبه ألقى عبد الواحد بن محمد 
املرشــدي، نائــب مديــر عــام األعامل 
املرصفية اإلســالمية ببنك مسقط كلمة 
قــدم مــن خاللهــا الشــكر والتقديــر 
لضيــف مجلــس ميثــاق محمــود بن 
محمد الجرواين عى مشــاركته، مشــرياً 
إىل النجاحات واإلنجــازات التي حققها 

ميثــاق للصريفــة اإلســالمية ودوره يف 
التســهيالت املرصفيــة ملختلف  تقديم 
الــرشكات واملشــاريع التجاريــة مؤكدا 
نجــاح الصريفــة اإلســالمية يف تطويــر 
القطاع املــرصيف وتحقيق نتائج إيجابية 
والعمــل عــى تعزيز مجــاالت املعرفة 
والتوعية بالخدمات والتســهيالت التي 
تقدمهــا الصريفة اإلســالمية، معرباً عن 
ســعادته بالنجاح الكبري الذي يشــهده 
مجلــس ميثــاق لتعزيــز التواصل مع 
مختلــف أطياف املجتمــع وخاصة فئة 
الشباب وإطالق مبادرات تشكل منصة 
لطرح مواضيع هادفة وفرصة ملناقشــة 
بعــض القضايا املســتجدة وطرح اآلراء 

واألفكار التي تخدم املجتمع يف مختلف 
املجــاالت والقطاعات مؤكدا اســتمرار 
ميثاق يف دعم املشاريع واملبادرات التي 

تخدم تنمية وتطوير االقتصاد العامين.
وكان ميثاق للصريفة اإلسالمية قد أطلق 
مبادرة »مجلس ميثاق« لتنظيم أمسيات 
اجتامعيــة وثقافية بهدف تقديم مناذج 
ناجحة ألفراد املجتمع. وتشكل األمسية 
فرصة لطرح األسئلة واالستفسارات عى 
الضيــوف والتعرّف عى التحديات التي 
واجهتهــم وأهم التحــوالت يف حياتهم، 
واتخاذهــم للقــرارات املصريية وغريها 
مــن املواضيع الهامة التي ســاهمت يف 

نجاح مشوارهم بالحياة.

اســتضاف مجلس ميثاق للصريفة اإلسالمية من بنك مسقط محمود بن محمد 

الجرواين، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجرواين، بحضور الشيخ وليد بن خميس 

الحشار، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، ومجموعة من الشخصيات واملسؤولني 

بالقطاعي العام والخاص. وشهد اللقاء أكرب حضور من نوعه يف »مجلس ميثاق«، 

الفعالية التي تستهدف تقديم مناذج وشخصيات من مختلف القطاعات ألفراد 

املجتمع من خالل اســتضافتها والتحاور معها لتبادل املعلومات ونقل الخربات 

ومناقشة بعض القضايا املتعلقة مبجاالت العمل.

وخالل األمســية تحدث الجــرواين عن حياته الشــخصّية ومســريته التعليمية 

وكيف انتقل للدراســة من والية صحم إىل ديب بدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

والصعوبــات التي واكبت ذلك يف فرتة الســتينيات، كام تحدث عن تأثري والده 

عليــه خاصة يف مجال التجارة واألعامل، كام تطرق إىل املناصب والوظائف التي 

شــغلها خالل الســنوات املاضية وخاصة يف القطاع الحكومي وأبرز املحطات يف 

حياتــه خاصة املتعلقة مبجال األعامل والصعوبــات والتحديات التي واجهها يف 

بداية مشواره.

الرؤية – نجالء عبدالعال

زيارات العمانيين لدول 
أخرى بغرض التسوق 

تعكس قوة شرائية 
تستحق توفير البدائل

توظيف الكوادر 
الوطنية استثمار في 

المستقبل

»مسقط مول« ال يزال 
في بدايته.. وسيخدم 
المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة 

مسقط – الرؤية

انضمــت »أســياد« - املجموعــة اللوجيســتة 
املتكاملــة يف الــرشق األوســط شــاملة املوانئ 
واملناطــق الحرة والنقل متعدد الوســائط – إىل 
املنظمِة العامليــةِ للمناطق الحرة؛ لتصبح عضًوا 
يف واحدة مــن أكرب املنظــامت الدولية املهتمة 
بهذا القطاع، حيث تعد املنظمة التي تأسســت 
يف جنيف املمثل الرئييس لجميع مصالح املناطق 
الحرة مبختلــف دول العامل، وتعمــل مع البنك 
الــدويل ومنظمة التجــارة العاملية ومؤمتر األمم 
املتحــدة للتجــارة والتنمية ومنظمــة الجامرك 

العاملية.
وقــال املهندس نبيل بن ســامل البيــامين رئيس 

قطــاع املوانئ واملناطــق الحرة لـ«اســياد«: إنَّ 
انضامم »أســياد« لهذه املنظمة الدولية سُيتيح 

لنــا املشــاركة يف املحافــل الدوليــة للتســويق 
للمناطق الحــرة الُعامنية، وُمنتجاتها، وخدماتها 

الرائــدة أمــام املســتثمرين املســتهدفني. كام 
أّن عضوية »أســياد« ســتمنحنا الفرصة لتبادل 
أفضــل  عــى  والتعــرف  واملعرفــة،  الخــربات 
املامرســات، وأحدث التوجهــات والقضايا التي 
تؤثر عى القطــاع، مبا يصبُّ يف األول واألخري يف 
صالح اقتصادنا الوطنــي. وأوضح رئيس القطاع 
أنَّ املناطــق الحرة يف صحار وصاللــة تعدُّ أبرز 
املناطــق الحرة التي توفر فرًصا متنوعة صناعية 
واقتصادية ولوجيســتية للعمالء؛ سواء املحليني 
أو العامليــني، مؤكًدا أّن »أســياد« توفر خدمات 
لوجيســتية وحلوال متكاملة لتعزيز االســتثامر 
األجنبي املبــارش ورفع الناتــج املحيل اإلجاميل، 
وتنميــة أنشــطة التصديــر، فضــال عــن توفري 

الكفاءات املؤهلة للعمل يف القطاع.

إبراء - الرؤية 

اســتضاف فرع غرفــة تجــارة وصناعة عامن 
مبحافظــة شــامل الرشقية معــرض بناة عامن 
الثالــث للــرشكات الطالبيــة، بالتعــاون مع 
املديريــة العامــة للرتبية والتعليــم مبحافظة 
شــامل الرشقية، وتحت رعايــة سعادة الشيخ 
الخدمة  وزارة  وكيل  الندايب  محمد  بن  أحمد 
وبحضــور  املدنية  الخدمة  لشؤون  املدنية 
املؤسســات  ومديــري  الســعادة  أصحــاب 

الحكومية وأصحاب وصاحبات األعامل.
وتــم اإلعالن عن الــرشكات الطالبيــة الفائزة 
باملراكز األوىل، حيث فازت باملركز األول رشكة 
لبــان أورماتيك من مدرســة الشــموس بنت 
النعامن األنصارية للطالبة شــهالء بنت مسلم 
املحرزيــة وفــازت باملركز الثــاين رشكة صحة 
وشفاء من مدرســة مليس بن عمرو األنصارية 
للطالبة ضياء بنت عبدالله الفارسية وفازت يف 
املركز الثالث رشكة long dream من مدرســة 
الشــموس بنت النعــامن األنصاريــة تديرها 
الطالبــة بيان بنت محمد الراشــدية والطالبة 
سهيلة بنت ســواد البوسعيدية وباملركز الرابع 
فازت رشكة ومضة من مدرســة املنارة للتعليم 
األسايس للطالبة مارية بنت عبدالله  الربوانية. 
ويف كلمة عيل بن سامل الحجري رئيس مجلس 
إدارة فــرع الغرفــة مبحافظة شــامل الرشقية 
استعرض مســاعي فرع الغرفة باملحافظة إىل 
عقد رشاكات اسرتاتيجية تجسد معنى التكامل 
بني مؤسســات القطاعني العام والخاص وتعزز 
مفهوم ريادة األعامل يف املحافظة وتدعم رواد 
األعامل والرشكات الناشــئة التي تشــكل فيها 

الــرشكات الطالبية بأفكارهــا وفرصها الواعدة 
جانبا مهام نحو اســترشاف املستقبل واستلهام 

فرص االقتصاد الحقيقية.
وأضــاف الحجري أّن معرض بناة عامن الثالث 
للرشكات الطالبية يهدف إىل إكســاب الطالب 
للمعارف واملهــارات والخربات يف قطاع ريادة 
األعامل ال سيام وأّنها تتميز باألفكار االبتكارية 
واألعــامل اإلبداعية، لذلك وجب توفري ســبل 
الدعم واإلرشــاد والتوجيه لها وتسليط الضوء 
عــى مناذجها ألجــل متكينها مــن التحول إىل 
رشكات ناشــئة وأن تقوم بتوظيف واســتغالل 
التقنيــات الحديثــة مســتفيدة مــن برامــج 
الحاضنــات التي تعتــزم الغرفــة تنفيذها أو 
املبادرات التي تبنتها الغرفة وتتيح لها العديد 

من املزايا والتسهيالت.
وألقت نعمة بنت جمعة بن سليم الشيذانية 
مديرة مدرسة الشموس بن النعامن األنصارية 
كلمــة قالــت فيها إن املعرض يــربز أفكار 60 
رشكــة طالبية عى مســتوى املحافظة تأهلت 
منها 33 رشكة طالبية أرشف عليها 25 أخصائيا 
وأخصائيــة اكتســبوا من خاللهــا العديد من 
املهارات كإدارة الوقت وفن التواصل والتغلب 
عــى التحديــات وإدارة الســجالت التجارية 

وفنون التسويق والرتويج. 
وعــرض املشــاركون تقارير مرئيــة للتعريف 
بخدمات الغرفــة وكيفية اســتفادة الرشكات 
الصغــرية  املؤسســات  وأصحــاب  الناشــئة 
واملتوســطة ورواد األعامل منها وتوضيح أنواع 
املشــاريع االســتثامرية يف املحافظة والعوامل 
املؤثرة عى تطور ريادة األعامل وفرص األعامل 

املتاحة يف محافظة شامل الرشقية.

مسقط - الرؤية 

أضاف طريان الســالم مســارًا جديــًدا يربط ما 
بني مدينتي مســقط والكويت، ومن شأن هذه 
الخدمة الجديــدة أن تنعكــس باإليجاب عى 
معدل منو السفريات الســياحية والتجارية بني 
البلدين الشقيقني. وُتعد مدينة الكويت الوجهة 
السادسة – بني دول مجلس التعاون الخليجي– 
لطريان السالم، والتي تضم يف الوقت الحايل ُكٍل 
من: الدوحــة وديب وجدة، إضافــة إىل الرياض 

والرحالت املبارشة بني صاللة وأبو ظبي.

واعتبارًا من 2 يونيو املقبل، ُيسرّي طريان السالم 
رحالتــه اليوميــة املبارشة إىل مدينــة الكويت، 
والتي تنطلق من مســقط أيــام األحد والثالثاء 
والخميــس الســاعة 09:20 لتصــل الكويــت 
الســاعة 10:30، وتعــاود اإلقالع مــن الكويت 
الساعة 11:10 لتصل إىل مسقط الساعة 14:10. 
وبالنســبة أليــام اإلثنــني واألربعــاء والجمعة 
والســبت، تغادر الرحلة مسقط الساعة 16:10 
لتصــل إىل الكويــت يف الســاعة 17:20، بينام 
تغــادر رحلة العــودة من الكويت يف الســاعة 
18:00 وتصل إىل مســقط يف الســاعة 21:00. 

وقــال الكابنت محمد أحمــد، الرئيس التنفيذي 
لطريان السالم: شــهدت أسواق الطريان املحلية 
واإلقليميــة يف دول مجلس التعــاون الخليجي 
تحوالً كبريًا خــالل األعوام القليلة املاضية، نظرًا 
لتزايد أعداد املســافرين الذين يرغبون بالسفر 
االقتصــادي. ويف طــريان الســالم ُنرحــب بهذا 
التغيــري يف ديناميكية قطاع الســفر يف املنطقة، 
حيث تأيت الرحالت اليومية املبارشة بني مسقط 
ومدينة الكويت متاشًيا مع اسرتاتيجيتنا املتمثلة 
يف تقديــم بدائــل جديدة بأســعار تنافســية 
للمسافرين ألغراض العمل أو الرتفيه، مع توفري 

أعى مستويات من الخدمة التي تتميز بالراحة 
واملرونــة. وأضــاف: تتمتــع الكويــت وُعامن 
بعالقــات ثنائية متينة وعميقة، قامئة عى مبدأ 
التعاون املشرتك ضمن مختلف املجاالت. وُيعد 
قطاع الطــريان عامل متكني للنمــو االقتصادي، 
ونحن عى ثقة من أّن هذا املسار الجديد سوف 
يسهل حركة األشــخاص والبضائع. هذا وباتت 
عــامن، خالل األعوام األخــرية، إحدى الوجهات 
املفضلة للشــعب الكويتي الشقيق، وخاصة يف 
فصل الخريف، ونحن ســعداء بأن نكون جزًءا 

من هذا النمو«.

»أسياد« عضوا في المنظمة العالمية للمناطق الحرة تكريم الفائزين في معرض »بناة عمان«

»طيران السالم« يضم الكويت إلى شبكة وجهاته

متابعات
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مسقط - الرؤية 

تشارك الســلطنة ممثلة بوزارة السياحة وعدد 
من مؤسســات ومنشــآت القطاع الســياحي 
الُعامين يف أعامل وفعاليات النســخة السادسة 
والعرشيــن من معرض ســوق الســفر العريب 
ATM  الــذي تســتضيفه مدينــة ديب بدولة 
اإلمــارات العربية املتحدة خالل الفرتة من 28 
أبريــل إىل 1 مايو. ويرتأس وفد الوزارة  ســامل 
بن عدي املعمري مدير عام الرتويج السياحي، 
مبشاركة 23 من ممثيل املؤسسات السياحية يف 
السلطنة من رشكات السفر والسياحة والفنادق 
واملؤسسات التي تخدم القطاع السياحي ضمن 

جناح الوزارة.
وتهــدف مشــاركة الســلطنة ممثلة بــوزارة 

السياحة ومؤسسات القطاع السياحي الُعامين 
يف فعاليــات معرض ســوق الســفر العريب إىل 
الرتويج السياحي للســلطنة من خالل الربامج 
والعروض وإبراز العنارص واملقومات السياحية 
والتعريــف باملنتجات والخدمات، واملشــاريع 
الجديــدة يف  القطاع الســياحي وافتتاح عدد 
من املنشآت الســياحية والفندقية واملنتجات 
الجديــدة كالنــزل الرتاثية والخــراء وغريها 
والتي تســهم يف اســتقطاب املزيد من السياح 
وتعزز من البنية األساســية للقطاع، إىل جانب 
إبــراز املشــاريع املســتقبلية والتطــورات يف 
القطاع السياحي يف السلطنة وفق االسرتاتيجية 
الُعامنية للسياحة ومبادرات  القطاع السياحي 
ضمــن الربنامــج الوطنــي لتعزيــز التنويــع 

االقتصادي.

وتكمــن أهميــة هــذه املشــاركة يف الرتويج 
وتعزيــز  الســلطنة  الســياحية يف  للمواســم 
مكانتها كوجهة ســياحية عىل مــدار العام يف 
األســواق الســياحية الخليجية، حيث ســيتم 
الرتكيز عىل الرتويج ملوســم الخريف مبحافظة 
ظفار والذي ُيعد من أبرز املواســم الســياحية 
التي يقبل عليها الســياح خــالل فرتة الصيف 
خصوًصا من الســلطنة ودول مجلس التعاون 
الخليجي، والرتويج كذلك للمواقع التي تتمتع 
بطقــس معتــدل يف فصــل الصيــف كالجبل 
األخر واملناطق املطلة عىل الساحل الجنويب 
الرشقي للسلطنة، كام سيتم الرتويج للفعاليات 
واألنشــطة يف املواقــع الطبيعيــة كالنزهــات 
الجبلية، والرياضات البحرية إضافة إىل العديد 

من الفعاليات واألنشطة الثقافية والرتاثية.

23 مؤسسة سياحية تشارك في جناح السلطنة بالمعرض

الترويج للمقومات السياحية العمانية في معرض سوق السفر العربي بدبي.. األحد

مسقط – الرؤية 

يف  املدرجــة  آر”  يس  “إن  رشكــة  قالــت 
بورصة نيويــورك والرائدة يف مجــال الحلول 
التكنولوجية للقطاع املايل، إن بنك ظفار، أحد 
أرسع البنوك منواً يف الســلطنة، ســيصبح أول 
مؤسسة مالية يف الســلطنة تستخدم أكشاك 
الخدمات املالية. ومتنح أجهزة التفاعل الذكية 
لرشكــة “إن يس آر”، عمالء بنك ظفار القدرة 
عىل إجــراء 90٪ من معامالتهم البنكية بيرس 
وبشــكل يتامىش مــع جــدول أعاملهم، مع 
تجربــة رقميــة للخدمة الذاتية ال تســتدعي 

االنتظار يف طوابري فروع البنك.
وقــال الدكتــور طارق طه، رئيــس الخدمات 
املرصفية الرقمية واملعلومــات يف بنك ظفار: 
نعمل عىل تســخري التكنولوجيا لخلق تجربة 
مرصفيــة أكرث ثراًء ومالءمــة للعمالء وجعلها 
سهلة ومتاحة دامئا. ســعداء بكوننا أول بنك 
يتبنــى تقنيات التحول الرقمــي املبتكرة من 
رشكــة “إن يس آر”، وسيســهم طــرح هــذه 
األجهــزة الذكيــة الذاتيــة يف متكيننا من نقل 
املعامالت الروتينية إىل قنوات الخدمة الذاتية، 

وإتاحــة مزيد مــن الوقــت ملوظفينا لخدمة 
العمالء، وتســهيل عمليات الرشاء للمنتجات 
عالية القيمــة، واملبيعات املتبادلة، مع تزويد 
عمالئنا مــن الرشكات واألفراد بخدمة ممتازة 

وتجربة أفضل.
ويشــار إىل أنَّ أكشــاك الخدمات املالية من 
رشكة “إن يس آر” مدعومة بحلول “إن يس آر 
ســيلف سريف 80”، الجيل الجديد من أجهزة 
الــرصاف اآليل لرشكة “إن يس آر”. ومن خالل 
تكاملهــا مع برنامــج “أكتيفيت” ســيتمكن 
البنــك اآلن من دمــج قناة الخدمــة الذاتية 

الخاصة به مع باقي البنية األساســية الرقمية. 
ومن جانبه قال حســام زاهــده نائب رئيس 
رشكــة إن يس آر للخدمــات املاليــة: يف ظل 
الســلوكيات املتغرية للعمالء يجب أن تتحول 
الخدمات املرصفية لألفراد لتواكب احتياجات 
العمالء وتفضيالتهم. يحظى بنك ظفار مبكانة 
متميزة باعتباره بنــكاً رائداً يف تبني التقنيات 
الجديدة، وســتمنح أكشــاك الخدمات املالية 
لرشكــة “إن يس آر” عمــالء بنك ظفار تجربة 
مرصفية سلسة عرب القنوات ويف الوقت الذي 

يناسبهم.

مسقط – الرؤية 

يستعد مســقط جراند مول لتنظيم عدة مناشط 
وعــروض ترويجية خالل شــهر رمضــان امُلبارك، 
تشــمل إقامة معرض رمضان الخــريي وفعاليات 
أخــرى ستشــارك فيها عــدة مؤسســات صغرية 

ومتوســطة وكذلك أصحــاب املشــاريع املنزلية، 
إضافة إىل عدة مناشط وفعاليات موجهة للعائلة 
واملجتمع. وسُيقيم مسقط جراند مول يف منتصف 
شــهر رمضان املبارك احتفااًل بالقرنقشوه برعاية 
بلدية مســقط، وتتمثل هــذه االحتفالية يف لبس 
األطفــال للمالبس التقليديــة العامنية والحصول 

عــىل الحلــوى والهدايا واالســتمتاع باألنشــطة 
الرتفيهيــة واأللعــاب امُلصاحبــة للفعاليــة. كام 
سُيقدم مســقط جراند مول العديد من العروض 
الرتويجيــة يف محالت املــول من بينهــا كارفور. 
وتشمل املناشــط األخرى فعالية توعوية بأطفال 
متالزمــة داون ومعــرض رمضــان للمؤسســات 
الصغرية واملتوســطة وحملة لزيادة 
الوعي بســالمة العامل بتنظيم من 
قســم ســالمة القوى العاملة. وقد 
اســتضاف املول الفعالية الســنوية 
العامنية »فك  املحامــن  لجمعيــة 
كربة« مؤخرا، بهدف جمع التربعات 
لألفراد املعرسين مالًيا واملحتجزين 
لإلفــراج عنهم، وتعريف باملســائل 
القانونيــة املختلفــة.  كــام نظــم 
مسقط جراند مول فعالية توظيف 
لرشكــة »باونــس« يف ردهــة املول 
مبشاركة الزوار يف مختلف األنشطة 
الرتفيهيــة. وقــد شــهدت الفعالية 
إقبااًل كبريًا واستمتع الحارضون بها.

مسقط – الرؤية 

أعلــن بنك ُعامن العريب أســامء الـ 120 فائزًا 
يف سحوبات حســاب التوفري »حصاد« لشهر 
مــارس. وتضمــن الســحب أيًضا ســحوبات 
الفروع الشهرية وسحوبات حسابات األطفال 
والشــباب وسحوبات حسابات إيليت، إضافة 
إىل الســحب األول عىل الجائزة الكربى الذي 
ُيجــرى كل ثالثــة أشــهر عىل جائــزة بقيمة 

25,000 ريال عامين.
وقــال فهــد أمجد، املديــر العــام للخدمات 
املرصفيــة لألفراد يف بنك عــامن العريب: ميثل 
الســحب عىل الجائزة الكــربى، األول من بن 
أربعة سحوبات ستجرى عىل مدار هذا العام، 
مبعدل ســحب واحد كل ثالثة أشــهر وبذلك 
ســيعقد السحب القادم يف شهر يونيو املقبل. 
وميكن لجميع حاميل حســاب حصاد للتوفري 
االنضامم إىل السحب من أي من شبكة فروعنا 
يف الســلطنة. ويقــدم برنامــج التوفري حصاد 
فرصاً شــهرية لعمالء البنك يف جميع املناطق 
والفروع للفــوز بجوائزه القيمة، حيث يجري 
بنك ُعامن العريب ســحوباته عىل جائزة 500 

ريال عامين شــهرياً وجائزة 1000 ريال عامين 
كل ثالثة أشــهر لـ 87 فائــزا بواقع فائز واحد 
عــىل األقل من كل فــرع. باإلضافة إىل جائزة 
100 ريــال عامين لـــ 10 فائزين من أصحاب 
حسابات األطفال الذين هم أقل من 18عاًما، 
وجائزة بقيمة 100 ريال عامين لـ 20 فائزا من 
أصحاب حسابات الشــباب الذين هم ما بن 
18-25 عامــاً، إىل جانب فائزين يف الســحب 
الشــهري الخاص بعمالء إيليت بجائزة قدرها 

10,000 ريــال عامين وخالل شــهر ديســمرب 
سيجري اســتبدال السحب الشــهري الخاص 
بعمــالء إيليت بالســحب عــىل جائزة كربى 
بقيمــة  100,000 ريال عامين، ســتكون من 
نصيــب فائز واحــد من عمــالء إيليت. وإىل 
جانب هذه الســحوبات الشــهرية، سيجري 
البنك ســحوبات كربى لجائزة بقيمة 25,000 
ريال عامين لفائز واحد عرب شــبكة فروعه كل 

ثالثة أشهر. 

بنك ظفار يستخدم أجهزة »إن سي آر« لتطوير الخدمات المالية

فعاليات متنوعة في »مسقط جراند مول« احتفاال برمضان

»المها النفطية« ترعى مسابقة اإلجادة الصحفية في نسختها الثانية

»عمان العربي« يسلم الجوائز للفائزين بسحوبات »حصاد«

»أوريدو« تحصد جائزة أفضل مركز اتصال في الشرق األوسط
مسقط - الرؤية

فــازت Ooredoo بجائــزة “أفضــل مركــز 
اتصــال” تقديراً اللتزامهــا بالتميز يف خدمة 
العمــالء، وذلــك يف حفــل توزيــع جوائــز 
مؤسسة إنســايت )INSIGHTS( عن فئة 
مراكز االتصال يف الرشق األوسط والذي أقيم 
عىل منت السفينة “إليزابيث الثانية” يف ديب. 
وجاء تقييــم الرشكات الفائــزة بعد عملية 
تقييم اســتندت إىل عدٍد مــن املعايري مثل 
الوفاء بتوقعات العمالء ومستويات رضاهم 
وتخصيص املوارد. وقالت آمال بنت حســن 
اللواتية، الرئيســة التنفيذيــة لوحدة تجربة 
العمــالء يف Ooredoo: إن الجائــزة تــأيت 
ترجمة حقيقية لتفــاين فريق مركز االتصال 
وجهودهــم الدؤوبة إلثــراء عمالئنا بأفضل 
تجربة عىل اإلطالق، وقد أسعدنا الفوز بهذه 
الجائــزة املرموقــة. ويف Ooredoo، نضــع 
ضامن جــودة الخدمة يف مقدمــة أولوياتنا 
يف مختلــف أعاملنا فهي جــزء ال يتجزأ من 

التزامنــا تجاه عمالئنا. كــام نركز عىل توفري 
خدمة عمالء متميزة من خالل قيادة مسرية 
التحــول الرقمي التي تضمــن بقاءهم عىل 

اتصال دائم.
وُتعد هــذه الجائزة الخامســة التي ُتضاف 
إىل قامئــة الجوائز العامليــة واإلقليمية التي 

حصدتها Ooredoo منذ بداية العام الحايل. 
 Ooredoo كام تعكــس الجهود التي تبذلها
لتمكن املوظفن وتطويرهم وإعادة تعريف 
املشهد الرقمي بالسلطنة واملساهمة يف منو 
قطاع االتصاالت ورفده بخدمات ومنتجات 

وحلول مبتكرة.

مسقط – الرؤية

رعت رشكة املها لتسويق امُلنتجات النفطية 
مســابقة اإلجــادة الصحفية يف نســختها 
الثانية لعام 2018، التــي نظمتها جمعية 
الصحفين العامنية، وتــم تتويج الفائزين 
خــالل الحفل الــذي أقامتــه الجمعية يف 
القاعــة متعــددة األغراض بــوزارة القوى 
العاملــة برعايــة معايل يحيى بن ســعيد 
الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة املنطقة 
االقتصاديــة الخاصة بالدقــم. وتأيت رعاية 
الرشكــة للمســابقة، يف إطار مســؤوليتها 
الوطنيــة، والتــي تعد دافعاً نحــو تعزيز 
العمل الصحفي، وتكريم أصحاب األعامل 
املتميزة يف ساحة اإلعالم مبختلف مجاالته.

وقال أحمد بن بخيت الشــنفري املكلف 
بأعامل الرئيس التنفيذي للرشكة يف كلمته 

بالحفل: إن الصحافة إحدى وسائل اإلعالم 
واالتصــال املهمة يف حياتنــا، وكل يوم مير 
عليهــا تزداد فيه أهميتهــا وتعلو مكانتها، 
نظــراً لدورهــا املهم وتأثريهــا يف تصحيح 
املفاهيم وغــرس القيم وتصويب الصورة، 

ومخاطبة العقل. وقد التزم اإلعالم العامين 
يف أداء رســالته الســامية الوطنية بفعالية 
وكفاءة عالية السيام يف دعم خطط التنمية 
الشاملة بالسلطنة، مشريا إىل الدور الكبري 
الــذي يقدمه يف مســرية النهضــة املباركة 

بقيــادة موالنا جاللة الســلطان املعظم – 
حفظه الله ورعاه -.

وتعمــل رشكــة املهــا لتســويق املنتجات 
النفطية منذ انطالقها بعد صدور املرسوم 
الســلطاين 35/ 1993 تحت شعار »معكم 
أينــام كنتــم«، الذي ترجم منوها بشــكل 
مطــرد ومتســارع ليصل عــدد محطاتها 
اليوم 022 محطة منتــرشة يف كافة أرجاء 
الســلطنة، تخدم من خاللهــا جميع أفراد 
املجتمــع ومؤسســات القطاعــن العــام 
والخــاص مبختلــف املنتجــات النفطيــة 
والخدمــات التجاريــة املتكاملــة، لتكون 
بذلك أحد أعمــدة دعم االقتصاد العامين، 
وتســعى دامئًا وأبــداً يف دعــم املبادرات 
الوطنيــة الهادفة والفعاليات واألنشــطة 
املجتمعيــة ضمن مســؤوليتها االجتامعية 

خدمة لعامن الغالية األبية.
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السلطنة تفوز باستضافة بطولة العالم للرواد لكرة الطاولة 2022

اختتام بطولة كلية مسقط للصاالت

الَح كنجم.. 
ومضى كحلم!!

يف حاِضنا الريــايض الصعب متُر علينا 
بــوارَق األمل بني فرتًة وأخرى، لكنها ما 
تلبُث حتى متيض كأحالٌم ورديٌة ُتدغدغ 
املشاعر دون أن ُتحرِكها، وُتالمس الروح 
دون أن ُتوقظها، وعىل هذا ســأتوقُف 
عنــد بعِضها لُنثرَي يف النفِس تســاؤالٌت 
شتى؛ والسؤال أُيها األعزاء- كام ُيقال- 

نصف الحقيقة إن مل يكن ُكلها!!
لعلَّ أكرب النجوم التي الحت يف فضائنا 
مؤخــراً كان خــرَب إمكانية اســتضافِتنا 
كأس  مونديــال  مجموعــاِت  لبعــِض 
العامل 2022 حســب مقرتٌح حمَل نبأُه 
رئيــس الفيفا جيــاين إنفانتينو، والذي 
طاَف وجاَل بِه بني الســلطنة والكويت 
وقطر املســتضيفة للمونديــال؛ حيُث 
ساَل الحرَب من مناِبعِه وتواردت الرؤى 
متنوعًة  بصنوٍف  املكاِســب  وتصورات 
من الطموحاِت والتأويالت، حتى تبدَد 
الضوء وأنســل نــوره مهزومــاً للعتمِة 
بعــد الحديث عــن عدم اســتعداِدنا 
الســتضافِة هذا الحدث العاملي الكبري، 
فابتعَد النجم ومىض الحلم وردياً أشبه 
بالرساِب الذي يقودنــا إىل وهم واحًة 

غناء بعد الُلهاِث الطويل!!
ال زاَل يلوُح يف الباِل ذاَك النجُم السعيد 
املتأللئ من األكادمييِة الرياضيِة ومركِز 
التدريب بالجبِل األخرض، وما كاَد ُينري 
األرض حتى خفــَت بريقه وانطفأ، وما 
أظنه ُيعاوُد االشــتعال طاملــا »التعلُل 
كثــرُي«، فمــىض النجم كحلــٍم صعب 
التحقيــق يف واقِعنــا امُلتخــم بالتربيِر 
وِقرص اليِد والحيلة، وأغنيًة املســؤولية 
ُتردد ترنيمًة شعبيًة- تسويفية -شهرية: 
»يا حاممة نودي نودي.. ســلمييل عىل 
ودي راح مكة.. إيجيب  ودي.. ســعَّ سعَّ
ثوب العكــة.. ويحطــه يف صندوقي.. 
صندوقــي ماله مفتــاح.. واملفتاح عند 
الحداد.. والحداد يبي فلوس.. والفلوس 
عنــد العروس.. والعــروس تبي رجل.. 
يبــون  أوالد.. واألوالد  يبــي  والرجــل 
حليب.. والحليب عنــد البقر.. والبقر 
يبو حشــيش.. والحشــيش يبي مطر.. 

واملطر من عند الله..«!!
مــن النجــوِم التي ملعت يف ســامواِتنا 

يومــاً، ورسيعــاً مضت كحلــم، طلب 
اســتضافتنا لتنظيم أمم آســيا 2019م 
والتي فــازت اإلمارات العربية املتحدة 
بحِق تنظيمها، بــل ونظمتها مع بداية 
العام كــام نعلم، فلــامذا أنغلَق ملف 
االســتضافِة يف مهــدِه، وملــاذا نحن ال 
ننظــم بطوالت بهــذا الحجــم، وملاذا 
وملــاذا وملــاذا؟!! وعىل ذات األســئلة 
وهــذا الربيــق الزائف الحــت املدينة 
الرياضيــة مبا تعنيه املدينــة الرياضية 
امُلتكاملة، ومىض بريق نجِمها وسيميض 
غريه كحلٍم يليه يقظًة موجعًة تشعرنا 

باألملِ والغصة!!
املسألة ليســت ُمقاربة فقط؛ إمنا هي 
الحقيقة- حســب اعتقادي- التي تدُل 
عليها مشــاهد عديــدة مــن الذاكرِة 
القريبِة والبعيدِة يف آن، ونحُن لألسف 
ال نســتثمر ذلك وال نتعلم من الدرس، 
ونعلق آمالنا عىل أحالٍم ليس لها قرار، 
والنتيجة: بحر، شاطئ، وكريس نستمتع 
فيه بسامٍء متأللئٍة ورِمال ذهبية، لكنها 
ليســت ســامَء وال رِمال هــذا الوطن 
الغــايل، بالرغــم مــن أننــا منتلك كل 

الجامل ومقوماته.

املعتصم البوسعيدي

ال زاَل يلوُح في 

الباِل ذاَك النجُم 

السعيد المتأللئ 

من األكاديميِة 

الرياضيِة

الرؤية- أحمد السلامين - وليد الخفيف

ضب الرســتاق بقوة عندما دك شــباك نادي 
عامن بخامســية مقابل هدفني يف اللقاء الذي 
احتضنه إســتاد الســيب الريــايض فيام عمق 
مرباط من جراح صور وهزمه بهدفني نظيفني.
وانتهى الشــوط األول من لقاء الرســتاق مع 
نادي عامن بتفوق الفت للعنايب املســتضيف 
وبثالثية مقابل هدف، افتتح لقامن ادميفييس 
األهداف يف الدقيقة السادســة من تســديدة 
قوية مل يتمكــن محمد الذيب حــارس نادي 
عامن من التصدي لها لتتجاوز خط املرمى ثم 
الحــت انفرادة كاملة بالحــارس لنجم هجوم 
الرســتاق أحمــد الغافري ســددها زاحفة يف 
الزاوية البعيدة للذيب يف الدقيقة 10 ثم عاد 
وعزز نفــس الالعب النتيجــة بهدف من كرة 

ثابتة من خارج منطقة العمليات  للرستاق.
بعد نصف ســاعة فقط شهدنا تحركات جادة 
مــن العبي نادي عــامن يف محاولــة لتقليص 
الفارق وهو ما تحقق عن طريق رأسية أدمري 
أدرو فيتش من عرضية عالية ســكنت شــباك 
املهند البلويش لينتهي الشوط بتقدم الرستاق 
3 / 1 ومل يكن الشــوط الثاين بأقل من سابقه 
بعــد أن شــن العبو نــادي عــامن هجوما يف 
محاولة للعودة للمبــاراة لكن لقامن محرتف 
الرستاق كان له رأي ثاين فأحرز هدفا يف شباك 
الذيب مــن متريرة زيك عبيــد يف الدقيقة 76 
وجاء الرد من العميد رسيعا بعد أن اســتثمر 
املتألق محمد الشــبيل خطأ فادحاً من حارس 
الرســتاق املهنــد البلــويش فأســكن الكرة يف 
الشــباك الخالية بعد دقيقــة فقط وقبل ذلك 
ســدد كرة قوية تعامــل معها املهنــد برباعة 
وأخرجهــا لركنية. مل يهنأ العبــو عامن بهدف 
تقليص الفــارق ليعود مرة أخــرى لقامن إىل 
مامرســة هوايته يف التهديف ليستثمر عرضية 

جوزيف وأســكنها برأسه شــباك نادي عامن 
محــرزا الهاتريك والهــدف الخامــس لعنايب 
الجبل لينتهي اللقاء بفوز رصيح للرستاق قفز 

به للنقطة 28 واقرتب من مناطق الدفء.
فيام عمق مرباط من أزمة بطل الكأس وتفوق 
عليــه بثنائيــة عبد اللــه الســعدي ومحرتفه 
راؤول. واليــوم يبحث مجيس عن أحياء آماله 
يف البقــاء بدوري عامنتل أمال يف تحقيق الفوز 
عــىل ضيفه العروبــة يف املباراة التي ســتقام 
بينهــام يف السادســة مســاء مبجمــع صحار 
الريايض . وتختتم اليوم منافســات الجولة الـ 
21 بإقامــة ثالث مباريات أخرى، فريحل نادي 
مسقط ملالقاة النرص مبجمع صاللة الريايض يف 
السادسة مساء، ويســتقبل الشباب التامسيح 
الخرضاء بإســتاد الســيب الريــايض )8: 15( 
، وتختتــم منافســات الجولــة مبجمع صحار 
الريايض الذي سيشــهد عىل مباراة الســويق 

وصحم الساعة ) 8:45( .
رغــم تواجــد مجيس يف املركــز األخري برصيد 

16 نقطــة غري أن هنــاك 18 نقطة مازالت يف 
امللعب، فبوســعه إنقاذ نفســه مــن الهبوط 
إذا مــا متكن من تحقيــق نتائــج إيجابية يف 
املواجهات الســت املتبقية. واســتقال مدرب 
مجيــس محمــد خصيب عقب تلقــي فريقه 
الخســارة الثانية عىل التوايل، ليتوىل مساعده 
قيادة الفريق يف مواجهة اليوم التي ســتحدد 

بشكل كبري وجهة الفريق يف املوسم القادم.
مــن جهة أخرى تبدو نقاط املباراة هامة أيضا 
للعروبــة من أجل تأكيــد البقــاء يف األضواء 

والبحث عن مركز متقدم يف جدول الرتتيب.
وجمع املــارد العرباوي الذي تعــادل الجولة 
املاضية بهدف ملثله أمام النرص 27  نقطة، لذا 
فاملارد بحاجة للمزيد من النقاط لحسم البقاء 

األمر الذي سيزيد من أهمية اللقاء .
متســلحا بأرضــه وجمهوره يطمــح النرص يف 
تخطي عقبة نادي مســقط مــن اجل الحفاظ 
عــىل الوصافــة، يف املقابل يطمــح الفارس يف 
تحقيــق أول فوز لــه يف الدور الثــاين، ففريق 

املدرب الوطني إبراهيم صومار مل يحقق الفوز 
يف سبع مباريات، فتلقى 4 خسائر مقابل ثالثة 
تعادالت األمر الذي دعا صومار لالســتقالة غري 
أن إدارة مسقط رفضت استقالته مجددة ثقتها 
به ملواصلة املشوار . ويحتل النرص املركز الثاين 
برصيــد 36 نقطة بفــارق 16 نقطة عن ظفار 
املتصــدر، أما نادي مســقط فلديــه 26 نقطة 
لذا فهو بحاجة لنقــاط املباراة لتأمني تواجده 
يف األضواء وإن كانــت حظوظه وفرية يف ذلك 
. ويبحث الشــباب يف إســتاد السيب الريايض 
سبل تجاوز املحنة، فالصقور أضحت يف موقف 
صعب بعد الخســارة األخرية التي مني بها من 
ظفار الجولة املاضية 3 – صفر، ففريق املدرب 
الوطني مصبح هاشــل تراجــع ملنطقة الخطر 
برصيــد متجمد عند 19 نقطة، وبات يف حاجة 
لفــوز يحيي به آماله يف البقاء بدوري األضواء. 
يف املقابــل يطمح صحار إىل مصالحة جامهريه 
التي غابت عن مؤازرتــه الجولة املاضية التي 
خرسها من السويق 1-2 ، لذا فالعودة بالفوز 

سريمم جسور الصلة مع محبيه مجددا.
ومازال صحار بحاجة ملزيد من النقاط لضامن 
بقائه يف األضــواء، إذ ميتلك الفريق 26 نقطة، 
وحصــد العالمة الكاملة ســتضمن له بنســبة 
كبــرية البقاء. وســيكون الــرصاع محتدما بني 
السويق يف صحم عىل املركز الثالث يف املباراة 
التي ســتقام مبجمع صحار الريايض، فالسويق 
جمع 28 نقطة، والفوز سيمنحه البقاء املعزز 
بتحســني مركزه، ويبدو الوضع متشــابها لدى 
صحــم الذي ظهر بشــكل مختلــف يف الدور 
الثاين، فطموحاته مرشوعة للتقدم نحو املركز 

الثالث ومن ثم التفكري يف الوصافة.
وفاز الســويق يف الجولــة املاضية عىل صحار، 
أمــا صحم فأمطر شــباك صــور 4-1، ويدين 
املوج األزرق بفضل كبــري ملدربه محمد عمر 

الذي أعاد للفريق بريقه يف الدور الثاين.

النصر يستقبل مسقط .. والسويق مع صحار ومجيس أمام العروبة والصقور تتأهب للتماسيح 

عنابي الجبل يقسو على العميد.. ومرباط يعمق جراح صور

 بودابست - العامنية

 فــازت الســلطنة بتنظيم واســتضافة بطولة 
العامل للــرواد لكرة الطاولة عــام 2022م بعد 
عرض ملف االســتضافة الــذي قدمته اللجنة 
العامنيــة لكــرة الطاولة للجنة الــرواد خالل 
اجتامعات االتحاد الدويل لكرة الطاولة املنعقد 
عىل هامش بطولة العامل بالعاصمة الهنغارية 
بودابســت، وهي من أهم بطــوالت االتحاد 
الدويل لكرة الطاولــة.  وجاءت موافقة اللجنة 
املشــكلة من االتحاد الدويل لدراســة ملفات 
الدول املتقدمة بطلب االســتضافة عىل امللف 
بعد أن قدمــت اللجنة العامنية لكرة الطاولة 
ملًفــا متكاماًل يحتوي عىل جميــع املتطلبات 
ســتقدم  التــي  والتســهيالت  واالشــرتاطات 
لجميع املشــاركني، كام تم تقديم عرض مريئ 
وفيلــم خاص تم إعداده لهذا الغرض يشــمل 
معلومــات عامة عن الســلطنة وما تتمتع به 
من بنية أساسية الستضافة البطولة ومقومات 
ســياحية وأمن واســتقرار وعالقــات متميزة 
مــع كل دول العامل.  وقــال عبدالله بن محمد 

بامخالف رئيس اللجنة الُعامنية لكرة الطاولة 
“ إن اللجنة قامــت عىل مدار األعوام املاضية 
بوضــع أهداف وخطط لتطويــر ونرش اللعبة 
يف جميــع أنحاء الســلطنة وتنظيــم عدد من 
البطــوالت اإلقليمية والعربيــة والدولية التي 
تخــدم تلك األهداف وســيكون إلقامة بطولة 
العامل للــرواد دور كبري يف الوصــول ألهدافنا 
باإلضافة إىل أنها ســتعزز االقتصــاد الوطني، 
ولها دور كبري يف الرتويج الســياحي للسلطنة 
من خالل العدد الكبري للمشــاركني واملتابعني 

ألخبار البطولة عىل املواقع اإللكرتونية ووسائل 
التواصل االجتامعي.  وأوضح يف ترصيح لوكالة 
األنبــاء العامنيــة أن اللجنــة الُعامنيــة لكرة 
الطاولــة وبالتعاون مع كافة الجهات املختصة 
بالســلطنة ســتعمل عىل تنظيم هذا الحدث 
من خــالل وضــع الربامج والخطط املناســبة 
إلنجــاح هذا الحدث الريــايض الكبري كام هو  
معروف عن الســلطنة يف استضافة للفعاليات 
والبطوالت الكربى.  يذكر أن النسخ املاضية لهذ 
البطولــة تم تنظيمها يف عــدد من دول العامل 

هي كندا /2000/ وســويرسا /2002/ واليابان 
 /2010 / والصــني   /200 6/ وأملانيــا   /2004/
والسويد /2012/ ونيوزالندا /2014/ و إسبانيا 
/2016/ والواليات املتحدة األمريكية /2018/ 
وستكون نســخة /2020/ يف فرنسا.  وستكون 
السلطنة يف عام 2022 أول دولة عربية تنظيم 
هذا الحدث وتدخل ضمــن الدول الكربى يف 
تنظيم لألحداث العاملية.  وسيكون مركز ُعامن 
الدويل للمؤمترات واملعارض املكان الذي سيتم 

فيــه تنظيم هذا الحدث الريايض 
الكبــري ملــا يتمتع بــه املركز من 
ستســاعد  التي  املقومات  جميع 
عىل نجــاح البطولــة، حيث قام 
رئيــس االتحــاد الــدويل توماس 
فايكرت ونائبــه خليل بن أحمد 
التنفيــذي  والرئيــس  املهنــدي 
ســتيف دانيتــون بزيــارة املركز 
خالل إقامة بطولة عامن الدولية 
الشــهر املايض وأبــدوا ارتياحهم 
من املرافق املوجودة والتسهيالت 

املقدمة.  

مسقط - الرؤية

اختتمــت بطولة كرة القدم داخل الصاالت 
لطالب وخريجي كلية مســقط يف نسختها 
الـــ 14 تحت رعاية الشــيخ أحمد بن عبد 
الله الغزايل مؤســس ورئيس كلية مســقط 
بصحبة عدد كبري من األكادمييني واإلداريني 
حرضوا دعــام ملواهب الطالب وتشــجيعاً 
لهم ملامرسة النشاط الريايض ملا له من دور 
كبــري يف تنمية شــخصية الطالب الجامعي 
ومشــاركة الخريجني تســمح بشــكل كبري 
 بإمكانية تبادل الخربات مع الطالب الحاليني.

وقــد شــارك يف هذه النســخة 100 طالب 

وخريج مثلــوا 10 فرق تم تقســيمهم إىل 
مجموعتــني لتصعــد أول أربعــة فرق من 
كل مجموعــة ملباريات ربــع النهايئ ومن 

ثم نصف النهــايئ ثم إىل املبــاراة النهائية 
مبجموع مباريات 28 مباراة أقيمت جميعا 

بالصالة الرياضية بكلية مسقط.

أما عــن املبــاراة النهائية فقــد كانت بني 
فريقــي األحــالم وروما، يف شــوطها األول 
دخــل فريــق األحــالم بدافع كبــري للفوز 
وبدأ بالتســجيل عن طريــق العبه محمد 
الضهوري ولكن بخربة الالعب ماجد السيايب 
أدرك التعادل رسيعا، ثم تقدم األحالم ثانية 
عن طريق إدريس القاسمي وبعدها سجل 

وليد السيايب هدف التعادل.
 ويف الشوط الثاين استمر التعادل والتحفظ 
حتــى نهايــة املبــاراة وتــم االحتــكام اىل 
الرضبــات الرتجيحية وفاز باملبــاراة فريق 
رومــا بعد تألق حارســه مــازن النوفيل يف 

التصدي آلخر ضبتني.

تصوير/ عبدالله البريكي



مًعا للنهوض 
بالقطاع الخاص

مل يعد هناك وقت أنســب من اآلن يك تتضافر الجهود وتتحد بشكل عميل حقيقي لنعمل 
معــا من أجــل النهوض بالقطاع الخاص، قــد يكون الجميع وصــل إىل قناعة حقيقية بأّن 
األوضاع لدى املؤسســات الحكومية تشــري إىل أّنها غري قادرة عىل استيعاب أعداد جديدة 
من الباحثني عن عمل، رغم ما يقوم به القطاع العســكري من جهود الســتيعاب بعض من 
الباحثني عن عمل يف املرحلة الحالية، إال أنه يف ظل تزايد أعداد الباحثني عن عمل، ينبغي 
عىل جميع الجهات املختصة واملســؤولني النظــر وبأرسع وقت ممكن إليجاد البدائل، ويف 
املقدمــة القطاع الخاص الذي بإمكانه القيام بالكثــري يف هذا املجال، رشيطة أن تتوافر له 

البيئة املحفزة لنمو األعامل بعيدا عن التعقيدات اإلدارية والبريوقراطية.
هناك الكثري من الخطط واالســراتيجيات التي تدعم منو عملية التوظيف لكنها تعاين من 
بــطء التنفيذ، وبحاجة إىل الرسعة يف اتخــاذ ما يلزم إلنجازها، ومثة آمال كبرية معلقة عىل 
املركز الوطني للتشــغيل إليجــاد الحلول والبدء يف تنفيذها وترسيــع وترية اإلنجاز، لكون 
املرحلــة الحاليــة ال تتحمل املزيد من االنتظــار مع تزايد أعداد الباحثــني عن عمل. لقد 
ُوضعت اآلمال ســابقا عىل برنامج “تنفيذ”، لكــن ورغم أّن الحلول ممكنة ومتوفرة، لكنها 
اصطدمــت بالعراقيل اإلدارية والبطء الشــديد يف التطبيق، وال نبالــغ إن قلنا أّنهم حتى 
اللحظة مل يتمكنــوا من الوصول لحل جذري لهذه األزمة، فالحراك اليوم بحاجة إىل حراك 
آخــر، ولكّنه يجب أن يكون حراكا جريئا وشــجاعا، يصاحبه تقديم الحكومة للتســهيالت 
املنتظــرة للقطــاع الخاص وتذليل أية معوقات تعرقل منو بيئــة األعامل يف القطاع الخاص 
املثقلــة باإلجــراءات البريوقراطية، حيث نعــول جميعا عىل هذا القطــاع لتنفيذ الخطط 

املستقبلية.
واســتلهاما من النطق السامي لحرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم- 
حفظــه الله ورعــاه- بأن القطاع الخاص هو الحل األمثل الســتيعاب املزيد من الشــباب 
العــامين، فــإّن كل ما نتمناه أن توفــر الحكومة البيئة امُلحفزة وتخفــف من البريوقراطية 
والكثري مــن العراقيل لتكون بيئة األعامل بيئة صحية وعملية بعيدة عن العقد والعراقيل 

والبطء يف اإلجراءات وهذا هو الحل األمثل.
إّن بالدنــا متلك الكثــري من املقومات ومن املحزن أن نرى هذا االنكامش يف ســوق العمل 
العامين، والراجع يف إيجاد اســتثامرات حقيقية قادرة عىل املساهمة يف رفع الناتج املحيل 
اإلجاميل وخلق فرص عمل غري تقليدية، بدال من أن نقترص التنمية عىل مشــاريع عقارية 
محدودة العوائد، وذلك بســبب البريوقراطيــة وعدم تنظيم بيئة العمل وتحديث القوانني 
التي عفا عليها الدهر، فتغرّيت كل األحوال، بينام قوانني العمل واالستثامر تأىب أن تتجدد.

اليوم البد من اســراتيجية واضحــة لتحفيز القطاع الخاص وخلــق بيئة عملية رسيعة يف 
األداء والجــودة لتواكب معطيات املرحلة الحالية، فقد حان الوقت إليجاد وســيلة تفاهم 
تجمع الجهات املعنية ألجل تحقيق الصالح العام، ونحرص عىل أّن املعامالت التي يستغرق 
إنجازها ثالثة وأربعة أشــهر أن تنجز يف يوم أو يومني، أو حتى ســاعات، لنستطيع أن ننتج 

ونستثمر ونوظف ونعيش يف حال أفضل، وبيئة أعامل جاذبة.
إننا ننتظر مبادرة حكومية عاجلة لتبسيط اإلجراءات ومنح القطاع الخاص مساحة أكرب من 

التحرك يف األنشطة االقتصادية، حتى يتحقق مفهوم “التمكني” الذي لطاملا تحدثنا عنه.

فايزة الكلبانية

faiza@alroya.info

تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنرش

هاتف: 24652400   فاكس: 24652444

املراسالت: ص.ب 343  - الرمز الربيدي: 118
 مسقط - سلطنة عامن

info@alroya.info :الربيد االلكرتوين
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أيها الُعماني وطنك ليس قطار سفر 
حمد بن سالم العلوي

البطل الليبي 
فوزي عمار

كيف تصبحين ملكة جمال 
جمال النوفلي

مرة ثانية .. هل يوجد فندق في الرستاق؟ 
طالب المقبالي

حصن املســفاة بواليــة الحمرا عمــره ٣٥٠ عام 
تعاقبت عليــه األجيال عىل مدى الســنيني ليتــم ترميمه وتطويره 
ليصبــح من أروع وأجمــل النزل الراثية املنحوتــة يف الجبال، يقدم 

أرقى الضيافة العامنية، موقعه يصلح للزيارة عىل مدار العام.

قضيــة البطالة ال ميكن عالجها بخلق وظائف 
حكومية غري منتجة تضاف إىل أعداد البطالة 
املقنعــة وإمّنا بزيــادة معدل منــو االقتصاد 

وزيادة إنتاجيته وتنويع مصادر دخله.

املؤســف أنــه يف أغلــب الصحف أخبــار مثل 
“ناقشت اللجنة تقرير، ناقشت مقرح، ناقشت 
تصــور... إلخ” هل أصبح النقاش إنجازا يحتفى 

به ويستحق النرش والتغطية اإلعالمية؟

نزلت مطار مسقط وسألت عن سيارة أجرة إىل منطقة املعبيلة، 
وطلــع الحســاب 16 رياال، فقــررت أجرب حافلــة مواصالت، 
ودفعت نص ريال فقط لنفس املسافة، الحافلة مكيفة ونظيفة 

ورسيعة وغري مزدحمة وفيها واي فاي مجاين.

مرت�ضى عليخليل اخلنجي

را�ضد ال�ضيذايند. مهند الع�ضفور

ارسلوا إلينا تغريداتكم عرب الهاشتاج:

#مغردو_الرؤية

الرؤية - طالب املقبايل

نظمــت طالبات التدريب امليداين مباجســتري 
صعوبات التعلم يف جامعة الســلطان قابوس 
فعالية توعوية بربنامج صعوبات التعلم تحت 
شــعار »افهمنــي لتســاعدين«، وذلك تحت 
إرشاف الدكتور ســهيل الزعبي األستاذ بقسم 

علم النفس بالجامعة.
يأيت ذلــك تزامنا مع قرب احتفــاالت الربية 
الخاصة باليــوم الخليجي لصعوبــات التعلم 
والــذي يوافق ٣ مايو مــن كل عام. وأقيمت 

الفعاليــة يف مستشــفى جامعــة الســلطان 
قابــوس، وتضّمنــت مجموعــة متنوعة من 
التعليميــة  للوســائل  كعــرض  الفعاليــات 
املســتخدمة يف عالج هذه الفئــة من الطلبة 
أكادميياً ومنائياً، وعرض ألهم طرق واختبارات 
تشخيص هذه الفئة، باالضافة إىل ركن للرفيه 
الذي ضــم مســابقات تعليمية ورســم عىل 
الوجــوه وكذلــك توزيع نــرشات ومطويات 
للتوعية بالربنامج. والقت هذه الفعالية إقباال 
وتفاعال واستحســانا من املراجعني واملوظفني 

مبستشفى جامعة السلطان قابوس.

»افهمني لتساعدني«.. برنامح حول 
صعوبات التعلم بجامعة السلطان قابوس

شاي وزالبية صباحية باعتصامات الخرطوم

 معركة ذي
التاج الرقمية

“الخطأ ال يصبح حقيقة بســبب تضاعف االنتشار، 
وال تصبــح الحقيقــة خطــأ ألن ال أحــد يراهــا”.. 

)غاندي(
“عندمــا عِلــم ذي التــاج ببســالة بنــي جلدتــه 
وإرصارهــم عــىل الذوِد مــن أجل اســتقرار عامن 
وأهلها بات رمزا ومنوذجا لكل من تســول له نفسه 
املساس بأمننا وســالمنا وإن كان مّنا” دّوَن التاريخ 
أّن عــىل هذه األرض الطيبة أقواما أشــداء ينزعون 
الزرع الفاســد دون هوان حفاظا عىل قيمنا ونهجنا 
سواء كان من االرض أو دخيال عليها؛ معركة جوالء، 
الفتوحــات اإلســالمية، طرد الربتغاليــني وأكرث كلها 
حارضة يف كتب التاريخ؛ والقراءة عنها تقي ضعاف 

النفوس من الزلل. 
إّن ميــزان الخطأ والصواب مــا زال منذ األزل بؤرة 
حيــاة البــرش عــىل األرض، أىت البعــض ليجادل يف 
املفاهيم واآلخر ليمحور امليزان لصالحه بتفسري ما 
ال يعلم جدال. منذ بضع سنوات غزت ظاهرة الربيع 
العريب مجتمعاتنا ومع بعض التعّمق والبحث نجد 
أنهــا من رحم ظاهرة التنويــر بتطبيع مبتور. فهل 
نحــن بحاجة إىل ربيع أو تنويــر أو ثورات أو حتى 

إصالح؟
الهجوم قبل اإلدراك والتفرد بالرأي والصوت العايل 
هو أول مــا نالحظه يف أي حوار مع دعاة الثورة أو 
الربيع )فكر محــدود وتطبيع حتى فيام تبنوه من 
تســمية –الربيع- أي ربيع يا أبنــاء الصحراء( مل أر 
إال تســميتهم بالعمالء، عمالء تجارة الفنت والفرقة 
ليكســب منهم ُتجار الســالح مقابل بعض الشهرة؛ 
منهــم أولئــك الذيــن يهجرون طيــب أرض عامن 
للتشــهري بها خارجا “إن كنتم عىل حق ملا اختبأتم 
خلف الســتار ألن االختباء صفــة الجبان ومن عىل 

حق ال يختبئ وال يهاب شيئا”.
إّن كل مــن يعــرب عبــاب التاريخ يجــد أّنه مل تقم 
األديــان ومدارس الفكر عىل الثــورات؛ مل يقد عاملًا 
نافعــا لألمــة ثورة قــط؛ ال ميكن تنميــة بلد أو أن 
تزدهر بالثورات فمرادف الثورة دمار وقتال ورصاع 
ميتد لسنوات بل لعقود. اختالفنا يف الرأي ووجهات 
النظر ال يعني أننا املفســدون وأنتم الصالحون، قد 
نســلك طرقا ترون أنها غري صالحــة فلامذا الثوران 
بــدال مــن أن نقــف معا يف حــوار وســطي لنبلغ 
األهداف وإن أخطأنا نتعلم ونبدأ من جديد بدون 
تشهري أو انتقاص أو تلفيق فال يوجد محب يتعمد 
السوء، وإن َغَلَب عدد الصالحني واألوفياء ينكمش 

وُيكرس جناح الخونة واملتعصبني.
ُعروق الســلطة يف قيد التاريخ منذ النشــأة األوىل 
وقبــول الواقع يســمح لنا بعالج الكثــري فاالعراف 
إدراك وهــو نصــف العالج؛ عند التعمــق بالطرق 

التي تم فيها تجنيد عمالء الثورات نجد أّن مجملها 
كان بســبب ضحالة املعتقدات التي مل يتم غرسها 
بالطرق الصحيحة والوقت الصحيح، نعم نسعى إىل 
غرس القيم واملبادئ يف أجيالنا غري أّن الكثريين منا 
يؤجلــون األمر إىل عمر متأخر بعذر )هو صغري، ما 
يفهم( ليقوم الجيل مبلء الفراغ بقيم وأفكار وأمور 
أخرى دخيلة من مصادر قد ال تكون مستحبة وهذا 

يعرضه ألن يصبح فريسة سهله للغري.
ينادون بالثورة وحسب مفهومهم الضحل االعتقاد 
بالتغيــري أو اإلصالح من أجل قــوم “عىل هواهم” 
يجلســون عىل كــرايس الســلطة، لينتزعــوا األمان 
والطأمنينــة وإن ســألتهم تريدون ربيعــا يا أهل 

الصحراء ملن؟ وقد يدور حوار:
ملاذا الثورة )نسأل(

ال يعجبنا حال الظلم والنهب واالضطهاد )العميل(
إن كان صحيحا، من املترضر؟ 

الشعب
كم من الشعب

الجميع 
أثبت 

ال حاجة لذلك فاألمر ظاهر 
! أي ال علــم لك؟ ال بأس؛ إذا مــن نضع بدال ممن 

هم حاليا، 
دع الناس تختار 

!! كيف 
ال أعلم لكل حادثة حديث.

هل هناك جهل أكرث من هذا؟ يزعم بطلب اإلصالح 
وهو ال علــم له بآلية اإلصالح، ينــادي بالتغيري وال 
علــم له مباذا أو كيف وملاذا ُيغرّي، أي إصالح أو نفع 
يــأيت من جاهل ال يــدرك أّنه مجــرد أداة )عميل( 
لرضر. إّن التعاليم واملناهج التي نوصلها ملن حولنا 
والفكر الــذي يتناثر من خاللنــا أمانة وجب عدم 
االستهانة به مهام كان عارضا أو بسيطا؛ فنحن نؤثر 
عــىل اآلخر وإن مل ندرك أو نشــعر بذلك ومعظمنا 
يأخذ باألدلــة ولكن هناك البعــض الذين يتأثرون 
بالكلمــة وينقادون خلفها أو خلف قائلها بحســن 
نيــة لينتهي بهم املطاف عىل صلــد يكوي حياتهم 

وال رجوع بعده.
رسالة

لــكل خليفة عىل هذه األرض رســالة ودور يؤديه 
قبل مغادرة رحلة الحياة، ولكل منا هبة أو هبات 
أكرمنا الخالــق بها لُتعيننا عــىل أداء ما علينا من 
رســالة وعمل، فال تستهينوا بأنفســكم وال تقللوا 
من شأن غريكم ففي نهاية األمر التمُييز هبة ألداء 

واجب وليس اكتساب. 
ال تستنِسخوا الناس ألشباهكم فلستم يف كامل.

فاطمة الحارثية

الرؤية – محمود املدين

يعترب تناول شــاي الصباح عادة سودانية 
أصيلــة وعريقــة، تتجســد فيهــا لوحة 
اجتامعيــة حيَّة وفريــدة، حيث يجتمع 
فيها جميع أفراد األرسة قبل الذهاب إىل 
أعاملهم ومدارسهم، وقد يصحب الشاي 
»الزالبية« أو الكيك سواء كان مصنوعا يف 
البيت أو الخارج. لكن الشــاي يف ساحة 
اعتصــام الثوار يف ثورتهــم املجيدة أمام 
القيادة العامــة، كان قصة ورواية أخرى 
حيث قام بعض الشــباب بتأليف قصيدة 
من كلامت بســيطة وبلحن جاذب لفت 
انتبــاه الجميع وتداولته وســائط اإلعالم 
اإللكروين بكثافة، حتى عّم البدو والحرض 
كام ُيقال، وذلك لدعوة املعتصمني الذين 
يقضــون لياليهــم يف امليــدان إىل تناول 
»شــاي الصبــاح« كعادة أهل الســودان 
وكرمهم املعهود وحبهم مُلشاركة كل يشء 

مع اآلخرين، فجاءت الكلامت
 »يا أخوانا الشــاي.. الشاي يب جاي، شاي 

ما عادي يب موية صحة، معاه كيكة«.
 ورسعــان مــا التقطت رشكــة« كوفتي« 

وهي رشكة لتعبئة الشــاي قفاز املبادرة 
وقامــت بتكريم الشــباب الذيــن قاموا 
بتأليــف الكلــامت والدعــوة إىل تناول 
الشاي؛ يف لفتة جميلة مببالغ مالية ومنح 

دراسية إلكامل دراستهم. 
ومل يبخل العامنيون باملشــاركة يف الثورة 

الســودانية حيــث قــام أحد الشــباب 
الُعامنيــني بتصويــر فيديــو وهــو ُيردد 
كلــامت القصيــدة أمــام أحــد املقاهي 
ونرشه عىل مواقــع التواصل االجتامعي. 
وقام بعض األوروبيني أيضاً برديد كلامت 
األغنيــة التي حققت انتشــارا كبريا عىل 

مواقــع التواصــل االجتامعــي. كام علق 
بعــض ظرفــاء املدينة عىل خــرب متديد 
االتحــاد اإلفريقــي ُمهلته التــي أعطاها 
للمجلس العســكري ودعم بعض الدول 
للمجلس العسكري مادياً بقولهم: »يعني 

شاي كوفتي ومعاه كيكة«.
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