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دافوس - الرؤية- العامنية

التقى معايل الدكتور عيل بن مسعود 
الســنيدي وزيــر التجــارة والصناعة 
نائب رئيس املجلس األعىل للتخطيط 
أمــس بالربوفيســور كالوس شــواب 

رئيــس املنتدى االقتصــادي العاملي، 
وذلــك عىل هامش أعامل اجتامعات 
املنتدى الذي ينعقد حاليا يف دافوس.
وتــّم خــالل اللقــاء مناقشــة أوجه 
الســلطنة  بــن  املشــرك  التعــاون 
واملنتدى ومشاركة السلطنة يف برامج 

امُلنتــدى املتعلقــة مبهــارات العمل 
يف املســتقبل والتأهيــل. ويف مقابلة 
أجراها معاليه مع تلفزيون بلومربج 
عىل هامــش أعامل املنتــدى، توقع 
تحقيق منــو اقتصادي ســنوي قدره 

2.5 إىل %3.

طهران - العامنية

أجــرى معايل يوســف بــن علوي بن 
عبدالله الوزير املســؤول عن الشؤون 

الخارجيــة  وزارة  مببنــى  الخارجيــة 
اإليرانيــة أمس محادثــات مع معايل 
محمد جــواد ظريف وزيــر خارجية 
إيــران تناولت ملف العالقات الثنائية 

بــن البلديــن والتطــورات اإلقليمية 
املشــرك.  االهتــامم  ذات  والقضايــا 
وقال املتحدث باســم وزارة الخارجية 
اإليرانية عباس موســوي إّن محادثات 

الجانبــن تــأيت اســتمرارًا للمحادثات 
الدورية واملســتمرة بن البلدين حول 
التعــاون الثنايئ وأهــم القضايا ذات 

االهتامم املشرك.

مسقط - العامنية

بعث حرضة صاحب الجاللة السلطان هيثم 
بــن طارق املعظم - أبقاه الله- برقية تعزية 
ومواســاة إىل أخيه خادم الحرمن الرشيفن 
امللك ســلامن بن عبدالعزيز آل سعود ملك 
اململكة العربية الســعودية يف وفاة املغفور 

له بإذن الله تعاىل صاحب السمو األمري بندر 
بن محمد بن عبدالرحمن آل ســعود، أعرب 
جاللتــه فيها عــن خالص تعازيــه وصادق 
مواســاته، داعًيا الله تعاىل أن يتغمد الفقيد 
بواســع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم 
خــادم الحرمن الرشيفن وأرسة آل ســعود 

وذوي الفقيد الصرب والسلوان.

مسقط - العامنية

تشــري تحاليل املركــز الوطني لإلنــذار املبكر 
مــن املخاطر املتعددة إىل تأثر أجواء شــامل 
الســلطنة بأخدود من منخفــض جوي ابتداء 
من مســاء اليوم األربعاء ويســتمر حتى بعد 
غــد الجمعــة؛ حيث مــن املحتمــل هطول 
أمطــار متفاوتة الغزارة تكــون رعدية أحيانا 
عىل محافظة مسندم مصحوبة برياح هابطة 
نشطة وتساقط حّبات الربد وتؤدي إىل جريان 
األوديــة. وأفــادت الهيئة العامــة للطريان يف 
املدين يف بيان أمس باحتامل أن يكون الطقس 

غامئــا جزئيا مــع هطول أمطــار متفرقة عىل 
محافظة الربميي واملحافظات املطلة عىل بحر 
عامن، يف حن يكون البحر متوسط املوج عىل 
معظم سواحل الســلطنة ويصل أقىص ارتفاع 
لــه مرين. ومــن املحتمل أن يعقــب الحالة 
الجويــة هبوب رياح شــاملية غربية نشــطة 
تصــل رسعتهــا )15- 30 عقدة( ابتــداء من 
مساء بعد غد الجمعة عىل معظم محافظات 
الســلطنة تــؤدي إىل انخفــاض ملحــوظ يف 
درجات الحرارة وتشكل الصقيع عىل املناطق 
الجبلية، كــام يصاحبها تصاعد الغبار واألتربة 

عىل املناطق الصحراوية واملكشوفة.

الرؤية - نجالء عبدالعال

أّكد سالم بن سعيد الشقيص الرئيس التنفيذي 
لبنك العز اإلســالمي، أنَّ االندماج املقرح بن 
بنك العز اإلسالمي وبنك عامن العريب سيخلق 
فرصة لتوســيع نطــاق العمليــات املرصفية 

بشــكل أرسع، وأّن هــذا االندمــاج ســوف 
ُيساعد عىل زيادة عمالء البنكن، واستقطاب 
العديــد من العمالء الجــدد عىل الفور. وقال 
الشــقيص - يف حوار خاص مــع "الرؤية"- إنَّ 
بنية املساهمة يف بنك العز اإلسالمي ستتغري؛ 
بحيث سينضم مســاهمو بنك العز اإلسالمي 

إىل قامئة مساهمي بنك ُعامن العريب، وسيتم 
دمــج نافــذة "اليــر" املرصفية اإلســالمية 
-التابعــة لبنك ُعــامن العــريب- يف بنك العز 
اإلســالمي إلنشاء بنك أكرب. وأضاف أنَّ عملية 
االندمــاج حازت عــىل موافقة هيئــة الرقابة 

الرشعية الخاصة ببنك العز االسالمي.

يومية شاملة تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنرش
٢00 بيسة

السلطنة تشارك في »دافوس«.. والسنيدي: 3% نمو اقتصادي متوقع

مباحثات عمانية إيرانية في طهران حول 
التطّورات اإلقليمية والتعاون الثنائي

جاللة السلطان 
ي خادم الحرمين ُيعزِّ

أمطار ورياح وحّبات برد مع 
تأثير »أخدود المنخفض«

الشقصي لـ»          «: اندماج »العز« و»عمان العربي« يوّسع العمليات المصرفية
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مسقط - الرؤية 

واملوارد  الشباب  لجنة  استضافْت 
البرشية مبجلس الش��ورى، صباح 
أمس الثالث��اء، نبه��ان بن أحمد 
البط��ايش رئي��س مجل��س إدارة 
االتح��اد العام لعامل الس��لطنة، 
وع��دًدا م��ن املعني��ن باالتحاد؛ 
وذل��ك لالس��تامع إىل مرئياته��م 
-الت��ي  اللجن��ة  دراس��ة  بش��أن 
تبنتها خالل ال��دور الحايل- حول 
“ظاه��رة ترسيح الق��وى العاملة 
الخ��اص..  بالقط��اع  الوطني��ة 
تحديات وحلول”؛ وذلك متاش��ًيا 
مع املس��تجدات الراهنة يف سوق 
العمل، والتي نج��م عنها ترسيح 
عدد م��ن الك��وادر الوطنية من 

بعض مؤسسات القطاع الخاص.
وخ��الل اللق��اء -ال��ذي ترأس��ه 
س��عادة يونس بن ع��ي املنذري 
رئيس اللجن��ة، وبحضور أصحاب 
السعادة أعضاء اللجنة- استمعت 
اللجن��ة إىل مالحظ��ات املعني��ن 
ح��ول ه��ذه الظاه��رة، والت��ي 
متحورت حول السياسات املعمول 
به��ا يف القطاع الخ��اص لترسيح 
الق��وى العامل��ة الوطني��ة م��ن 
العمل، والتحديات الرئيسية التي 

تواجه ال��رشكات والتي نتج عنها 
هذا الترسيح.

واس��تفرَس أعض��اُء اللجنة -خالل 
اللقاء- عن جه��ود االتحاد العام 
لعامل السلطنة، والخطوات التي 
اتخذه��ا للحد من هذه الظاهرة، 
ومدى تنسيقهم وتواصلهم الدائم 
مع أصح��اب القرار واملس��ؤولن 
ذوي العالق��ة؛ للوصول إىل حلول 
جذري��ة يف ظ��ل غي��اب الجه��ة 
املنظم��ة للقطاع تنظي��اًم يكفل 
تحقي��ق مب��دأ سياس��ة التعمن 
الباحث��ن ع��ن عمل  وتوظي��ف 
وإيج��اد حلول لظاه��رة ترسيح 
الكوادر البرشية. وتساءل األعضاء 
الظه��ور  أس��باب ضع��ف  ع��ن 
اإلعالم��ي لالتح��اد يف مختل��ف 
وسائل اإلعالم للحديث عن هذه 
الظاه��رة، مش��رين إىل أهمي��ة 
ت��وازن الطرح اإلعالمي ملثل هذه 
القضاي��ا، والتي م��ن املتوقع أن 
ُتس��هم يف تحرك الجهات املعنية 
يف أرسع وقت ممكن من جانب، 
وتاليف حدوث أية عواقب وخيمة 
ناتجة عنها من جانب آخر. وعىل 
هام��ش اللق��اء، دارْت نقاش��ات 
��عة حول دور املركز الوطني  ُموسَّ

للتشغيل يف عملية التوظيف.

»شبابية الشورى« تدرس »ظاهرة تسريح« 
بعض القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص
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أنشــئت الجوامع الســلطانية من أجل 
تحقيــق الهدف الرئيــي لتكون أماكن 
للعبادة باإلضافة إىل جعلها مراكز إشعاع 
ثقايف وتعليمي للمجتمــع من خالل ما 
تحويه من مكتبات وقاعات للمحارضات 
ومختربات الحاســوب ومــدارس للقرآن 

الكريم.
 ويف عام 1992 أصدر الســلطان قابوس 
-رحمه الله- تعليامته بإنشاء أكرب جامع 
يف السلطنة، بحيث ال يقترص عىل توفري 
مكان للصالة والتعّبد فحسب، بل يكون 
مركــزاً للتفاعل مــع روح اإلســالم ديناً 
وعلاًم وحضارة، ومع نتاج تاريخه األديب 
والثقايف وكان ذلك جامع السلطان قابوس 
األكــرب الذي بدأ العمــل فيه عام 1995 
وأنجز يف 2001م ليكون تحفة معامرية 
إسالمية بديعة ومركزا دينيا ثقافيا ينهل 
منه املتلقون العلــم ويؤدون يف جنباته 
العبادة.  ويحتل املوقع مساحة إجاملية 
تصل إىل 416000 مرت مربع حيث يتسع 
امُلصــىل الرئيي لـــ6500 مصل ويأخذ 
شــكاًل مربعاً بقبته املركزية التي ترتفع 
عن ســطح الفناء بـــ 50 مــرتاً، ويربط 
قمــة جدران املصــيل والصحن الداخيل 
رشيــط محفور عليــه اآليــات القرآنية 
بخــط الثلث، ومتأل الزخارف الهندســية 
اإلسالمية أطر أقواس األروقة، فيام تحتل 
أســامء الله الحســنى املحفورة بالخط 
الديواين واجهات األروقــة ، وجاء بناؤه 
عىل النهج العامين السائد يف رفع عامرة 
املســاجد التقليديــة القامئــة يف أحياء 
وقرى املدن القدمية عن مستوى العامرة 
الســكنية أو العامة وكذلك عن مستوى 
أرض الوديــان، ويأيت كمركز للتفاعل مع 
روح اإلسالم ديناً وعلاًم وحضارة، ويؤكد 
دور املســجد كمصــدر إشــعاع علمي 

وفكري عىل امتداد الساحة اإلسالمية.
واهتــم رحمــه اللــه باملزيــج الثقــايف 
التاريخي وتجســد ذلك مــن خالل بناء 
املتاحــف لتشــكل دورا ثقافيــا وعلميا 

وتعليميا بارزا يف حياة الشــعوب، فهي 
جــر الحــارض واملــايض، حيــث صدر 
يف عهــد جاللته مرســوم ســلطاين "رقم 
2013/62 " بإنشــاء املتحــف الوطنــي 
ليكــون أول متحف وطنــي، واتخذ من 
مدينة مســقط مقــرا لــه بجانب قرص 
العلــم العامر، حتى يكون شــاهدا عىل 
نــر ثقافــة عــامن الضاربــة يف عمق 

التاريخ. 
ويضــم املتحــف مجموعــات متكاملة 
التاريخية  والشــواهد  املقتنيــات  مــن 
والرتاثية للبالد، بصورة تربز كافة األبعاد 
الثقافيــة. ويأيت الهــدف منه يف تحقيق 
رســالته التعليميــة والثقافية، لرتســيخ 
القيم العامنية األصيلة، وكذلك املحافظة 
عــىل مكونات الرتاث الثقايف العامين من 
خالل دعم األبحاث والدراسات العلمية 
والتاريخيــة، ويحتــوي هــذا املتحــف 
عــىل 14 قاعــة، ويضم أكــر من 5500 
مــن اللقى املميــزة و43 منظومة عرض 

تفاعيل رقمية.
ومل تغفــل هذه املنشــآت عــن جانب 
الرتويح عن النفس، حيث كان السلطان 
الراحــل مولعــا باملوســيقى، وخصوصا 
الكالســيكية، وكان جاللته ملام بأشــهر 
العامليــن، وأدرك جاللتــه  املوســيقين 
-طّيب الله ثراه - األثر الثقايف لتأســيس 
الســلطانية  الســيمفونية  األوركســرتا 
العامنيــة وأكــد عــىل رضورة الحاجــة 
للموازنــة بــن الثقافات، بــن الحداثة 
والــرتاث مع علــم جاللته رحمــه الله 
املسبق أن تأســيس األوركسرتا ال يعني 

إهامل أو إغفال تقاليدنا وتراثنا.
ويف خطــاب لــه يقــول جاللتــه رحمه 
اللــه: "نحن نحاول الحفــاظ عىل تراثنا 
املوســيقي يف عــامن، ال ميكنني تفضيل 
لون عىل آخــر أو الفصل بــن األعامل، 
تعجبني املوســيقى األندلســية والرتكية 
واإليرانية والكثري من املوسيقى الهندية 
واإلفريقيــة، أمتنــى أن تثمــر كل هذه 

الجهود املبذولة لتطوير املوســيقى، وأن 
تنجــح يف تحقيق غايتي املتمثلة يف رفع 
مستوى الوعي الثقايف لدى األفراد بوجه 
عام، ومســتوى التعليم املوسيقي بوجه 
خاص"، وجــاءت فكرة إنشــائها يف عام 

 .1985
وتــوىل جاللته رحمه اللــه  مهمة وضع 
األســس املناسبة لدراســة أفضل السبل 
إلنجازهــا وبإرشاف مبارش منــه فاختار 
الشــباب  املوســيقين  مــن  مجموعــة 
املوهوبن بناء عىل مهاراتهم املوســيقية 
يف مجاالت األلحان واإليقاعات واألنغام، 
وحصل املرشــحون املنتقون جميًعا عىل 
دراسات مكثفة يف املوسيقى سواء داخل 
الســلطنة أو خارجهــا برعايــة الحرس 
السلطاين العامين، واستقبلت األوركسرتا 
السيمفونية السلطانية العامنية الدفعة 
األوىل من الطالب الشباب يف عام1985، 
ومنــذ ذلــك العــام وحتى يومنــا هذا 
واالوركسرتا السلطانية تحيي الكثري من 

الحفالت املوسيقية.
ثم تأسست دار األوبرا السلطانية مبرسوم 
ســلطاين رقــم "105 /2010" وأن تكون 
تحت الرعاية الفخرية لجاللة الســلطان 
قابــوس بن ســعيد بن تيمــور - طيب 
اللــه ثراه -، وجاء االفتتاح الرســمي لها 
يف 2011م، وهي رصح ثقايف يســتوعب 
الثقافــة املحليــة والعامليــة مــن خالل 
الفنون التي يطرحها من فعاليات ثقافية 
وموســيقية ومرحية البالغ عددها 50 
فرقة يف مقدمتها األوركسرتا السيمفونية 
السلطانية، إىل جانب االجتامعات الهامة 
واملؤمتــرات وامللتقيــات والندوات التي 
تقــام يف هــذا الرصح الثقــايف، ويتناغم 
بنيانهــا وشــكلها املعامري مــع الثقافة 

والرتاث العامين.
ويف الجانب اآلخر فهناك عدد من الهيئات 
السلطان  كمركز  السلطانية  واملؤسسات 
قابوس العــايل للثقافــة والعلوم، حيث 
صدر مرسوم سلطاين رقم " 52 / 2012" 

عهـــــد  يف 
لتـــــــه  جال

رحمـه اللــــه 
بإنشـــاء هــيئة 

علمية ثقافية. 
للمســاهمة  وذلك 

أهــداف  تحقيــق  يف 
الســلطنة يف مجــاالت 

الثقافــة والعلوم، وتوثيق 
الروابــط وأوجــه التعاون 

مــع املؤسســات الثقافيــة 
واألكادمييـــــــة  والعلميــة 
يف  املتخصصــة  واملراكــز 
الــدول األخرى، والعمل عىل 
العامنية  بالثقافة  التعريــف 
ونر نتــاج الفكــر العامين 
الثقايف والعلمي. ويضم أيًضا 
عدد مــن املراكز مثل مركز 
الســلطان قابــوس للثقافة 
بواشــطن، ومركــز عــامن 
التقليديــة،  للموســيقى 
وكليــة الســلطان قابوس 
لتعليــم اللغــة العربيــة 
للناطقــن بغريهـــــــــا، 
الســـلطان  ومسابقــــة 
قابــوس لحفــظ القرآن 
اقرأ،  الكريم ومســابقة 
الســــــلطان  وجائــزة 
قابوس للثقافة والفنون 
واآلداب وأسبوع الوئام 
اإلنســاين،  والتقــارب 
مــن  عــدد  وانتقــل 
التابعــة  املؤسســات 
لهذا املركــز إىل وزارة 
الفنون التي أنشــئت 
مؤخــرا وهي جمعية 
الضــويئ  التصويــر 
العود  وجمعية هواة 
الفنــون  وجمعيــة 

التشكيلية.

جوامع سلطانية وأوبرا ومراكز للثقافة والعلوم

المنشآت السلطانية .. صروح شامخة تترجم تطورا 
معماريا بديعا ونهضة ثقافية شاملة

شــهد العهد الزاهر للمغفور له بإذن الله تعاىل جاللة الســلطان قابوس بن ســعيد بن تيمور – طيب الله ثراه -  العديد من املنجزات 
يف مختلــف القطاعــات، من بني هذه القطاعات والتي ميكن أن نتوقف عندها هي املنشــآت الســلطانية، والتي تعكس يف جوهرها 
فلســفة قابوســية عميقة الدالالت وبديعة التنفيذ. ُشّيدت تلك املنشآت لتصبح تحفة معامرية وقيمة إنسانية وروحية تعم فائدتها 
أنحــاء الوطــن ومختلف األجيال يف العصور املقبلة، لتشــكل منارات فكرية وثقافية ودينية، ينهل النــاس من معينها وذلك تحقيقاً 
ملبدأ التنمية الشــاملة املتوازنة. وأوىل جاللته رحمه الله اهتامًما كبريا بالجوامع التي تّم إنشــاؤها يف مختلف واليات السلطنة، فبلغ 
عدد الجوامع الســلطانية املفتتحة للشعائر ستة وثالثني، تتابع كافة شــؤونها إدارة املساجد واألوقاف باملركز بالتنسيق مع املنشآت 

السلطانية، باإلضافة إىل 14 جامًعا سلطانيا موزعة عىل مختلف محافظات وواليات السلطنة. 

الرؤية - مريم البادية
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مسقط – العامنية

دّشــن ديوان البالط الســلطاين أمس 
النسخة الثانية من “الربنامج الوطني 
لتنميــة مهــارات الشــباب” الــذي 
يســتهدف تدريــب 15 ألف طالب 
وطالبــة ضمــن الفئــة العمرية من 
15 إىل 17 عاًمــا من كافة محافظات 
ومدارس السلطنة يف إطار املبادرات 

التي يرعاها ديوان البالط السلطاين.
 وقــال معايل الســّيد خالد بن هالل 
بن سعود البوســعيدي، وزير ديوان 
البالط السلطاين، إّن الربنامج الوطني 
لتنميــة مهــارات الشــباب يعكــس 
اهتــام الســلطنة بــدور الشــباب 
للعبــور إىل عرص انطــالق يرتكن إىل 
مكتســبات وقواعــد متينــة لنهضة 
مباركة تقوم عىل إعداد جيل مؤهل 
يتاىش مع ســياقات العلم الحديث 
ويحافــظ عىل قيــم وطنــه وميتلك 

رحابة الحلم والقدرة عىل تحقيقه.
 وأكــد معاليه أّن الســلطنة مل تبخل 

يوًما عىل أبنائها وأن هناك إمياًناراسًخا 
أّن التطوير هو عملية مســتمرة وأن 

البنــاء عــىل املنجزات أمــر رضوري 
ملواصلة املسري. مضيًفا أّنه ما إن نبلغ 
مرحلــة إال وتكــون منطلًقــا ملرحلة 
تليهــا وأّن الربنامج الوطنــي لتنمية 
مهارات الشباب يســتثمر كل ما تّم 
إنجــازه يف تعليــم وتأهيل الناشــئة 
لالنطــالق ملرحلــة جديــدة ميتــزج 
فيها التعليــم بالتقنية يف رحلة تعلم 
ممتعة ومســتمرة مثنًيا معاليه عىل 
التعاون املثمر.  من جانبها أوضحت 
كوثر بنت عبدالله املحروقية، مرشفة 
مسار الناشــئة من الربنامج الوطني 
لتنمية مهارات الشــباب، أّن املســار 
يستهدف 15 ألف طالب وطالبة، تّم 
ترشيحهم من جميع مدارس التعليم 
ما بعد األســايس يف جميع محافظات 
الســلطنة بالتعاون مع وزارة الرتبية 
والتعليــم وفًقــا ملحــددات الجدارة 

والتمثيل املتوازن.
 وبّينــت أّن بداية املســار ســتكون 
مع “مرحلــة التعلم اإللكرتوين” التي 
ســرتكز عىل تعليم الناشئة أساسيات 

ومهارات الربمجة بلغة )بايثون( التي 
ُتّعد من أهــم اللغات املســتخدمة 

حالًيــا يف تطويــر تقنيــات الثــورة 
الصناعيــة الرابعة عــرب منصة رقمية 
باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة تم 

تصميمها خصيًصا للربنامج.
وأشــارت إىل أّن املشاركن سيعملون 
خــالل هــذه املرحلــة عــىل ابتكار 
مشــاريع تطبيقيــة رقميــة ســيتم 
تقييمهــا من خــالل خــرباء عاملين 
الختيــار )200( مائتي طالب وطالبة 
للمشــاركة يف املرحلــة التاليــة من 

الربنامج.
 وسيشارك املتأهلون للمرحلة التالية 
من املســار “مرحلة برنامج اإلقامة” 
يف برنامــج تدريبي مكثف يســتمر 
أســبوعن يتضمــن حلقــات عمــل 
تفاعلية تطبيقيــة يف مجال املعارف 
التقنيــة ومفاهيم علــوم الربمجيات 
الواقع  بيئات  والروبوتات وتصميــم 
االفــرتايض وعــدة تطبيقــات أخرى 
للثورة الصناعية الرابعة باإلضافة إىل 
مهــارات القيادة الرقميــة واملهارات 
الســلوكية ومهارات القــرن الحادي 

والعرشين ومقدمة يف الثقافة املالية 
للناشــئة.  ويتضمــن الربنامــج أيضا 
جلســات مع خرباء محلين وعاملين 
وزيارات ميدانيــة إىل بعض املرافق 
التقنيــة املتقدمة يف الســلطنة؛ عىل 
أن ُيختتم بفعالية تقنية مكثفة ملدة 
يومن حول كيفية تطوير املشــاريع 
والتطبيقــات الذكية، وســتقام هذه 
املرحلــة يف حــرم الجامعــة األملانية 

للتكنولوجيا يف ُعان.
ويركــز الربنامــج عىل كل مــا يدعم 
قدرات الطلبــة والطالبات لتمكينهم 
معرفًيــا مــن أدوات العرص الحديث 
واالقتصــاد الجديــد عــرب مكونــن 
رئيســين يقوم األول عــىل املعارف 
التقنيــة التطبيقية فيــا يقوم اآلخر 
عىل مهــارات التعامل مــع املواقف 
واملهارات الحياتيــة مبا يعكس نظرة 
متكاملــة تجمع بن االنطالق يف نهل 
العلم الحديث ومهاراته ويرتكن إىل 
الحفاظ عىل القيم واملبادئ الوطنية 

واإلنسانية.

يستهدف 15 ألف طالب وطالبة في مراحل متنوعة

ديوان البالط السلطاني يطلق »البرنامج الوطني 
لتنمية مهارات الشباب«

صاللة - العامنية

اســتقبل معايل السيد محمد بن سلطان 
البوسعيدي، وزير الدولة ومحافظ ظفار 
مبكتبه، أمــس الثالثــاء، الرحالة العاين 

أحمد بن عبد الله باعمر.

وأشــاد معاليــه خــالل املقابلــة بنجاح 
الرحلــة التــي انطلقــت يف 24 نوفمرب 
املــايض واســتغرقت 38 يوما ســريًا عىل 
األقــدام من محافظة ظفــار عرب واليات 

السلطنة.
وقطع الرحالة الرشيط الســاحيل املطل 

عــىل بحــر العــرب مــرورا مبحافظتي 
الوسطى وجنوب الرشقية مشيا ثم واصل 
مســريته إىل محافظات مسقط وجنوب 
وشــال الباطنــة وصــوال إىل محافظــة 
مسندم محطة الختام حامال معه رسائل 

توعوية وطنية وصحية واجتاعية.

مسقط - العامنية

واصــل صنــدوق التنميــة الزراعيــة 
والسمكية إجراء مرشوع دراسته حول 

“الطفيليات املائية املرتبطة 
بســالمة وجــودة األغذيــة البحرية” 
الذي يهدف إىل جمع املعلومات حول 
مدى انتشــار الطفيليــات التي توثر 
عىل صحة وســالمة املستهلك وجودة 
املنتجات السمكية من خالل الكشف 
عــن هــذه الطفيليــات يف األســاك 
السطحية والقاعية املتواجدة يف املياه 

العانية.
 ويعد تواجد الطفيليات يف املأكوالت 
للقطــاع  قلــق  مصــدر  البحريــة 
الســميك وصناعة االســتزراع السميك 
واملســتهلكن بوجه عام كا أّن هناك 
نقصا يف الدراسات واألبحاث املتعلقة 
بالكشــف عــن الطفيليــات املائيــة 
وخاصــة التــي قــد تؤثر عــىل صحة 

اإلنسان.

ويســتهدف املرشوع ۸ مناطق إنزال 
يف أربــع واليــات ســاحلية، وقــد تّم 
اختيار مواقع تنفيذ املرشوع بناء عىل 
أهميتها كمواقع إنزال واختالف التنوع 
أســاك  عينات  ليتضمن  الجيوغرايف؛ 
من بحر العــرب وبحر ُعان والخليج 

العريب بغرض جمــع البيانات الالزمة 
للتقــي عىل تأثري البينة البحرية عىل 
التجمعات الطفيلية يف مختلف املياه 
العانية ومعرفة العوامل البيئية لهذه 
املواقــع وتصنيفها من حيث نســب 

انتشار وتوزيع الطفيليات فيها.

الربميي - سيف املعمري

انطلــق مبجمع الربميي الريــايض برنامج 
"رياضــة وصحــة" والذي تنظمــه دائرة 
الشــؤون الرياضية باملحافظــة بالتعاون 
مع فريــق برنامج الرتبية عــىل املواطنة 
بتعليمية الربميي، ويستمر ملدة أسبوعن.
ويســتهدف الربنامــج طــالب الصفوف 
مــن الخامــس حتــى العــارش، ويهدف 
لتفريغ طاقــات الطالب وتعويدهم عىل 
الســلوكيات الرياضية يف الحياة اليومية، 
والتقليل من السمنة وخلق حلقة تواصل 
مســتمرة بن املجمع الريايض واملجتمع، 
وهــي أيًضــا فرصة الكتشــاف املواهب، 

واستحداث برامج رياضية مجانية.
وقال أحمد بــن خميس الجديدي، عضو 
فريق املواطنة: "أّن هذا الربنامج يشــمل 
العديد من الرياضيات ما من شأنه ترسيخ 
مفاهيم املواطنة والتي تتقاطع بال شــك 
مع الكثري من مفاهيــم الرياضة كونها 
يشــرتكان يف إظهار قيم إنســانية عديدة 

مثل: الوالء، واالنتاء، واألمانة، والقيادة، 
واإلخالص، والتضحية، والتفاين، واالنصهار 

يف الجاعة، والعمل من أجلها".
وأضــاف الحديــدي: "إذا أردنــا ثقافــة 
وطنيــة، فعلينــا تعزيز قيــم املواطنة يف 

واقعنا الريايض والشــبايب كــون الرياضة 
أحــد الوســائل الناجحة والرئيســة التي 
تعتمــد عليهــا املجتمعــات املتحــرة 
ملســاعدة الشــباب عىل تنميــة وتأصيل 

املواطنة".

مسقط - الرؤية

زار وفــد مــن مديرية األمن العــام باململكة 
األردنية الهاشــمية خالل هذا األسبوع رشطة 
عان الســلطانية، وتضّمنت الزيارة أكادميية 

الســلطان قابوس لعلوم الرشطة، وعددا من 
تشــكيالت الرشطة األخــرى، بهــدف تبادل 

الخربات.
كا اطلع الوفد خالل الزيارة عىل دور أكادميية 
الســلطان قابــوس لعلوم الرشطــة يف إعداد 

وتأهيــل منتســبي رشطة عان الســلطانية، 
وأجرى جولة يف مجمع البحوث والدراســات، 
ومــرشوع مدرســة موســيقى الرشطــة، كا 
استمع إىل إيجاز عن مهام واختصاصات عدد 

من تشكيالت رشطة عان السلطانية.

محافظ ظفار يستقبل الرحالة 
العماني أحمد باعمر

»التنمية الزراعية والسمكية« تواصل 
أبحاث »الطفيليات المائية«

»رياضة وصحة« برنامج لتعزيز قيم المواطنة 
لطالب مدارس البريمي

وفد أمني أردني يطلع على 
تجربة شرطة عمان السلطانية 

البرنامج يهدف 
إلى إعداد جيل 
مؤهل يواكب 

سياقات العلم 
الحديث ويحافظ 

على القيم 
الوطنية

»مسار 
الناشئة« يبدأ 
بمرحلة التعلم 

اإللكتروني 
البتكار مشاريع 
تطبيقية رقمية
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مسقط - الرؤية 

شاركْت َسَعادة الدكتورة فضيلة بنت 
عبداللــه الرحيلية نائبــة رئيس لجنة 
الخدمات والتنمية االجتامعية مبجلس 
الشــورى، يف ورشــة العمــل الخاصة 
بتعزيــز قــدرات الربملانــات العربية 
الجنســن،  بــن  املســاواة  لتحقيــق 
والتي تنفذهــا منظمة املرأة العربية، 
بالتعــاون مــع هيئة األمــم املتحدة 
العاصمــة  يف  واملنعقــدة  للمــرأة، 
املرصيــة القاهرة، خالل الفرتة 22-20 

من الشهر الجاري.
نــْت الفعالية مناقشــة التطور  وتضمَّ
الــذي شــهده اإلطــار الترشيعــي يف 
املنطقــة العربية؛ انطالقــا من نتائج 
التقريــر اإلقليمــي ملراجعــة التقدم 
املحرز يف تنفيذ إعــالن ومنهاج عمل 
"بيجــن" بعد خمســة وعرشين عاًما 
مــن إعالنه، إضافة إىل جلســة أخرى 

ناقشــت رســم السياســات العامــة 
والترشيع.

وتناولْت ورشــة العمل جلسة بعنوان 
"نحو برملانات تســتجيب الحتياجات 
املــرأة  مشــاركة  نــت  تضمَّ املــرأة"، 
باالنتخابات العامة، وهياكل وعمليات 
وآليــات عمــل الربملانات املســتجيبة 

الحتياجات املــرأة، وآلية عمل اللجان 
الربملانية لخدمة قضايا املرأة.

ة جلسات  وشــمل ثاين أيام الورشة ِعدَّ
أخــرى، تناولــت أســَس إيجــاد بيئة 
ترشيعية مستجيبة للنوع االجتامعي، 
وتتضمن تحليل الترشيعات من منظور 
النوع االجتامعــي، إضافة إىل التطرق 

للموازنــات املســتجيبة لهــذا النوع؛ 
ومنها: اســتعراض املفاهيــم واملبادئ 
الحاكمة للموازنات املســتجيبة للنوع 
إىل  والتحول  والتخطيــط  االجتامعي، 
املوازنات املستجيبة للنوع االجتامعي، 
وكذلــك التعرف عــى أدوات تحليل 

املوازنات ذات العالقة.

نزوى - الرؤية

اخُتِتَمــت مبركــز التدريــب واإلمنــاء املهني 
بنــزوى فعاليات الربنامــج التدريبي "مهندس 
الرتبيــة  متــه وزارة  نظَّ والــذي  املســتقبل"، 
والتعليم -ممثلــة يف دائرة االبتكار واألوملبياد 
العلمــي- وبدعــم مــن رشكــة يب.يب ُعــامن، 
وتــم التدريب خاللــه بواســطة مدربن من 
القرية الهندســية، وأرشف عليه قسم االبتكار 

واألوملبياد العلمي بتعليمية الداخلية.
واستهدَف الربنامُج عدًدا من معلامت الحلقة 
األوىل ملدارس املديرية العامة للرتبية والتعليم 
ــن لديهــن الرغبــة  مبحافظــة الداخليــة ِممَّ
والشــغف لتعلــم مجــال التكنولوجيا؛ وذلك 
ُبغية تأهيلهن لتدريــب 4500 طالب وطالبة 
مــن خالل تضمــن برامج تدريبيــة يف مجال 
العلوم والتكنولوجيا ضمن الحصص الدراسية 

يف املدارس.
ويســعى الربنامج لنرش ثقافــة االبتكار وحب 
االستكشــاف العلمــي مــن خــالل التجربــة 
واملامرســة، وتقديم العلــوم بطريقة ممتعة 
ومســلية تجعل العملية التعليمية أكرث إثراء، 
وتقديم التكنولوجيا والربمجة بأســلوب مسل 
وخارج عن املألوف من خالل التطبيق العميل 
املبارش، ويتم تنفيذ حصص دراسية يف املدارس 
املطبقــة للربنامج، والتي تتوافــر بها الرشوط 
املرتبطة بتنفيذه، خالل الفصل الدرايس املقبل 

بواقع سبع عرشة حصة دراسية يف الفصل.
نت فعاليات الربنامــج التدريبي -الذي  وتضمَّ

انطلق أوائل الشهر الجاري- تعريف املشاركات 
بآليــة تنفيــذ برنامــج "مهندس املســتقبل"، 
وقواعد األمن والســالمة التي ينبغي مراعاتها 
عند تنفيذ الربنامج التدريبي يف املدرســة، كام 
سيتم تعريف املشاركات باملادة العلمية التي 

سيتم تطبيقها يف الحصص الدراسية، والوسائل 
التعليمية التي سيتم استخدامها، وآلية تنفيذ 
الطلبــة ملرشوع الربنامج يف املدرســة، وكيفية 
االســتفادة من املخرجات التي سيفرزها هذا 
الربنامج يف املدرسة؛ ســواء يف مرحلة التعليم 

األسايس أو املراحل الالحقة، وكان الربنامج قد 
بدأ تنفيذه يف العام الدرايس املايض مبحافظتي 
الداخليــة والظاهرة، مبشــاركة خمس عرشة 
مدرســة من مدارس الحلقة األوىل، تم خالله 

تدريب 1700 طالب وطالبة.
من جانبه، قال ماجد بن ســعيد البوســعيدي 
مدرب بالقرية الهندســية: تفاعلت املعلامت 
بشــكل جيد مع هذه الورشــة التدريبية منذ 
انطالقتها وعى مــدى أيامها التدريبية؛ حيث 
انقســم الربنامج إىل قســمن؛ األول: التدريب 
املهاري الذي تلقى فيه املشــاركون من خالله 
بعــض املهــارات يف اإللكرتونيــات والربمجة، 
والقســم الثــاين: التدريــب التقنــي املتعلق 
باملايكرو بت تعرف فيها املشاركون عى القطع 
اإللكرتونية وطريقــة تركيبها وطريقة توصيل 
باإللكرتونيات  الخــاص  التعليمــي  املحتــوى 

للطالب الناشئن للصفوف )4-1(".

»الشورى« يشارك في ورشة تعزيز 
القدرات البرلمانية العربية بالقاهرة

لتدريب 4500 طالب وطالبة

اختتام فعاليات برنامج »مهندس 
المستقبل« بمدارس »تعليمية الداخلية«

مطرح - الرؤية 

عقــدْت لجنة الشــؤون البلديــة بوالية 
مطــرح، اجتامعهــا األول للعــام 2020، 
والعارش للفرتة الثانية برئاســة ســعادة 
أحمد بن هالل البوســعيدي وايل مطرح 

رئيس اللجنة.
وناقــش االجتامع العديد مــن املواضيع 
املطروحة؛ منها: املصادقة عى ما جاء يف 
محرض االجتامع التاســع ومتابعة ما تم 
اتخاذه من إجراءات حيال املواضيع التي 

متت مناقشتها من خالله.
واســتعرَض الحضوُر املواضيَع التي متَّت 
مناقشــتها مع معــايل املهنــدس رئيس 
بلدية مسقط، خالل لقاء معاليه بسعادة 
رئيس وأعضاء اللجنــة، وناقش الحضور 
آخر مســتجدات مهرجان مطرح الثاين، 

وموضوع سوق املساء بوالية مطرح.
ن االجتامُع عرَض رســالة املهندس  وتضمَّ
مدير عــام املشــاريع ببلدية مســقط، 
واملتعلقة بشارع دارسيت الساحل الحلة 

الغريبة، إضافة ملناقشة عدٍد من الرسائل 
املقدمة من بعــض أعضاء املجلس حول 
صيانة شــارع الفراهيــدي مبحلة املمتاز 
بــروي، واملطالبات الخاصة بحلة الســد 

بــروى، والتــي منهــا الــرصف الصحي، 
وكارسات  الشــوارع،  تأهيــل  وإعــادة 
الرسعة واإلنــارة الداخلية... وغريها من 

الخدمات.

»الشؤون البلدية« بمطرح تناقش تطوير 
سوق المساء والفراهيدي وحلة السد

مدرين المكتومية

madreen@alroya.info

حياة كل فرد منا ُرمبا تبدو لآلخر "طالسم"، ال يستطيع فك رموزها، أو ترجمة 
ن أساًسا من التعامل معها، وهنا يجُد الفرد ذاته داخل  معانيها، بل قد ال يتمكَّ
رشنقــة العزلة، محُصورا يف قوقعــة من "األنا"، واملؤِســف يف ذلك أنه ُرمبا ال 
يريد لنفســه هكذا حياة، بل هو يســَعى لرتجمة املقولة الخلدونية "اإلنسان 
ق معنى  اجتامعي بطبعه"، وهنا يجد اإلنسان نفسه يف رحلته البحثية، ويتحقَّ
فلسفي ساٍم مفاده أنَّ متعة الرحلة اإلنسانية ليست يف الوصول إىل األهداف 
والغايات -وهو أمر مرشوع بل ومطلوب- إمنا تكُمن املتعة يف الرحلة نفســها 

ومراحلها املختلفة.
واإلنســان يف رحلته البحثية يبُدو لآلخرين كمن يِتيه يف األرض حرياًنا، لكنه يف 
واقــع األمــر منغمٌس يف عملية البحث التي يقوم بهــا، والبحث هنا له أوُجه 
متعددة؛ فقد يكون البحث عن الرشيك الذي يحقق العيش اآلمن والســعادة 
للطرفــن، أو عــن األرسة التي متنح جميــع أفرادها الــدفء العائيل واألمان 
االجتامعي املنشود، أو ُرمبا يكون البحث عن وظيفة أو نجاح أو قطعة أرض، 
أو حتى عن راحة البال. هنا، يكتشُف املرء منا أنَّ الحياة يف رحلتها شاقة لكنها 
ممتعة، طريقها قد يكــون واضحا لكنه ميلء باملنحدرات والهضاب املرتفعة؛ 
لــذا نقول دامئا إنَّ الحياة حلٌم نحققه عندما نصل إىل ما نريد، واإلنســان يف 
هــذه الحالة يكون دائم البحث عــن آلية تحقيق هذا الحلم، مهام واجه من 

صعوبات ومهام عاىن من تحديات. 
الحياة هي مســرية ُممتدة من البحث عن إنسان آخر بتناقضات مختلفة، أو 
عــن مــكان آخر غري الذي يقطنه، أو عن مرشوع مل يَر النور بعد، أو عن حلم 
جميل يخــى أال يتحقق عى أرض الواقع.. الحيــاة بحٌث عن فرصة رمبا لن 
ر إذا ما عرث عليها يف رحلته. فكل شــخص يف حياته يطارد املجهول، لكنَّه  تتكرَّ
يف قرارة ذاته يجد أنَّ ذلك البحث أمٌر مجٍد، وأنه يف النهاية سيحقق ما يصبو 
إليه ويتطلع له، وأنه حتاًم سيعرث عى ما فقده يف رحلته الطويلة، ورمبا يكون 
بحثه قد اجتمع يف شــخص ال يعرف كم من الوقت ســيحتاج للوصول إليه أو 

العثور عليه، لكنه ال يتوقف ولن يتوقف!
هذا اآلخر الذي نبحُث عنه يف مسريتنا، قد يُكون مكانا يسكن الذاكرة، فنعيد 
رشيط الذكريات الســتعادته، وكأنهــا اللحظة األوىل التي نقف عندها يف تلك 
الزاويــة من ذاك املكان، ورمبا ذلك حيلة دفاعية نفســية يك نعود إىل املايض 
د أنه مل يتغري، بل املشــاعر والشــخوص هي  بلحظاتــه الجميلة؛ فاملكان ُمؤكَّ
التي تغــريت وتبدلت أحوالها. وعندما نُغوص يف بحر الذكريات تتقافز أمامنا 
مشاهد ُكنا نظن أننا نسيناها، ومشاعر كنا نعتقد أنها ماتت، فنكتشف أنها ال 
تزال حية تحت الرمــاد، مليئة بالطاقة خلف الُحُجب، ورغم أنها كلها رحلت 
ومل يبَق منها سوى ذلك املكان املهجور يف الذاكرة، لكننا نتقبله ونرىض به، فال 

ميكن أن يكون البحث قد ضاع هباًء منثورا.
فمثــاًل موجات الحــب األوىل التي تصدمنا وترسي يف عروقنا، متنحنا شــعورا 
عميقا بالدفء والبهجة، شــعور رمبا نظل نبحث عنه بعد ذلك وال نجده، قد 
يكون متاحا لكنه ليس بنفس درجة الشــعور األول، وهنا يجد اإلنسان نفسه 
با حياته ومشاعره، مسافرا يف  يف انتظار دائم لعودة ذلك الشــعور األول، ُمرتقِّ
عــوامل خفية ومعلنة بحثا عن املجهول الذي يريده، أو الذكرى التي تعيد إليه 

تلك البهجة.
ويف املقابل، هناك أناس ال يبحثون عن يشء ســوى عن أنفســهم، عن صوت 
بداخلهم ينادي عليهم دامئا لســفر خارج حدود املكان والزمان، يبحثون عن 
أنفســهم التي أضاعوهــا يف معرتك الحياة؛ فتجد ذلك الصــوت يدلهم -دون 
شــعور- نحــو البحث عن مــكان جديد يجــدون فيه وطنا بحجــم أحالمهم 
وأمنياتهــم التي وضعوها يوما عى خارطة طريــق الحياة، والوطن هنا ليس 
مبعناه الحقيقي أي الدولة، بل املســاحة الخاصة به كإنســان ليك يحيا حياة 
طيبــة هانئــة وهادئة، وطن بحجم غرفــة صغرية يف بناية شــاهقة يقف يف 
رشفتهــا محمال باألمل، ومســتبرشا بصباحات جميلة. هــذا الوطن قد يكون 
مكتبا صغريا يف مقر عمله، ال يضم ســوى البداية األوىل التي نســج فيها أوىل 

خيوط رحلته الحياتية.
البحث ســيظل هاجسا يف حياة كل شخص منا، وسريى أن مثة شيًئا مفقوًدا 
أو مل يحصــل عليه بعــد يف حياته، أو حتى مل يجد الطريــق إليه.. البحث 
عملية متناغمة كمقطوعة موســيقية يعزفها املرء طيلة حياته، مســتهدفا 
الوصول إىل لحظة الختام التي يســمع فيها تصفيق الجمهور، فعندما يصل 
يكتشــف أن املتعــة مل تكن فيام وصل إليه، بل فيــام قطعه من رحلة وما 

عزفه من أداء.

البحث عن اآلخر

تصوير/ عامر العبري 
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رسم أحدث تقارير لصندوق النقد 
الدويل ح��ول آفاق النم��و العاملي 
صورة متكامل��ة للضغوط التي مير 
بها االقتصاد العاملي، ورصد تراجعا 
يف بع��ض تقديراته لنس��ب النمو، 
لكّنه أش��ار يف الوقت نفسه إىل أّن 
العام 2020 رمبا ميثل عنق الزجاجة 
االقتصاد  بعده��ا  س��يميض  الت��ي 
العامل��ي إىل مزي��د من التحس��ن 
املضطرد، رغم التوقعات بأن يكون 
التحس��ن أبطأ م��ن املتوقع خالل 
العام الجاري أو كام عنون تقريره: 
“مستجدات آفاق االقتصاد العاملي: 

استقرار مبديئ، وتعاٍف بطيء”.
وأشار التقرير إىل أنه من املتوقع أن 
يرتف��ع معدل النمو العاملي، املقدر 
بنح��و 2.9% يف 2019، إىل 3.3% يف 
2020 ث��م يرتفع بدرجة طفيفة إىل 
3.4% يف 2021. ومقارن��ة بتنب��ؤات 
عدد أكتوبر 2019 من تقرير آفاق 
االقتص��اد العامل��ي، يع��ادل النمو 
املق��در لع��ام 2019 واملتوقع لعام 
2020 انخفاض��ا بنس��بة 0.1 نقطة 
مئوية لكل عام، و0.2 نقطة مئوية 
لعام 2021. وميثل انخفاض تنبؤات 
النم��و للهن��د الجان��ب األكرب من 
توقعات  الت��ي طالت  التخفيضات 

النمو. 
ويعك��س مس��ار النم��و العامل��ي 
ح��دوث انخف��اض ح��اد متب��وع 
اقتصادات  م��ن  بع��ودة مجموعة 
األس��واق الصاع��دة واالقتص��ادات 
النامي��ة ضعيف��ة األداء والواقع��ة 
تحت ضغ��وط - مبا فيه��ا الربازيل 
والهند واملكسيك وروسيا وتركيا إىل 
مس��تويات منو تق��رب من املعايري 

التاريخية.
ويعتم��د منط النمو ع��ى احتفاظ 
اقتصادات األسواق الصاعدة القوية 
نس��بيا مبس��توى أدائه��ا القوي يف 
الوقت الذي تواصل فيه االقتصادات 
تباطؤه��ا  والص��ن  املتقدم��ة 
التدريجي يف اتجاه معدالت منوها 
املحتمل. ومن املتوقع أن يس��تمر 
تأث��ر االقتص��اد العامل��ي يف 2020 
بالتيسري النقدي الكبري الذي أجرته 
واقتصادات  املتقدم��ة  االقتصادات 
األس��واق الصاعدة يف 2019. ولوال 
هذا التنش��يط النقدي لكان تقدير 
النمو العاملي لع��ام 2019 ومعدله 
املتوقع لعام 2020 قد بلغ مستوى 
أق��ل بنس��بة 0.5 نقط��ة مئوية يف 
كل م��ن العامن. وم��ن املتوقع أن 
يصاح��ب التعايف العامل��ي انتعاش 
يف من��و التج��ارة -وإن كان أقل من 
تنبؤات أكتوب��ر- مام يعكس تعايف 
الطل��ب املح��ي واالس��تثامر عى 
وجه الخص��وص، وكذلك انحس��ار 
بعض املعوق��ات املؤقتة يف قطاعي 

السّيارات والتكنولوجيا.  
وأك��د التقري��ر أن ه��ذه النتائ��ج 
تعتم��د بدرجة كب��رية عى تجنب 
مزي��د م��ن التصعي��د يف التوترات 
التجارية األمريكية - الصينية - كام 
تعتمد بش��كل أعم ع��ى الحيلولة 
دون تفاق��م العالق��ات االقتصادية 
األمريكي��ة -الصينية، مبا يف ذلك ما 
التكنولوجيا،  بسالسل عرض  يتعلق 
وتجنب خروج بريطانيا من االتحاد 
واس��تمرار  اتف��اق،  دون  األورويب 
االقتصادي��ة  التداعي��ات  احت��واء 
والتوت��رات  االجتامعي��ة  للقالق��ل 

الجغرافية - السياسية.  
ال��دول  أن  التقري��ر  وأوض��ح 
واالقتصادات النامية ستكون األوفر 
حظا يف نسب النمو من االقتصادات 
املتقدمة، ففي مجموعة اقتصادات 
األس��واق الصاع��دة واالقتص��ادات 
النامي��ة، م��ن املتوق��ع أن يرتف��ع 
النم��و إىل 4.4% يف 2020 4.6% يف 
2021 بانخف��اض ق��دره 0.2 نقطة 
مئوي��ة للعامن عن املتوقع يف عدد 
أكتوب��ر من تقرير آف��اق االقتصاد 
ر  العامل��ي، بعد أن بلغ معدله امُلقدَّ
3.7% يف 2019. ويعكس منط النمو 
للمجموع��ة مزيج��ا م��ن التع��ايف 
املتوق��ع م��ن الهب��وط االقتصادي 
العمي��ق يف حالة البل��دان ضعيفة 
ضغ��وط  تح��ت  والواقع��ة  األداء 
يف مجموع��ة اقتصادات األس��واق 

التباط��ؤ  واس��تمرار  الصاع��دة 
االقتصادي الهيكي يف الصن.

ويتوقع أن يس��جل النمو يف الرشق 
األوس��ط وآسيا الوس��طى 2.8% يف 
2020 -أق��ل م��ن توقع��ات عدد 
أكتوب��ر من تقرير آف��اق االقتصاد 
العاملي بنس��بة 0.1 نقط��ة مئوية، 
ث��م يرتفع إىل 2.3% يف 2021. ويأيت 
معظم هذا الراجع يف توقعات عام 
التوقعات  2020؛ بس��بب تخفيض 
القتصاد اململكة العربية السعودية 
ع��ى خلفية الراج��ع املتوقع لنمو 
إنتاج النفط عق��ب قرار أوبك+ يف 
ش��هر ديس��مرب بتمديد تخفيضات 
املعروض النفط��ي. وال تزال اآلفاق 
ضعيفة يف عدة اقتصادات بس��بب 
الجغرافي��ة  التوت��رات  تصاع��د 
والقالق��ل  -إي��ران،  -السياس��ية 
االجتامعي��ة- ومنه��ا م��ا يش��هده 
الع��راق ولبنان، وال��راع األهي - 

ليبيا وسوريا واليمن.  
أّما آس��يا الصاع��دة والنامية فمن 
املتوق��ع أن يبل��غ النم��و ارتفاع��ا 
تدريجي��ا طفيفا من 5.6% يف 2019 
إىل 5.8% يف 2020 و5.9% يف 2021، 
فيام ميثل انخفاضا بنسبة 0.2 نقطة 
مئوية لعام 2019 و0.3 نقطة مئوية 
لعام 2020 مقارن��ة بتوقعات عدد 

أكتوب��ر من تقرير آف��اق االقتصاد 
العامل��ي. ويرج��ع الجان��ب األكرب 
من التخفي��ض يف توقع��ات النمو 
إىل تخفي��ض التوقع��ات املوضوعة 
للهند، حيث تباط��أ الطلب املحي 
بحدة تجاوزت التوقعات يف س��ياق 
الضغوط الواقعة عى القطاع املايل 
غري املريف وتراُجع من��و االئتامن. 
ومن املقدر أن يبلغ النمو يف الهند 
4.8% يف 2019، عى أن يتحسن إىل 
 ،2021 يف  و%6.5   2020 يف   %5.8
بانخف��اض ق��دره 1.2 و0.9 نقطة 
مئوية عن توقعات عدد أكتوبر من 
تقرير آفاق االقتصاد العاملي، بدعم 
من دفعة التنشيط النقدية واملالية 

وأسعار النفط املنخفضة.
ومن املتوقع أن يشهد النمو يف الصن 
هبوطا تدريجيا من معدل تقديري 
يبلغ 6.1% يف 2019 إىل 6% يف 2020 
و5.8% يف 2021. وم��ن املرج��ح أن 
يصبح الضع��ف الدوري أخف عى 
املدى القصري بسبب الراجع الجزيئ 
املتصور ع��ن التعريفات الجمركية 
السابقة ووقف أي زيادات إضافية 
يف التعريف��ات الجمركي��ة يف إطار 
»املرحل��ة األوىل« من اتفاق تجاري 
مع الواليات املتحدة، مام يؤدي إىل 
رف��ع تنبؤات النمو يف الصن مبقدار 

0.2 نقطة مئوية لعام 2020 مقارنة 
بع��دد أكتوب��ر م��ن تقري��ر آفاق 

االقتصاد العاملي.
غري أّنه من املتوقع أن يظل النشاط 
االقتص��ادي متأث��را بالنزاعات التي 
مل تح��ل يف العالق��ات االقتصادي��ة 
األوسع نطاقا بن الواليات املتحدة 
والص��ن، إىل جان��ب رضورة تعزيز 
التنظيم املايل الالزم عى املس��توى 
املحي. وبعد تراجع النمو يف بلدان 
آس��يان-5 إىل 4.7% يف 2019 ُيتوقع 
أن يظل مس��تقرا يف 2020 قبل أن 
ينتعش مج��ددا يف 2021. وقد تم 
تخفي��ض توقع��ات النم��و بدرجة 
طفيفة لكل من إندونيسيا وتايلند، 
حيث يتأث��ر الطلب املح��ي أيضا 

باستمرار ضعف الصادرات. 
أّم��ا يف أوروب��ا الصاع��دة والنامية 
فمن املتوقع أن يقوى النمو مسجال 
2.5% تقريب��ا يف 2020-2021 بعد 
أن بلغ 1.8% يف 2019 بارتفاع قدره 
0.1 نقطة مئوية لعام 2020 مقارنة 
بتقديرات ع��دد أكتوبر من تقرير 
آفاق االقتصاد العاملي، ويعكس هذا 
التحس��ن اس��تمرار النمو القوي يف 
أوروبا الوسطى والرشقية، وانتعاش 
النشاط يف روسيا، واستمرار التعايف 
يف تركي��ا م��ع االنتق��ال إىل أوضاع 

متويلية أقل تقييدا.
ويف أمري��كا الالتيني��ة، من املتوقع 
أن يتعاىف النمو من معدل تقديري 
يبل��غ 0.1% لع��ام 2019 إىل %1.6 
لعام 2020 و2.3% لعام 2021 أقل 
مام ورد يف ع��دد أكتوبر من تقرير 
آفاق االقتصاد العاملي بنس��بة 0.2 
و0.1 نقط��ة مئوية، ع��ى الرتيب، 
وتأيت هذه التوقعات املعدلة يف ظل 
تراُجع آفاق النمو يف املكس��يك يف 
2020-2021، وهو ما يعزى لعوامل 
منه��ا اس��تمرار ضعف االس��تثامر، 
وكذل��ك التخفيض الكب��ري لتنبؤات 
النمو يف ش��يي تحت تأثري القالقل 

االجتامعية.
ويف إفريقي��ا جن��وب الصحراء، من 
املتوقع أن يرتفع النمو إىل 5,3% يف 
2020-2021 -صع��ودا من 3.3% يف 
2019. وميث��ل هذا التوقع انخفاضا 
بنسبة 0.1 نقطة مئوية عام ورد يف 
عدد أكتوبر من تقرير آفاق االقتصاد 
العاملي بالنس��بة لعام 2020، و0.2 
نقطة مئوية بالنس��بة لعام 2021. 
ويرجع ذلك إىل تخفيض التوقعات 
ل��كل من جن��وب إفريقي��ا -حيث 
تتس��بب القي��ود الهيكلية وتدهور 
املاليات العامة يف كبح ثقة األعامل 
واالستثامر الخاص- وإثيوبيا - حيث 
ُيتوقع أن يتأثر النمو بعملية ضبط 
أوضاع القطاع العام الالزمة الحتواء 

مواطن الضعف املرتبطة بالديون.
ويف االقتص��ادات املتقدم��ة، م��ن 
املتوقع أن يستقر النمو عند معدل 
بانخف��اض   2021-2020 يف   %1.6
قدره 0.1 نقطة مئوية عن توقعات 
2020 الواردة يف ع��دد أكتوبر من 
تقرير آف��اق االقتصاد العاملي، فيام 
تخفي��ض  إىل  يرج��ع يف معظم��ه 
املتح��دة  للوالي��ات  التوقع��ات 
ومنطقة الي��ورو واململكة املتحدة، 
وكذلك القتص��ادات متقدمة أخرى 
يف آس��يا، وال س��يام منطق��ة هونغ 
كون��غ الصيني��ة اإلداري��ة الخاصة 

عقب اندالع االحتجاجات.  

ميزان املخاطر

واستعرض التقرير املخاطر املحيطة 
بآفاق االقتص��اد، موضحا أّن ميزان 
املخاط��ر املحيطة بآف��اق االقتصاد 
العامل��ي ال ي��زال مائ��ال يف اتج��اه 
التطورات املعاكس��ة، وإن كان أقل 
ميال إىل النتائج الس��لبية مقارنة مبا 
ورد يف عدد أكتوبر من تقرير آفاق 
االقتص��اد العاملي، وفند األس��باب 
ع��ى مس��توى العامل يف ع��دد من 
النقاط من أهمها: السياسة النقدية 
الداعم��ة، خفوت ح��دة التوترات 
التجاري��ة، أو ع��ى األق��ل تذبذب 
تأثريه��ا عى األس��واق، وخاصة يف 
ظل اإلع��الن مؤخرا ع��ن »مرحلة 
أوىل« من اتفاق تجاري بن الواليات 
املتحدة والصن، مع استمرار تيسري 

األوضاع املالية يف منطقة اليورو.
وأكد أّن��ه من املمكن أن تس��تمر 
دالئ��ل االس��تقرار مام ي��ؤدي إىل 
ديناميكي��ة مواتي��ة ب��ن اإلنف��اق 
االس��تهاليك الذي ال يزال متامس��كا 
ن اإلنفاق التجاري. كام أشار  وتحسُّ
إىل إمكاني��ة أن ي��أيت دع��م إضايف 
م��ن انحس��ار املعوق��ات املتفردة 
يف األس��واق الصاع��دة الرئيس��ية، 
مقرونا بالتيس��ري النقدي وتحس��ن 
امل��زاج الس��ائد عق��ب »املرحل��ة 
األوىل« م��ن االتف��اق التجاري بن 
الوالي��ات املتحدة والص��ن، مع ما 

يصاحب ذلك من تراجع جزيئ عن 
التعريفات الجمركي��ة املطبقة من 
قب��ل وتعليق أي تعريفات جمركية 

جديدة.
وذكر التقري��ر أّنه »ميكن أن يؤدي 
اقران هذه العوامل إىل زيادة قوة 
التعايف عن املس��توى املتوقع حاليا، 
ومع ذلك، فال تزال هناك مجموعة 
التط��ورات  مخاط��ر  م��ن  ب��ارزة 
املعاكسة«. وأورد من تلك املخاطر 
 - الجغرافي��ة  التوت��رات  تصاُع��د 
السياس��ية، ومن أبرزه��ا التوترات 
بن الواليات املتحدة وإيران، والذي 
ميك��ن أن يعطل إم��دادات النفط 
العاملي��ة، وي��ر باملزاج الس��ائد، 
ويضعف االس��تثامر التجاري الذي 
ي��زال يف مس��تهله. وباإلضاف��ة  ال 
إىل ذل��ك، ف��إّن احت��دام القالق��ل 
االجتامعي��ة يف كثري م��ن البلدان – 
تأثرا، يف بعض الحاالت، بتآكل الثقة 
يف املؤسسات املستقرة واالفتقار إىل 
التمثيل ال��كايف يف هياكل الحوكمة 
ث اضطراب��ا يف  – ميك��ن أن ُيح��دِّ
النش��اط االقتصادي، ُوُيعِقد جهود 
اإلصالح، ويتسبب يف إضعاف املزاج 
الس��ائد، مام يجذب النمو إىل أقل 
من املستوى املتوقع. وحيثام كانت 
ه��ذه الضغ��وط تزيد م��ن تفاقم 
التباط��ؤ العميق الج��اري بالفعل، 
ك��ام هو الحال مث��ال يف اقتصادات 
األس��واق الصاعدة ضعيف��ة األداء 
والواقع��ة تحت ضغ��وط، ميكن أال 
يتحقق التحس��ن املتوقع يف النمو 
العاملي – الذي يدفعه بش��كل شبه 
كام��ل التحس��ن املتوق��ع يف هذه 
االقتصادات واالنكامش األقل عمقا 

يف بعض الحاالت.
وذك��ر أنه إذا ما ح��دث مزيد من 
التده��ور يف العالق��ات االقتصادية 
ب��ن الوالي��ات املتح��دة ورشكائها 
التجاري��ن -كال��ذي َتَجس��د، عى 
س��بيل املثال، يف االحت��كاكات بن 
الواليات املتحدة واالتحاد األورويب، 
أو يف الروابط التجارية التي تشرك 
فيه��ا بل��دان أخرى، فم��ن املمكن 
الولي��دة  الخط��وات  تتعرق��ل  أن 
نح��و نهاية االنخف��اض يف الصناعة 
التحويلي��ة والتج��ارة، م��ام يؤدي 
بالنم��و العامل��ي إىل نتائج أقل من 

توقعات السيناريو األسايس.

نمط النمو يعتمد على احتفاظ األسواق الصاعدة القوية نسبيا بمستوى أدائها 
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محدودي الدخل 

أمر ضروري في 
الحدود التي تسمح 

بها القيود القائمة

يف الربــع الثالث من عــام 2019، كان 
النمو يف اقتصادات األســواق الصاعدة 
- مبــا فيها الهنــد واملكســيك وجنوب 
إفريقيــا- أضعــف مــام كان متوقعــا 
وقت صــدور عدد أكتوبــر 2019 من 
تقريــر آفاق االقتصاد العاملي، بســبب 
الصدمــات التي أصابت بلــدان بعينها 

وشكلت عبئا عىل الطلب املحيل.
وكام كان متوقعا، تباطأ النشــاط بوجه 
عام يف مجموعة االقتصادات املتقدمة - 
وهو ما يعكس يف معظمه تراُجع النمو 
يف الواليات املتحدة بعد عدة أرباع عام 
من األداء الذي تجاوز مســتوى االتجاه 
العام - ورغم اســتمرار خلق الوظائف 
وهــو ما حــدث يف بعــض الحاالت يف 
ســياق انخفــاض قيــايس يف معدالت 
البطالــة الفعليــة، فقد ظــل التضخم 
األســعار االســتهالكية األسايس ضعيفا 
يف االقتصادات املتقدمــة، وزاد تراُجعا 

يف معظم اقتصادات األسواق الصاعدة 
يف ظل زيــادة ضعف النشــاط. وأدى 
ضعف الطلب إىل خفض أسعار املعادن 
والطاقة، مام أبقى التضخم الكيل تحت 

السيطرة.
وبشــكل مبديئ، فإن املــؤرشات عالية 
التواتر للربع الرابع من العام تشــر إىل 
أن الزخم اســتقر عند معــدل بطيء، 
بدعــم مــام شــهده مطلع العــام من 
تحول واســع النطــاق نحو السياســة 
النقدية التيســرية والتيســر املايل يف 
بعــض البلدان -مبا فيهــا الصني وكوريا 

والواليات املتحدة. 
وبــدا أّن العوامل املؤقتــة التي أبطأت 
العاملية  التحويليــة  الصناعــة  نشــاط 
قد تالشــت – وهي تتمثــل يف تكيف 
قطاع الســيارات مع معاير االنبعاثات 
الجديدة، وحالة الســكون يف أنشــطة 
إطــالق منتجات تكنولوجيــة جديدة، 

وتراكم املخزون. كذلك توقف التدهور 
مديــري  ونظــرة  األعــامل  مــزاج  يف 
املشــريات لقطاع الصناعة التحويلية، 
لكــن التشــاؤم ظّل ســائًدا بوجه عام. 
ومــن التطّورات املهمة أّن تحســنا قد 
ن  طرأ عــىل الطلبات الجديــدة كمَكوِّ
الصلــة، وال  فرعــي يف املســوح ذات 
ســّيام يف اقتصادات األسواق الصاعدة. 
وباالتســاق مع هذه املســوح، بدا أّن 
منــو التجــارة العاملية قــد توقف عن 

االنخفاض. 
ومن ناحية أخــرى، طرأ بعض الضعف 
عىل نشــاط قطاع الخدمات، لكّنه ظل 
يف حدود توســعية، بدعم من اإلنفاق 
االســتهاليك الــذي ال يزال متامســكا – 
مام ســاعد بدوره عىل استمرار العرض 
املحدود يف أســواق العمــل، والبطالة 
يف  املتواضــع  واالرتفــاع  املنخفضــة، 

األجور.

شواهد عىل تحقق االستقرار بـ»معدل بطيء«
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مسقط – الرؤية 

بلغ عدد املسافرين عرب مطارات السلطنة 
نحــو 16 مليونا و217 ألفا و637 مســافرًا 
عىل مــن 121 ألفــا و459 رحلــة بنهاية 
نوفمــرب املايض، مقارنة بـ 15 مليونا و630 
ألفا و947 مســافرًا بنهايــة نوفمرب 2018، 
ســافروا عــىل مــن 123 ألفــا و88 رحلة 
وبنسبة زيادة يف املسافرين بلغت %3.75 
وفق البيانات األوليــة الصادرة عن املركز 

الوطني لإلحصاء واملعلومات.
وســجلت جنســيات الهنــد وبنجالديش 
وباكســتان األكرث تحركا يف مطار مســقط 
الدويل خــالل نوفمــرب 2019م حيث بلغ 
عدد املســافرين مــن الجنســية الهندية 
160 ألفــا و646 مســافرا ومن الجنســية 
مســافرا  و726  ألفــا   39 البنجالديشــية 
ومن الجنسية الباكســتانية 33 ألفا و517 

مسافرًا.
وحتــى نهاية نوفمــرب 2019م ارتفع عدد 
املســافرين عرب مطار مســقط الدويل مبا 

واملحولون  واملغــادرون  القادمــون  فيهم 
ليبلــغ 14 مليونا و632 ألفا و33 مســافرًا 
فيام بلغ عدد الرحــالت 107 آالف و759 
رحلــة. وبلغ عــدد الرحــالت الدولية عرب 
مطار مســقط الدويل حتــى نهاية نوفمرب 
98 ألفا و194 رحلة وســافر عىل من هذه 
الرحــالت 13 مليونــا و601 ألــف و880 
مســافرا بارتفاع نســبته 5.3%. وبلغ عدد 
القادمــني عرب الرحــالت الدولية 6 ماليني 
و770 ألفا و920 مســافرا فيــام بلغ عدد 
املغادريــن 6 ماليــني و807 آالف و992 
مســافرا يف حــني بلغ عــدد ركاب تحويل 
و968  ألفــا   22 )الرتانزيــت(  الرحــالت 
مسافرا. وســجلت الرحالت الداخلية عرب 
مطار مسقط الدويل انخفاًضا نسبته %8.6 
ليبلــغ عددها 9 آالف و565 رحلة ســافر 
عىل متنها مليون و30 ألفا و153 مســافرًا 
بانخفاض يف عدد املسافرين نسبته %4.9.

وبلغ عــدد القادمني بالرحــالت الداخلية 
مبطار مســقط الــدويل 511 ألفــا و590 
مســافرًا بانخفاض نســبته 5.3% فيام بلغ 

عــدد املغادرين 518 ألفا و563 مســافرًا 
بانخفــاض نســبته 4.4% مقارنــة بنهايــة 
نوفمــرب 2018. كام بلغ عدد املســافرين 
عرب مطار صاللة حتى نهاية نوفمرب مليونا 
و258 ألفا و167 مسافرا بانخفاض نسبته 
1.8% ســافروا عــىل مــن 10 آالف و904 
رحالت بانخفاض بالرحالت نســبته %3.8 

مقارنة بنهاية نوفمرب 2018.
وبلــغ عدد الرحــالت الدوليــة عرب مطار 
صاللــة حتى نهاية نوفمــرب 4 آالف و514 
رحلة بارتفاع نسبته 13% عن نفس الفرتة 
من عام 2018 ســافر عىل متنها 483 ألفا 

و216 راكبا بارتفاع نسبته %13.2.
وحتى نهاية نوفمرب 2019 اســتقبل مطار 
صحار 274 ألفا و767 مسافرا، سافروا عىل 
من ألفني و240 رحلة حيث بلغ عدد ركاب 
الرحالت الدولية 258 ألفا و394 مســافرا 
فيام بلغ عدد ركاب تحويل الرحالت 163 
مسافرا. واســتقبل مطار الدقم 556 رحلة 
عىل متنها 52 ألفا و670 مســافرا بارتفاع 

باملسافرين بنسبة %23.

مسقط - الرؤية

أطلقت الهيئة العامة لحامية املستهلك بالتعاون 
مع مركز تاول للسيارات حملة الستدعاء 26 سيارة 
مــازدا CX9 طراز2017، تّم إنتاجها خالل الفرتة 
من 5 سبتمرب 2017 إىل 6 ديسمرب 2017 اعتامًدا 
 )JM5TC201824J0( عىل أرقام الشــايص من
االســتدعاء  ويــأيت   .)JM5TC207645J0( إىل 
بســبب إمكانيــة حــدوث أعطــال يف نظــام 
الوســائد الهوائيــة للراكــب األمامي، وإشــارة 

الــدوران، ونظام بدء تشــغيل املحرك، باإلضافة 
إىل ظهــور مجموعــة تحذيــرات غــر صحيحة 
يف العــدادات، وعليــه ســتقوم الرشكــة بإعادة 
تســليك التوصيــالت الكهربائية. كــام أطلقت 
الهيئة العامــة لحامية املســتهلك بالتعاون مع 
مركز تاول للســّيارات حملة الستدعاء 39 سيارة 
مازدا2 طــراز 2019، تّم إنتاجها خالل الفرتة 15 
فربايــر 2019 إىل 17 يوليــو 2019 اعتامداً عىل 
أرقام الشــايص من )MM7DJ436652W( إىل 
)MM7DJ469204W(. ويــأيت االســتدعاء ألّن 

برنامج وحدة التحكم بناقل الحركة غر قادر عىل 
استشعار عمل امللف الكهربايئ الداخيل، وعليه 
ستعمل الرشكة عىل إعادة برمجة وحدة التحكم 
بناقــل الحركة مع الربامــج املعدلة. وتؤّكد هذه 
االســتدعاءات الجهود التي تقــوم بها الهيئة يف 
مجال السالمة بالتعاون مع مختلف املؤسسات 
والــرشكات للحفــاظ عىل ســالمة املســتهلكني 
وتوفر الحامية الالزمة لهم، ومتاشــياً مع حرصها 
املســتمر عىل إجراء مراجعات مستمرة لجميع 

املنتجات املطروحة يف أسواق السلطنة.

مسقط - الرؤية

وقعــت الهيئــة العامــة لتنميــة املؤسســات 
الصغرة واملتوســطة "ريادة" ومعهــد اإلدارة 
العامة اتفاقية لتنفيذ برنامج تدريبي ملوظفي 
القطاع الحكومــي املعنيــني بالتعامل املبارش 
مع املؤسســات الصغرة واملتوســطة كأساس 
لتعزيز ثقافة ريادة األعامل، وتســهيل وتطوير 
اإلجــراءات املتعلقــة باملؤسســات الصغــرة 
واملتوسطة، مبا يحقق أفضل الخدمات لتمكني 

هذه املؤسسات من أداء دورها التنموي.
ووقعت االتفاقية من جانب "ريادة" املهندسة 
حليمة بنــت راشــد الزرعية، القائــم بأعامل 
الرئيــس التنفيــذي للهيئــة العامــة للتنمية 
املؤسسات الصغرة واملتوســطة "ريادة" ومن 
قبــل معهــد اإلدارة العامة معايل الســيد زيك 
بن هالل البوســعيدي الرئيس التنفيذي ملعهد 

اإلدارة العامة. 
ويســتهدف الربنامــج 3 فئــات مــن موظفي 
األجهزة الحكومية وهم املوظفون ذوو العالقة 
املبــارشة بالتعامل مــع أصحاب املؤسســات 
الصغرة واملتوســطة واملوظفــون ذوو العالقة 
واملشــاريع  )املاليــة  املســاندة  بالخدمــات 
والتخصيص( إىل جانب املوظفني ذوي العالقة 
بإعداد الخطط والسياســات بقطاع املؤسسات 

الصغرة واملتوسطة. 
ويهدف الربنامج التدريبي إىل إكساب املتدربني 
أفضل املامرسات الدولية يف مجال التعامل مع 
أصحاب املؤسسات الصغرة واملتوسطة، وتأكيد 
أهميــة الربنامج يف زيادة القدرة لدى املوظف 
الحكومي عىل مواكبــة التغيرات والتحديثات 
املتعلقة بالخدمــات املقدمة من قبل "ريادة" 
مع رفع مستوى املهارات الشخصية للموظف 
الحكومي حــول كيفية التعامــل مع أصحاب 
الصغــرة واملتوســطة. ويســهم  املؤسســات 

الربنامج يف مواكبة توجهات الســلطنة لتحقيق 
رشاكــة حقيقية بني القطاعــني العام والخاص 

وصوال إىل تنمية اقتصادية متوازنة.
ويعتمــد تنفيــذ الربنامج عــىل تطبيق جانبني 
أساســيني، النظــري الذي يســاعد عىل معرفة 
املفاهيم األساسية يف ريادة األعامل والتحديات 
التــي تواجــه أصحــاب املؤسســات الصغرة 
واملتوســطة واملامرســات الريادية، إضافة إىل 
املامرســات الدوليــة يف اســرتاتيجيات تقديم 
الخدمة بشــكل صحيح وصوالً إلسعاد العميل 
وغرهــا من املفاهيــم ذات الصلة. ومن جهة 
أخرى يركز الجانــب العميل عىل إعداد تصور 
لنموذج بطاقــات تقديم الخدمــة والتدريب 
عليهــا، وإعــداد تصــور لتصنيــف الخدمات 
املقدمة، وكيفية العمل عليها مقاسة مبؤرشات 
أداء واضحــة بإضافــة إىل إقامــة جملــة من 
اللقاءات مع خــرباء املهنة بهدف عرض أفضل 
املامرســات من واقع الخربة واملعرفة املتكّونة 

لديهم.
ويقوم الربنامج التدريبي عىل 4 محاور أساسية، 

يشــمل األول فهــم ومعرفــة مفهــوم ريادة 
األعامل والعمل الحــر وأثرها وأهم التحديات 
التي تواجهها املؤسســات الصغرة واملتوسطة 
ودورهــا يف التنميــة االقتصادية يف الســلطنة. 
ويتعّلق املحــور الثاين باســرتاتيجيات التوزان 
ملقدمي الخدمــة املتميزة يف القطاع الحكومي 
وفهــم املهارات الشــخصية وأســس التميز يف 
تقديم الخدمة لرائد األعامل واألخطاء الشائعة 

ملقدمي الخدمة مع رائد األعامل.
ويتناول املحور الثالث ثقافة خدمة العمالء يف 
القطاع الحكومي "التحول من رضا العميل إىل 
إسعاد العميل" ويقوم عىل إدارة مؤرشات األداء 
ملوظفي القطاع الحكومي يف محور خدمة رّواد 
األعامل والتعرف عىل جدول العمل. ويتضّمن 
املحــور الرابع اللقاء التفاعيل بني رواد األعامل 
وموظفــي القطــاع الحكومــي ويعتمــد عىل 
قياس أثر الربنامج التدريبي بشكل مبارش عىل 
املتدربــني وخلق قنوات تواصل جديدة ودامئة 
بــني رّواد األعــامل واملوظفــني املعنيني كٌل يف 

تخصصه ومنصبه.

أكثر من 16.2 مليون مسافر بنهاية نوفمبر 

3.75% زيادة في حركة المسافرين عبر مطارات السلطنة 

 »CX9«حملة الستدعاء 65 سيارة »مازدا 2« و

تنمية مهارات موظفي القطاع الحكومي 
بالتعاون بين »ريادة« ومعهد اإلدارة العامة 

خطط لزيادة التبادل التجاري في مجال الثروة السمكية

»الزراعة« تبحث مع وفد إيراني فرص االستثمار 
المتاحة في قطاع األسماك

نحو 263 مليون ريال قيمة العقود المتداولة خالل ديسمبر

تسجيل أكثر من 5 آالف قطعة أرض جديدة.. وإصدار 23 ألف سند ملكية

مسقط - الرؤية

أجرى ســعادة الدكتور سعود بن 
حمــود الحبــي وكيــل الزراعة 
والرثوة السمكية للرثوة السمكية 
مباحثــات مــع الوفــد اإليــراين 
الــرثوة  مجــال  يف  املتخصــص 
الســمكية واألحيــاء املائية الذي 
يزور السلطنة حاليا، ترّكزت حول 
سبل تعزيز التعاون بني السلطنة 
ممثلــة بــوزارة الزراعــة والرثوة 
الســمكية والجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية، وتطوير عالقات البلدين 

يف مختلــف املجــاالت الزراعيــة 
والحيوانيــة والســمكّية والرتويج 

لفرص االستثامر املتاحة.
ورّكــزت املباحثــات عــىل قطاع 
الرثوة الســمكية من حيث فرص 
االســتثامر يف املنتجات السمكية 
التبــادل التجاري بني  عالوة عىل 
البلدين يف مجال الرثوة السمكية، 
مــع تأكيــد رضورة املشــاركة يف 
املعــارض املتخصصة التــي تقام 
املتعلقــة  وإيــران  الســلطنة  يف 

باألسامك واملنتجات السمكية.
مثــل  أهمّيــة  الجانبــان  وأّكــد 

هــذه اللقاءات ودورهــا يف نقل 
الخــربات واملعــارف، خاصة فيام 
يتعلق بالزراعة والرثوة الحيوانية 
أســاس  والتــي هي  والســمكية 
جلسة املباحثات، وتناولت جلسة 
املباحثــات آليات تطوير مجاالت 
التعــاون مســتقبال، وفتــح آفاق 
أوسع لتعزيز التعاون بني البلدين 
وتبــادل الخربات ووجهات النظر. 
وحرض جلسة املباحثات عدد من 
مديــري العموم بالــوزارة وعدد 
من املســتثمرين من الجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية.

مسقط – الرؤية

قال ســعادة عبدالله بن ســامل املخيني 
أمني الســجل العقاري بوزارة اإلســكان 
إن قيمة العقود املتداولة خالل ديسمرب 
املــايض بلغــت أكــرث مــن 262 مليون 
و848 ألف ريال عامين وبلغت الرســوم 
املحصلة أكرث مــن 7 ماليني و107 آالف 
ريال عامين، مشــراً إىل أن إجاميل أعامل 
النشــاط العقاري بلغت 33159 ترصفا 
شــملت ترصفات البيــع والهبة واإلرث 
واملبادلة والرهن وفك الرهن والقســمة 

واالنتفاع باإلضافة إىل التأشرات.
وأوضح املخينــي أّن إجاميل قيمة عقود 
البيــع بلغت أكرث مــن 70 مليون و586 
ألف ريال عامين من خالل 4584 ترصف 
بيع عىل مســتوى محافظات الســلطنة 
فيــام بلغت الرســوم املحصلة عن البيع 
أكرث من مليونني و882 ألف ريال عامين.
وأضــاف أن ترصفات البيــع يف محافظة 
شــامل الباطنة سجلت النســبة األعىل 
مقارنة ببقية محافظات السلطنة خالل 

الشــهر املايض حيث بلغت 914 ترصف 
بيع، تلتها محافظة جنوب الباطنة بعدد 
789 ترصفــا ثم محافظة مســقط بعدد 

750 ترصفا.
وبلغ إجاميل قيمة عقود الرهن أكرث من 
190 مليــون و48 ألــف ريال عامين من 
خالل 1139 ترصف رهن عىل مســتوى 
محافظات الســلطنة فيام بلغت الرسوم 

املحصلة عن الرهــن مليون و378 ألف 
و138 ريال عامين وكانت النسبة األعىل 
يف ترصفات الرهن يف محافظة مســقط 

مقارنة ببقية محافظات السلطنة.
وقال ســعادته إن قيمة عقــود املبادلة 
بلغت أكرث من مليونني و214 ألف ريال 
عــامين يف حني بلغت الرســوم املحصلة 

عنهــا 44 ألــف و288 ريــال عامين من 
خالل إبرام 172 عقد مبادلة كان نصيب 
محافظة شامل الباطنة 34 عقد مبادلة، 
وهــو األعىل عىل مســتوى املحافظات، 
وبلغــت عقــود الهبــات املربمــة عىل 
مســتوى املحافظات 1570 عقداً كانت 
النســبة األعىل ملحافظة مســقط بعدد 

312 عقد هبة. وأشار سعادته إىل إصدار 
23243 ســند ملكية مبا فيهــا امللكيات 
الصــادرة ألبنــاء دول مجلــس التعاون 
لــدول الخليــج العربية وفقــاً لضوابط 
متلــك العقــار يف الســلطنة منها 3829 
ســند ملكية يف محافظة مســقط و881 
ســند ملكية يف محافظــة ظفار و4229 

ســند ملكية يف محافظة جنوب الباطنة. 
وأفاد املخيني بأّن عدد القطع الجديدة 
املسجلة ألول مرة خالل ديسمرب املايض 
بلغــت 5202 قطعــة أرض منها 4278 
قطعة أرض لالســتعامل السكني و115 
قطعة أرض لالستعامل السكني التجاري 
و50 قطعــة أرض لالســتعامل التجاري 
و31 قطعــة أرض لالســتعامل الصناعي 
و715 قطعة أرض لالســتعامل الزراعي 

و13 قطعة أرض لالستعامل الحكومي.
وبلــغ إجــاميل عــدد ســندات امللكية 
الصــادرة ألبنــاء دول مجلــس التعاون 
الخليجــي وفقــا لضوابط متلــك العقار 
بالســلطنة خالل ديســمرب املــايض 37 
سند ملكية للمتملكني الخليجيني، وجاء 
مواطنو دولــة اإلمارات العربية املتحدة 
يف املرتبــة األوىل بــني عــدد املتملكني 
بعــدد 19 متملكاً يليهــم مواطنو دولة 
قطــر بعــدد 8 متملكــني ثــم مواطنو 
دولة الكويت بعــدد 8 متملكني إضافة 
إىل متملكني اثنني مــن اململكة العربية 

السعودية.

عبدالله املخيني



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

دافوس.. فرصة لترويج االستثمارات
دافــوس  منتــدى  يف  الســلطنة  تشــارك 
االقتصــادي العاملــي، بســويرسا، وهــي 
فرصة جيدة يأمل املســؤولون عن جذب 
االســتثامرات يف اســتقطاب املزيــد مــن 
رؤوس األموال إىل الســلطنة، استفادة من 
املميزات التي تزخر بها بالدنا ســواء عىل 
املســتوى الســياحي أو فرص االستثامر يف 
قطاعات التصنيع واللوجســتيات، وغريها 

من الفرص الواعــدة، وذلك يف ظل تحول 
الدولة نحــو تنويع مصادر الدخل وتقليل 

االعتامد عىل اإليرادات النفطية.
فــام تحتاجــه بالدنــا مزيد مــن الجهود 
اكتملــت  بعدمــا  لالســتثامر،  الجاذبــة 
عــىل  املحفــزة  الترشيعيــة  املنظومــة 
االســتثامر، وهنا تتزايد اآلمــال املعقودة 
عــىل الرؤية املســتقبلية “عــامن 2040” 

والتــي تســتهدف بصورة أساســية إعادة 
هيكلة االقتصاد ليعتمد بصورة كبرية عىل 
اإليرادات غري النفطية. وال شك أّن مشاركة 
السلطنة يف ذلك املحفل االقتصادي الدويل 
مــن شــأنه أن يســاعد املســؤولني عــىل 
بالســلطنة،  االســتثامرية  للفرص  الرتويج 
مبا يضمن توســع القطاع الخاص ومتكينه 
من املساهمة بنسب أكرب يف الناتج املحيل 

اإلجاميل ومن ثم زيادة النمو االقتصادي، 
وتحقيق التطور يف مسرية التنمية الشاملة 
واملســتدامة. إن ما منلكه مــن مقومات 
عــدة يف مختلــف القطاعــات كفيل بأن 
يدعم منو اقتصادنا ويدفع بعجلة التنمية 
قدما إىل مزيد مــن التقدم والرخاء، وكل 
ذلك لــن يتحقق ســوى بتكاتف الجهود 

وتضافرها.

ُكنــت أفكر أن أســتفتح أول مقااليت يف 
العام الجديد بصورة شــخصية جديدة، 
وأمتمُت جلسة تصوير بأكرث من عرشين 
صورة، إال أنَّني مل أقتنع وال بواحدة! ألنَّ 
ب به كان  “اللحاف” الذي كنــت أتحجَّ
ناعــَم اللون. فأمتمــت غريها بـ”لحاف” 
أخرض “جييش”، ولكنــي مل أقتنع للمرة 
الثانية؛ ألن الزاوية املطلوبة -التي أجدين 
أنــا اإليجابية فيها- مل تكتمل، خاصة مع 
عيني الحزينتــني دامئا! والتي وإن كنت 
مبتهجة، يســألني من يراين: “ملاذا أنتي 

حزينة؟!”.
ومع فكــرة تغيري الصورة، كانت تراودين 
فكرة تغيــري املنهج املقايل، بأين ســأبدأ 
مبقاالت فكاهية، ولرمبا أتشــبه بقصيدة 
نزاريــة، أو خاطرة عاطفيــة، أو تجربة 
للعاموديــات والرباعيــات، ولرمبا قصة 
قصرية عىل لســان الحيوان! أو صفحات 
من ذكريــات الطفولة الجميلة! أيا كان، 

ولكن لن أبدأ باآلالم واألحزان.
رغــم أنَّ الحــزن كان يعيــش يف زوايــا 
قلبي مــع مرض حبيبنــا وفقيدنا، فقيد 
األمــة والعامل كله -طيــب الله ثراه- إال 
أنَّ التفــاؤل كان إمياين الدائم، فقد كنت 
أُجِمل أفــكاري وكل ما حويل حتى يطري 
التشاؤم ليس فقط من فكري وقلبي بل 

من حيــايت ككل، وأبدأ ببــث اإليجابية 
لنفيس ولكل من حويل.

فبدأُت العام الجديد مع “ُحامة الوطن” 
ونويت أن القادم سيكون مسليا وممتعا 
ملحبي قــراءة مقــااليت، إال أن ما حصل 
كان صادماً وكرهت مشاعري التي كانت 
تتمســك بالخــوف والقلق ُعنــوة، رغم 
محاواليت يف تبديل ذلك الشعور الكئيب 
الســلبي، إال أنَّ األقداَر املخرية ال تتبدل 

مبشاعرنا مهام عملنا.
وأتذكــُر أين كنــت أتهرب من الرســائل 
والصوتيات التي كانت تأتيني من بعض 
أقاريب ومعاريف طلبا لتفســري األحالم أو 
الكوابيــس الغريبة التي كانــوا يرونها، 
ومبــا أن تفســري الرؤيــا أمانــة، وأيضا 
وصف الرؤيا أمانة ال يجوز فيها الكذب 
والحذف أو اإلضافة والبهتان، فقد كنت 
أحــاول رفع معنوياتهم بقــول: إنه خري 
قادم تفاءلوا به وســتجدوه، وأكرثوا من 

االستغفار فإنه أمان أهل األرض.
ومــع امتناعــي النفــيس وتهــريب مــن 
تفســريها، بدأت هي تطــاردين كل ليلة 
تــرتا، لدرجة أين حاولــت أال أنام، ولكن 
النــوم ســلطان! وذلك الســلطان الذي 
كنت أستســلم له لساعتني أو ثالث كان 
يفجعني كل ليلة أكرث من الساعات التي 

قضيتها يف حاويته.
والهــروب مــن األحالم كان أســهل عن 
الهــروب من اإلشــارات التــي هي أكرث 
إزعاجــا، ويف كل يــوم كانت هناك أمور 

-ال أؤمــن بها- إال أنها كانــت تعيد إىل 
ذاكــريت بعضاً مــن أقاويــل الحضارات 
السابقة التي درستها، وأهل العلم الذين 
عايشــتهم -رحمهم اللــه- وكأنني أقرأ 
صفحات من كتب قدمية أدمنت قراءتها 
ونبذتهــا الحقــا، مثــل “ســحر األرقام 
والحروف”، “إشــارات السامء”، “مزامري 
“فيزيــاء  ُســليامن”  “معبــد  داوود”، 
وكيميــاء الكــون”، “األجرام الســاموية 
واألنفس” و”رموز اإلنســان”... وغريها، 
حتــى اإلشــارات املذكــورة يف خرافات 
أنصــاف اآللهــة! وكان مــرسح الذاكرة 
يتنقــل بني “هريقل” و”أخيــل” و”أبناء 

زيوس”!
إال أننــي كنــت أصب عليهــم صبًّا من 
آيات الله القدير، وأرتجي نور الساموات 
واألرض أن ينري بــري وبصرييت، ويبعد 
عــن ذاكريت كل “علــم ال ينفع” أخذته 
يومــا، ويبدلني به خريا يعينني يف ديني 

ودنياي وآخريت.
وأخــريا.. مهام ســعى فضول اإلنســان 
ملعرفة املســتقبل، فلن يعلم ســوى ما 
علَّمه الله إياه، والَغيب ال يعلمه ســوى 
خالقــه، ومهام ســعينا لتغيــري أقدارنا، 
ســرجع إىل ما اختــاره لنــا خالقنا جل 

وعال، العزيز املتعال سبحانه.

إنَّها الحياة.. ُتعطيك مقداَر ما ُقدر 
لك، ال تزيد وال تنقص، رســالة عىل 
اإلنســان أن مُيثلها ويخنــع لها، أىب 
أم شــاء، أراد ذلــك أم قاوم، وليس 
مثَّــة أحد منا ُيدرك مقــدار ما قدم 
إال يوم الحساب؛ ألن بعد مامته ال 
يعلم عــن األثر الذي تركه بصمٍت، 
ُدون أن تــدرك ِشــامله مــا بذلت 
مُيناه، أعطــى وجاهد من أجل يوم 
يلقــى الله فيه ويجــب عام ُكلف 
بــه، رأينا بعًضا مــام عمل والبعض 
اآلخر نــرى عظيَم أثــره ليس عىل 
أهلــه وقومه بل العامل بأرسه، كنت 
ســعيدة به قائــًدا، واآلن كيل فخر 
واعتــزاز به -طيب الله ثراه- موالنا 
صاحــب الجاللة الســلطان قابوس 
أثابــه الله عنا خري الجزاء. مل يرد أن 
ُنحرتم بفراغ يــزول كاملادة، بل أكد 
حديَث نبي اإلســالم أننــا قوم قيم 
وسالم. رفع شــأننا وشأن كل قاطن 
عىل رقعة أرض السالم ُعامن، أصبح 
العامل يتفاخــر مبعرفة "الُعامين" بل 

ويتباهــى إن كان ممــن زار أرضها 
الطيبة. مل تغب الحكمة ولن تغرب 
شــمس الســالم، وإن غادرنا مثالنا 
ورمزنا األعىل للقــاء الرفيق األعىل 
جــل جاللــه، فهــذه أرض أنجبت 
الكرام العظام، الحكامء أهل السالم، 
نعــم رحل عنــا ويل أمرنــا قابوس 
-طيب الله ثراه- لكنَّ حكمة عامن 
ال تزال، وســتبقى إىل قيام الساعة، 
وقد برهنت أرسته الحاكمة العريقة 
ذلك إىل الهيئات املختلفة والشعب 
يف صورة وملحمــة تاريخية علمت 
مــن ال يعلم من هــي ُعامن ومن 
هم أهلها، اكتب أيها التاريخ وارسد 
أيها املؤرخ عن هذه األرض وأهلها، 
فلم ولن ُيجد التاريخ مثله قبال وال 

بعدا.
ليس من اليســري أن أســكب جماًل 
عــن فاجعة مل تســتطع القواميس 
وصفها، نعم نحن نؤمن بأن الحياة 
واملوت بيد الله، إال أننا وددنا لو... 
لكنــه ُحكم الله وليــس لحكم الله 

مــن راد، بالله آمنا وأســلمنا. وكام 
ــنة عادة رتابــة الحياة اىل  هي السُّ
مجرهــا، يف حياء ُحــزن الصابرين 
لفراقــه -طيب الله ثراه- وكلنا أمل 
فيمن قام مقامه سلطانا وقائدا، ويل 
أن أقول وبعد كل تلك األحداث أننا 
أمــام ارسة حكيمة لشــعب حكيم 
مكــني. األرسة الحاكمــة للشــعب 
والشــعب لألرسة الحاكمة معا من 
أجل ُعامن اإلنسان.. فعامن األرض.

----------------------
جرس:

ليبقينــا الله عىل بركــة دعاء نبيه 
لنا، أهاًل للسالم، نقدم مثاال للعامل 
أجمــع بــأن األرض عليهــا خــر، 
والســالم حقيقة ملموســة، وواقع 
يعيشــه أهل وشــعب عامن ومن 
يف ضيافتهم.. اللهــم إنا بني يديك 
وحكمــك، منا من ُهم عىل األرض، 
ومنا من ُهم تحت الرثى، اغفر لنا 
وارحمنا، واهدنــا كام هديت قوَم 
ُيونــس، وانفعنا وانفــع األمة بنا.. 

الَغيب

ِقبلُة الحكمة والسالم

أْن يرحــل جاللــة الســلطان قابوس بن 
سعيد -طيَّب الله ثراه - إىل مثواه األخري 
فذلــك أمــر مقيضٌّ مــن اللــه يف خلقه، 
ولكــن ُعــامن وهي مــن صنــع النهضة 
القابوســية، حتــاًم لن ترحل بل ســتظل 
تكرب، وإمنا سيخلد باسمه تاريخها وساماً 
عىل صدر الزمن، وهو من تســلم ُعامن 
لها بعزمه  مجرد جغرافيــا وتاريــخ، فحوَّ
وحكمته إىل وطن يعج بالحياة والحيوية، 
لــن يوفيه القلــم حقه يف ذكــر األعامل 
التي قام بها للخــروج بُعامن من عزلتها 
وجمودها، فنقلها مــن العدم الوجودي 
يف بضع حقب من القــرن املايض، حيث 
حولها إىل شموخ املجد يف القرن الحادي 
والعرشيــن، فذكــر رحلة ُعــامن وبعثها 
من تحت غبار الســنني، واالرتقاء بها إىل 
مناكــب األصالــة، واملعــارصة عىل مدى 
خمســني عاماً من التطــور والنمو وعلو 
الشــأن، فإنــه يحتاج إىل مركز دراســات 
متخصــص، وذلك لرسد ســريته النضالية؛ 
فقــد تحتمــل عملــه مجلــدات عديدة 
لتوضيــح مــا تم إنجــازه؛ وذلــك ملن مل 
يشــهد عر قابوس املنري، بدءاً من بناء 
اإلنســان الُعامين، وبنــاء أركان الدولة يف 
ض  كل مناحي الحياة الكثرية، فالذي متخَّ
عــن ذلك البناء، هذه الحضــارة الرائعة، 
التي ربطت بني املــايض التليد والحارض 

املجيد، فاملستقبل الواعد بكل خري.
إنَّ البنــاء القابــويس العظيــم، قد ورَّث 
عــة بجواهر مــن القيم  مؤسســات مرصَّ
واملبــادئ الثابتة، وتلــك كانت يف حياته، 
وستظل باقية ما بقي الدهر بعد مامته، 
وهي تتجاوز اإلقليم الُعامين إىل كل دول 
العامل؛ فإذا جئنــا إىل نظام انتقال الحكم 
يف البــالد التي يقــوم نظامها عىل توارث 
الحكم؛ فجاللة الســلطان قابوس -رحمة 
الله عليه- ثبَّت ما كانال تقليداً متوارثاً يف 
انتقال والية الحكم بالعرف؛ فجعله يأخذ 
ِصَفة التأســيس؛ وذلك مــن خالل نظام 
مكتوب، وترشيع ملــزم ومعلن للجميع، 
أال وهو "النظام األســايس للدولة" وشمل 
كذلــك الحقــوق والواجبــات للشــعب 
والوطن، وعندما اختــاره الله إىل جواره 
يف ساعة متأخرة من يوم الجمعة املوافق 
10 ينايــر 2020م، ُعــرض هــذا النظــام 
للتجربة واالختبار؛ فــكان النجاح الكبري 
لهذه التجربة، فام كادت مترُّ إال ســاعات 
قليلة من صبيحة اليوم التايل، إال واألرسة 
املالكــة الكرمية تقرُّ بفتــح الوصية دون 
انتظار املهلة ثالثة أيام؛ فبذلك ردت هذه 
األرسة الكرمية التحية بأحسن منها، وفاًء 
وتقديراً وعرفاناً لجاللة الســلطان قابوس 
-طيب الله ثراه- فكيف ال تكون كذلك؟! 
وهــي املتحملــة لهــذه األمانــة الكبرية 
والجســيمة منذ العــام 1744م إىل اليوم 
والغد بــإذن لله، وهــل ينتظر من هذه 
األرسة العريقــة، والتي يرسي يف جيناتها 
الوراثية الحكمة وســداد الرأي وكياســة 
السياســة، إال وحدة القرار وتعظيم شأن 

األمة عىل املصلحة الفردية؟
لقد َناَل الدرُس األول الذي ورَّثه املرحوم 
الســلطان قابوس لألمة النجــاح الباهر، 
دت رسعة اتخاذ قــرار التوريث،  فقد بدَّ
وسالسة انتقال السلطة يف بضع سويعات، 
كل التوجسات واملخاوف التي كان يلوك 
بهــا البعيــد قبــل القريــب؛ وذلك رغم 
أهمية وعظمة القــرار املتمثل يف انتقال 
ســلطة بحجم "سلطان ســلطنة ُعامن"؛ 
فيحدث ذلك بكل تلك الســهولة والُيرس 
والتجرد من كل أنانية، فيئد بهذا الحسم 
الجــازم كل الشــكوك والريبة من أذهان 
النــاس يف فرتة وجيزة مــن الزمن، وهذا 
بفضــل الحكمــة الُعامنية املشــهود لها 
عامليا، وعندما كان يقال للمتســائلني عن 
حال السلطنة بعد رحيل مؤسس نهضتها 

الحديثــة، بأنه ال خوف من نشــوء فراغ 
يف الســلطة، فليس من أحد كان يصدق 
د ذلك النظام  أنَّ األمور ســتجري كام حدَّ
األسايس للدولة، ُترى ماذا قال املشككون 
بعد ما تــم كل يشء خالف الذي قالوا؟! 
ووفقاً ملا رُِســم له بالتحديد؟! نقول لهم؛ 
إن ُعامن تختلف عــن الكثري من الدول، 
خاصة العربية منها؛ لذلك يجب أال ُيؤىت 
بُعامن ليقاس بها مــع غريها من الدول، 
وإمنا ُعامن ُتقاس مع ذاتها بكيف كانت؟ 
وكيف صارت اليوم؟ وكيف ستكون بالغد 

البعيد؟!
وهنــا.. أريُد أْن أطرَح مالحظة جوهرية، 
قد تكونت لدي مؤخراً، وذلك بعد االطالع 
عىل بعض اآلراء التي ينرشها بعض الناس، 
فأقول للذين ذهبوا مع سيل التخريصات 
ن عليكم؛ فــإن إدارة  والتوقعــات، هــوِّ
الدولة يف يــد أمينة وموثوقــة الجانب، 
فجاللــة الســلطان هيثم بن طــارق بن 
تيمور املعظم -حفظــه الله ورعاه- كان 
يعيــش يف قلب الســلطة فال يشء جديد 
عليه، وحتى إْن أعلن يف خطابه الســامي 
أنه سيرتســم خطى املغفور له، إال أنه له 
شخصيته املستقلة يف إدارة كيان الدولة، 
ا يف صفاته  وبأسلوبه الخاص القريب جدًّ
من الســلطان الراحــل؛ وذلك من حيث 
الهــدوء والبعــد عن الشــطط والترسع 
غري املحمود، وإن كان ســيلتزم الخطوط 
العريضة لسياســة الســلطنة، فسيحافظ 
عليهــا بالطريقة التي تليــق بُعامن، ألن 
ُعامن عرفت عرب التاريخ بهذا النهج الحر 
املســتقل، واملتوســم يف جاللة السلطان 
هيثم املفــدى، أن يقــود نهضة جديدة 
لــة وُمطوِّرة  مبعنى الكلمــة، تكون ُمكمِّ
للنهضة التي ســارت عليها البالد من عام 

1970م إىل اليوم.
إذن؛ فإنَّ فاملغفــور له -بإذن الله تعاىل- 
الســلطان قابوس -رحمه الله- قد ورَّث 
دولــة مكتملــة األركان، ومل يهــدر يوماً 
واحداً مــن عمره يف غري صالــح الوطن، 
وحتى بعد وفاته اســتمرَّ يعطي الدروس 
والعــرب؛ وذلك مــن خالل العــرب والقيم 
املعنويــة املورَّثــة يف الجنازة املبســطة، 
والقرب العادي ال مُييزه يشء عن قبور بقية 
املسلمني، وكذلك يف أسلوب انتقال والية 
الحكم إىل الســلطان الذي اختاره بعناية 
تامة، ذلك مــن أجل اســتمرار الطريقة 
الهادئة والرزينة، والتي يفضلها الشــعب 
الُعــامين األيّب، حفظ اللــه ُعامن وجاللة 
الســلطان هيثم بــن طارق بــن تيمور 
املعظــم، وأيده بنــره وتوفيقه، وجعل 
الله الخري يجري عــىل يديه.. اللهم آمني 

يا ربَّ العاملني.
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الرؤية - مريم البادية

انخفَض املؤرُش العام لسوق مسقط لألوراق 
املالية، يف إغالق أمس، إىل مســتوى 4059.9 
نقطــة تقريبا؛ وفقــد 15.9 نقطة، بنســبة 
0.389 يف املئــة، مقارنــة مبســتوى إغالقــه 
الســابق، وانخفض مؤرش العائــد الكيل إىل 

4330 نقطة.
وشهدْت جلسة أمس ارتفاعا يف قيم التداول 
إىل 3.275 مليون ريال، بنســبة ارتفاع 43 يف 
املئة عمَّ كانت عليه يف الجلســة الســابقة؛ 
حيث وصلت خاللها إىل 2.299 مليون ريال. 
وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.157 يف 

املئة، وبلغت ما يقارب 18.89 مليار ريال.
وبلغــْت قيمــة رشاء غــر العمنيــن 716 
ألــف ريال وبنســبة 22 يف املئة من إجميل 
لت قيمــة بيع غر  العمليــات، فيــم ســجَّ
العمنيــن 531 ألــف ريال وبنســبة 16 يف 
املئــة، وارتفــع صايف االســتثمر غر العمين 
184 ألــف ريال عمين وبنســبة 6 يف املئة. 
وأغلــق القطاع املــايل عند مســتوى 6473 
نقطــة منخفضــا 40 نقطة وبنســبة 19 يف 
املئة، فيم أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 
4424 نقطة مرتفعا 35 نقطة وبنســبة تغر 
0.80 يف املئة. وأغلق قطــاع الخدمات عند 

مســتوى 1934 نقطة منخفضا 0.58 نقطة 
وبنســبة تغر 0.03 يف املئــة، وأغلق مؤرش 
الســوق الرشعي عند مســتوى 550 نقطة 

مرتفعا 2.8 نقطة وبنسبة 0.51 يف املئة.
وجرى التداول، أمس، عىل أســهم 35 رشكة؛ 
ارتفعــت منهــا 10 رشكات وانخفضــت 9 
رشكات أخرى، فيم استقرت أسعار 16 رشكة، 

وتمَّ التداول يف 16,621,533 مليون ســهم، 
بعدد صفقــات 720 صفقة. وتصدر ســهم 
صناعة الكابــالت العمنية قامئــة الرشكات 
املرتفعــة وأغلق عند 0.598 ريال وبنســبة 
صعــود 7 يف املئــة، فيم حل ســهم العنقاء 
للطاقة يف مقدمة الرشكات املنخفضة وأغلق 
عند 0.067 ريال وبنســبة تغــر 3 يف املئة. 

واعتــىل ســهم النهضــة للخدمــات صدارة 
األسهم املتداولة من حيث القيمة بتداوالت 
بقيمــة 577,424 ألف ريال وبنســبة 18 يف 
ر ســهم األســمك العمنية أكرث  املئة. وتصدَّ
األســهم املتداولة من حيث العدد بتداوالت 
بلغت 3,197,225 مليون ســهم وبنسبة 18 

يف املئة.

وبلغــْت قيمة رشاء العمنيــن 2,559,408 
مليون ريال وبنســبة 78 يف املئة من إجميل 
املشــريات، وبلغ رشاء الخليجين 139,717 
ألــف ريال وبنســبة 4 يف املئــة. وبلغ رشاء 
العــرب 451,801 ألــف ريال وبنســبة 14 
يف املئــة. فيم بلــغ رشاء األجانب 124,082 
ريال وبنســبة 4 يف املئة. أما بالنسبة لحركة 

البيــع، فقد بلغ بيع العمنيــن 2,743,807 
مليون ريال وبنســبة 83 يف املئة من إجميل 
املبيعات، وبلــغ بيع الخليجيــن 178,238 
ألف ريــال وبنســبة 5 يف املئــة، وبلغ بيع 
العرب 58,663 ألف ريال وبنسبة 2 يف املئة، 
فيم بلغ بيــع األجانب 294,301 ألف ريال 

وبنسبة 9 يف املئة.

6% زيادة بصافي االستثمار غير العماني إلى 184 ألف ريال

»مسقط 30« يفقد نحو 16 نقطة.. والتداوالت 
ترتفع إلى 3.275 مليون ريال

11األربعاء ٢٦ من جامدى األوىل 1441هـ  املوافق ٢٢ يناير ٢0٢0م - العدد رقم ٢788�سوق املال اقت�ساد

حركة التداول اليومية في سوق مسقط لألوراق المالية بتاريخ  2020/01/21
السوق النظامية

القيمة السوقية  القيمة
اإلسمية

أخر عرض أخر طلب  سعراخر
صفقة

نسبة التغير
%

التغير
ر.ع

اإلغالق السابق سعر اإلغالق أدنى أعلى سعر اإلفتتاح الصفقات القيمة العدد الورقة المالية ISIN رمز الترقيم الدولي

96,800,000 0.100 0.488 0.472 0.478 1.255 0.006 0.478 0.484 0.474 0.492 0.474 59 209,761 434,120 OM0000001418 ريسوت لالسمنت

78,085,960 0.100 0.236 0.235 0.236 0.000 0.000 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236 8 10,381 43,988 OM0000001749 اسمنت عمان

17,200,000 0.100 0.086 0.085 0.086 0.000 0.000 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 19 47,113 547,830 OM0000001772 األنوار القابضة

8,280,000 0.100 0.092 0.090 0.092 0.000 0.000 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 6 3,675 39,950 OM0000002440 الشرقية لالستثمار القابضة

18,400,000 0.100 0.230 0.228 0.228 0.000 0.000 0.230 0.230 0.228 0.231 0.231 14 15,533 67,527 OM0000001160 الغاز الوطـنـية

331,981,557 0.100 0.508 0.506 0.508 -0.391 -0.002 0.512 0.510 0.508 0.512 0.510 20 186,197 365,340 OM0000003968 أريدو

459,000,000 0.100 0.612 0.608 0.612 -0.649 -0.004 0.616 0.612 0.608 0.616 0.612 17 130,632 214,063 OM0000003026 العمانية لالتصاالت

1,392,652,517 0.100 0.448 0.444 0.448 -1.747 -0.008 0.458 0.450 0.448 0.458 0.458 46 242,616 539,240 OM0000002796 بنك مسقط

262,359,464 0.100 0.114 0.111 0.111 -2.632 -0.003 0.114 0.111 0.111 0.112 0.112 9 22,368 201,504 OM0000003398 بنك صحار الدولي

198 868,278 2,453,562 9 المجموع

السوق الموازية
القيمة السوقية  القيمة

اإلسمية
أخر عرض أخر طلب  سعراخر

صفقة
نسبة التغير

%
التغير
ر.ع

اإلغالق السابق سعر اإلغالق أدنى أعلى سعر اإلفتتاح الصفقات القيمة العدد الورقة المالية ISIN رمز الترقيم الدولي

53,640,600 0.100 0.600 0.560 0.600 6.786 0.038 0.560 0.598 0.566 0.604 0.600 15 101,070 169,275 OM0000001707 صناعة الكابالت العمانية

122,460,380 0.100 0.510 0.506 0.510 3.600 0.018 0.500 0.518 0.510 0.522 0.510 105 577,424 1,113,714 OM0000003224 النهضة للخدمات

14,190,000 0.100 0.130 0.128 0.129 3.200 0.004 0.125 0.129 0.128 0.130 0.130 24 20,309 157,500 OM0000001152 الوطنية العمانية للهندسة

212,098,817 0.100 0.135 0.131 0.135 2.273 0.003 0.132 0.135 0.135 0.135 0.135 2 31,050 230,000 OM0000002200 البنك األهلي

21,680,120 0.100 0.310 0.308 0.308 1.316 0.004 0.304 0.308 0.308 0.308 0.308 4 3,542 11,500 OM0000007811 مسندم للطاقة

10,375,000 0.100 0.084 0.081 0.083 1.220 0.001 0.082 0.083 0.082 0.083 0.083 21 265,234 3,197,225 OM0000001566 األسماك العمانية

148,500,000 0.100 0.100 0.099 0.099 1.020 0.001 0.098 0.099 0.098 0.101 0.098 58 286,748 2,898,140 OM0000004420 بنك نزوى

48,282,830 0.100 0.164 0.163 0.163 0.617 0.001 0.162 0.163 0.162 0.164 0.162 34 48,674 298,728 OM0000002168 األنوار لبـالط السـيراميك

10,159,909 0.100 0.165 0.164 0.165 0.606 0.001 0.165 0.166 0.163 0.167 0.163 49 77,812 469,462 OM0000002226 الجزيرة للخدمات

40,493,246 0.100 0.060 0.059 0.060 0.000 0.000 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 15 14,140 235,673 OM0000004925 الباطنة للطاقة

308,929,808 0.100 0.190 0.189 0.190 0.000 0.000 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 1 570 3,000 OM0000001483 البنك الوطني العماني

4,354,398 0.100 0.073 0.072 0.073 0.000 0.000 0.074 0.074 0.072 0.076 0.072 15 16,055 217,124 OM0000002820 الخليجية لخدمات استثمار قابضة

42,864,380 0.100 0.062 0.061 0.061 0.000 0.000 0.060 0.060 0.060 0.061 0.060 20 28,882 479,800 OM0000004933 السوادي للطاقة

9,100,000 0.100 0.092 0.090 0.090 0.000 0.000 0.091 0.091 0.090 0.091 0.091 3 2,356 26,000 OM0000006979 العمانية القطرية للتأمين

29,777,387 0.100 0.102 0.100 0.101 0.000 0.000 0.102 0.102 0.101 0.102 0.102 2 304 3,000 OM0000002077 العمانية لخدمات التمويل

60,000,000 0.100 0.062 0.060 0.060 0.000 0.000 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 5 3,804 63,403 OM0000004511 بنك العز اإلسالمي

20,008,664 0.100 0.070 0.069 0.069 0.000 0.000 0.069 0.069 0.069 0.070 0.069 33 36,928 532,289 OM0000003521 جلفار للهندسة والمقاوالت

128,867,213 0.100 0.140 0.130 0.135 0.000 0.000 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 1 675 5,000 OM0000004735 سيمبكورب صاللة

7,921,875 0.100 0.064 0.062 0.062 0.000 0.000 0.065 0.065 0.062 0.062 0.062 2 158 2,548 OM0000001681 عمان واإلمارات القابضة

5,010,000 0.100 0.167 0.161 0.167 0.000 0.000 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 2 38 230 OM0000001178 مسقـط للغازات

14,000,000 0.100 0.080 0.079 0.080 -1.235 -0.001 0.081 0.080 0.079 0.080 0.080 18 24,811 310,450 OM0000004768 المدينة تكافل

15,986,939 0.100 0.129 0.128 0.128 -1.538 -0.002 0.130 0.128 0.127 0.129 0.128 30 33,602 262,848 OM0000002176 الجزيرة للمنتجات الحديدية

353,569,469 0.100 0.119 0.116 0.118 -1.667 -0.002 0.120 0.118 0.118 0.118 0.118 12 316,856 2,685,220 OM0000002549 بنك ظفار

23,600,000 0.100 0.120 0.118 0.118 -1.667 -0.002 0.120 0.118 0.118 0.120 0.120 47 92,221 779,971 OM0000001525 عمان لالستثمارات والتمويل

97,994,298 0.100 0.068 0.067 0.068 -2.899 -0.002 0.069 0.067 0.067 0.068 0.067 3 1,068 15,871 OM0000005963 العنقاء للطاقة

521 1,984,331 14,167,971 25 المجموع

 سوق السندات والصكوك
القيمة السوقية  القيمة

اإلسمية
أخر عرض أخر طلب  سعراخر

صفقة
نسبة التغير

%
التغير
ر.ع

اإلغالق السابق سعر اإلغالق أدنى أعلى سعر اإلفتتاح الصفقات القيمة العدد الورقة المالية ISIN رمز الترقيم الدولي

19,591,680 0.385 0.000 0.000 0.384 0.000 0.000 0.384 0.384 0.384 0.384 0.384 1 422,400 1,100,000 OM0000006417 صكوك البرواني بالدوالر -محولة

1 422,400 1,100,000 1 المجموع

إجمالي حركة التداول
المتداولة  مستقرة منخفضة مرتفعة القيمة السوقية الصفقات قيمة التداول  عدد األوراق المالية

المتداولة

35 16 9 10 18,889,103,538 720 3,275,008 17,721,533

المؤشرات
نسبة التغير التغير المؤشر السابق المؤشر الحالي األدنى األعلى المؤشر

-0.39 -15.86 4,075.83 4,059.97 4,054.34 4,083.43 مؤشر سوق مسقط 30

-0.30 -19.54 6,492.68 6,473.14 6,459.09 6,499.64 مؤشر القطاع المالي

0.80 35.11 4,389.77 4,424.88 4,386.82 4,425.72 مؤشر الصناعة

-0.03 -0.58 1,934.60 1,934.02 1,933.38 1,942.59 مؤشر الخدمات

0.51 2.80 547.46 550.26 547.46 550.26 مؤشر السوق الشرعي

-0.39 -16.90 4,347.03 4,330.13 4,324.12 4,355.14  مؤشر العائد الكلي

تداول الجنسيات

نسبة البيع
(قيمة)

نسبة البيع
(عدد)

نسبة الشراء
(قيمة)

نسبة الشراء
(عدد)

الجنسية

83.78 % 86.51 % 78.15 % 88.26 % عمانيين

5.44 % 7.22 % 4.27 % 3.09 % خليجيين

1.79 % 0.97 % 13.80 % 6.87 % عرب

8.99 % 5.30 % 3.79 % 1.78 % أخرى



األربعاء 26 من جامدى األوىل 1441هـ  املوافق 22 يناير 2020م - العدد رقم 2788 12 اقت�صاد

نود بداية تسليط الضوء عىل 
أخبار االندماج بني بنك العز 
اإلسالمي وبنك عامن العريب؟

- عىل املستوى اإلقليمي والعاملي، مترُّ البنوك 
األصغر حجام مبراح��ل مختلفة من عمليات 
الضم؛ األمر الذي يؤدي لتسليط الضوء حول 
عمليات االندماج واالس��تحواذ؛ ولعلَّ السبب 
يف ذل��ك ه��و أنَّ كال م��ن البن��وك الصغرية 
والكبرية تس��عى دامئ��ا إىل تحقيق أعىل قدر 
م��ن الكفاء وترش��يد التكلف��ة. وبالتايل؛ كان 
النمو م��ن خالل عملي��ات االندماج والرشاء 
دامئًا خيارًا تتم مناقش��ته باستمرار يف مجلس 
اإلدارة ومس��توى اإلدارة العلي��ا يف بنك العز 

اإلسالمي.
إنَّنا ن��رى أنَّ هذا االندم��اج املقرتح بني بنك 
العز اإلس��المي وبن��ك عامن الع��ريب )الذي 
يخض��ع للموافقات النهائية من قبل الجهات 
الرقابية واملساهمني(، سيخلق فرصًة لتوسيع 
نط��اق عملياتنا بش��كل أرسع، وكذلك حتى 
نك��ون يف متن��اول الجمي��ع، ك��ام أنَّ ه��ذا 
االندماج بطبيعة الحال س��وف ُيساعدنا عىل 
التوسع بش��كل أرسع وزيادة عمالء البنكني، 
وكذلك استقطاب العديد من العمالء الجدد 

عىل الفور.
وباعتب��ار أنَّ بن��ك العز اإلس��المي ميلك أقلَّ 
رأس م��ال يف القط��اع املرصيف يف الس��لطنة؛ 
عب املنافس��ة يف األس��واق املحلية  فمن الصَّ
والعاملية التي تتَّس��م بالتقلب��ات؛ لذلك فإنَّ 
هذا االندماج سوف يوفر لبنك العز اإلسالمي 
رأس م��ال إضافي��ا يدعم الجوان��ب املتعلقة 
بعمليات التمويل واالس��تثامرات، كام سُيوفر 
أيض��ا انتش��ارا جغرافي��ا للعمل ع��ىل نطاق 
أوس��ع، وكذلك زيادة ومضاعفة أصولنا، هذا 

يعني أننا س��نكون قادرين عىل النمو بشكل 
أرسع.

هناك مجموعة من األسئلة 
حول كيفية اندماج بنك تجاري 

أو تقليدي مع بنك إسالمي.. 
هل من املمكن توضيح ذلك؟

- يف الواقع واألهم ه��و الهياكل الناتجة بعد 
عملية الدمج؛ حيث س��ينتج ع��ن االندماج 
ص��ان  مرخَّ منفص��الن  مرصفي��ان  كيان��ان 
بالكامل أس��وة بالوضع الحايل. س��يظل بنك 
العز اإلس��المي متوافًقا م��ع أحكام الرشيعة 
اإلس��المية، وسيس��تمر بنك ُعامن العريب يف 

العمل كبنك تقليدي.
والف��رق هو أنَّ بنية املس��اهمة يف بنك العز 
اإلس��المي ستتغري؛ بحيث س��ينضم مساهمو 
بنك العز اإلس��المي إىل قامئة مساهمي بنك 
ُعامن العريب، وس��يتم دمج ناف��ذة »اليرس« 
املرصفية اإلسالمية التابعة لبنك ُعامن العريب 
يف بنك العز اإلس��المي إلنش��اء بنك أكرب. كام 
أن عملي��ة االندماج هذه متت املوافقة عليها 
من قب��ل هيئة الرقابة الرشعية الخاصة ببنك 
العز اإلسالمي عرب الفتوى املتوفرة حاليا عىل 
املوق��ع اإللكرتوين للبن��ك، وباإلمكان االطالع 
عليه��ا. وه��ذه الفت��وى توفر إط��ارا لضامن 
الحفاظ عىل االس��تمرار يف االلت��زام الرشعي 
لبنك العز اإلس��المي كأولوي��ة، وحتى يكون 

بنكا إسالميا مرخصا كامال.
وس��ينتج عن الهيكل النه��ايئ -بعد عملية 
الدمج، وبعد موافقة املس��اهمني والجهات 
الرقابي��ة- بنك العز اإلس��المي كمؤسس��ة 
تابع��ة بنس��بة 100% لبنك ع��امن العريب، 
وس��يكون ل��كل م��ن بن��ك ُع��امن العريب 

وبنك العز اإلس��المي مجلس إدارة منفصل 
ومس��تقل، وس��يواصل بنك العز اإلسالمي 
العم��ل كبنك متوافق مع أح��كام ومبادئ 
الرشيعة اإلسالمية تحت إرشاف هيئة رقابة 

رشعية مستقلة.

وكيف تؤثر عملية االندماج عىل 
عمالء بنك العز االسالمي؟

- س��ينتمي عمالء البن��ك الحاليون إىل 
بنك أقوى متوافق م��ع أحكام ومبادئ 
الرشيع��ة اإلس��المية، ومهي��أ بالكامل 
للتعامل م��ع كل احتياجاته��م املالية، 
كام سيستفيد العمالء أيضا من عروض 
املتخصص��ة  والخدم��ات  املنتج��ات 
والخدمات الرقمية. وس��تندمج »نافذة 
الي��رس« للخدمات املرصفية اإلس��المية 
التابعة لبن��ك عامن الع��ريب مبوظفيها 
وفروعها إىل بنك العز اإلس��المي، الذي 
ص  ه��و باألس��اس بن��ك إس��المي مرخَّ
بالكامل، وستنمو شبكة فروع بنك العز 
اإلس��المي لتصل إىل 17 فرعا )10 فروع 
لبن��ك العز اإلس��المي حالي��ا و7 فروع 

لنافذة اليرس للصريفة اإلسالمية(. 
��ع الجغرايف يف مختل��ف أرجاء  وه��ذا التوسُّ
الس��لطنة الناتج عن عملي��ة االندماج، يعدُّ 
عام��ال تكميليًّا ممتازا ومنصة مثالية إلنش��اء 
بنك قوي، وتزوي��د عمالئنا بأفضل الخدمات 

يف جميع أنحاء السلطنة.
ونظرًا ألن القطاع املرصيف يتَّس��م باملنافس��ة 
القوية، مبعن��ى أنَّ كل البنوك تق��دم تقريبا 
خدمات مامثل��ة يف الودائ��ع والتمويل، فإنَّ 
امليزة الرئيس��ية س��تكون تحس��ني مس��توى 
املنتجات والخدم��ات اإلضافية األخرى التي 
س��يوفرها ه��ذا اإلندم��اج، مث��ل الخدمات 
املرصفي��ة ع��رب الهات��ف النق��ال واإلنرتنت، 
وخدمات االس��تثامر وإدارة الرثوات، كام أنَّ 
هذا االندماج س��يزيد من قدرتنا عىل متويل 
الك��ربى واملعام��الت  التجاري��ة  الصفق��ات 

املرصفية الدولية.

هل سيكون هناك أي تأثري عىل 
املساهمني؟

- النتيج��ة النهائية لعملي��ة الدمج املحتمل 
س��تؤدي لتكوين بنكني؛ حيث س��يظل بنك 
العز اإلس��المي بنًكا إس��الميًّا كاماًل ومملوًكا 
بالكامل لبنك ُعامن العريب، كام سُيواصل بنك 
ُعامن العريب العمل كبنك تقليدي، وسيصبح 
املس��اهمون الحاليون لبنك العز اإلس��المي 
مساهمني يف بنك عامن العريب، الذي سيصبح 

رشكة مدرجة يف سوق مسقط لألوراق املالية.
وُيتوقع أن يحصل املس��اهمون عىل توزيعات 
أرباح بشكل أرسع عىل أساس السجل السابق 
لتوزيعات األرب��اح من قبل بنك عامن العريب. 
أما املساهمون الذين يرغبون يف الحصول عىل 
أس��هم متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية، 
فسوف يتم منحهم خيار امتالك صكوك ترتبط 

مبارشة ببنك العز اإلسالمي مقابل أسهمهم.
وماذا عن التأثري عىل املوظفني؟

- س��تصبح نافذة الي��رس للخدمات املرصفية 
اإلس��المية -التابعة حاليا لبنك عامن العريب- 
جزًءا من بنك العز اإلسالمي؛ مام يعني توفري 
املزيد من القوى العاملة، إضافة للتوس��ع يف 

شبكة الفروع.
وبطبيع��ة الحال، يتمتَّع البن��ك األكرب بفرص 
أكرب للنمو، وس��يوفر آفاقا أكرب للتطور املهني 
للموظفني، كام سيؤدي الدمج أيًضا إىل تعزيز 

مهارات موظفينا.

وماذا عن العالمة التجارية 
للكيان الجديد؟

- عىل مدى الس��ت س��نوات املاضية، واصلنا 
العم��ل بجد واجته��اد عىل تطوي��ر عالمتنا 
التجارية، وعندما يأيت الحديث عن الخدمات 
املرصفية اإلسالمية يف السلطنة، فإنَّ بنك العز 
اإلس��المي يعدُّ من أوائل األسامء التي تخطر 
بالبال فورا فيام يتعل��ق بالتوعية بهذا النوع 
م��ن الخدم��ات املرصفية. وك��ام ذكرت من 
قبل، سوف نس��تمر يف العمل كبنك إسالمي 
متكام��ل، كام ه��ي الح��ال اليوم، وس��وف 
نحتفظ باس��م عالمتنا التجاري��ة عىل نطاق 

جغرايف أكرب وأوسع.

أكد أنَّ الخطوة ستعزز مهارات الموظفين وتضمن مزيدا من التطور المهني

الشقصي لـ»         «: اندماج بنك العز 
اإلسالمي و»عمان العربي« يخلق فرصة 

لتوسيع نطاق العمليات المصرفية 

مسقط - العامنية 

بل��غ إجاميل قيم��ة األذون املخصصة لإلصدار 
رق��م 507 م��ن أذون الخزان��ة الحكومية 65 
ملي��ون ريال عامين، تس��تحقُ مل��دة 91 يوًما 
اعتب��ارًا من اليوم األربع��اء، وحتى ال�22 من 
شهر أبريل املقبل. وذكر بياٌن صادٌر عن البنك 
املرك��زي الُعامين، أمس، أن متوس��ط الس��عر 
املقبول بلغ 544ر99 ل��كل 100 ريال ُعامين، 
ووصل أقل س��عر مقب��ول 540ر99 لكل 100 
ريال ُعامين، فيام بلغ متوس��ط س��عر الخصم 
82809ر1 باملائة، ومتوسط العائد 83646ر1 
باملائ��ة. وأش��ار البي��ان إىل أنَّ س��عر الفائدة 
عىل عملي��ات إعادة الرشاء مع البنك املركزي 
الُعامين )الريبو( عىل هذه األذون هو 153ر2 
باملائ��ة للفرتة من الح��ادي والعرشين وحتى 
الس��ابع والعرشين من ش��هر يناي��ر الجاري، 

بينام يبلغ سعر الخصم مع البنك املركزي عىل 
تس��هيالت أذون الخزانة 903ر2 باملائة للفرتة 
ذاتها. وتعدُّ أذون الخزانة أداة مالية مضمونة 
لفرتة قصرية األج��ل يصدرها البن��ك املركزي 
العامين بالنيابة عن حكومة الس��لطنة لتوفري 
منافذ اس��تثامرية للبنوك التجارية املرخصة. 
وتتمتَّع أذون الخزانة بخاصية تس��ييل رسيع 
عن طريق خصمها مع البنك املركزي العامين، 
وعن طري��ق إج��راء صفقات إع��ادة الرشاء 
)الريبو( م��ع البنك املرك��زي أيًضا، كام مُيكن 
للبنوك التجاري��ة املرخصة أن تجري عمليات 
الريبو فيام بينها عىل أذون الخزانة يف س��وق 
ما بني البنوك، إضافة إىل أنَّ هذه األداة ُتسهم 
يف إيج��اد مؤرش اسرتش��ادي ألس��عار الفائدة 
قص��رية األجل للس��وق املايل املح��ي، وميكن 
للحكوم��ة أن تلجأ إليه��ا يف متويل بعض من 

املرصوفات بشكل سلس ومرن.

مسقط - الرؤية 

أعلن فندق ويندام جاردن مسقط الخوير عن 
تعي��ني رامي حمدون مدي��را إلدارة املبيعات 
والتس��ويق، ويتمتَّ��ع رامي حم��دون بخربة 
عملية تزيد ع��ىل 11 عاًما يف مجال املبيعات 
والتسويق وخدمة العمالء واإلدارة الفندقية، 
وميتلك خ��ربة واس��عة يف مختلف األس��واق 

الخليجية.
منذ العام 2016، توىل منصب مدير املبيعات 
والتس��ويق يف فن��دق رامادا وين��دام املنامة 
سيتي س��نرت، ضمن مجموعة ويندام للفنادق 
واملنتجع��ات، كام عمل مديرا إلدارة املبيعات 
يف فن��دق إنرتكونتيننت��ال ريجين��ي مبملكة 
البحرين يف العام 2014، ومساعد مدير إدارة 
املبيع��ات يف فندق كراون ب��الزا هوليداي إن 
بدول��ة الكوي��ت يف العام 2012، ومس��ؤول 

مبيع��ات يف الع��ام 2010، إضاف��ة إىل عمله 
كمنس��ق ومنفذ مبيعات يف فندق جي دبليو 
ماريوت وكورت يارد ماريوت بدولة الكويت 
يف الف��رتة م��ن الع��ام 2007 إىل 2010. وهو 
حاص��ل عىل درج��ة البكالوري��وس من كلية 
الس��ياحة والفن��ادق يف جامعة اإلس��كندرية 
بجمهورية مرص العربي��ة، وحاصل عىل عدة 
ش��هادات ودورات مرتبط��ة ب��اإلدارة وإدارة 
التس��ويق والقيادة وبناء الفري��ق والتطوير 

اإلسرتاتيجي.
وق��ال يارس  به��اء مدير عام فن��دق ويندام 
جاردن مس��قط الخوير: لعب رامي حمدون 
دورا ب��ارزا يف تنفي��ذ الخطط اإلس��رتاتيجية، 
وتحقي��ق أهدافه��ا بنجاح خ��الل فرتة عمله 
كمدير إلدارة املبيعات والتس��ويق يف فندق 
رام��ادا ويندام املنامة س��يتي س��نرت، ضمن 
مجموعة ويندام للفن��ادق واملنتجعات، كام 

أس��هم -وبش��كل فاعل- يف إع��داد الخطط 
التس��ويقية للفندق مع فريق اإلدارة، واتخاذ 
ق��رارات فاعل��ة تضم��ن تحقي��ق األهداف 
التس��ويقية ضم��ن امليزاني��ة املخصصة لها، 
وبفضل خربته الواس��عة يف هذا املجال حقق 
الفن��دق ع��دًدا من اإلنج��ازات؛ م��ن بينها: 
تتويجه بجائزة كأفضل فندق للعام يف سنتني 
عىل التوايل؛ حيث متنح هذه الجائزة لسلسلة 
فن��ادق رام��ادا التي تعت��رب األع��ىل تصنيًفا 
يف تقدي��م مس��توى اس��تثنايئ م��ن الخدمة 
والج��ودة، كام اس��تطاع الفن��دق أن يحقق 
نسبة منو كبرية يف أعامله خالل العامني 2017 
و2018. س��عداء بانضامم��ه لفري��ق ويندام 
جاردن مس��قط الخوير، ونحن عىل ثقة بأنه 
س��يواصل العمل بكل جهد ومتي��ز من أجل 
اإلرتق��اء مبس��توى خدماتن��ا، وتحقيق النمو 

واالزدهار يف أعاملنا محليا ودوليا.

65 مليون ريال أذون خزانة من »المركزي« مدير جديد للمبيعات والتسويق في »ويندام جاردن مسقط الخوير«

أكد سالم بن سعيد الشقيص الرئيس التنفيذي لبنك العز اإلسالمي، أنَّ 
االندماج املقرتح بني بنك العز اإلســالمي وبنك عامن العريب ســيخلق 
فرصة لتوسيع نطاق العمليات املرصفية بشكل أرسع، وأن هذا االندماج 
سوف ُيساعد عىل زيادة عمالء البنكني، واستقطاب العديد من العمالء 
الجــدد عىل الفور. وقال الشــقيص -يف حوار خاص مــع »الرؤية«- إنَّ 
بنية املساهمة يف بنك العز اإلسالمي ستتغري؛ بحيث سينضم مساهمو 
بنك العز اإلسالمي إىل قامئة مساهمي بنك ُعامن العريب، وسيتم دمج 
نافذة »اليرس« املرصفية اإلسالمية -التابعة لبنك ُعامن العريب- يف بنك 
العز اإلســالمي إلنشــاء بنك أكرب. وأضاف أنَّ عمليــة االندماج حازت 
عىل موافقة هيئة الرقابة الرشعية الخاصة ببنك العز االسالمي، مشريا 
إىل أنَّه ســينتج عن الهيكل النهايئ -بعد عمليــة الدمج، وبعد موافقة 
املســاهمني والجهات الرقابية- أن يكون بنك العز اإلســالمي مؤسسة 
تابعة بنســبة 100% لبنك عامن العريب، وســيكون لكل من بنك عامن 
العريب وبنك العز اإلسالمي مجلس إدارة منفصل ومستقل، وسيواصل 
بنك العز اإلســالمي العمل كبنك متوافق مع أحكام ومبادئ الرشيعة 
اإلسالمية تحت إرشاف هيئة رقابة رشعية مستقلة. وإىل نص الحوار..

الرؤية - نجالء عبدالعال

االندماج ينتج 
كيانين مصرفيين 

منفصلين 
بالكامل

زيادة شبكة 
»نافذة اليسر« 

إلى 17 فرًعا بعد 
االندماج

االندماج يوفر 
منصة مثالية 

إلنشاء بنك قوي

مساهمو »العز« 
سيصبحون 
مساهمين 

في بنك عمان 
العربي وإدراجه 
بسوق مسقط

العالمة التجارية 
لبنك العز 

اإلسالمي لن 
تتغير



أنقرة – رويرتز

قال وزير الخارجي��ة الرتيك مولود جاويش 
أوغل��و أمس إنه يجب ع��ى خليفة حفرت 
قائد ق��وات رشق ليبيا )الجي��ش الوطني 
الليبي( االمتثال للدعوات إىل حل س��يايس 
للرصاع يف ليبي��ا واتخاذ خطوات “للتهدئة 

عى األرض«.
وكان حف��رت قد انس��حب م��ن محادثات 
يف موس��كو اس��تهدفت التوصل إىل وقف 
إلط��اق النار األس��بوع امل��ايض، كام خيم 
حص��ار قوات��ه لحق��ول نف��ط ع��ى قمة 
اس��تضافتها برلني يوم األحد بهدف تعزيز 
هدنة هش��ة. ويس��عى الجي��ش الوطني 
الليبي للس��يطرة ع��ى العاصمة طرابلس 
ويحص��ل عى دع��م من م��رص واإلمارات 

وقوات روسية وأفريقية.
وتدع��م تركيا خصوم حف��رت وهم حكومة 
الوفاق الوطني املع��رتف بها دوليا بزعامة 
فائز ال��راج ومقرها طرابلس. وأرس��لت 
أنق��رة مستش��ارين ومدربني عس��كريني 

ملساعدة حكومة الوفاق. 
وقال جاويش أوغلو إن رفض حفرت التوقيع 
عى بيان مش��رتك يف برلني أثار الش��كوك 
حول نواي��اه. وأض��اف لقن��اة )إن.يت.يف( 
الرتكي��ة خال املنت��دى االقتصادي العاملي 
يف داف��وس: ه��ل يريد حفرت حا سياس��يا 
أم عس��كريا؟ حتى اآلن يظه��ر موقفه أنه 
يريد حا عس��كريا. وتابع قوله: يجب عى 
حفرت العودة فورا إىل مسار الحل السيايس 
واتخ��اذ خط��وات ملموس��ة وإيجابية مبا 

يت��امىش م��ع دع��وات املجتم��ع ال��دويل 
للتهدئة عى األرض.

وأضاف: “صدرت دعوات إىل أال يرسل أحد 
قوات أو أس��لحة إضافية إىل هناك. وتعهد 
كل املش��اركني بااللتزام بهذا ما دام وقف 
إطاق النار مستمرا، كان رئيسنا واضحا يف 

هذا... وعربنا عنه يف ختام القمة أيضا«.
لكن ع��ى الجانب اآلخر، كش��ف املرصد 
الس��وري لحقوق اإلنسان، إن تركيا تواصل 
إرس��ال مرتزق��ة إىل ليبيا، ليص��ل عدد من 
وصل��وا إىل طرابل��س حت��ى اآلن إىل نحو 

2600. وأوضح املرصد أن عملية تس��جيل 
أس��امء الراغب��ني بالذه��اب إىل طرابلس 
مستمرة بش��كل كبري، بالتزامن مع وصول 

دفعات جديدة من املرتزقة إىل هناك.
ويف الس��ياق، قالت الس��فارة األمريكية يف 
ليبيا أمس إنها تش��عر بقلق عميق من أن 
يتس��بب وقف عملي��ات النفط يف ليبيا يف 

تفاقم حالة الطوارئ اإلنسانية يف الباد.
وقالت الس��فارة عى تويرت “نش��عر بقلق 
عميق م��ن أن إيقاف عمليات املؤسس��ة 
الوطني��ة للنفط ق��د يهدد بتفاق��م حالة 

الطوارئ اإلنس��انية يف ليبيا والتس��بب يف 
مزي��د املعان��اة غ��ري الرضورية للش��عب 
الليب��ي.. ويج��ب أن ُتس��تأنف عملي��ات 

املؤسسة الوطنية للنفط عى الفور«.
وكان��ت مؤسس��ة النفط قال��ت إن قوات 
موالية لخليفة حفرت قائد قوات رشق ليبيا 
)الجي��ش الوطن��ي الليبي( أم��رت بإغاق 
حقول النف��ط واملوان��ئ النفطية يف رشق 
وجنوب الباد، وإن اإلنتاج س��ينخفض من 
نحو 1.2 مليون برمي��ل يوميا إىل 72 ألف 

برميل فقط يف اليوم.

تركيا تطالب حفتر باختيار الحل السياسي 

السفارة األمريكية في ليبيا تدعو الستئناف عمليات النفط 

العامل 13األربعاء 26 من جامدى األوىل 1441هـ  املوافق 22 يناير 2020م - العدد رقم 2788

تونس – رويرتز

قال رئي��س ال��وزراء التون��ي املكل��ف إلياس 
الفخفاخ إنه سيش��كل حكوم��ة مصغرة بهدف 
الرتكيز عى تحقيق أهداف الثورة وإرس��اء دولة 
عادل��ة وقوي��ة تنهي عق��ود الفق��ر والتهميش. 
وأضاف الفخفاخ: س��نعمل.. عى إرس��اء رشوط 
الدول��ة العادلة القوي��ة، دولة تنص��ف جهاتها 

األضعف.. وتنهي عقود الفقر والتهميش. 
وكان الرئي��س التون��ي قيس س��عيد قد كلف 
أول أمس وزير املالية األس��بق الفخفاخ بتشكيل 
حكومة جديدة بعد أن رفض الربملان هذا الشهر 
حكومة اقرتحها املرش��ح الس��ابق لرئاسة الوزراء 
الحبي��ب الجم��ي. وأم��ام الفخفاخ اآلن ش��هر 
ليش��كل حكومة قادرة عى الف��وز باقرتاع عى 
الثق��ة يف الربمل��ان بأغلبية بس��يطة وإذا مل يفلح 
يف ذلك فس��ُتجرى انتخابات جديدة فيام تواجه 

الباد تحديات اقتصادية عاجلة.
وق��ال الفخف��اخ عق��ب تكليف��ه إّن الحكومة 
س��تكون يف مستوى اللحظة التاريخية وتطلعات 

الشعب التوني الذي أجمع عى التغيري الفعي 
يف السياس��ات العام��ة بانتخاب��ه للرئيس قيس 
س��عيد نهاية العام امل��ايض. وأضاف أن حكومته 
س��رتكز عى مواجه��ة التحدي��ات ذات األولوية 
وهي تحديات اجتامعي��ة واقتصادية مع تعزيز 
الدميقراطية. وعمل الفخف��اخ من قبل يف رشكة 
الطاقة الفرنس��ية توتال كام شغل منصب وزير 
املالية عام 2012 يف فرتة اتس��مت باالضطرابات 
بعد الثورة كام شغل أيضا منصب وزير السياحة. 
ويؤك��د الفخف��اخ )48 عاما( اختي��اره لاقتصاد 
كأولوية مع انخفاض معدل النمو وارتفاع الدين 
العام وتراجع الخدمات عى مدى عرش س��نوات 
تقريبا منذ ثورة 2011 التي جاءت بالدميقراطية 
للب��اد. وتواج��ه تونس، التي تحت��اج إىل حوايل 
ثاث��ة مليارات دوالر يف ش��كل ق��روض أجنبية 
يف 2020، ضغوط��ا قوية م��ن املقرضني لخفض 
اإلنفاق والس��يطرة عى العجز ولكنها تواجه يف 
نفس الوقت مطالب متزايدة من شبان محبطني 
دف��ع الي��أس اآلالف منه��م إىل خ��وض رحات 

محفوفة باملخاطر باتجاه أوروبا.

جنيف - رويرتز

ق��ال مبع��وث أمرييك أم��س إّن 
باالنس��حاب من  إي��ران  تهدي��د 
معاه��دة من��ع االنتش��ار النووي 
س��لبية جدا  برس��الة  »س��يبعث 
ج��دا«. وكانت إيران ق��د لّوحت 
دول  أحالته��ا  إذا  باالنس��حاب 
أوروبي��ة إىل مجلس األمن الدويل 
بعدم��ا أعلنت أّن طه��ران تنتهك 

االتفاق النووي املربم عام 2015.
وقال روبرت وود السفري األمرييك 
لشؤون نزع الساح للصحفيني يف 
جنيف »نعتقد أن إيران ينبغي أن 
تكف عن سلوكها الخبيث وتجلس 
وتتف��اوض مع الوالي��ات املتحدة 
ع��ى اتف��اق ال يتن��اول القضي��ة 
النووية فقط وإمن��ا أيضا القضايا 
األخرى التي تش��غلنا مثل انتشار 
وتطوي��ر الصواري��خ الباليس��تية 
العامل«.  الخبيثة حول  واألنش��طة 
ويف س��ياق منفص��ل، قالت كوريا 
الش��املية أمس إنها مل تعد تشعر 
بأنها مقيدة بالتزاماتها التي تشمل 
وق��ف التج��ارب النووية وإطاق 
العاب��رة  الباليس��تية  الصواري��خ 
للقارات بعد أن تجاهلت الواليات 
املتحدة مهلة بنهاية العام حددتها 
لتقدي��م  لواش��نطن  بيونجيان��ج 
النووية.  تن��ازالت يف املحادث��ات 
وقال جو يونج تش��ول املستش��ار 
يف بعث��ة كوريا الش��املية يف مقر 
األم��م املتح��دة يف جني��ف أمام 
مؤمت��ر نزع الس��اح املدعوم من 
املنظمة الدولية »مل نعد نرى سببا 
للتقي��د من جانب واحد بالتزام ال 
يحرتمه الطرف اآلخر«. واتهم جو 
الواليات املتحدة خال حديثه يف 
املؤمتر بصفت��ه مبعوث جمهورية 
كوريا الدميقراطية الشعبية )كوريا 
العقوبات  الشاملية( بفرض »أكرث 
وحشية وال إنس��انية« عى باده؛ 
مضيف��ا »إذا اس��تمرت الوالي��ات 
املتح��دة يف مثل هذه السياس��ة 
العدائي��ة تجاه جمهوري��ة كوريا 
الدميقراطية الش��عبية فلن يكون 
هناك أبدا نزعا لألس��لحة النووية 
من شبه الجزيرة الكورية«. وقال 
»إذا حاول��ت الوالي��ات املتح��دة 
ف��رض مطال��ب أحادي��ة الجانب 
واستمرت يف فرض العقوبات، فقد 
تضطر كوريا الشاملية للبحث عن 

مسار جديد«.

حكومة مصغرة لمواجهة التحديات في تونس 

كوريا الشمالية ترفض االلتزام بوقف التجارب النووية

أمريكا تستنكر تهديد إيران باالنسحاب من »االنتشار النووي«
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الرؤية - وليد الخفيف 

ه املدرب الوطني يونس آل عزان،  وجَّ
نق��ًدا الذًعا لالتحاد العامين لكرة اليد؛ 
بسبب عدم مشاركة منتخبنا الوطني 
األول يف البطولة اآلس��يوية ال�16 التي 
واملؤهلة  حاليا،  الكويت  تس��تضيفها 

لكأس العامل يف مرص 2021.
وقال م��درب ن��ادي عامن الس��ابق 
-يف ح��وار ل�”الرؤي��ة”: تعي��ش لعبة 
كرة الي��د وضعا مآس��اويا صعبا، ومل 
يع��د لن��ا تواجد عىل خارط��ة اللعبة 
بسبب سياس��ة مجلس إدارة االتحاد 
الحايل، الذي يعزف عن املش��اركة يف 
االستحقاقات الهامة دون إبداء أسباب 
واقعية. وأض��اف: يعترصين أمل عميق 
وأنا أتاب��ع مباريات البطولة ومنتخبنا 
كالع��ادة معط��ل، وال أم��ل يلوح يف 
األفق مع املجلس الحايل الذي سيفوز 
لدورة جديدة؛ نظ��رًا للنجاحات التي 
مل يحققها، فهم ُيحس��نون إدارة لعبة 
االنتخابات جيًدا؛ فمعيار الكفاءة غري 
ل أم��ام الصندوق االنتخايب الذي  مفعَّ

تحكمه حسابات أخرى.
وبس��ؤاله عن آخر مش��اركة ملنتخب 
اليد، قال مدرب نادي عامن السابق: 
ال يوجد منتخ��ب لكرة اليد للصاالت 
م��ن الع��ام 2018؛ وبالت��ايل ال يوجد 
جهاز فني ومل يتجم��ع الالعبون منذ 
امل��رصي محم��د عبداملعطي.  رحيل 
ع��دم  ع��زان:  آل  يون��س  وأض��اف 
املش��اركة يف البطولة اآلسيوية سبقها 
غياب متعمد عن التصفيات اآلسيوية 
 ،2020 طوكي��و  ألوملبي��اد  املؤهل��ة 
التي نال البحري��ن بطاقة التأهل لها 
بالف��وز ع��ىل قطر، ونح��ن نويل جل 
اهتاممنا نحو كرة اليد الش��اطئية، يف 
مس��عى لتحقيق نجاح سهل يستغله 
املجلس يف تحس��ن صورت��ه. أما كرة 

اليد للصاالت محل التحدي الحقيقي، 
والت��ي من املف��رض أن تكون أولوية 

تعاين من اإلهامل.
وي��رى آل ع��زان أنَّ االتح��اد العامين 
مواتي��ة  فرص��ة  يف  ف��رَّط  للعب��ة 
الحالية؛  بالبطولة اآلسيوية  للمشاركة 
فبع��د متابعت��ه للمس��تويات الفنية 
للمنتخبات املشاركة، أكد أنَّ منتخبنا 
كان بوس��عه تحقيق نتائج طيبة عىل 
حس��اب اإلمارات والعراق والكويت. 
وتابع: مل نس��مع إال من وقت قريب 
ع��ن منتخب نيوزيلند وأس��راليا، كنا 
نسبق هذه املنتخبات مبراحل، ولكن 
تواجدهم ي��أيت انعكاًس��ا لتبني فكر 
جيد من قب��ل مس��ؤويل اتحاداتهم، 
وسيسهم ذلك يف تطوير مستوياتهم، 
أما العزوف فيتبعه مزيد من الراجع.

وعن رس الغياب عن تلك املشاركات، 
ق��ال: البطولة اآلس��يوية مل يس��بقها 
املنتخب��ات  كل  وبوس��ع  تصفي��ات، 
املشاركة، والتنافس من أجل التواجد 
يف كأس الع��امل مب��رص، لك��ن االتحاد 
دامئً��ا ما يتعل��ل بضع��ف اإلمكانات 
املادي��ة، ولك��ن بالنظ��ر للمنتخبات 

املشاركة فنحن أفضل حاالً عىل كافة 
املس��تويات املادية والفنية واإلدارية 
منهم، ولكنهم أفض��ل بوجود اإلدارة 
التي تبحث عن س��بل واقعية لتطوير 
منتخباتهم الوطنية. وأضاف آل عزان: 
ال يض��م املجلس الحايل أيًّ��ا من أبناء 
اللعب��ة، وال توجد عالق��ة بينهم وبن 
كرة اليد س��وى مقعد حصلوا عليه يف 
انتخاب��ات ال تعتمد الكف��اءة معيارًا 
للتصويت، لقد َبَنى الس��ابقون اللعبة 
ونحت��وا يف الصخر من أجلها؛ س��واء 
كان��وا العبن أو مدرب��ن أو إدارين، 
واليوم يتفرج��ون عىل ضياع كرة اليد 
يوما بعد ي��وم، وغي��اب بلدهم عن 

االستحقاقات الخارجية.
انتق��اده  ع��زان  آل  يون��س  ��ه  ووجَّ
لطريق��ة تنظي��م وإدارة املس��ابقات 
املحلي��ة، قائاًل: اجتم��ع معنا االتحاد 
املوس��م املايض، ورفضنا مقرح دمج 
الدرجت��ن األوىل والثانية، وبعد ذلك 
ق��ام بتطبيقه دون األخ��ذ مبقرحاتنا 
الفني��ة املرتكزة عىل واق��ع، وعارضنا 
هذا املوس��م إقامة ال��دوري بطريقة 
املجموعات الجغرافي��ة الثالث، لكنه 
اعتمده��ا يف األخري؛ فام هي الجدوى 
م��ن إهدار وقت االجتامعات التي يف 

األخري ال تؤخذ بتوصياتها.
وأضاف مدرب نادي عامن الس��ابق: 
ستقس��م األندية املش��اركة إىل ثالث 
األوائل  الثالث��ة  ووضع  مجموع��ات، 
م��ن مس��ابقة املوس��م امل��ايض عىل 
رؤوس املجموع��ات؛ وهم: مس��قط 
ونادي عامن والس��يب، ويصعد األول 
والث��اين من كل مجموعة بعد لعب 3 
مباريات للدور الثاين. أما األندية التي 
مل تصعد، فينتهى موس��مها بعد ثالث 

مباريات، وعليها أن تنتظر للموس��م 
التايل.

وختم قائ��اًل: اإلص��الح الترشيعي يف 
النظام األسايس أضحى واجًبا من أجل 
إتاح��ة الفرص��ة ألبناء اللعب��ة للقيام 
مبس��ؤوليتهم، ومتتلك السلطنة الرثية 
بش��بابها الواع��د، وإمكاناته��ا الفنية 
واإلداري��ة واملادية مقوم��ات النجاح 
املؤج��ل واملره��ون بسياس��ة إدارية 
صحيح��ة من املعنين بإدارة ش��ؤون 

اللعبة.

يونس آل عزان: كرة اليد في وضع »مأساوي«.. والمنتخب لم يعد على خريطة اللعبة

 الغياب عن بطولة 
آسيا والتصفيات 

المؤهلة ألولمبياد 
د« طوكيو »متعمَّ

 إمكاناتنا المادية 
أفضل من معظم 

منتخبات القارة 
الصفراء.. لكن سوء 

اإلدارة ُيعطلنا

 ضعف اإلمكانات 
ليس سبًبا واقعيا 

للعزوف عن 
المشاركات الخارجية 

حسين بن علي الغافري

بعد مش��وار من املفاوضات واالجتامعات، أعلن االتحاد العامين لكرة القدم تسمية 
الك��روايت برانكو إيفانكوفيتش مدرًبا جديًدا ملنتخبنا الوطني، خلفاً للهولندي امُلقال 
آروي��ن كوم��ان، الذي أخفق يف تقديم ش��كل يريض الجامه��ري الُعامنية؛ فالحضور 
الباهت يف خليجي 24 بالدوحة مقرونا بخروج مبكر من دور املجموعات بخس��ارة 
مرّة من املنتخب الس��عودي، وتع��ادل مع األحمر البحريني ال��ذي خدمتنا العناية 
اإللهي��ة بتل��ك املباراة مع أفضلي��ة للبحرين كان وراء إعفائه. أم��ا يف اللقاء الوحيد 
الذي انترصنا فيه أمام األشقاء الكويتين، فقد قدمنا شوطا أول الفًتا وهو األفضل لنا 
بالبطولة، والذي أقنع املتابعن، قبل أن تتغري الصورة يف الش��وط وكان األزرق قريبا 
من تعديل الكفة والخروج بنقطة.. بشكل عام الفريق مل يقدم ما ُيذكر وغادر ُمبكرًا 

ليتم إقالة كومان!
مرحلة كومان انتهْت رغم أنه قاد األحمر خالل عام واحد فقط، قد يقول البعض إنها 
غري كافية من أجل بناء مجموعة جديدة قادرة عىل تقديم ش��كل مميز ملنتخبنا، إال 
أنَّ ما ُيالم عىل آروين أن قراءته للمباريات مل تكن بتلك الصورة اإليجابية وتدخالته 
خالل اللقاءات ضعيفة، ودامئا ما نتعرَّض لراجع يف الش��كل ولرمبا نتصادف تعديل 
لكفة النتيجة بعد تقدمنا، أو حتى السقوط بالخسارة يف كثري من املواجهات.. عموًما 
كوم��ان كان قد ت��م تعيينه بتوصية من مواطنه الراحل بي��م فريبيك مدرب األحمر 
قبل��ه. الجميل أن مش��وارنا يف التصفي��ات املزدوجة لبطول��ة كأس العامل املقررة يف 
دوحة الخري 2022 ونهائيات كأس آس��يا يف الصن، بعدها بعام تسري بطريقة طيبة.. 
املش��وار جيد جًدا والتأهل إىل الدور الثاين قريب املن��ال نظرًا لوقوعنا يف مجموعة 
تضم “العنايب القطري”، مستضيف نهائيات كأس العامل املقبلة، وهو بحاجة لضامن 
التواج��د يف نهائيات كأس آس��يا فق��ط.. أي يكفيه مركز ثاٍن يف أس��وأ األحوال، وقد 
ضمن ذلك حس��ابيًّا؛ حيث قرر االتحاد اآلس��يوي س��ابًقا االكتفاء مبشاركة منتخب 
قط��ر يف املرحلة الثانية، ولو حصل عىل املرك��ز األول يف مجموعتنا التي تضم كذلك 
منتخبات منغوليا والهند وأفغانس��تان، فسيتم اس��تبعاُده من اللعب بالدور الثالث 
من التصفيات واس��تبداله بصاحب النقاط األعىل من بعده “حالًيا األحمر الُعامين”، 

وهو ما سيحدث يف حال حصل عىل مركز بن أفضل 4 ثواٍن يف التصفيات.
اليوم.. نبدأ مرحلة جديدة مع الكروايت برانكو الذي س��يكون أمام تحديات دس��مة 
خ��الل الفرة امُلقبل��ة.. الركيز األكرب س��يكون ضامن الوصول إىل ال��دور الثالث من 
تصفيات كأس العامل 2022، ومن ثم البدء يف اإلعداد للمرحلة املقبلة من هذا الدور؛ 
د أنها من العي��ار الثقيل الذي يحت��اج تجهيزًا عايَل  فاملنتخب��ات التي س��تتأهل ُمؤكَّ
املس��توى. برانكو ميتلك س��رية ذاتية ممتازة فهو متخصص علمًيا يف العلوم الرياضية 
بدرجة ماجس��تري م��ن بلده، وس��بق أن حقق نجاح��ات كبرية يف اململك��ة العربية 
الس��عودية وإيران والص��ن، وحقق لقب أفضل مدرب يف هذه ال��دول؛ ما يعني أنَّ 
خربت��ه بالكرة اآلس��يوية ال ُغبار عليها، وهي ميزة مطلوب��ة يف املرحلة املقبلة. نقول 
أهاًل برانكو اآلن، ولكن أمامك عمل ليس بالسهل، والتحضري الجيد مع طاقمك الفني 
مطلوب بقوة، ومتابعتك لدورينا رضورية للوقوف عىل اإلمكانيات واألسامء التي من 
املمكن أن تس��تعن بها. هذه الفرة تتطلب التفافة م��ع املدرب ودعمه وبناء الثقة 
في��ام ميلك من إمكانيات وتعزيز الثقة يف منتخبنا يف مش��واره القادم من التصفيات، 
وبدايته س��تكون خارج الديار أمام أفغانستان نهاية مارس املقبل، وبعدها بأقل من 
أسبوع املواجهة مع العنايب القطري مبسقط، قبل الختام مع الهند سبتمرب املقبل.. أي 

أن الوقت مناسب للمتابعة املكثفة، والركيز عىل العنارص املميزة يف دورينا.

أهال برانكو
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املنتخ��ب  تفص��ل  واح��دة  خط��وة 
الس��عودي عن بلوغ املب��اراة النهائية 
لنهائيات بطولة آس��يا تحت 23 سنة، 
املقامة بتايلند؛ إذ يلتقي اليوم األربعاء 

بنظريه األوزبيك يف الدور قبل النهايئ.
ويف منافسات الدور نفسه، يلتقي اليوم 
أيضا منتخب أسراليا وكوريا الجنوبية 
عىل اس��تاد ثاماس��ات يف باث��وم ثاين. 
ومن املق��رر أن تقام املب��اراة النهائية 
يوم األحد املقبل، يسبقها إقامة مباراة 
تحدي��د املرك��ز الثال��ث والراب��ع يوم 

السبت.
ويتأهل ألوملبياد طوكيو 2020 أصحاب 
املراكز الث��الث األوىل؛ مام ُيعزز فرص 
املنتخ��ب الس��عودي يف تحقيق حلم 
التواج��د يف االوملبي��اد، فف��وزه ع��ىل 
أوزبكس��تان اليوم س��يضمن له بطاقة 
التأهل املبارشة. وش��ارك يف النهائيات 
16 منتخب��ا منه��م 7 منتخبات عربية 

مل يواصل املس��ري منهم سوى املنتخب 
الع��راق  غ��ادر  حي��ث  الس��عودي؛ 
والبحري��ن البطول��ة من ال��دور األول 
لحساب أس��راليا وتايلند املتأهلن من 

املجموعة األوىل.
وشدد سعد الش��هري مدرب منتخب 
الس��عودية، عىل صعوبة املباراة التي 
س��يالقي فيها بطل النس��خة املاضية، 
مؤكًدا عزم رجاله عىل بذل كل الجهود 
لبل��وغ النه��ايئ. وأضاف الش��هري يف 
املؤمتر الصحف��ي: ُندرك أن لكل العب 
أهدافه الخاصة يف الربوز عىل مستوى 
القارة الصفراء، ولكن اهتاممنا منصب 
نحو تقديم عم��ل جامعي نحقق من 
خالله الهدف املرجو”. وأشاد الشهري 
مبنافسه األوزبيك قائاًل: إنه فريق جيد، 
يضم عن��ارص مميزة، وظهروا بش��كل 
الفت يف الدور املايض ولكننا جاهزون 

ومنتلك لعبن ذوي قدرات عالية.
من جهته، ق��ال ليوبينكو درولوفيتش 
مدرب أوزبكس��تان: مباراة صعبة عىل 

الطرفن ل��كل الفريق��ن؛ فاملنتخبات 
األربع��ة الت��ي بلغ��ت ال��دور نصف 

النهايئ قوية وحظوظها متقاربة، 
يتمت��ع  واملناف��س 

مبهارة االنتقال من 
الدفاعية  الحال��ة 
الهجومي��ة  إىل 
وأضاف  برسعة. 
 : رولوفيت��ش د
أن  صحي��ح 

منتخ��ب 
لس��عودية  ا

حص��ل 
ع��ىل ي��وم 

راح��ة إضايف، 
عملن��ا  ولكنن��ا 

اليوم��ن  خ��الل 
األخريي��ن من أجل 

إع��داد الالعب��ن بدنياً 
املب��اراة،  له��ذه 

تحدثت  وق��د 

مع طبيب الفري��ق وأكد يل أن جميع 
الالعب��ن جاهزي��ن للمب��اراة. العب��و 
الفريق لديهم شخصية قوية، وهم 
ق��ادرون ع��ىل التعامل مع 

ضغط املباريات.

السعودية تصطدم بأحالم أوزبكستان في ربع نهائي »آسيا تحت 23 عاما«
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مسقط - الرؤية

صــدر للدكتــورة أحــام بنــت حمود 
الجهوريــة كتــاٌب بعنــوان “املجتمــع 
القرنــن )4-5هـ/10-11م(؛  العامين يف 
من خال بعض مســائل بيــان الرشع 

ملحمد بن إبراهيم الكندي”.
وتهــدُف الباحثــة من خــال الكتاب 
التعرُّف عىل املجتمع العامين يف القرنن 
)4-5هـ/10-11م(؛ من خال كتاب بيان 
الــرشع الجامع لألصل والفرع للشــيخ 
الفقيــه محمد بــن إبراهيــم الكندي؛ 
حيث تّم الرتكيز عىل رصد وتتبع بعض 
املظاهــر والصور االجتامعيــة املتنوعة 
يف املجتمــع؛ منهــا: تصنيــف فئــات 
املجتمــع العامين بحســب مــا أوردته 

الفتاوى واملســائل الفقهيــة، والتعرّف 
عىل أهــم القضايا األرسيــة والنزاعات 

املجتمعيــة، إضافــة إىل توضيح مكانة 
املرأة االجتامعيــة، ودورها االقتصادي، 

وحضورها العلمي يف املجتمع، كام رصد 
صورا متنوعة من العادات والتقاليد يف 
املجتمع العامين فرتة موضوع الدراسة.

واعتمــدت الباحثــة املنهــج التاريخي 
التحلييل يف تقســيم الدراســة تاريخيا، 
وتحليل الفتاوى واملسائل الفقهية، من 
خال اســتقراء 71 جزًءا من كتاب بيان 
مت الدراسة إىل مقدمة و3  الرشع. وُقسِّ
فصول وخامتة، حيــث تناولت املقدمة 
نبــدة عن طبيعــة الدراســة وأهميتها 
الزماين  وإطارها  وتقسيامتها،  وأهدافها 
واملــكاين، واملنهجية املســتخدمة فيها. 
والكتاب يأيت ضمن إصدار “دراســات” 
عن الجمعّية العامنية للكتاب واألدباء، 
وصــادر عن مؤسســة مســعى للنرش 

والتوزيع.

ترجمة - رنا عبدالحكيم

لفــظ املطرُب وكاتُب األغــاين األمرييك 
ديفيــد أولنــي، خــال حفــل له عىل 
أحد مســارح ناشــفيل بواليــة تينييس 
األمريكية. ووفًقا ملــا قاله زميل املغني 
وكاتــب األغــاين ســكوت ميلــر، الذي 
صاحبــه يف ذلــك الحفل، فقــد توقف 
املغني -البالغ مــن العمر 71 عاًما- يف 
منتصف األغنية، وقال: "أنا آســف"، ثم 
"وضع ذقنه عىل صدره"، ليموت يف التو 

واللحظة.
وكتبت آمــي ريجبي -التي رافقته عىل 
املرسح يف ذلك الوقت- منشورًا منفصًا 

عىل "فيسبوك" يحتوي عىل تفاصيل ما 
حدث. وجاء يف املنشــور: "كان ال يزال 
صامًدا، وكان جالًســا يف وضع مستقيم 
مــع جيتاره، مرتدًيا أروع قبعة وســرتة 
من جلد الغزال الجميل الصويف... أريد 
فقط أن تكون الصــورة جميلة وكرمية 
كــام كانت، ألنه بــدا يف البداية كام لو 
كان يســرتيح للحظة". وأضافت: "لقد 

." فقدنا شخًصا مهامًّ
وأصبح أولني عضًوا رئيســيًّا يف املشهد 
املوســيقي يف ناشــفيل بعد انتقاله من 
مسقط رأسه رود آياند يف العام 1973، 
ونظرًا لكونه "رائًدا مــن رواد أمريكا"، 

فقد أنتج أكرث من 20 ألبوًما.

ترجمة - رنا عبدالحكيم

ر ساندار بيتشاي رئيس رشكة جوجل،  حذَّ
من مخاطر الذكاء االصطناعي عىل البرش، 
ودعا إىل وضع أدوات إلنقاذ البرشية من 

التعرض ملخاطره.
ويرى بيتشــاي أنَّ الــرر املحتمل الذي 
مُيكــن أن تحدثه التكنولوجيــا يعني يف 
الوقت نفسه أنه "من املهم جًدا" أال يتم 
تقييدها. وقــال إنَّ الذكاء االصطناعي يف 
حــن أن لديه القدرة عــىل إنقاذ األرواح 
وتطويــر األداء، إال أنه قد يتســبب أيًضا 
يف أرضار من خال مقاطع فيديو مضللة، 
و"االســتخدامات الشــائنة للتعرف عىل 
الوجه"، وفقا ملا كتبه يف صحيفة نيويورك 
تاميز األمريكية. ودعا بيتشــاي العامل إىل 
العمل الجامعي لتحديد مستقبل الذكاء 

االصطناعي وكيفية عمله.
وأضــاف: "إن التاريخ مــيلء بأمثلة عن 
كيفيــة عدم ضــامن مزايــا التكنولوجيا. 
فقد ســمحت السيارات ووســائل النقل 
للناس بالســفر خارج مناطقهم الخاصة، 
لكنها تســببت أيًضا يف وقوع املزيد من 
الحوادث. وأتاح اإلنرتنت التواصل مع أي 

شــخص والحصول عىل معلومات من أي 
مكان، لكن أيًضا أســهل لنرش املعلومات 
الخاطئة". وواصل حديثه قائا: "ستكون 
املواءمة الدولية حاســمة إلنجاح املعايري 
العامليــة، وللوصول إىل ذلــك، نحتاج إىل 
اتفاق بشــأن القيم األساســية. وال ميكن 

لــرشكات مثــل رشكاتنــا فقــط أن تبني 
تكنولوجيا جديدة واعدة، وتسمح لقوى 
السوق بتحديد كيفية اســتخدامها. إنها 
ملزمــة بنفــس القدر لنــا للتأكد من أن 
التكنولوجيا يتم تسخريها من أجل الخري 

ومتاحة للجميع".

وأشــار إىل أن عماق التكنولوجيا أراد أن 
يعمــل مع اآلخرين عىل صياغة التنظيم، 
وقــال: "يبــدأ دور جوجــل باالعــرتاف 
بالحاجــة إىل اتبــاع نهج مبــديئ وُمنظم 
لتطبيــق الــذكاء االصطناعــي، لكنــه ال 
ينتهي عند هذا الحد. إننا نريد أن نكون 
رشيًكا مفيًدا ومشــارًكا للمنظمن، وهم 
يتصارعون مع التوترات واملفاضات التي 
ال مفر منهــا. نحن نقدم خرباتنا وخرباتنا 
وأدواتنــا بينام نتنقل بن هــذه القضايا 

مًعا".
ويعــد جوجل أحد أبرز مطــوري الذكاء 
االصطناعــي يف العــامل؛ حيــث يعمــل 
االفــرتايض )مســاعد جوجل(  املســاعد 
بواسطة التقنية املتطورة، وتعمل الرشكة 
أيًضــا عىل عدد من املنتجات األخرى، مبا 
يف ذلك الســيارات ذاتيــة القيادة، والتي 

تعتمد أساسا عىل الذكاء االصطناعي.
وكشف بيتشــاي أيًضا أن مبادئ جوجل 
الخاصــة تحــدد أن الرشكة لــن تصمم 
أو تنــرش الــذكاء االصطناعــي يف بعض 
الحاالت، مبــا يف ذلك تلــك التي "تدعم 
املراقبــة الجامعيــة أو تنتهــك حقــوق 

اإلنسان".

دافوس )سويرسا( - رويرتز

قــاَل الرئيــُس األمرييكُّ دونالــد ترامب 
-خــال املنتــدى االقتصــادي العاملي يف 
منتجع دافوس الســويرسي- إنَّ الواليات 
املتحدة ستنضم إىل مباردة زرع تريليون 
شجرة، التي انطلقت خال املنتدى الذي 
جعل من االســتدامة موضوعا رئيسيا له 

هذا العــام. وألقى ترامــب كلمته، فيام 
يكثف ناشــطون يف مجــال البيئة -منهم 
جريتــا تونربي- الضغــوط عىل الرشكات 
والحكومــات. ويأيت تغــري املناخ وترر 
البيئة عىل رأس املخاطر التي ألقى صناع 
القرار يف العامل الضوء عليها يف اســتطاع 
رأي قبيــل انطــاق املنتــدى االقتصادي 

العاملي لعام 2020.

 باريس - رويرتز

جذبْت لوي فيتون األنظار، أمس الثاثاء، 
بعرض أحدث مشــرتياتها؛ وهو ثاين أكرب 

أملاسة خام يف العامل.
وقالت العامة التجارية الشهرية اململوكة 
لرشكة )إل.يف.إم.إتش(، األســبوع املايض، 
إنها اشــرتت األملاسة )ســويلو( التي تزن 
1758 قرياطــا. وعرضت الحجر الامع ذا 
اللــون الداكن يف متجرها بســاحة باس 
فاندوم يف باريس. ومل تفصح لوي فيتون 
عن الســعر الذي دفعته القتناء األملاسة. 
وُعــرث عىل الحجــر، وهــو يف حجم كرة 
التنس ويغطيــه الكربون، يف بوتســوانا 
العام املايض وسيتم تقطيعه إىل جواهر. 
وســويلو كلمــة يف اللغة السيســتوانية 
املحلية يف بوتســوانا تعني "االكتشــاف 

النادر".

وقالت رشكة لوكارا للتعدين -التي تتخذ 
من كندا مقرا لها، ومتلك املنجم الذي ُعرث 
فيه عىل األملاسة- إن الحجر سيتحول إىل 
مجموعة من املجوهرات. ودخلت لوكارا 
يف رشاكة مع لــوي فيتون ورشكة تصنيع 
مقرهــا أنتويــرب لصنــع املجوهــرات. 
ومل تدخــل لــوي فيتــون، التي تشــتهر 
بصناعــة حقائب اليــد باهظــة الثمن، 
عــامل املجوهرات إال يف عام 2012؛ حيث 
تتنافس مــع رشكة بلجاري اململوكة أيضا 
لرشكة )إل.يف.إم.إتش( وكارتييه اململوكة 
لريتشــمونت. ويعرض صناع املجوهرات 
الفاخــرة أفضــل مــا لديهــم يف باريس 
تزامنا مع أسبوع املوضة الراقية )الهوت 
كوتــور(؛ حيــث يعرض كبــار املصممن 
إبداعاتهم. وعادة ما تصل أســعار بعض 
قطع املجوهرات يف هذه املجموعات إىل 

عرشات اآلالف من الدوالرات.

باحثة عمانية ترصد أوضاع المجتمع العماني 
خالل القرنين الرابع والخامس الهجري

اعتذر للجمهور.. ثم مات!

مطرب أمريكي يلفظ أنفاسه 
األخيرة فوق المسرح

رئيس »جوجل« يحذر من أضرار الذكاء االصطناعي على البشر

1000000000000 شجرة.. 
مبادرة عالمية الستدامة البيئة

ثاني أكبر ألماسة في العالم 
تزن 1758 قيراطا

حامت الطائي

عبدامللك الهنائي

الربنامج الوطني لتنمية مهارات ال�شباب

ريا املنذري

�شعيد اللمكي

�شليمان اليعربي

"الــراع يف منطقتنا العربية اليوم بني تيارْين رئيســيني: 
تيار الحكمة والعقل، وتيار التهور والحرب وسفك 
الدماء، ولله الحمد اخرتنا الحكمة؛ ملا قاله تعاىل: 
"ُيْؤِت اْلِحْكَمَة َمن َيَشــاُء َوَمن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد 

ُر إِلَّ ُأوُلو اأْلَْلَباِب". كَّ ُأوِتَ َخرْيًا َكِثريًا َوَما َيذَّ

"تفاؤل عــام يصاحبه حراك اقتصادي ملموس، خاصة عىل 
مســتوى سوق مســقط لألوراق املالية.. يجب تدعيم 
ذلك الزخم القتصادي باإلرساع يف تسديد مستحقات 
الرشكات، واإلعالن عن املشــاريع اإلمنائية يف الســنة 

الحالية".

"اســتكامًل لجهــود الربنامــج الوطني لتنميــة مهارات 
الشباب يف الستثامر بالشباب العامين، والتي بدأت 
عام 2018م، تبدأ اليوم النســخة الثانية من مسار 
الناشــئة، والتــي تهــدف إىل متكني جيل الناشــئة 

بأدوات ومهارات القرن الحادي والعرشين".

"بعيــًدا عــن التنظــري األكادميي؛ املشــهد 
التاريخــي يف النتقال الســلس للحكم 
الــذي انُتر فيه لُعــامن وحدها؛ يعدُّ 
أرقى تعريف ملفهوم املواطنة الصالحة، 

الحمد لله عىل نعمة ُعامن".

"إنَّ مــا متليه علينا قيمنا، وما كان يســعى 
إليه املغفور له جاللة السلطان قابوس 
-رحمة الله عليه- له أثٌر باٍق، وسنظل 
محافظني عليه، وســنكون يــداً تبني 

الوطن".

"ها نحــن اليوم نقطف إحدى مثــار النهضة 
املباركة، بافتتاح الحركة املرورية يف أنفاق 
وادي العــق، بطريق الرشقيــة الرسيع.. 

بوركت جهود وزراة النقل".

#مغردو_الرؤية
شتاج: 

م عبر الها
سلوا إلينا تغريداتك

ار
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