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مسقط - العامنية

بع��ث حرضة صاح��ب الجاللة الس��لطان 
قاب��وس بن س��عيد املعظم- حفظ��ه الله 
ورعاه- برقية تهنئ��ة إىل جاللة امللك ماها 
فاج��را لونجك��ورن ملك تايلند، مبناس��بة 
اعتالئه عرش اململك��ة. أعرب جاللته فيها 
عن أطي��ب التهاين والتمنيات لجاللة امللك 
مبوف��ور الصح��ة والس��عادة والتوفيق يف 
قيادة الشعب التايلندي الصديق ملزيد من 
التقدم واالزده��ار، ولعالقات الصداقة بني 

البلدين اطراد التقدم والرقي.
كام بعث حرضة صاحب الجاللة السلطان 
قاب��وس بن س��عيد املعظ��م- حفظه الله 
ورع��اه- برقي��ة تهنئة إىل فخام��ة الرئيس 

دانيال أورتيجا رئيس جمهورية نيكاراجوا 
مبناس��بة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية 
لفرتة رئاسية ثانية. ضمنها جاللة السلطان 
املعظ��م خالص تهاني��ه وص��ادق متنياته 
ل��ه بالتوفي��ق والنج��اح يف قيادة ش��عب 
نيكاراج��وا الصدي��ق ملزي��د م��ن التقدم 

واالزدهار.
كام بعث حرضة صاحب الجاللة السلطان 
قاب��وس بن س��عيد املعظ��م - حفظه الله 
ورع��اه- برقي��ة تهنئة إىل فخام��ة الرئيس 
س��اويل نينس��تو رئيس جمهوري��ة فنلندا 
مبناسبة ذكرى استقالل بالده. تضّمنت تهاين 
ومتني��ات جاللته الطيب��ة لفخامته مبوفور 
الفنلندي  وللش��عب  والس��عادة  الصح��ة 

الصديق باضطراد التقدم واالزدهار.

جاللته يهنئ ملك تايلند 

ورئيسي نيكاراجوا وفنلندا

مسقط - العامنية

نياب��ة عن حرضة صاح��ب الجاللة الس��لطان قابوس بن 
س��عيد املعظم- حفظه الل��ه ورعاه- يغ��ادر البالد اليوم 
صاحب الس��مو الس��يد فهد بن محمود آل س��عيد نائب 
رئيس الوزراء لش��ؤون مجلس الوزراء متوجها إىل مملكة 
البحرين الش��قيقة لرتؤس وفد الس��لطنة يف مؤمتر القمة 
السابع والثالثني لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي��ة ال��ذي س��يعقد يف املنام��ة اليوم الثالث��اء وغدا 

األربعاء.
وتأيت هذه املش��اركة إمياًن��ا من الس��لطنة بقيادة جاللة 
السلطان املعظم- أبقاه الله- بأهمّية اللقاءات التي تجمع 
األشقاء ملناقش��ة كل ما من شأنه أن يعزز مسرة التعاون 
الخ��ّرة، ويلبي املزي��د من آمال وتطلعات ش��عوب دول 

املجلس. ويرافق س��مّوه وفد رس��مي يضم كال من معايل 
يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير املسؤول عن الشؤون 
الخارجّية، ومع��ايل الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير 
النفط والغاز، ومعايل الدكتور فؤاد بن جعفر الس��اجواين 
وزير الزراعة والرثوة الس��مكّية. كام يضم الوفد الرس��مي 

عدًدا من املسؤولني يف الحكومة.
ويف س��ياق ذي صلة، عقد أصحاب املعايل وزراء الخارجية 
ب��دول مجلس التع��اون الخليجي يف املنامة مس��اء أمس 
اجتامعه��م التكمييل للتحضر ملؤمت��ر القمة. وترأس وفد 
السلطنة إىل االجتامع معايل يوسف بن علوي بن عبد الله 
الوزير املس��ؤول عن الش��ؤون الخارجية. وناقش أصحاب 
املعايل الوزراء عدًدا من املواضيع املتعلقة بالقضايا األمنية 
والتعاون االقتصادي واملايل كنظام ربط املدفوعات ونظام 

تبادل املعلومات االئتامنية بني دول املجلس.

نيابة عن جاللة السلطان.. السّيد فهد يترأس وفد 
السلطنة في »القّمة الخليجّية« بالبحرين.. اليوم

مسقط - الرؤية

بتكليف س��اٍم من ل��دن حرضة صاح��ب الجاللة 
الس��لطان قابوس بن س��عيد املعظم- حفظه الله 
ورعاه- يرعى معايل الدكتور عبد املنعم بن منصور 
الحس��ني وزير اإلعالم اليوم الثالث��اء حفل إعالن 
املشاريع الفائزة بجائزة السلطان قابوس لإلجادة 
يف الخدم��ات الحكومّية اإللكرتوني��ة لعام 2016، 
يف نس��ختها الخامس��ة والذي تنظمه هيئة تقنية 
املعلومات بجامعة الس��لطان قابوس من بني 64 

مرشوًعا مقدًما من 38 مؤسسة حكومية وخاصة. 
وقال الدكتور س��امل بن س��لطان الرزيقي الرئيس 
التنفيذي لهيئة تقنية املعلومات إّن الجائزة جاءت 
من أجل تحس��ني الخدمات الحكومّية اإللكرتونية 
يف املقام األول، وهذا يتامىش مع الخطاب السامي 
لجاللة الس��لطان املعظم -أّيده الله- خالل دورة 
االنعقاد الس��نوي ملجلس عامن ع��ام 2008، وما 
ج��اء فيه حول االس��تفادة من تقني��ة املعلومات 
واالتصاالت التي أصبحت املحرك األس��ايس لعجلة 

التنمية يف األلفية الثالثة.

مسقط - العامنية

عقد أم��س اجت��امع ال��دورة الرابعة ع��رشة للجنة 
العامنّي��ة األملاني��ة املش��رتكة بدي��وان ع��ام وزارة 
د  الخارجية؛ حيث ترأس الجانب العامين معايل الس��يّ
بدر بن حمد بن حمود البوس��عيدي أمني عام وزارة 
الخارجية، بينام ترأس الجانب األملاين سعادة ماتياس 

ماشنيج وكيل وزارة االقتصاد األملانية.
واس��تعرض الجانبان خالل االجت��امع عالقات التعاون 
ب��ني البلدين الصديقني؛ حيث ت��ّم التطرق إىل القضايا 

املتعلق��ة بالتج��ارة واالس��تثامر والطاق��ة املتجددة، 
والتعلي��م ونق��ل العل��وم واملع��ارف والتكنولوجي��ا، 
والدفع بالقطاع الس��ياحي وتنميته بصفة مس��تدامة، 
واالس��تفادة من الخربة األملاني��ة يف حامية االبتكارات 
العلمية وكيفية توظيفها وتسويقها وصوالً لتحويلها إىل 
صناعات إنتاجية. كام ناقش الجانبان التقدم املس��تمر 
الذي تش��هده العالقات العامني��ة األملانية يف مختلف 
املجاالت الثقافية، والتعليمية، وأهمية توسيع وتنويع 
املصالح املش��رتكة يف مختلف املج��االت والعمل عىل 

تعزيزها والدفع بها نحو آفاق أرحب.

الجبل األخرض- الرؤية

احتف��ل أم��س باالفتتاح الرس��مي ملنتج��ع )أنانتارا 
الجب��ل األخرض( يف محافظ��ة الداخلية، تحت رعاية 
معايل الس��ّيد بدر بن س��عود بن حارب البوسعيدي 
الوزي��ر املس��ؤول عن ش��ؤون الدفاع، وذل��ك إطار 
الخط��ط الطموحة التي تتبناها الس��لطنة يف تطوير 
القطاعات الس��ياحية وإقامة مرافق س��ياحية ذات 
مس��توى ع��اٍل وراٍق، وبه��دف تنويع اس��تثامرات 
صندوق تقاعد وزارة الدفاع. وحرض الحفل عدد من 
أصحاب املعايل الوزراء ورئيس أركان قوات السلطان 

املس��لحة وقادة أس��لحة قوات الس��لطان املسلحة، 
وعدد م��ن املكرمني وأصحاب الس��عادة، وعدد من 
كبار ضب��اط قوات الس��لطان املس��لحة، وعدد من 
كب��ار املدعوين، وفريق عمل امل��رشوع. وقال معايل 
السيد بدر بن س��عود بن حارب البوسعيدي الوزير 
املس��ؤول عن ش��ؤون الدفاع راعي الحفل مبناس��بة 
االفتتاح الرس��مي ملنتج��ع )أنانت��ارا الجبل األخرض( 
الذي ميلكه صندوق تقاعد وزارة الدفاع إن املرشوع 
يحمل أهمية استثامرية واقتصادية وسياحية مهمة، 
وقد تم اختيار موقعه بعناي��ة فائقة يف نيابة الجبل 
األخرض التي تشهد يف هذا العهد الزاهر ملوالنا جاللة 

الس��لطان املعظم- حفظه الله ورعاه- تطورا شامال، 
ع��الوة عىل متيزها مبقومات طبيعّية متنوعة وطقس 
فريد يف ش��به الجزيرة العربية. وأض��اف معاليه أّن 
هذا املرشوع السياحي الكبر يعد من املشاريع التي 
تهدف إىل توفر مرافق س��ياحية عالية املس��توى يف 
البالد مس��اهمة م��ن وزارة الدف��اع يف الجهود التي 
تبذله��ا الحكومة يف تنويع مص��ادر الدخل الوطني، 
وتنمية القطاع السياحي يف السلطنة وتوفر عدد من 
فرص العمل للش��باب، إضافة إىل تعزيز موارد دخل 
صن��دوق تقاعد وزارة الدفاع وتنويع اس��تثامراته يف 

مختلف القطاعات يف البالد.

محضة - الرؤية

افَتَتح��ت وزارة النق��ل واالتص��االت، أم��س اإلثنني، 
ازدواجي��ة طريق محضة- الروض��ة مبحافظة الربميي، 
بطول 60 كم أم��ام الحركة املروري��ة، وجاء االفتتاح 
تزامًن��ا م��ع الزي��ارة التفقدي��ة التي قام به��ا معايل 
الدكت��ور أحمد ب��ن محمد بن س��امل الفطييس وزير 
النقل واالتصاالت، وبحضور سعادة املهندس سامل بن 
محمد النعيمي وكيل وزارة النقل واالتصاالت للنقل، 
وسعادة السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ 
الربميي، وسعادة الشيخ عبدالله بن سامل الفاريس وايل 
محضة، وسعادة س��امل بن عيل الكعبي عضو مجلس 
الش��ورى ممثل والية محضة، وعدد من املس��ؤولني 

بالوزارة.
ويب��دأ الطريق من منطقة مدل بوالية محضة وحتى 
نيابة الروضة، ويش��مل حاريت مرور أسفلتيتني بعرض 

7.5 مرت، وكتفا خارجيا أس��فلتيا بعرض 3 أمتار، وكتفا 
داخلي��ا بع��رض 1.5 مرت، مع إعادة تأهيل وتحس��ني 

مسار الطريق األسفلتي القائم، مبا يتوافق مع القطاع 
النموذجي للمرشوع.

ؤية - فايزة الكلبانية الرُّ

عق��دْت لجن��ة تحكي��م “جائ��زة الرُّؤي��ة 
ملب��ادرات الش��باب” يف نس��ختها الرابعة، 
مبق��ر الجريدة الرئي��يس بالق��رم، اجتامعاً 
ملتابعة أعامل املش��اركني بالجائزة، والذين 
بلغ عددهم 445 مش��اركاً يف فروع الجائزة 
الثامنية لهذا الع��ام؛ حيث تم تبادل اآلراء 
ووجه��ات النظ��ر ح��ول األس��امء النهائية 
املرش��حة للف��وز مبج��االت الجائ��زة؛ وتمَّ 
ترش��يح 5 مش��اركني يف كل مجال؛ يتوَّج 3 
فائزي��ن منهم باملراكز الثالث��ة األوىل، فيام 
يحص��ل الفائزان باملركزين الرابع والخامس 

ر اإلعالن  ع��ىل جوائز تقديرية. وم��ن املقرَّ
ع��ن أس��امء الفائزين وتتويجه��م يف حفل 
مه جريدة الرُّؤية؛ مس��اء األحد  تكريم تنظِّ
املوافق 18 ديسمرب الجاري، بفندق جراند 
ميليني��وم، وبرعاي��ة حرصي��ة م��ن رشكة 
أوكس��يدينتال “أوك��يس عامن”. وس��َرَْعى 
مو السيد كامل بن فهد  الحفل صاحب السُّ
بن محمود آل س��عيد مساعد األمني العام 
مبكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس 
ال��وزراء؛ حيث يتخل��ل حفل ه��ذا العام 
افتت��اح معرض اإلب��داع واالبت��كار، والذي 
يضم معروضات 15 مبتكراً من املش��اركني 

يف الجائزة.

الرؤية - نجالء عبدالعال

ارتفع سعر نفط ُعامن تسليم شهر فرباير املقبل أمس إىل 
52.33 بعدما كس��ب 88 س��نًتا مقارنة مع سعر الجمعة 

املايض عندما سجل 51.45 دوالر.
ويف األثن��اء، ق��ال عيل ب��ن عبدالله الريام��ي مدير عام 
تس��ويق النفط والغاز بوزارة النفط والغاز إّن السلطنة 
ستبحث خالل مشاركتها يوم السبت املقبل يف اجتامعات 
منظم��ة أوبك بفيينا مقدار الخفض يف اإلنتاج من الدول 
املنتجة للنفط من خارج املنظمة. وأضاف- يف ترصيحات 
ل�”الرؤية”- أّن التزام ال��دول باتفاق أوبك بخفض إنتاج 
النفط مبقدار 1.2 مليون برميل يوميا، يرجع إىل كل دولة 

وافقت عىل القرار.

استعراض زيادة االستثمارات وتعزيز التجارة بين السلطنة وألمانيااليوم.. تتويج الفائزين بجائزة »اإلجادة اإللكترونية«

»أنانتارا الجبل األخضر« يزيد إسهامات »الدفاع« في تنويع مصادر الدخل

ازدواجية »محضة - الروضة« سالكة أمام الحركة المرورية

39 متأهال للفوز بـ»جائزة الرؤية 

لمبادرات الشباب«

نفط عمان يرتفع 

إلى 52.3 دوالر

اجتماع »الوزاري الخليجي« بالمنامة أمس
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الثالثاء ٦ من ربيع األول ١٤٣٨هـ  املوافق ٦ ديسمرب ٢٠١٦م - العدد رقم ٢٠١٠الرؤية اليوم02

مسقط - الرؤية
بتكليف ساٍم من لدن حرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس 
بن ســعيد املعظم- حفظه الله ورعاه- يرعــى معايل الدكتور 
عبــد املنعم بن منصور الحســني وزير اإلعالم اليــوم الثالثاء 
حفل إعالن املشــاريع الفائزة بجائزة السلطان قابوس لإلجادة 
يف الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونية لعام ٢٠١٦، يف نســختها 
الخامســة والــذي تنظمــه هيئة تقنيــة املعلومــات بجامعة 
الســلطان قابوس من بني ٦٤ مرشوًعا مقدًما من ٣٨ مؤسســة 

حكومية وخاصة.
وتشــتمل الجائــزة هــذا العــام عــىل ١١ فئة منهــا ٨ فئات 
للمؤسســات الحكومّيــة وهي فئــة أفضل خدمــة حكومية 
إلكرتونية مقدمة للموظفني، ومقدمــة للجمهور، وفئة أفضل 
خدمــة حكومّية إلكرتونّية عــرب الهواتــف املحمولة (مقدمة 
للجمهور/ مقدمــة للموظفني) وفئة أفضــل خدمة إلكرتونية 
مشــرتكة. ومّتت إضافة ٣ فئات جديدة هي فئة أفضل خدمة 
داعمة لريادة األعامل وفئة أفضل مشاركة إلكرتونية يف صناعة 
القرار وفئة أفضل جهــة حكومية يف مجال التحّول اإللكرتوين. 
وفيام يتعلق مبؤسســات القطاع الخاص فقــد تّم تخصيص ٣ 
فئات منها فئتان للمؤسســات الكبرية وهام فئة أفضل خدمة 
إلكرتونيــة مقدمــة للجمهور العــام وفئة أفضــل خدمة عرب 
الهواتف املحمولة يف حني تّم تخصيص فئة واحدة للمؤسسات 
الصغــرية واملتوســطة وهي أفضــل خدمــة إلكرتونية مقدمة 

للجمهور العام.
مــن جهته، قال الدكتور ســامل بن ســلطان الرزيقــي الرئيس 
التنفيــذي لهيئة تقنية املعلومــات إن الجائزة جاءت من أجل 
تحســني الخدمات الحكومية اإللكرتونية يف املقام األول وهذا 

يتامىش مع الخطاب الســامي لجاللة الســلطان املعظم- أّيده 
اللــه- خالل دورة االنعقاد الســنوي ملجلس عامن عام ٢٠٠٨، 
وما جاء فيه حول االســتفادة من تقنية املعلومات واالتصاالت 
التــي أصبحــت املحرك األســايس لعجلــة التنميــة يف األلفية 
الثالثة، عالوة عىل االهتامم الســامي الذي أواله جاللته إليجاد 
اســرتاتيجية وطنيــة لتنمية قــدرات املواطنــني ومهاراتهم يف 
التعامل مع تقنية املعلومات، ودعوته جاللته لكافة املؤسسات 
الحكومية للمسارعة يف تعزيز أدائها وتيسري خدماتها بواسطة 
التقنيــة الرقميــة؛ وانطالقاً من ذلك ندعو جميع املؤسســات 
املشاركة يف الجائزة لالستفادة من توصيات لجنة التحكيم وأن 

تستفيد منها يف تطوير خدماتها اإللكرتونية.
وأوضح الرزيقي أّن لجنة تحكيم الجائزة تألفت من ١٣ عضًوا، 
١١ عضًوا منهــم من دول رائدة عىل الصعيد العاملي يف مجال 

التعامالت الحكومية اإللكرتونية وغريها من خدمات الحكومة 
اإللكرتونية، وعضوين من الســلطنة إلتاحة فرصة االســتفادة 
مــن الخربات الدولية التي تشــارك بشــكل متواصل يف تقييم 
العديد من املســابقات الدولية يف مجال الحكومة اإللكرتونية 
حول العامل. وتابع الرزيقي أّن اللجنة قامت بتصفية املشاريع 
املشــاركة من حيث تأهيلها وااللتزام مبعايــري الجائزة، وتلبية 
متطلبات ورشوط التســجيل، وتم تقييم املشــاريع املشــاركة 
للتأكد من مطابقتها ملعايري عامة وخاصة مستوحاة من معايري 
األمم املتحدة ملؤرشات الحكومــة اإللكرتونية ودليل مقاييس 
املواقع اإللكرتونية، لتخرج اللجنة بقامئة أفضل املشاريع تحت 
كل فئة ومنها تــّم اختيار املرشوع الفائز يف كل فئة أو حجب 
الجائزة يف حال عدم مطابقة املشاريع ملا يتطلبه الفوز يف تلك 

الفئة وهذا راجع للجنة التحكيم وحدها.

مسقط - العامنية
عقد أمــس اجتــامع الــدورة الرابعة عــرشة للجنة 
العامنيــة األملانيــة املشــرتكة بديــوان عــام وزارة 
د  الخارجية؛ حيث ترأس الجانب العامين معايل الســيّ
بدر بن حمد بن حمود البوســعيدي أمني عام وزارة 
الخارجية، بينام ترأس الجانب األملاين سعادة ماتياس 

ماشنيج وكيل وزارة االقتصاد األملانية.
واســتعرض الجانبان خالل االجتامع عالقات التعاون 
بني البلديــن الصديقني؛ حيث تّم التطرق إىل القضايا 
املتعلقــة بالتجــارة واالســتثامر والطاقــة املتجددة، 
والتعليــم ونقــل العلــوم واملعــارف والتكنولوجيا، 
والدفع بالقطاع الســياحي وتنميته بصفة مستدامة، 
واالســتفادة من الخربة األملانية يف حامية االبتكارات 
العلمية وكيفية توظيفها وتســويقها وصوالً لتحويلها 
إىل صناعــات إنتاجية. كــام ناقش الجانبــان التقدم 
املســتمر الذي تشــهده العالقات العامنيــة األملانية 
يف مختلــف املجاالت الثقافيــة، والتعليمية، وأهمية 
توسيع وتنويع املصالح املشرتكة يف مختلف املجاالت 

والعمل عىل تعزيزها والدفع بها نحو آفاق أرحب.

ويف ختام اجتامع اللجنة املشــرتكة تــم التوقيع عىل 
محرض االجتامع من قبل رئييس الجانبني. 

حــرض االجتامع ســعادة الســفري الشــيخ يحيى بن 
عبــد الله العرميي رئيس قطاع الشــؤون االقتصادية، 
وســعادة السفري حفيظ بن ســامل بن محمد باعمر- 
رئيس دائرة التعاون الدويل، وسعادة هانس كريستيا 
فون رايبنيتس ســفري جمهورية أملانيــا املعتمد لدى 
الســلطنة، ونائــب رئيس مجلــس إدارة غرفة تجارة 
وصناعة عامن للشــؤون اإلداريــة واملالية وعدد من 
املســؤولني ورجال األعامل من الجانبني. ويف ســياق 

آخر، اســتقبل ســعادة محمد بن عبد الله املحروقي 
رئيــس الهيئة العامــة للكهرباء وامليــاه أمس مبكتبه 
سعادة ماتياس ماشينج وكيل وزارة االقتصاد األملانية 
والوفــد املرافق لــه الذي يزور الســلطنة حاليا. وتم 
خالل املقابلة اســتعراض أوجه التعــاون بني البلدين 
الصديقــني يف مجال تبــادل الخــربات يف القطاعات 
املتعلقــة بامليــاه والكهربــاء وســبل تعزيزهــا. كام 
اســتعراض الجانبــان الفرص االســتثامرية املتاحة يف 
قطاعات امليــاه والكهرباء بالســلطنة والتعرف عىل 

املشاريع ذات العالقة بالسلطنة.

د. عبداملنعم الحسني

مسقط - العامنية
اختتم املجلس البلدي ملحافظة مسقط سلسلة اجتامعاته 
املقررة للفرتة األوىل من دورة انعقاده، من خالل االجتامع 
العارش املنعقد أمس الذي ترأســه معايل املهندس محسن 
بن محمد بن عيل الشــيخ، رئيس بلدية مســقط. واستمع 
األعضــاء إىل كلمة معايل املهنــدس رئيس املجلس البلدي، 
والذي أشــاد خاللهــا بجهود األعضاء خــالل فرتة املجلس 
األوىل، مشريا إىل دورهم الكبري يف إنجاح الخطة املوضوعة 
لتلــك الفــرتة، ومؤكدا أهميــة التوصيات التــي خرج بها 
املجلس. وصادق املجلس يف اجتامعه عىل محرض االجتامع 
التاسع وما اشتمل عليه من توصيات أبرزها مخاطبة هيئة 
تنظيم الكهرباء بدراســة إمكانية استبدال أعمدة الكهرباء 
الحاليــة بتوصيالت تحت األرض، أســوة مبا هو معمول به 
يف العديــد من عواصــم الدول األخــرى، وأهمية أن تقوم 
الهيئة بعمل دراســة الســتغالل الطاقة الشمسية يف توليد 
الطاقــة الكهربائية، وكذلك أهمية األخــذ يف االعتبار عند 
إعداد الخطط الخاصة بتوفري الكهرباء، التوسعات املتوقعة 

لخطط البلدية الخاصة بإنارة الطرق مبحافظة مسقط.
ومن أبــرز التوصيات التي أقرها املجلــس كذلك املتعلقة 

مبخاطبــة وزارة القــوى العاملــة ملوافاة املجلــس البلدي 
باملســتجدات الخاصة بفريق عمل إعداد دليل مواصفات 
الســكنات الطالبية املشــكل مبوجب القــرار اإلداري رقم 
( ٢٠١٦/٧٥) الصــادر مــن ســعادة وكيلــة وزارة القــوى 
العاملــة للتعليــم التقنــي والتدريب املهنــي، ومخاطبة 
وزارة البيئــة والشــؤون املناخية، بزيادة تشــديد الرقابة 
عىل املصانع، وضامن اســتخدامها للتكنولوجيا الحديثة يف 
التقليل من االنبعاثات، ومخاطبة وزارة اإلســكان بأهمية 
التنســيق مــع الجهــات الحكومية الخدميــة فيام يتعلق 
مبراعاة تحديد املســافات اآلمنة بني املخططات الســكنية 

واملخططات الصناعية واملــرادم بطريقة علمية، ومخاطبة 
وزارة الصحــة، ملوافــاة املجلــس بالجهــود املبذولــة من 
قبل الــوزارة فيام يتعلــق بالصحة البيئيــة خاصة (صحة 
العامل) باملصانــع يف ظل الهيكل التنظيمي الحايل للوزارة 
ومخاطبة بلدية مسقط برضورة التوسع يف زراعة األشجار، 
وإقامة املســطحات الخرضاء لدورها املهم يف تنقية الهواء 
واملحافظــة عــىل البيئــة، إىل جانب عدد مــن التوصيات 

األخرى.
ويف ســياق آخر، اطلع املجلس عىل االستعدادات النهائية 

للجنة الرئيسية ملهرجان مسقط ٢٠١٧.

مسقط - العامنية
عقد مجلس التعليم اجتامعه الرابع لهذا العام 
برئاســة معايل السيد خالد بن هالل بن سعود 
البوسعيدي وزير ديوان البالط السلطاين رئيس 
مجلــس التعليــم، وبحضور أصحــاب املعايل 

والسعادة وأعضاء املجلس.
وناقــش املجلس يف إطار ســعيه لرعاية املعلم 
تأهيــال وتدريبا ومتكينا، مــرشوع وثيقة اإلطار 
الوطنــي العامين ملهنة التعليــم، التي تضّمنت 
أبــرز املعايري املهنيــة لوظيفة معلــم، وكذلك 
التكويــن املهنــي، والرتاخيص املهنيــة وآليات 
تنفيــذ مقرتح االرتقاء الوظيفــي للمعلم، وأقّر 

املجلس املــرشوع ووجه وزارة الرتبية والتعليم 
باتخاذ اإلجراءات املناسبة يف شأن تنفيذه.

مبراجعــة  املجلــس  اهتــامم  مــن  وانطالقــا 
الترشيعــات واألنظمة املعمــول بها يف القطاع 
الرتبــوي، فقد بحث مرشوع الالئحة التنظيمية 
للمــدارس الخاصــة والتي أخــذت يف االعتبار 
املســتجدات والتطــورات يف مجــال التعليــم 
املدريس الخاص، مام سيعكس أثرها عىل االرتقاء 
بجــودة الخدمــات املقدمــة يف هــذا القطاع 
الحيوي. وخلص املجلس من خالل مداوالته إىل 
التوجيه باتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال العمل 
مبــرشوع الالئحــة. كام ناقش املجلــس مذكرة 
الهيئة العامنية لالعتامد األكادميي بشأن تدقيق 

جودة الربامج التأسيســية العامة يف مؤسسات 
التعليــم العايل، والتي بنيت عىل معايري وطنية 
عنــد التصميــم واملراجعة لالســتفادة منها يف 
تطوير أداء هذه املؤسسات، اضافة إىل تدقيق 
الجودة بها، واعتامد الربامج التأسيســية العامة 
التي تطرحها وعليه فقد وّجه املجلس بإلزامية 
خضوع الربامج التأسيسية العامة التي تطرحها 
جميع مؤسســات التعليم العايل يف الســلطنة 
لتدقيــق الجــودة من قبــل الهيئــة العامنية 
لالعتامد األكادميي. واطلــع املجلس عىل عدد 
من التقارير واملذكرات األخــرى املرفوعة إليه 
مــن مختلف الجهات واتخذ بشــأنها القرارات 

املناسبة.

مسقط - الرؤية
اســتقبل معايل الدكتــور أحمد بن محمــد بن عبيد 
الســعيدي وزيــر الصحة صباح أمــس اإلثنني مبكتبه 
بديــوان عام الوزارة ســعادة ماتياس ماشــنيغ وكيل 

وزارة االقتصاد بجمهورية أملانيا االتحادية.

وتّم خــالل املقابلة تبادل األحاديــث الودّية وبحث 
ســبل تطوير التعاون الثنايئ بني البلدين الصديقني يف 
املجال الصحي وسبل تعزيزها. وحرض املقابلة سعادة 
الدكتــور درويــش بن ســيف املحاريب وكيــل وزارة 
الصحة للشــؤون اإلدارية واملالية وســعادة الســفري 

األملاين املعتمد لدى السلطنة.

مسقط- العامنية
اختتمت مســاء أمس أعــامل اجتامع الخرباء 
العرب ملناقشــة ظاهرة االتجار بالبرش بسبب 
النزاعات القامئة الذي تســتضيفه الســلطنة، 
ممثلــة يف اللجنــة الوطنية ملكافحــة االتجار 
بالبــرش، بالتعاون مع مكتــب األمم املتحدة 
املعنــي باملخــدرات والجرمية لــدول مجلس 

التعاون الخليجي.
وهدف االجتــامع إىل تقديم املعايري واملبادئ 
التابعة  التوجيهية واإلحصائيات والدراســات 

لألمــم املتحدة حــول جرائم االتجــار بالبرش 
وآليات التصدي لألشــكال املســتحدثة لهذه 
الجرائم بســبب النزاعــات القامئة كام هدف 
إىل دعم التعاون والتواصل الوطني واإلقليمي 
وغري اإلقليمي لدى الجهــات املعنّية وأجهزة 
إنفــاذ القانــون والجهــات املعنيــة بإحالــة 
الضحايــا. وتضّمنــت أعامل االجتــامع لليوم 
الختامــي الذي عقد بفندق شــرياتون تقديم 
٤ أوراق عمــل؛ حيــث قدمت إيان ســويت 
خبــري مكافحــة االتجــار بالبــرش ورقة عمل 
حول حامية ودعم األشخاص وضحايا االتجار 

باألشــخاص من فئات النازحــني اإلطار العام، 
أهمّيــة التعاون. وقّدم مهنــد دويكات خبري 
املبــادرة العربيــة لبنــاء القــدرات الوطنية 
ملكافحــة االتجــار بالبرش يف الــدول العربية 
ورقة عمل حــول التعرّف عىل ضحايا االتجار 
بالبرش ضمن مجموعــات النازحني. وقدمت 
سندرا كوزشــنيك خبرية املبادرة العربية لبناء 
القــدرات الوطنيــة ملكافحة االتجــار بالبرش 
يف الــدول العربية ورقتــي عمل التحديات يف 
تحديد وحامية ودعــم ضحايا االتجار بالبرش 
بني الفئات النازحة. فيام جاءت الورقة الثانية 

حول إجــراءات مكافحة االتجار باألشــخاص 
يف حاالت النزاع. واســتهدف االجتامع اللجان 
الوطنيــة التــي ُتعنــى باملجــاالت املرتبطة 
مبكافحة االتجار بالبرش وجهات إنفاذ القانون 
والجهات املعنية بإحالــة الضحايا. وتم خالل 
االجتــامع- الذي شــارك فيه ١٦ مشــارًكا من 
الدول العربية املختلفة ومبشــاركة ١٠ خرباء- 
التشاور حول أفضل السبل للتصدي لألشكال 
املســتحدثة لظاهــرة االتجار بالبرش بســبب 
النزاعــات القامئة وأفضل املامرســات إلحالة 

الضحايا تبًعا للمنظومة األفضل.

هانوي - العامنية
عقــدت يف العاصمــة الفيتناميــة هانــوي جلســة 
الســلطنة  بــني  الثنائيــة  السياســية  املشــاورات 

وجمهورية فيتنام االشرتاكية الصديقة.
وتــرأس الجانــب العامين ســعادة الســفري الدكتور 
محمــد بن عوض الحســان املكلف بتســيري أعامل 
وكيل وزارة الخارجية للشــؤون الدبلوماســية فيام 
ترأســها من الجانــب الفيتنامي ســعادة فو هونغ 
نام نائب وزير خارجية جهورية فيتنام االشــرتاكية. 

واســتعرضت املشاورات السياســية أوجه العالقات 
الثنائية بــني البلدين الصديقني وســبل تعزيزها مبا 
يخــدم املصالح املشــرتكة، كــام تّم تبــادل وجهات 
النظــر حول عدد مــن القضايا اإلقليميــة والدولية 
ذات االهتــامم املشــرتك. وحرض الجلســة ســعادة 
الســفري الشيخ ســلطان بن ســيف املحروقي سفري 
الســلطنة املعتمد لدى جمهورية فيتنام وســعادة 
السفري الشيخ محمد بن عبدالله القتبي رئيس دائرة 
اآلســيان بوزارة الخارجية وعدد من املســؤولني من 

الجانبني العامين والفيتنامي.

مسقط - الرؤية
ناقشت لجنة الرتبية والتعليم والبحث العلمي مبجلس 
الشــورى صباح أمس اإلثنــني تحضرياتهــا لبيان معايل 
الدكتورة راوية بنت ســعود البوسعيدية وزيرة التعليم 
العايل، والذي ســتلقيه أمام املجلس غًدا األربعاء وبعد 
غــد الخميس خــالل الجلســتني االعتياديتــني الرابعة 
والخامســة لدور االنعقاد السنوي الثاين (٢٠١٦-٢٠١٧) 

من الفرتة الثامنة.
جــاء ذلك خــالل اجتامع اللجنــة الدوري الثــاين لدور 
االنعقاد السنوي الثاين (٢٠١٦-٢٠١٧) من الفرتة الثامنة 
(٢٠١٥-٢٠١٩) برئاسة ســعادة خالد بن يحيى الفرعي 
رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

ويشــتمل البيــان عىل خمســة محــاور متنوعة؛ وهي 
سياســات التعليم العايل يف الســلطنة، واالسرتاتيجيات 
التطبيقيــة،  العلــوم  وكليــات  الخمســية،  والخطــط 
والتعليــم العــايل والخــاص، ومحور اإلســكان الطاليب 
يف مؤسســات التعليم العــايل التابعة للــوزارة. وخالل 
االجتامع، استعرضت اللجنة أسئلتها التحرضية املتعلقة 

مبوضوعات محاور البيان. 
وناقش أعضاء اللجنة مدى صحة األخبار املتداولة حول 
العجز املايل إلحدى الجامعات الخاصة يف السلطنة وعدم 
قدرتها عىل ســداد مســتحقات موظفيها، مســتعرضني 
كذلك تعديالت اللجنة الفنية للدراســات عىل دراســة 
واقع الكليات والجامعات الخاصة يف السلطنة، ودراسة 

أوضاع املدارس الخاصة يف السلطنة.
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ُصور - َحَمد العلوي 
مْت املديريــة العامة للتنمية االجتامعية  نظَّ
مبحافظتي جنــوب وشــامل الرشقية، حفل 
ختــام الفعاليــات والربامج واألنشــطة التي 
صاحبــْت االحتفال باليــوم العامين للتطوع، 
وذلك بقاعة الهنــاء بجمعية املرأة العامنية 
بصور، تحت رعاية ســعادة الشــيخ عبدالله 
بن ســامل بن مستهيل شامس محافظ جنوب 
الرشقية، وبحضور ســعادة الشيخ سعيد بن 
محمد الســناين عضو مجلس الشورى ممثل 
واليــة صور، والشــيخ أحمد بن ســعيد بن 
محمد املقبــايل مدير عــام املديرية العامة 
للتنمية االجتامعية بجنوب وشامل الرشقية، 
وعدد من املســؤولني مبختلف املؤسســات 
الحكومية والخاصة واألهلية ومشايخ وأعيان 

الوالية.
وبــدأت فعاليات االحتفــال بكلمة املديرية 
ألقاهــا محفوظ بن مبــارك العلوي إخصايئ 
مجالس ولجان التنمية االجتامعية باملديرية؛ 

رحب فيها بالحضور.. وأشار إىل أنَّ السلطنة 
تزخر بالكثري من األمثلــة املرشفة واملتميزة 
للتطوع والبذل والعطاء يف مختلف املجاالت. 

وأضاف بــأنَّ املديرية قامــت بالتعاون مع 
عدد مــن الجهــات ذات االختصــاص ومع 
املتطوعني الخرييني بتنفيذ العديد من الربامج 

واألنشــطة الخريية والتوعويــة املختلفة يف 
إقامة الندوات ومعسكرات العمل الشبابية 
وحمــالت النظافــة واملعارض والرســومات 

الجداريــة الهادفة..وغريها مــن الفعاليات، 
التي أظهــرت تعاونا مثاليا بني كافة الجهات 
وبينت مدى اســتعداد املجتمعــات للبذل 

والعطــاء؛ وذلــك مبــا يتوافــر مــن طاقات 
وإبداعات خالقة، وقد شملت هذه األنشطة 
العديد من قرى الوالية مبا فيها نيابتا طيوي 
ورأس الحد، كام كان للملتحقني مبركز الوفاء 
التطوعــي مــن ذوي االحتياجــات الخاصة 
مشــاركات متميزة ال تقل عامَّ قدمه أمثالهم 
من األســوياء، ُمقدمني الشكر الجزيل لكافة 
الجهــات واملؤسســات الحكوميــة واألهلية 
والخاصــة ولكافة األفراد الذين شــاركونا يف 

اإلعداد والتنظيم والتنفيذ.
ــن االحتفــال تقديــم نشــيد ألطفال  وتضمَّ
مركز الوفــاء لتأهيل املعاقني بصور وقصيدة 
شــعرية وعرضا للفعاليات واألنشــطة التي 
نفذتهــا املديرية خالل الفرتة من ٣٠ نوفمرب 
إىل الخامس من ديســمرب، وشــملت ندوات 
توعويــة ومحــارضات ومعســكرات عمــل 
م عــرض لتجربة  وحمــالت نظافة، كــام قدِّ
فريــق «ســوى نبنــي» التطوعــي، وبعض 
الفنون الشــعبية لفرقة «األجيــال»، ثم قام 

سعادة راعي املناسبة بتكريم املشاركني.
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مسقط - يونس العنقودي 
ــنْت وزارة الرتبية والتعليم، صباح أمس  دشَّ
اإلثنني، جائزة البحوث واالبتكارات يف مجال 
املياه (املبتكر الناشئ)، والتي يأيت تنفيذها 
يف ضوء اعتامد املقام السامي ملوالنا حرضة 
ــلطان قابــوس بن  صاحــب الجاللــة السُّ
ســعيد املعظم -حفظه الله ورعاه- للخطة 
التنفيذية لتوصيــات الندوة الثالثة لكرايس 
لطان قابوس العلمية املنعقدة بجامعة  السُّ
طوكيو اليابانية، والتي كانت بعنوان «إدارة 

موارد املياه لتنمية ُمستدامة».
رََعــى حفل التدشــني ســعادة ســعود بن 
ســامل البلويش وكيل وزارة الرتبية والتعليم 
للتخطيط الرتبــوي وتنمية املوارد البرشية، 
وذلك مبكتب سعادته يف ديوان عام الوزارة 

مبرتفعات املطــار، بحضــور الدكتور عبيد 
بن محمد الســعدي مدير دائــرة الربامج، 

والدكتورة جميلة بنت عيل الهنائية مديرة 
قطــاع البيئــة واملــوارد الحيويــة مبجلس 

البحث العلمي، وعزاء بنت حمود الحارثية 
مدير عام مســاعد لشؤون تقويم التحصيل 
الدرايس، ومياء بنت سعيد العزرية مكلفة 
بأعــامل مديــر دائــرة التنميــة املعرفيــة 
والدراســات الدولية، ويوســف بن ســيف 
العامــري رئيــس قســم التنميــة املعرفية 
باملديريــة العامة للتقويــم الرتبوي بوزارة 

الرتبية والتعليم.
ويف هذا الصدد، قال سعادة وكيل الوزارة إنَّ 
الجائزة ُمشــرتكة بني وزارة الرتبية والتعليم 
ومجلــس البحث العلمي ومركز الســلطان 
قابــوس العايل للثقافة والعلوم، وقد جاءت 
يف إطار املناقشات التي متت سابقا للخطة 
التنفيذية لتوصيــات الندوة الثالثة لكرايس 
لطان قابوس العلمية وتحديداً يف مجال  السُّ
املياه؛ حيــث أقرت هيئــة مجلس البحث 

العلمي إنشــاء برنامج «إسرتاتيجي لبحوث 
امليــاه» يتــم من خاللــه تنفيــذ توصيات 
الندوة املرتبطة ببحوث املياه واســتحداث 
جوائــز لهــا، وأقــرت اللجنة اإلعــالن عن 
(جائــزة البحــوث واالبتــكارات يف مجــال 
املياه)، بحيث تشتمل فئة االبتكارات لفئة 
املبتكر الناشئ لتشــجيع الطلبة والطالبات 
عىل االبتكار، وتكون إدارة وتقييم إجراءات 
التنافــس عليها من خالل برنامــج التنمية 
املعرفيــة بــوزارة الرتبية والتعليم بشــكل 
ســنوي. وأضــاف ســعادته بــأنَّ الجائــزة 
تستهدف غرس الوعي لدى طالب الصفوف 
من العارش حتى الثاين عرش، بأهمية املياه، 
والحفاظ عليها، وتطوير مصادرها، وتشكيل 
ثقافة ابتــكار خاصة مبوضوع املياه ســواء 
كانــت ابتكارات كأفكار أو أجهزة أو برامج 

مــن الطالب، وتعزيــز دور البحث العلمي 
واالبتــكار يف إيجــاد الحلــول لقضايا املياه 
ورفع الوعي مبجــاالت إدارة املوارد املائية. 
مشريا إىل أنَّ املهلة الزمنية املمنوحة للتقدم 
للجائزة خالل ديسمرب الجاري وحتى نهاية 
ينايــر املقبل، فيام ســيتم يف شــهر مارس 
تكريم الفائزيــن من الطلبــة يف احتفالية 

السلطنة باليوم العاملي للمياه.
وأوضــح أنَّ هذه الجائــزة تتضمن ٥ مراكز 
للتنافــس عليهــا؛ حيــث ســيحصل الفائز 
باملركــز األول عــىل جائــزة نقديــة قدرها 
١٢٠٠ ريــال عــامين، فيام ســيحصل الفائز 
باملركز الثاين عىل جائزة قدرها ١٠٠٠ ريال 
عامين، والفائز باملركز الثالث سيحصل عىل 
٨٠٠ ريال عامين، واملركزين الرابع والخامس 

٥٠٠ ريال عامين. 

ؤية  مسقط - الرُّ
قال هالل بن َحَمد األزيك مدير دائرة الدراسات 
العليا بوزارة التعليم العايل، أنَّه سيتم قريبا اإلعالن 
عن الدفعة الثانية مــن بعثات الربنامج الوطني 
للدراســات العليا للعام األكادميي ٢٠١٨/٢٠١٧. 
مشــرياً إىل أنَّ لجنة تظلامت الربنامج انتهت من 
مراجعــة الطلبات.. وأضاف بــأنَّ اللجنة أعلنت 
انتهاء مراجعــة الطلبات التظلــم املقدمة إليها 
من املســجلني لبعثات الربنامج للعام األكادميي 

٢٠١٧/٢٠١٦، والتــي بلغــت ١٦٣ تظلام؛ منها: 
٢٥ تظلام ملرحلة الدكتوراه، و١٣٨ تظلام ملرحلة 
املاجســتري، وقد بلــغ عدد التظلــامت التي تم 
قبولها الســتيفائها كافة الرشوط ٦ فقط. وأشار 
إىل إمكانيــة قيــام املتقدمني للتظلــامت بزيارة 
نظام القبول للدراسات العليا باملوقع اإللكرتوين 
ملركــز القبول املوحد؛ حيث يتعنيَّ عليهم إدخال 
اســم املســتخدم وكلمــة الــرس الخاصــة بهم 
-واملســتخدمة سابقاً أثناء التســجيل- ليتمكنوا 
من التعرف عىل نتائج تقدمهم لهذه التظلامت.

مقشن - حامد الشنفري 
قام ســعادة الدكتور حمود بن خلفان الحاريث وكيل 
وزارة الرتبية والتعليم للتعليم واملناهج، أمس، بزيارة 
تفقديــة لعدد من مــدارس محافظة ظفــار، ُيرافقه 
عدد مــن املســؤولني اإلداريني والرتبويني. وشــملت 
الزيارة كالٍّ من مدارس املنادر ومندر الظبيان يف والية 
مقشــن، إضافة إىل مدرسة املشــاش؛ بهدف الوقوف 
عــىل احتياجات املدارس من حيــث الكوادر البرشية 
واملرافــق املدرســية والوســائل واألجهــزة التعليمية 
بهــا.. تمَّ خــالل الزيــارة االلتقــاء بأعضــاء الهيئتني 
اإلدارية والتدريســية وأولياء األمور ومناقشــة معهم 

املستجدات املرتبطة بالعملية التعليمية. 

ؤية- فايزة الكلبانية الرُّ
عقــدْت لجنة تحكيم «جائزة الرُّؤية ملبادرات 
الشــباب» يف نســختها الرابعة، مبقر الجريدة 
الرئيــيس بالقــرم، اجتامعــاً ملتابعــة أعــامل 
املشــاركني بالجائزة، والذين بلغ عددهم ٤٤٥ 
مشــاركاً يف فروع الجائزة الثامنية لهذا العام؛ 
حيــث تم تبادل اآلراء ووجهــات النظر حول 
األســامء النهائيــة املرشــحة للفــوز مبجاالت 
الجائــزة؛ وتــمَّ ترشــيح ٥ مشــاركني يف كل 
مجــال؛ يتوَّج ٣ فائزين منهــم باملراكز الثالثة 
األوىل، فيام يحصل الفائــزان باملركزين الرابع 

والخامس عىل جوائز تقديرية.
ر اإلعالن عــن أســامء الفائزين  ومــن املقــرَّ
مــه جريدة  وتتويجهــم يف حفــل تكريم تنظِّ
ؤيــة؛ مســاء األحــد املوافق ١٨ ديســمرب  الرُّ
الجــاري، بفنــدق جراند ميلينيــوم، وبرعاية 
حرصيــة مــن رشكــة أوكســيدينتال «أوكيس 
مو السيد  عامن». وسرَيَْعى الحفل صاحب السُّ
كامل بن فهد بن محمود آل ســعيد مســاعد 
األمــني العــام مبكتب نائــب رئيس الــوزراء 
لشــؤون مجلس الوزراء؛ حيــث يتخلل حفل 
هذا العــام افتتاح معرض اإلبــداع واالبتكار، 
والــذي يضــم معروضــات ١٥ مبتكــراً مــن 

املشاركني يف الجائزة.

حــرض اجتامع لجنــة التحكيم -الذي ترأســه 
اُملكــرَّم حاتم بن حمد الطــايئ رئيس التحرير 
واملرشف العام عىل الجائزة- الدكتور أرشف بن 
طالب الهنــايئ عضو لجنة التحكيم عن مجال 
االبتــكارات العلمية (اإللكرتونيات)، والدكتور 

سليامن الهاشــمي عضو لجنة التحكيم ملجال 
االبتــكارات العلمية (الطاقــة املتجددة)، إىل 
جانب عــيل الغــداين وبدر الحبــيس عضوي 
لجنة التحكيم عن مجــال االبتكارات العلمية 
(الروبــوت)، وعبدالله خميــس البلويش عضو 

لجنة التحكيم ملجال اإلعالم الرقمي، وعبدالله 
البحــراين عضــو لجنــة التحكيم عــن املجال 
الرقمــي، وحمد بن صالح املخيني عضو لجنة 
التحكيم عن املجال التطوعي وخدمة املجتمع، 
والدكتــور محمد اليحيايئ عضو لجنة التحكيم 

عن مجال الثقافــة واآلداب (القصة القصرية)، 
وهيام الشــاميل وأمل الرئيســية عضوتا لجنة 
التحكيــم عن مجال الفنــون (تصاميم مطورة 

للزي العامين التقليدي).
 وكشــف أعضــاء اللجنة خــالل اجتامعاتهم 
األخرية عن املتأهلني الخمســة يف كل مجال.. 
ففي مجال االبتكارات العلمية (اإللكرتونيات)، 
تأهل كلٌّ من: ساعة اإلنذار، وشاحنة الرصف 
اآليل، ومســند كتب إلكــرتوين، وجرس التنبيه 

.painless biopsyالذيك، و
(الطاقــة  العلميــة  االبتــكارات  مجــال  ويف 
 ،Electric power املتجددة)، تأهــل مرشوع
 Water &واملكيــف الفخاري الصحــراوي، و
Electricity from Wind Energy، ومحطة 
 ECOتعبئــة الوقــود بالطاقة الشمســية، و

.waiting station
ويف مجال االبتــكارات العلميــة (الروبوت)، 
تأهل مرشوع نقي، ومرشوع مدرســة املهلب 
بن أيب صفرة لرســكلت األكياس البالســتكية، 
والطائــرة دبــور (طائرة رباعية بــدون طيار 
بتقنية الواقــع االفرتايض)، واالبتكار - مرشوع 
بالد، والتحكم بالروبــوت عن طريق الصوت 

.(voice controlled robot)
ويف مجــال الثقافة واآلداب (القصة القصرية)، 
تأهلت كلٌّ من زهرة ســعيد عامر الراســبية، 

وعاليــة بنــت ســعيد الرواحيــة، ويونــس 
بن مرهــون البوســعيدي، ومنذر بــن خالد 

السعيدي.
ويف مجــال الفنــون (تصاميــم مطــورة للزي 
العــامين التقليدي)، تأهلت رؤى بنت ســامل 
الرحبيــة، وآمال بنت زايــد الهنائية، وفاطمة 
الوهيبية، وأمل بنت عبد الله الفارسية، وسمر 

بنت سامل الرئيسية.
ويف مجــال اإلعــالم الرقمــي، تأهــل كل من 
و  ،Oman_travelerو  ،OmanCareers
و  ،broadcast_alalawiو  ،Insta٨oman

.Omanfriends
ويف املجال الرقمي، تأهــل موقع بوابة كفالة 
األيتــام، وموقع وتطبيــق املرشــد املهني، و

E-checker، وموقــع تجــوال ٣٦٠ لخدمات 
الواقع االفرتايض، وتطبيق تدريبي.

ويف مجــال العمل التطوعي وخدمة املجتمع، 
تأهل مرشوع الحقيبة املدرسية، وطموح من 
أجل التميز، وســوا نبني التطوعي، واملرشوع 
القــرايئ «الربميــي تقــرأ»، وحفــظ النعمــة 

التطوعي.
ُيشــار إىل أن ترتيب األسامء يف كل مجال غري 
مرتبــط برتتيــب املراكز، حيث ســيتم إعالن 
الفائزين باملراكز األوىل والحاصلني عىل جوائز 

تقديرية خالل حفل تسليم الجوائز.

هالل األزيك

مسقط - الُعامنيَّة
بدأْت، أمس اإلثنــني، أعامل امللتقى الثاين 
مه مجلس  لرؤساء أقسام التنفيذ الذي ُينظِّ
الشــؤون اإلدارية للقضــاء؛ بهدف تطوير 
مجــاالت تنفيذ األحكام وصقــل التجربة 
العمليــة لإلجراءات التنفيذية، ويســتمر 
حتى اليــوم. رََعى افتتاح أعــامل امللتقى 
فضيلة الشيخ خالد بن راشد املنوري نائب 
رئيس املحكمة العليا األمني العام ملجلس 
الشــؤون اإلدارية للقضــاء؛ وذلك بفندق 

مجان.
وألقــى فضيلة الشــيخ القــايض مازن بن 
ســعود املعــرشي رئيــس اإلدارة العامــة 
لشــؤون التنفيذ، كلمــة اإلدارة؛ قال فيها: 
«إن افتتاح امللتقى الثاين لرؤســاء أقســام 

التنفيــذ جاء ترجمــة لتوصيــات «ندوة 
تنفيــذ األحــكام والســندات بــني الواقع 
والطمــوح»، والتي كرســت فكرة التعليم 
املســتمر من أجل رفع مســتوى العنرص 
البــرشي يف اإلدارة. وأضاف بــأنَّ امللتقى 
يسلط الضوء عىل إجراء مهم للغاية وهو 
الحجز العقاري باعتبــاره صورة من صور 
الحجز عــىل أمــوال املدين حيــث نظم 
املــرشع العامين هــذا اإلجــراء مبجموعة 
من القواعــد اإلجرائية من خــالل قانون 
اإلجــراءات املدنية والتجاريــة من املادة 
(٣٧٩) إىل املادة (٤١٠)؛ حيث تحمل هذه 
النصــوص يف طياتها توازًنــا بني مصلحتني 

مصلحة الدائن ومصلحة املدين.
وأشــار إىل أن وزارة اإلســكان هي الجهة 
املناط بها تســجيل العقارات يف السلطنة 

ولديهــا أمانــة ُتعنى بهــذا اإلجــراء؛ لذا 
فــإنَّ قانون اإلجراءات املدنيــة والتجارية 
رســم بعض مظاهر التعاون بــني الوزارة 
واملؤسسة التنفيذية متثل يف الجهة املناطة 
بهــا االســتعالم عــن العقــارات اململوكة 
التنبيــه  تســجيل  إىل  إضافــة  للمديــن، 
العقاري الــذي يصبح فيه العقار محجوزًا 
حجــزًا تنفيذًيا وترتــب عليه اإلفصاح عن 
أســامء أصحــاب الحقــوق عــىل العقار 
املذكوريــن يف الصحيفــة العقارية إضافة 
إىل تســجيل البيع العقاري وإن مشاركتها 

اليوم يف امللتقى ذات أهمية كبرية.
ويهــدف امللتقى -الذي يتنــاول موضوع 
«الحجز العقاري إجراءاته وتحدياته»- إىل 
توحيد إجراءات التنفيذ لدى جميع أقسام 

التنفيذ باملحاكم االبتدائية.



متابعات04

انترشت الجمعيات الخريية والفرق التطوعية يف السلطنة انتشارا كبريا حتى كادت 
املجموعات يف وسائل التواصل االجتامعي متثل فرقاً تطوعية وخريية، وهي ظاهرة 
يف ظاهرهــا صحية وبها الخري والصالح والفالح ولكن ما خفي من أهدافها يجعلنا 
نراجــع أنفســنا تجاهها، فكرثتها بدون ضوابط وأســس تجعل بعض من أسســها 
ينحرف بها إىل تحقيق مصالح شــخصية وفئوية وقبليــة ومالية وانتخابية وغريها 

من املصالح.
 مئــات إذا مل تكن آالف من هذه الفرق الخريية والتطوعية ظهرت عىل الســطح 
نتيجــة تشــجيع الحكومة للعمــل التطوعي مــن خالل تخصيص جائــزة للعمل 
التطوعي من لدن املقام الســامي إىل جانب تخصيص يوم الخامس من ديســمرب 
مــن كل عام يوماً عامنيــاً للتطوع، كل هذا إىل جانب الفطرة الطبيعية للشــعب 
العــامين وحبه العميق لفعل الخري والتطــوع من أجل مجتمعه جعل هذه الفرق 

والجمعيات تظهر بشكل كبري جًدا.
وإن كان هنــاك فرق بني العمل التطوعي وبني الجمعيــات الخريية إال أّنها تتفق 
جميًعا يف رضورة أن يكون لها أســس وضوابط تحكمها وتعمل عىل ترسيخ دورها 
بشكل قانوين ورسمي ويكون لها مكان ُمحدد وأشخاص مسؤولون عنها معروفون 
لدى املؤسســة الحكومية املختصــة ولدى املجتمع حتى يعمــل الجميع يف النور 
بعيًدا عن مزالــق الظالم الذي عانت منه دول أخرى فتحت املجال عىل مرصاعيه 

يف هذا الجانب دون أن يكون هناك رقيب أو حسيب.
إّن العمل بدون رقيب وال حسيب يجعل فرقاً تطوعية وخريية تظهر يومًيا وبكرثة 
يف الواليات كام تظهر الحشــائش بعد نزول األمطار، البعض منها يســتمر ويقاوم 
ويطالب باالعرتاف به من قبل وزارة التنمية االجتامعية والجهات املختصة األخرى 
بعد أن يقدم أعامالً تليق بعمل الخري والتطوع يف السلطنة، والبعض منها تختفي 
بعــد فرتة وجيزة وال نرى من مالمحها إال اليباس الذي نراه يف الحشــائش بعد أن 
تحرقها الشــمس والبعض اآلخر يتقدم خطــوات ويرتاجع مثلها نتيجة عدم وجود 
الدعم املايل املناســب وعدم تحقيق األهداف املرجوة والبعض منها ال يزال صامداً 

بخجل.
 وهــذه املواقف كلها تجعلنا نتســاءل إذا كانت هذه الفــرق الخريية والتطوعية 
قصدت وجه الله واإلخالص يف تقديم الخري ألبناء هذا املجتمع، ملاذا ال نرى اتحادا 
عامــا يجمع هذه الفرق؟ وملاذا ال تتجمع الفرق املوجودة يف والية واحد يف فريق 
واحد سواء كان خريياً أو تطوعياً ذا طابع عميل أو ذا طابع مايل؟ وملاذا نجد هناك 
تنافســاً بينها؟ وملاذا هذا التنافس يف بعض األحيان ال يكون رشيفاً وإمنا لتعصبات 
قبلية أو فئوية أو ثقافية أو فكرية؟ وغريها من األســئلة املرشوعة واملطروحة من 

قبل املجتمع واملتابعني للعمل التطوعي والخريي يف السلطنة. 
 إّن االحتفــال باليوم العامين للتطوع فرصة مواتية لطــرح فكرة اتحاد عام لعمل 
الفــرق الخريية والتطوعية يتفــرع من هذه االتحاد العام فــرق خريية وتطوعية 
متوحــدة يف كل واليــة فاالتحاد دامئاً قوة والفرقة تشــتت وضيــاع للجهود، أؤكد 
لجميــع اإلخــوة واألخوات يف هــذه الجمعيات والفرق أنــه يف حال حدوث ذلك 
ســيكون هناك توافق حكومــي ومجتمعي عىل عملهم وســتكون الرؤية واضحة 
واألهداف ستتحقق بسهولة وسينترش العمل الخريي والتطوعي أكرث وأكرث مام هو 

حاصل اآلن من تشتت وفرقة وتنافس غري رشيف.
 واعلمــوا أن املجتمعات ال ترقى وال تتطــور إال بالعمل التطوعي والخريي خاصة 
وأننا أمة مسلمة أمرنا اإلسالم بهذا وحثنا عىل التكافل والتعاون والتآزر واإلحساس 
باليتيم والفقري واملســكني والوقوف مع املحتاج وكبار الســن واألطفال وحثنا عىل 
عــامرة األرض وبنائها لكن البــد أن يكون هذا العمل خالصاً لوجه الله ســبحانه 
بعيًدا عن الرياء والسمعة واألهداف الخفية والخطط املسمومة فالنور أبلج وضوء 
الشــمس ال يحتاج إىل دليل، فتوحدوا عىل كلمة ســواء وانفعــوا مبالكم وعملكم 
أمتكــم ومجتمعكم ووطنكم فيد الله مــع الجامعة وال يأكل الذئب من الغنم إال 

القاصية، ودمتم ودامت عامن بخري.

خالد الخوالدي
Khalid1330@hotmail.com

الثالثاء ٦ من ربيع األول ١٤٣٨هـ  املوافق ٦ ديسمرب ٢٠١٦م - العدد رقم ٢٠١٠

إبراء- الرؤية 
احتفلــت وزارة الصحة أمس اإلثنــني  بتخريج دفعة 
جديــدة من طلبــة وطالبات معهد إبــراء للتمريض 
مبحافظة شــامل الرشقية والبالــغ عددهم  ٣١ طالبا 

وطالبة ميثلون الدفعة العرشين من طلبة املعهد.
رعى الحفل ســعادة الشيخ يحيى بن حمود املعمري 
ـ  محافظ شامل الرشقية ـ  بحضور عدد من أصحاب 
الســعادة والة املحافظــة وأعضاء مجلس الشــورى 
بالواليات وعدد من املسؤولني الحكوميني من مدنيني 
وعســكريني وأولياء أمــور الطلبة وجمــع  غفري من 

املدعوين.
وأشــارت الدكتورة هدى أبو حمدة – عميدة املعهد 
– يف كلمتها إىل مســاعي وزارة الصحة لتنمية املوارد 
البرشيــة من خــالل إنشــاء الكثري من املؤسســات 
التعليميــة الصحية يف مختلــف محافظات ومناطق 
الســلطنة؛ متطرقة إىل الدور البارز الذي يلعبه معهد 

إبراء للتمريض يف تنمية املوارد البرشية عىل مستوى 
محافظة شامل الرشقية.

وقالــت عميــدة املعهد إّن عــدد الخريجني بلغ منذ 
إنشــاء املعهد عــام ١٩٩٣ وحتــى اآلن ٦٨٣ خريجا 
وخريجــة، معظمهم التحقوا بالعمل يف املؤسســات 
الصحيــة باملحافظة، ونســبة التعمني بلغت مبختلف 
مســتويات الرعاية الصحية باملحافظــة ٦٨٪ مقارنة 

بنسبة ٦٪ فقط قبل تخريج الدفعة األوىل عام ١٩٩٦.
وجهــت الدكتورة الشــكر لكافة العاملــني باملديرية 
العامــة للخدمات الصحية مبحافظة شــامل الرشقية 
واملديريــة العامة لتنمية املوارد البرشية عىل دعمهم 

ملسرية املعهد، وتذليل الصعاب التي واجهته.
وألقــى الخريج عامر الحاريث كلمــة نيابة عن زمالئه 
قــال فيها: البد لنــا يف هذا اليوم من تقديم الشــكر 

الجزيل لوزارة الصحة عــىل كل الجهود التي بذلتها، 
مبعاهــد الخري والعطاء وما قــد وفرته من إمكانيات 
عظيمــة، ســاعية للرقي مبســتوى التعليــم العلمي 
والعميل. كام ال ننىس أساتذتنا األجالء وما بذلوه من 
أجلنا؛ حيث فتحوا أمامنا آفاقاً واســعة اكسبتنا علاًم 
وأدباً ومعارف وفق أحدث املســتجدات وعرب أحدث 

النظم.

مسقط - العامنية 
تنظــم وزارة الرتبيــة والتعليم مســاء اليوم مهرجان 
اإلنشــاد الوطنــي الطــاليب ”بقلمي وبصــويت أعزز 
انتاميئ“ تحت رعاية معايل السيد سعود بن هالل بن 
حمد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط بقاعة 

عامن بفندق قرص البستان.
ويتضمــن برنامج الحفــل اللوحــة الرتحيبية، وكلمة 
الــوزارة، وعرض األعــامل الفائزة يف املجــال املبتكر، 

واألعامل الفائزة يف املجال الرتايث.
تهدف املســابقة إىل تغذية الشعور باالنتامء للوطن 
والوالء للقائد حرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس 
بن ســعيد املعظــم -حفظه اللــه ورعــاه-  والفخر 
مبايض هذا البلد العريق وحــارضه املرشق، واالعتزاز 
مبقدســاته، وبث روح التنافــس والحامس يف نفوس 
أبنائــه. كام تتمحــور األهــداف العامة للمســابقة 
يف صقــل مهــارات املبدعــني أدبًيا وتنميــة ملكات 
اإلبداع لــدى املجيدين منهم، وغرس الوعي واليقظة 
والحامس يف نفوســهم، وترســيخ قيم االنتامء للوطن 
واالعتــزاز برمــوزه عن طريــق اإلبــداع األديب الذي 

يجسد مشــاعرهم وأحاسيســهم الوطنية، واكتشاف 
جيل مبدع من الطلبة يف مجال نظم الكلمة الوطنية 
وتلحينهــا وأدائهــا، وتبني املجيدين منهم. وتشــمل 
املســابقة مجالــني، يتضمــن املجــال األول األعامل 
املبتكرة، مــن خالل تقديم كلامت القصائد الفصيحة 
والعامية برشط مراعاة تركيز الكلامت عىل اسم عامن 
واسم جاللة السلطان - حفظه الله ورعاه- وأن تعزز 

قيــم املواطنة واالنتامء للوطن والوالء للقائد املفدى، 
كام يجب مراعاة أن ُتلحــن الكلامت بألحان مبتكرة 
مل يســبق تقدميها يف أّي مناســبة، أما املجــال الثاين 
فيتضمن األعــامل الرتاثية، حيث تتطرق كلامت هذا 
املجال إىل أحد الفنون الشــعبية اُملغناة مثل العازي، 
والرزحــة، والهبــوت، والربعة، والندبــة، وغريها من 

الفنون.

مسقط – الرؤية 
بــدأت وزارة الخدمــة تنفيذ برنامــج تدريبي تحت 
عنوان «التميز يف خدمة املراجعني « وميتد حتى٨ من 
ديســمرب الجاري مبنتجع صور بيتش هوليدي بصور، 
ويســتهدف الربنامج موظفي ومديري أقسام خدمة 

العمالء وأقسام العالقات العامة.
ويهــدف الربنامــج إىل التعــرف عــىل أرسار التميــز 
الحقيقيــة يف خدمة العمــالء يف القطــاع الحكومي 
الخدمــي، وبناء القدرة عىل تقييم مســتوى الخدمة 
املتميــزة يف أي وزارة أو هيئــة حكومية، ومامرســة 
مهارات تقديم الخدمة وفق نظرية التقديم املرسحي 
للخدمــة، وإعداد موظفــي الخط األمامــي، وتنمية 
مهارات مقدمي الخدمة يف التواصل مع العمالء، وفن 
التعامل مع غضب العميل وتحويل املشاكل إىل فرص 
للــوالء، وتطبيق مهارات خدمــة العميل عرب الهاتف 
وأرسارهــا، وفهــم طبيعة شــكاوى العمــالء وتقليل 

العوائق التي متنع العميل من الشكوى.
ويســلط الربنامج الضوء عىل عدد من املحاور الهامة 
منها التعرف عىل املفاهيم الرئيســية لخدمة العمالء، 

ومستويات الخدمة عاملياً، واإلطار الفكري واملنهجي 
لنموذج التقديم املرسحي للخدمــة املتميزة، وأنواع 
العمــالء الداخليــني والخارجيني، ومراحل اســتهالك 
الخدمــات وكيفيــة التعامل مــع كل خدمة، ومناذج 

وأساليب قياس رضا العميل.
كام يشــتمل الربنامج عــىل العديد مــن التطبيقات 
والتامريــن الجامعيــة لتعريــف املشــاركني بأهــم 

املفاهيم واألساليب لتحقيق التميز يف خدمة العمالء، 
ولقياس معدل رضا العميل.

ويــأيت تنفيــذ هــذا الربنامــج يف إطار الجهــود التي 
تقــوم بها الوزارة يف تعزيــز وتنمية مهارات وقدرات 
موظفيها يف جميع املجاالت بغية إكسابهم املزيد من 
املهــارات الوظيفية لالرتقاء بــأداء املوظف وتطوير 

األداء املؤسيس.

مسقط – الرؤية 
انطلــق أمس اإلثنني معــرض الكتاب بكليــة العلوم 
الرشعية يف نســخته الثالثة وذلــك بعد النجاح الكبري 
الــذي حققه املعرض يف نســختيه الســابقتني، حيث 
بلــغ عدد الجهات املشــاركة يف نســخة هــذا العام 
اثنتي عرشة جهة حكوميــة وخاصة تأيت يف مقدمتها 
مشــاركة مميزة لــوزارة الرتاث والثقافــة وذلك من 
خالل ركنني؛ اهتــم األول بعرض عدد من اإلصدارات 
الحديثة للوزارة وتوىل الركن الثاين التعريف مبا تضمه 
الوزارة من كنوز مخطوطة ملؤلفني عامنيني، وشــارك 
أيضا كل مركز الدراســات العامنية بجامعة السلطان 
قابوس واملنتدى األديب، بعدد من الدراسات والبحوث 

والندوات التي نظمتها كلتا املؤسستني.
وعىل صعيد دور النرش العامنية شاركت مثاين مكتبات 
محلية هي: مسقط، والجيل الواعد، ومشارق األنوار، 
والطالئــع، والهــالل، والصحــوة، والســيدة فاطمة 
الزهــراء، والنادي العلمي مبركــز مواهب، إضافة إىل 

جمعية الرتاث بالجمهورية الجزائرية الشقيقة.
وقد تنوعــت املعروضات املقدمة يف املعرض لتغطي 

كل مــا يحتاجه الطلبــة والجمهور بشــكل عام، من 
حيث الكتب الرشعية والدراســات العلمية والفكرية 
والتاريخيــة واألدبيــة والبحــوث والكتــب املتعلقة 
مبــا يختص باملــرأة والطفل والرتبيــة وغريها، إضافة 

إىل عــدد من األجهــزة وبرمجيات العلــوم واأللعاب 
التعليمية، حيث تســعى املكتبات املشاركة إىل توفري 
كل ما من شــأنه تغذية الجوانــب العلمية والفكرية 

لدى زوار املعرض.

ؤية  مسقط - الرُّ
بــدأْت إدارة التخطيط والتدريب ببلدية مســقط 
تنفيذ برنامج «تحســني خدمة املراجعني»، مبشاركة 
٣٣ موظفــا وموظفة من ُمختلف إدارات ومديرات 
البلديــة العاملــني يف مجــال خدمــة املراجعــني 
واملســتفيدين؛ وذلــك خــالل الفرتة مــن ٤ إىل ٨ 
ديســمرب الجاري، ويحــارض يف الربنامــج د. محمد 

الجابري.
ويهــدف الربنامــج إىل التعريــف مبفهــوم العناية 
الشــاملة باملراجعــني وأهميتهــا، وتنميــة مهارات 
التعامل معهم، وتزويد املشاركني بعنارص وأساليب 
التميــز يف خدمــة املراجعــني والعمــل الجامعي، 
وتنمية مهارات خدمة املستفيدين واالتصال الفعال 
وإيجــاد األلفــة مع املســتفيدين والجمهــور؛ من 
خــالل التدريب عىل منهجية حديثــة لهذه الغاية، 
ومتكني املشاركني من التعرف عىل األمناط السلوكية 
للمراجعــني، وكذلك قراءة أفكار اآلخرين من خالل 

علم الربمجة اللغوية العصبية.
ويعتمــُد الربنامج عــىل النمط التطبيقــي العميل 

املبني عىل أساس تفاعيل وباستخدام أساليب تعلم 
متنوعة كاملحارضات والعصف الذهني واملناقشات 
والحــوارات التفاعلية، ودراســة حــاالت مختلفة، 
وعــرض منــاذج والعمل بــروح الفريــق وعدد من 

األساليب التي تضمن تطوير مهارات كافة العاملني 
يف مجــال خدمــة املراجعني وتنميتهــا، وتزويدهم 
باملعارف، والخربات، واملهارات الالزمة إلدارة عملية 

خدمة املستفيدين واملراجعني.

صاللة – مسقط – الرؤية 
 أعلنت وزارة الداخلية عن إنشــاء مركزين لالنتخاب 
املوحد مبحافظتي مسقط وظفار النتخابات املجالس 
البلديــة للفرتة الثانيــة، وحددت الــوزارة مقر مركز 
االنتخاب املوحد مبحافظة مســقط  الذي سيكون يف 
والية بورش مبحافظة مســقط مبدرستي العال للتعليم 
األســايس ”للناخبــني“ ، وثريــا البوســعيدية للتعليم 
األســايس ” للناخبــات“ الواقعتني بالقــرب من مركز 
صحي الغــربة، وذلك لناخبي واليات محافظتي ظفار 
ومســندم.  كام حددت الوزارة مقــر مركز االنتخاب 
املوحد مبحافظة ظفار الذي ســيكون مبدرســة النور 
للتعليــم األســايس الواقعة بالقرب مــن مكتب وزير 
الدولة ومحافظ ظفار، وذلك للناخبني والناخبات من 
واليات محافظات الســلطنة فيام عدا ناخبي واليات 

محافظة ظفار.
 وســتفتح مراكــز االنتخــاب املوحد يــوم األحد ١٨ 
ديســمرب املقبل من الســاعة الثامنــة صباحاً وحتى 
الساعة السادسة مساًء من نفس  اليوم، حيث سيديل 
الناخبــون فيها بأصواتهم من خــالل نظام التصويت 

اإللكرتوين. من ناحية أخــرى قامت لجنة االنتخابات 
للمجالــس البلدية بوالية الســيب برئاســة ســعادة 
الشــيخ  إبراهيــم بن يحيــى الرواحي وايل الســيب 
رئيس اللجنة، واملهنــدس  نارص بن عبد الله الغيالين 
مدير عام بلدية السيب رئيس لجنة التنظيم، وشيخة 
بنت عبد الله الشعيبية رئيسة لجنة التصويت عضوا 
اللجنة الرئيســية، مؤخرا  بزيارة تفقدية  ملدرســتي 

كعب بــن زيد والتفــوق للتعليم األســايس باملوالح 
الجنوبية بوالية السيب واللتني تم تخصيصهام ليكونا 
مركزين لالنتخابات الواليــة للمجالس البلدية للفرتة 
الثانيــة، حيــث التقت اللجنــة باملســؤولني بإداريت 
املدرســتني، ووقفت عىل جاهزيتهام واســتعدادهام 
لليوم االنتخايب املوافق األحد ٢٥ ديســمرب الحايل كام 

تفقدت كافة املرافق الخدمية داخل املدرستني . 

8 12

33

مسقط - الُعامنيَّة 
ل ُكتل  أْوَضحْت آخر ُصور األقامر الصناعية تشكُّ
من الســحب املاطرة وســط بحر العرب؛ حيث 
تشــري تحاليل املركز الوطنــي لإلنذار املبكر من 
املخاطــر املتعــددة إىل تحرُّك تلــك الكتل من 
الســحب املاطرة غربا باتجــاه القرن اإلفريقي. 
ومن املحتمل أن تتأثر سواحل محافظتي ظفار 
والوســطى ببعض األمطار املتفرِّقة خالل األيام 

الثالثة القادمة.
ويكــون البحر متوســًطا إىل هائــج املوج عىل 
ســواحل محافظتي ظفار والوســطى من مساء 
يــوم غٍد، ويرتاوح أقىص ارتفاع له بني مرتين إىل 
ثالثة أمتــار. وقد دعت الهيئــة العامة للطريان 
املدين إىل متابعة النرشات الجوية الصادرة عنها 
حــول تطور الحالــة الجوية والتأكــد من حالة 

البحر قبل ارتياده.
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ُعــامن عىل مقربة يف نهاية هذا العام من ُعرس دميوقراطي جديــد يتعلق باختيار أعضاء املجالس البلدية، 
وتوظيفاً للتوجيهات السامية ملوالي حرضة جاللة السلطان قابوس بن سعيد، بشأن مشاركة املواطن الُعامين 
يف التنمية الشــاملة يف البلد، وتأيت هذه املناســبة والوطن يحتفل مبرور ست وأربعني عاماً من عمر النهضة 

املباركة، والتي كانت حافلة باإلنجازات الوطنية يف كافة القطاعات واملجاالت.  
واليــوم الوطــن عىل موعد جديد مع بنــاء منظومة جديدة واختيار الكفاءات الوطنيــة القادرة عىل متثيل 
الشــعب بصورة إيجابيــة ومنهجية ووفقاً ملجموعة من املعايري التي يتــم يف ضوئها اختيار أعضاء املجالس 
البلدية، والتي متثل جزًءا أساســًيا من املنظومة الوطنية، وهي بال شــك يف تجربتها األوىل حققت الكثري من 
النجاحات عىل مستوى الوطن، إذ أثبتت نضج الفكر الدميوقراطي لدى املواطن، من حيث نسبة املشاركة، 
إىل جانــب أّنها أوجدت الرؤية الحقيقية للرشاكة بني مؤسســات الدولة واملواطــن، وذلك برفع التوصيات 

وتقديم املقرتحات واآلراء بكل ما يتعلق باملشاريع التنموية بالبلد.
ويسبق موعد االنتخابات قيام املرشحني بالدعاية االنتخابية والتي يسعون من خاللها  للوصول إىل  الناخبني 
والعمل عىل إقناعهم بأهدافهم وطموحاتهم ورؤيتهم املستقبلية للعمل من أجل ُعامن، وهي متثل ظاهرة 
حضارية تنافســية تســعى إىل إضافة نوع من الحداثة عىل الحركة الدميوقراطية بالبلد، وتأيت هذه الدعاية 
اإلعالمية يف ظل منهجية فكرية حديثة تركز عىل مجموعة من األســس التي يتوجب عىل املرشــح االلتزام 
بها حتى تظهر بصورة أكرث رقياً، وكلام اســتخدم املرشــح أكرث من وسيلة  يف الدعاية كلام كان أكرث قرباً من 
املواطن، مام يجعله يقرتب من تحقيق الحصول عىل أعىل األصوات، وتعترب الدعاية االنتخابية ذات تخطيط 
عــايل املســتوى وتحتاج إىل عمل جاد يهدف إىل توضيح األفكار وتغيــري القناعات واالتجاهات الفردية، لذا 
فــإنَّ هذه الحــراك اإلعالمي هو جزء من نجاح املنظومة الدميوقراطية وهــي ظاهرة إيجابية متثل الطريق 

الحقيقي للوصول إىل صناديق االقرتاع.
وتركز الدعاية االنتخابية عىل مجموعة من األساليب الدعائية والتي يجب أن تستخدم وفقاً لقواعد ووسائل 
وإجراءات الدعاية االنتخابية والتي من خاللها يســعى املرشح للوصول إىل الناخبني، وتتنوع هذه األساليب 
بــني اســتخدام اللوحات اإلعالنية، واســتخدام املواد اإلعالنية (املطبوعات)، واســتخدام شــبكات التواصل 
االجتامعي، ونرش اإلعالنات يف الصحف املحلية، وعقد اللقاءات مع الناخبني، وتأيت هذه الوســائل الدعائية 
كأحــد اإلجــراءات الحديثة والتي ُتعطي العمليــة االنتخابية دعاًم وناجحاً، كام أنَّهــا متثل ظاهرة حضارية 
دميوقراطية تعطي للمجتمع الُعامين فكراً تقدمياً راقياً، يعرب من خاللها عن مستوى تقدمه وتطوره، لذا فإنَّ 
عىل اُملرشحني أن يستخدموا العديد من هذه الوسائل بغية الوصول إىل الناخبني، وكلام كان هناك استخدام 
هــادف وناجح كلام كان أكرث مقدرة عىل إقناع املجتمع بالرؤية وأهداف املرشــحني، لذا فإّن هذه الظاهرة 
تعترب ظاهرة تنافســية إيجابية بني املرشحني للمجالس البلدية، يجب أن تستغل بصورة إيجابية مبا ميكنهم 
من الوصول إىل القناعات الشخصية للناخبني، وعىل املرشح أن يكون واعياً وهادفاً يف رؤيته االنتخابية عىل 
أال تخرج تلك الدعاية االنتخابية عن اختصاصات املجلس، إىل جانب عدم الذهاب بعيداً باملجتمع وتقديم 
الوعــود الواهمة والتي ال تكون بأيديهــم، وهناك قواعد تنظم هذه العمليــة خاصة وأن الحامس الدعايئ 
أحياًنا يكون مؤثراً وقد يذهب باملرشحني بعيداً فالتنافسية يجب أن تكون راقية بأسلوبها ومنطها الحديث.

 ثم إنِّ املســؤولية الوطنية يجب أن تكون حارضُة لدى الناخبني، بحيث يتم اختيار الكفاءات الوطنية التي 
يكون لها التأثريات اإليجابية يف املســرية التنموية، ألننا بحاجة إىل أن يكون املواطن عنرصاً بناًء يقدم الرؤى 
ويبتكر املشــاريع، ويبــدع يف التطوير االقتصادي، ألننــا نعيش مرحلة تعتمد عىل املنافســة والقدرة عىل 
الثبات واالســتمرار يف التطوير، مبا ميكننا يف املســتقبل أن تكون لنا الريادة يف اإلنتاج الصناعي اُملتقدم، لذا 
فإنَّ املواطن يتحمل املســؤولية الكبرية يف اختيار املرشــحني املؤهلني لهذه املناصب الربملانية، ويجب عىل 
الناخبني أن يدركوا جيداً أن تحقيق األهداف الوطنية قائم عىل مدى امتالكهم للمســؤولية الوطنية املناطة 
إليهم الختيار املرشحني وفًقا للمصلحة الوطنية، وعىل العكس من ذلك فاالختيارات التي تأيت نظراً لتأثريات 
معينــة فإنها لن تحقق إال مصالحها الخاصة، وتصبح مصلحــة الوطن ثانوية، حيث البد من تواجد الصورة 
الربملانيــة الحقيقية القامئة عــىل اختيار األكفأ واألجدر بهذا املنصب الوطني، ألننا نعي جيداً أن مســتقبل 
هــذه الوطن قائــم باالعتامد عىل الكفاءات الوطنية فلنكن عند تلك الثقة الســامية يف يوم تاريخي برملاين 

وطني بالدرجة األوىل.

حميد السعيدي
Hm.alsaidi2@gmail.com

وقالــت جوخة بنــت عيل الشــامخية: «ليك يكون 
مرشــح الوالية عضواً فاعــًال - يف البداية - ال بد أن 
يقّيم نفســه هل هو فعــال مؤهل للقيــام بالدور 
املطلوب منه يف حالة وصوله للمجلس، وهل ميتلك 
حضــورا اجتامعياً وقدرات علمية تســانده لتحمل 

مسؤوليته؟».
وأضافت أّنه يجب عىل املرشح أن يضع نصب عينيه 
أّنه ســيحمل أمانة وأن تلك املهمة تكليف وليست 
ترشيف، وبالتايل ال بد أن يؤدي أمانته بعيداً عن أية 
رغبات شــخصية، ومن جانب آخر ينبغي أن يكون 
ملــاًم باختصاصــات املجلس البلــدي، ليتمكن من 
دراســة احتياجات واليته وفقاً لتلك االختصاصات، 
وانطالقــا منها يعّد خطة مدروســة وواضحة يحدد 
فيهــا الجوانــب التنمويــة التــي تحتاجهــا واليته 
مدعومة باملقرتحات والتوصيات التي سيوجهها إىل 
الجهات املعنية مبا يتالءم مع اختصاصاتها ولوائحها 

القانونية.
وأشارت إىل أنَّ أهم الجوانب التي يجب أن يعتمد 
عليها املرشــح تســويق نفســه إعالمًيا عرب وسائل 
التواصل املسموح بها يف فرتة الرتشح، فال يخفى عىل 
أحــد يف وقتنا الراهن أهميــة التقنيات الحديثة يف 
إيصال املعلومة وتقريب املسافات، وبإمكان املرشح 
استغالل الوســائل األكرث انتشاراً وتداوالً بني الناس، 
مثل واتساب وفيس بوك وتويرت وانستجرام وغريها، 
وأرى هنــا أنَّ طريقــة صياغــة الرســالة اإلعالمية 
وكيفيــة عرضها عىل الجمهور تلعــب دورًا كبريًا يف 

إقناعهــم وإميانهم بفكر املرشــح، فــال بد من من 
صياغتها بصورة جاذبــة ومؤثرة ومقنعة . من جهة 
أخرى عىل املرشــح أن يوصل صوته إىل جميع أبناء 
واليته، ال يرّكز عىل األماكن القريبة فحســب، وإمنا 
يصــل إىل املواطنني يف كل مكان، يف املدينة والقرية 
وحتى األماكن الجبليــة، وبإمكانه تحقيق ذلك من 

خالل تشكيل حملة انتخابية.
وتابعــت أن الناخب مطالب بأن يكــون أميناً عند 
اختيــاره واإلدالء بصوته، الختيار األشــخاص األكفأ 
واألنســب للمجلــس البلدي، بعيًدا عــن التعصب 
القبــيل أو القرابة أو الصداقــة أو اإلغراءات املادية 
التــي قد يلجأ لها بعض املرشــحني، ويف حالة لجوء 
املرشــح لذلك يكون واضحــاً بأّنه غري أمني وال أهل 
للثقة، فبالتايل كيف يســتحق أن نأمتنه عىل شؤون 
واليتنــا؟! ومن اُملالحظ خالل فــرتة املجلس البلدي 
الســابقة انقطاع بعض األعضــاء عن املواطنني بعد 
وصولهم للمجلس، وكأنه تــم انتخاب العضو ليربز 
إعالمًيا ويرعى احتفاالت ويوزع شــهادات التقدير 
وينــىس مهمته األساســية، فمن املفــرتض أن يظل 
العضــو متواصًال مع أبنــاء واليته ويوجــد قنوات 

تواصل بينه وبينهم بصورة مبارشة.
وقال بدر بن طالب العجمي إّن الدعاية االنتخابية 
هي مجموعة األعامل التي يقوم بها املرشح بغرض 
إعطــاء صــورة حســنة للمجتمــع والناخبــني عن 
سياســته وأهدافه واألعامل التــي يتطلع إىل القيام 
بها حال فوزه، ومــن خالل الدعاية يحاول أن يصل 

إىل الجمهور بالوســائل واإلمكانيــات اُملتاحة وذلك 
عــرب االتصال اُملبــارش معهم والحوار مــع املجتمع 
والناخبني واإلعالنات ســواء اللوحات عىل الطرقات 
أو عن طريق إعداد كتيبات يربز فيها سريته الذاتية 
ومرشوعــه االنتخايب ومــاذا ســُيقدم ملجتمعه من 
خدمــات وعمل جاد بعد فــوزه يف هذه املجالس، 

وذلك بقصد تحقيق الفوز يف االنتخابات.
وأضــاف أنَّ الدعايــة االنتخابيــة الناجحة ال بد أن 
تعتمــد عىل وســائل اإلعــالم ســواء اللوحات عىل 
الطــرق أو الصحف واملجالت واالتصال الشــخيص 
معــا، فكالهام يدعــم اآلخر ويســانده خاصة وأن 
الصحف واملجالت واإلعالنــات أكرث تأثريا يف الدول 
املتقدمة مــن االتصال الشــخيص، باعتبار أن مدى 
فاعليتها وتأثريها يتوقف إىل حد كبري عىل املستوى 
التعليمي والثقايف يف املجتمع، عىل عكس ما يحدث 
يف الــدول النامية فإّن هذه الوســائل يــأيت ترتيبها 

عقب االتصال الشخيص أو املبارش. 
وتابــع أن وســائل االتصــال الجامهــريي يف الدول 
املتقدمة تقوم بدور فعال يف االنتخابات وهي جزء 
جوهري يف العملية االنتخابية ملجلس الشــورى أو 
البلدية بل إنِّها تســهم يف فوز مرشح وخسارة آخر 
لذلك فإّن اســتخدام وســائل االتصــال الجامهريي 
والشــخيص كافة ال يدع مجاالً للشك بأن أحدا من 

الجمهور مل تصله الرسالة.

فيام قالت نادية بنت محمــد النزوانية إنَّ الدعاية 
للمرشحني النتخابات املجالس البلدية للفرتة الثانية 
تحمل أهمية كبرية للمرشــح فيام ُيســهم يف تعزيز 
ظهــوره للمجتمــع والتعريف به لكســب أصوات 
الناخبني وأيضاً كســب الثقة والتعريف باألنشــطة 
والفعاليــات التي قام بها خــالل الفرتة املاضية من 
أجل الفوز باالنتخابات. وأكدت النزوانية أّنه يتعني 
عىل املرشح استخدام كافة األساليب املثىل للدعاية 
اإلعالمية وعليه االتصال بالجامهري لكســب ثقتهم 
وأن ينــرش ســريته الذاتيــة يف املواقــع اإللكرتونية 
بصورة مســتمرة للتعريف بنفســه للمجتمع، وأن 
يتحىل بالصدق والشفافية يف دعايته االنتخابية ألن 
الناخب ال يثق يف الوعود التي يطلقها املرشح وليس 

مبقدوره الوفاء بها.
وشددت عىل رضورة أن يضع املرشح خططاً مسبقة 
تكــون معدة بصورة جيدة مــن أجل طرحها خالل 
دعايته االنتخابية من أجل نيل وكسب ثقة الناخبني 
به وبنســبه كام أّن أهميــة الدعاية تنبع من كونها 
تعرف الناخب عىل املرشــح واألهداف التي يسعى 
من أجل تحقيقها من خالل ترشــحه، فهي أهداف 

مشرتكة بني الناخب واملرشح.
وأضافت أّن اإلعالنات واللوحات الدعائية للمرشــح 
غري كافية ألّنها فقط تعرب عن شخص املرشح ال عن 
تطلعاتــه ورؤيته املســتقبلية، ويجب عليه اإلعالن 

عن أفــكاره يف جميع مواقع التواصل ســواء كانت 
مســموعة أو مرئيــة أو مقروءة لــيك يتعرف عليه 
النــاس كام أن الشــعارات التي يســتخدمها أغلب 
املرشــحني تعترب تقليدية وهي عبارات تكاد تكون 
مســتهلكة، كام أن بعض املرشحني فقط يتفاخرون 
مبســميات املناصب التي شــغلوها ومل يقدموا أي 

عمل مجتمعي حقيقي يف السنوات املاضية.
واختتمت بالقــول: ”يجب أن يعــي املواطنون أّن 
مشــاركتهم يف التصويت جزء أســايس من النهوض 
بهذا الوطن وأن االختيار املناسب للمرشح املناسب 
دليــل وعي وفكر وحرص عــىل تقدم املجتمع، كام 
أنــه يجب أال نختار املرشــح ملنصبه فقــط أو ملاله 
أو ملكانته االجتامعيــة أو للقبلية أو ألّنه من أفراد 
األرسة، ويكاد بعض اُملرشــحني ينشطون قرب الفرتة 
االنتخابية لكســب أصوات النــاس وبعدها ال يجد 
النــاس لهــم أثرا أو تجــده غري قادر عــىل اُملبادرة 

لخدمة الوالية بأّي شكل من األشكال“.
وقالت أمرية الســنانية: ”كلام كانت الدعاية منفذة 
بشــكل جيد تســتطيع أن توصل ما يريد املرشــح 
تعريف املجتمع به“. وأضافت السنانية يجب عىل 
الناخــب أن يعطي صوته لألجــدر بغض النظر عن 
نطاق الدعايــة الكبرب الذي حــاز عليها، أي مبعنى 
أن الناخــب مــن خــالل الدعاية ميكــن أن يكون 
رأياً واضحاً حــول التصويت. وتابعت أن أســاليب 

وفنون الدعايــة كثرية خاصة عرب وســائل التواصل 
االجتامعــي، وهنالــك من يتخذ اللوحات وســيلة، 
وهــي بالفعل تجــد رواجــاً وتفاعًال باعتبــار أنها 
متاحة وثابتة يف مقدور أّي شــخص رؤيتها وقراءتها 
والرتكيز عىل كل النقاط عكس وســيلة اإلذاعة مثال 
تكــون لحظيــة وتنحرص يف وقت البــث فقط، كام 
أّن اللقــاءات الجامهريية اُملبــارشة تكون أكرث تأثرياً 
من الوســائل األخرى فهي تتيح للناخب أن يلتقي 
بالجمهور بشــكل مبارش بعيداً عن تلميع وســائل 
اإلعالم األخرى، بالتايل الناخب يتعرف عىل املرشــح 
بصورة أوضح حتى من خالل أســلوبه وتحاوره مع 
األفراد. وتابعت أّن وســائل اإلعالم يقع عىل عاتقها 
أدوار مهمة فيام يتعلق بالدعاية االنتخابية بالنسبة 
للمرشــحني خاصة وأن هنالك معايري وأسس خاصة 
بالدعايــة العلميــة يعرفها أهل االختصــاص، منها 
ما يؤســس عىل الجانب النفــيس، وهي يف مجملها 
تســعى إىل رفع الوعي واإلقناع وســط املجتمع أو 
الجمهور املســتهدف بهدف زيــادة عدد األصوات، 
كام أّن الدعاية االنتخابية تعترب آخر فرصة للمرشح 
من أجل اســتخدام التقنيات املتاحة له عىل سلوك 
الناخبــني وذلك باســتعامل ما يســمى بالدعاية أو 
اإلقناع، وميكن أن يلجأ املرشح إىل اللقاءات املبارشة 
أو الوسائل املرئية واملســموعة واملقروءة يف سبيل 

إيصال برامجه املطروحة.

اتِّفق عدٌد من اُملواطنني عىل أهمية الدعاية االنتخابية للمرشحني النتخابات املجالس 
البلدية باعتبار أنَّها ُتعطي صورة واضحة لألفكار التي سيدخل بها املرشح لالنتخابات 
ومدى مالمستها لقضايا اُملجتمع. وأشاروا- يف استطالع أجرته «الرؤية»- إىل أنَّ بإمكان 
املرشــح االستفادة من مختلف وسائل اإلعالم املتوافرة بفضل التَّطور التكنولوجي يف 
االتصاالت واإلقبال الكبري عىل مواقع التواصل االجتامعي لدى ُمختلف فئات املجتمع، 
غري أنَّهم يرون أنَّ التواصل اُملبارش مع الناخبني يظل هو األكرث أهمية وفعالية خاصة 

وأنَّه يشعر الناخبني بقرب املرشح منهم.
 

الرؤية - محمد قنات
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الرؤية - مدرين املكتومية
أشــاد الدكتــور عبيد بن ســعيد الشــقيص أمني عام 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســان واألستاذ املساعد يف 
االتصال الجامهريي ســابقاً بالــدور اإلعالمي املبذول 
من قبل الجهة املعنيــة بتنظيم االنتخابات واملتمثلة 
بوزارة الداخلية ومبشاركة الجهات اإلعالمية املختلفة 

من أجل التوعية بأهمية املشاركة االنتخابية.
وأشار الشقيص يف حوار خاص إىل الربنامج التلفزيوين 
اإلذاعي «ألجلك» والذي يجوب محافظات الســلطنة 
ملســاندة العمليــة االنتخابيــة والذي يســتمع فيه 
املعنيون ملداخالت وتســاؤالت رشائــح ُمختلفة من 

املجتمع. 
ومع اإلعالن عن القوائم النهائية للمرشحني، يحق لكل 
مرشــح القيام بالدعاية االنتخابية، لذا يرى الشــقيص 
أّنه يتعني عىل املرشــحني توظيف الوســائل اإلعالمية 
عــىل النحو األمثل، ســواء كانت وســائل تقليدية أو 

حديثة؛ وعىل رأسها مواقع التواصل االجتامعي.
 أدوار اإلعالم

وأوضح الشــقيص يف بدايــة حديثــه أنَّ دور اإلعالم 
ينقسم إىل شقني، الشق األول يعود إىل الجهة القامئة 
عىل العملية االنتخابية وهــي وزارة الداخلية، وهي 
التــي تقوم بعملية تشــجيع املواطــن التخاذ جميع 
اإلجــراءات الالزمة التي متكنه مــن عملية االنتخاب، 
ســواء كان يف املجلــس البلدي أو مجلس الشــورى. 
وقال إّنهــم يقومون بدور كبري، حيــث تّم تخصيص 
برنامج تلفزيوين إذاعي يعنى باالنتخابات، إضافة إىل 
توظيف الوسائل اإلعالمية بشــتى أنواعها، للتعريف 
بإجراءات االنتخابات والتأكيد عىل أهمية اُملشــاركة 
يف الحــدث الوطنــي. وأضــاف أّن الجهــود تتواصل 
عــىل املســتوى اإلعالمي يف مختلف فــرتات العملية 
االنتخابيــة وحتــى تنتهي؛ حيث يتم اســتثامر كافة 

وسائل اإلعالم التقليدية واإللكرتونية.
وأشــار الشــقيص إىل الشــق الثاين واُملتعلق باملرشح 
لعضوية املجلس، حيث إن هناك رشوطاً تحكم عملية 
الدعاية االنتخابيــة واردة يف القرار الوزاري املتضمن 
قواعد ووســائل وإجراءات الدعاية االنتخابية الخاص 
بانتخابات مجلس الشورى وهي ترسي عىل انتخابات 
املجالــس البلدية يف الناحية اإلعالمية، واالشــرتاطات 

بالجانب اإلعالمي املتعلق باملجلس البلدي واملرتبطة 
باالشــرتاطات القامئة يف انتخابات مجلس الشــورى، 
يعني أنها نفســها، لذلك مل يتــم إصدار الئحة خاصة 
بها يف الدائرة اإلعالمية، مؤكًدا أّن االشرتاطات واضحة 
متاًمــا. وذكر منهــا أنَّه ال يجوز ألّي مرشــح قانوًنا أن 
يقوم بالرتويج عن نفســه فيام مل يصدر اسمه بعد يف 
القوائم النهائية للمرشــحني، حتى وإن قام الشــخص 
بالتســجيل يف االنتخابــات، فإّنــه ال ميكنــه أن يقوم 
بالدعايــة ألنه مل يحقق االشــرتاطات الخاصة بقبوله. 
وتابــع أن هناك رشوطــاً معينة  للدعايــة االنتخابية 
يلتزم بها املرشــح، منها عىل ســبيل املثــال أن تكون 

الالفتــات مراعية لرشوط الســالمة املرورية مثًال، وال 
تحجب الرؤية وهناك مســافة بــني كل إعالن وآخر، 

وغريها من الرشوط.
اإلعالم الحديث

وحول استخدام مستجدات التقنية واإلعالم الحديث 
يف الدعايــة االنتخابيــة، قــال الشــقيص: ”ال مينع أن 
يقــوم املرشــح باســتخدام التقنيــة الحديثــة، وقد 
كانت االنتخابــات الخاصة بالفــرتة الثامنة لعضوية 
مجلس الشــورى تتعامل مع هــذه التقنيات، حيث 
كان موقعا تويرت وفيســبوك حارضين بشــكل جيد، 
وبعض األشــخاص كانت لهم حســابات خاصة بهم، 
وهناك مرشــحون قاموا بإدارة فــرق إلكرتونية، بينام 
ركــز آخرون عىل إعالنــات الشــوارع والبعض اآلخر 
قام بطباعة مطويات، ومل يكتف املرشــحون يف الفرتة 
الثانيــة باســتخدام األنديــة واملجالس، وإمنــا قاموا 
بتطويرها، وبالنســبة النتخابات املجلس البلدي فهي 
تجربة حديثة نســبيا، ونحــن بحاجة إىل قياس مدى 
اإلقبال عــىل هذه الــدورة ووضع مــؤرشات لحركة 

الناخبني وتفضيالتهم».
وأضــاف أّن االهتامم بالتقنيات والوســائل اإلعالمية 
الحديثة يبقى رهناً مبدى اهتامم املرشح بها واعتامده 
عليها كوســيلة للرتويج والتواصل مع الناخبني، وهل 
هــو من النــوع التقليــدي الذي يعتمــد عىل نفس 
الوســائل املعروفــة ســابقاً أم يدرك أهميــة التطور 
التكنولوجــي يف االتصــاالت ويســعى إىل اســتثامره 
لصالحه، واألمر بالطبع ال يتوقف عند حدود إنشــاء 
حســابات عىل مواقع التواصــل االجتامعي، بل البد 
من وجود فريق عمل محرتف ُيدير هذه الحســابات 

لتؤيت مثارها.
دور املؤسسات اإلعالمية

وأشــار الدكتور عبيد إىل الدور الذي تقوم به اللجنة 
اإلعالمية النتخابــات املجالس البلديــة بقوله: تقوم 
اللجنة اإلعالمية بدور كبري، لكن الســؤال األهم، هل 
املؤسسات األخرى قامت بدور مكمل لهذا الدور...؟ 
ال ميكن أن نحمل مؤسســة واحدة هذه األعباء كلها، 
فعىل ســبيل املثال املؤسســات األكادميية ينبغي أن 
تقوم بدور كبري، وذلك ألّن ســن الرتشح ٣٠ سنة لكن 
ســن االنتخاب  ٢١ ســنة، ورغــم أن وزارة الداخلية 

قامئة بدورهــا التوعوي، لكني أتحــدث عن برامجنا 
ومقرراتنــا األكادمييــة، وتوعيــة الطلبــة والطالبات 
بأهميــة االنتخابــات وحــق اختيــار مــن مُيثلهم .. 
خاصــة ونحن نســعى إىل تحقيق أكرب قــدر ُممكن 
من املشــاركة واالهتامم بالعمليــة االنتخابية لتحقق 

األهداف املرجوة منها.
تعريف املرشح بنفسه

وعن ســؤالنا حول ســبب تركيز دعايات املرشــحني 
حول املدن والشــوارع الرئيســية وإغفــال البلدات 
والقــرى، يجيب بقوله: بالنســبة للواليــات علينا أن 
ننظر لألمر مبقياس مختلف طبًعا، ففي القرى املرشح 
ال يحتــاج لدعايــة ترويجية للتعريف بنفســه، كونه 
معــروف ولديه عالقاته، وكل مــن حوله يدرك مدى 
تواجده وحضــوره بني أبناء مجتمعــه ومحيطه فهو 
متحقق، عىل عكــس العواصم الكبــرية، التي يحتاج 
فيها الشــخص إىل تعريف وينتمي فيها األشخاص إىل 
أماكــن أخرى وأطيــاف مختلفــة، وال يتعارفون فيام 
بينهــم. والقانون ال ُيفرق بني الواليــة والقرية، حتى 
إننا شــهدنا يف الفرتة املاضية يف مجلس الشورى مثًال 
الدعاية االنتخابية يف الشوارع موجودة وبقوة، ولكن 
القرى والواليات لها طابعها الخاص، حيث يســتطيع 
الناس الوصول لبعضهم البعض بكل ســهولة ويرس يف 

بيوتهم ويف مجالسهم وأماكنهم املختلفة.
االتصال الشخيص

وأكد الشقيص أهمية اســتغالل كافة وسائل الدعاية 
مبا فيها وسائل التواصل االجتامعي، وقال: «علينا أوالً 
أال نســتثني أية وسيلة ميكن اســتخدامها يف الرتويج 
للمرشــح لعضويــة املجلــس ســواء كان البلــدي أو 
الشــورى، أيًضا  بإمكان كل مرشح اختيار الوسيلة أو 
املنصة اإلعالمية اُملناســبة له، فعىل ســبيل املثال إذا 
ما استخدم شــبكات التواصل االجتامعي عىل املرشح 
أن يــدرك أنَّ أكرب نســبة تتعامــل وتتفاعل معها من 
الشــباب من أعامر أقل من ٢١ سنة، وأغلب هؤالء ال 
يشكلون أصواتا يســتفيد بها املرشح، ولهذا النصيحة 
الواجبة اآلن أال يســتثني املرشح أّي وسيلة ترويجية، 
كام يجب الرتكيز عىل وسائل االتصال الشخيص، مهام 
كانــت متعبة مــن وجهة نظرهم لكــن أثرها مبارش 

وأكرب من أية وسيلة أخرى».

صصصصصصفففففححححةةةة  تتصدددررههاا ««            »»»»» ببببباااالللللتتتعاااوووووننننن



موروين (جزر القمر)- مدرين املكتومّية
يرعى فخامــة الرئيس غزايل عثامن رئيس جمهورية 
القمر املتحــدة اليــوم الثالثاء بالعاصمــة القمرية 
مــوروين، أعامل املؤمتــر الدويل الخامــس، عالقات 
ُعامن بــدول القــرن األفريقي، واملعــرض الوثائقي 
املصاحــب للمؤمتــر، الــذي تســتضيفه جمهورية 
القمــر املتحدة، وتنظمه هيئة الوثائق واملحفوظات 
الوطنيــة بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون الخارجية 

والتعاون الدويل بجمهورية القمر املتحدة.
ويــأيت تنفيذ املؤمتــر بناء عىل التوجيهات الســامية 
لحرضة صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن سعيد 
املعظــم – حفظــه الله ورعاه، والــذي يعقد خالل 
الفرتة مــن ٦ إىل ٨ ديســمرب الجاري مبقــر الربملان 
االتحــادي، ويشــارك فيــه باحثــون مــن ١١ دولة 
منها أمريــكا وبلجيكيا وروســيا وبريطانيا والجزائر 
وكينيــا ومرص وتنزانيا واليمن إىل جانب الســلطنة. 
ويســلط املؤمتر الدويل الخامس الضوء عىل أهمية 
التواصل بني الســلطنة ودول القــرن األفريقي منها 
جزر القمــر، وأثيوبيا، ومدغشــقر، وموريشــيوس، 
وجيبــويت، والصومال، باإلضافة إىل ســقطرى إضافة 
إىل اســتعراض مســرية تاريخ وحضارة عامن ودول 
القــرن األفريقي، يف الجوانب التاريخية واالقتصادية 
واالجتامعية والحضارية والثقافية، واستجالء الجذور 

واملرجعيات التاريخية للتطور.
كــام سيكشــف املؤمتر مــن خــالل ٤٦ ورقة عمل 
ُمقســمة عىل مــدار ثالثة أيام جانبا مــن الجوانب 
الحضارية للســلطنة ودورها وإســهامها اإلنساين يف 

الحضارة اإلنسانية يف هذه املناطق.
وقد عملت اللجنة الرئيسية املشكلة بني الجهتني يف 
التحضــري واإلعداد النعقاد هــذا املؤمتر لتوفري كافة 
السبل تحقيقاً لألهداف املرجوة والغايات املنشودة 
من انعقاد هــذا املؤمتر، تعزيزا وتأكيــداً للعالقات 

املتينة بني سلطنة ُعامن وجمهورية القمر املتحدة.
البث بـ٤ لغات

ســيتم بث املؤمتر الــدويل بـ٤ لغات، فــإىل جانب 
اللغة العربية ســتكون اللغة الفرنسية واإلنجليزية 
والقمريــة حــارضة طيلة أيــام املؤمتــر، حرصاً من 
القامئــني واملنظمني عىل إيصــال صدى املؤمتر ودور 

ُعامن الحضاري بدول القرن األفريقي.
ويهــدف املؤمتــر إىل الوقوف عىل حجــم العالقات 
العامنيــة مــع دول القــرن األفريقــي (ومنها جزر 
القمر، وأثيوبيا، ومدغشقر، وموريشيوس، وجيبويت، 
والصومــال، باإلضافة إىل ”ســقطرى“) وتقييم دور 
الســلطنة وارتباطها بدول القــرن األفريقي وتحليل 
األبعــاد التاريخيــة والحضاريــة يف آســيا وأفريقيا 
ودراســة األبعاد واملحددات الدبلوماســية العامنية 
ودول القرن األفريقي باإلضافة اىل الرتكيز عىل الدور 
الحضاري الذي قامت به السلطنة عىل مدى الحقب 

التاريخية.
كام سيتم تســليط الضوء عىل التحوالت االقتصادية 

واالجتامعية والسياســية والثقافيــة يف مناطق دول 
القــرن األفريقي، والدور العــامين وتأثرياته يف هذه 
املجاالت ودراســة هجرات القبائل العامنية، ومدى 
تأثريها يف التقارب والتنوع الســكاين يف مناطق دول 
القــرن األفريقــي وتحليل دور العالقــات األوروبية 
مثل الفرنسية والربيطانية بسالطني عامن يف زنجبار، 
وتأثريها عــىل العالقــات العامنية مــع دول القرن 
األفريقــي وتأثري الحضــارة العامنية واإلســالمية يف 

رشق أفريقيــا ودول القــرن األفريقــي، فيام يتعلق 
باملواقع األثرية، والنشــاط البحري العامين، العامرة، 
الفنــون، الكتابات، النقوش، واملنشــآت املدنية مثل 
املساجد والقصور، والعسكرية، مثل القالع، واألسوار 
والعالقــة التجارية التــي أوجدوها بــني املوانئ يف 
رشق أفريقيا ودول القــرن األفريقي وتقييم اإلنتاج 
الفكــري مبختلــف أشــكاله يف رشق أفريقيا ودول 
القــرن األفريقي ودراســة أبعاد العالقة السياســية 
واالقتصاديــة بــني ســلطنة زنجبــار ودول القــرن 

األفريقي.
محاور املؤمتر

وســريكز املؤمتر عىل ٥ محاور أولها املحور الجغرايف 
والسكاين، حيث ستتم دراسة دور الظروف املناخية 
والجغرافيــة يف تعميــق التواصــل بــني العامنيــني 
ودول القرن األفريقــي (ومنها جزر القمر، وأثيوبيا، 
ومدغشــقر، وموريشــيوس، وجيبــويت، والصومال، 
باإلضافــة إىل ”ســقطرى“) وتحديــد دور هجرات 
القبائــل العامنيــة وأهميتهــا ملناطــق دول القرن 
األفريقي واإلشــارة إىل األصول الســكانية، ودراســة 
أثر الهجــرات عىل طبيعــة العالقــات والتنوع بني 
األقوام الســكانية ودراسة أهمية املدن التي أسسها 
املهاجــرون العامنيون برشق أفريقيــا ودول القرن 

األفريقي.
كام ســتتم دراســة أهمية حركة املالحــة والتواصل 
البحري بني املوانــئ العامنية ودول القرن األفريقي 
وإبراز وتحليل دور ُعامن وموقعها الجغرايف، وصالت 
الجــوار يف مختلف العصور القدميــة والحديثة مع 
دول القرن األفريقــي وتحديد أهمية الدور البرشي 
العامين يف معرفة املدن والبنادر واملوانئ املهمة عىل 
ضفاف املحيط الهندي وبحر العرب والخليج العريب 
وتحليــل الرتكيبة الدميوغرافية وأثرها عىل الســكان 
والبيئة الطبيعية يف عامن ورشق أفريقيا ودول القرن 
األفريقي ودراسة األحوال البيئية واملناخية، كاألمطار 
والجفاف واألعاصري والحوادث والكوارث واملجاعات 

واألوبئة.
ويأيت املحور التاريخي والســيايس ثانياً حيث ستتم 
دراســة دور التجــار العامنيــني واملســلمني يف نرش 
اإلســالم يف دول القرن األفريقي (ومنها جزر القمر، 
وجيبــويت،  وموريشــيوس،  ومدغشــقر،  وأثيوبيــا، 
والصومال، باإلضافة إىل ”ســقطرى“) وإبراز وتقييم 
دور انتشار اإلسالم واملاملك اإلسالمية يف دول القرن 
األفريقي وتحديد أثر االحتــالل األجنبي عىل حركة 

التواصل االقتصــادي واالجتامعي مع عامن وزنجبار 
ودول القرن األفريقي ودراســة منــط العالقات بني 
ســلطنة زنجبــار واملناطق املجاورة لهــا ومنها دول 
القرن األفريقي وإبــراز وتحليل أهمية التواصل بني 
زنجبار وُعــامن وأثرها يف تقويــة العالقات العائلية 
واألهلية بني الشطرين يف رشق أفريقيا ودول القرن 

األفريقي.
وسيقوم املؤمتر بتحليل وإبراز دور األنشطة العلمية 
والثقافيــة ومنهــا حركــة التأليف ونظــام التعليم 
ووســائله ومؤسســاته يف رشق أفريقيا ودول القرن 
األفريقــي (مثل جــزر القمر، وأثيوبيا، ومدغشــقر، 
وموريشــيوس، وجيبــويت، والصومــال، باإلضافة إىل 
ســقطرى) مــن خالل املحــور الثالث وهــو املحور 
األديب واللغــوي والثقايف. وســتتم أيضاً دراســة أثر 
اللغة العربية عىل اللغــات يف دول القرن األفريقي 
وعالقاتهــا باللغات املحلية والتحليل األديب واللغوي 
لــدور الشــعر والكتابــات النرثيــة يف دول القــرن 
األفريقي ودراســة تأثري الخطاب النــرثي يف الثقافة 
املحليــة يف دول القرن األفريقي وتحليل وإبراز دور 
الرحالت يف إثراء املعرفــة األدبية والثقافية يف رشق 
أفريقيا ودول القرن األفريقي وأخريًا تقييم العوامل 
التي أدت إىل استخدام اللغات املحلية يف دول القرن 

األفريقي.
التجار والعلامء العامنيون

ويــأيت رابعا املحــور االقتصــادي واالجتامعي حيث 
ستتم دراسة وتحليل دور التجار والعلامء العامنيني 
يف نــرش اإلســالم والثقافــة العربيــة يف دول القرن 

األفريقي وإبراز دور اإلسالم واملسلمني يف دول القرن 
األفريقــي (ومنها جزر القمر، وأثيوبيا، ومدغشــقر، 
وموريشــيوس، وجيبــويت، والصومــال، باإلضافة إىل 
”سقطرى“) ودراسة النشــاط التجاري للعامنيني يف 
دول القرن األفريقي، وأثــره عىل الحياة االجتامعية 

واالقتصادية.
كام ســتتم دراســة أثر تفاعل الجمعيات األهلية يف 
انتعاش األنشــطة الزراعيــة والتجارية واالجتامعية 
والتبــادل التجاري واالســترياد والتصدير للمنتجات 
بــني العامنيــني ودول القــرن األفريقــي وتحديــد 
أنواع الســفن التجارية العامنيــة وأثرها عىل الحياة 
االقتصادية والتجارية والوقف وأنواعه يف دول القرن 
األفريقــي وتحليل اآلثــار االجتامعيــة واالقتصادية 
للمناســبات الدينية مثــل املولد النبــوي، والهجرة 
النبوية، واألعيــاد الدينية، والتاريخ امليالدي يف دول 
القــرن األفريقــي وتحديــد دور القضــاء واملحاكم 
الرشعية يف الحياة اليوميــة يف دول القرن األفريقي 
ودراســة وإبراز القواســم املشــرتكة بــني مكونات 

املجتمع يف دول القرن األفريقي.
ويأيت خامســاً محور الوثائــق واملخطوطات واآلثار 
حيث ســتتم دراســة أهمية الوثائق يف مجال حفظ 
وصيانــة وتأمــني الذاكــرة الوطنيــة لــدول القرن 
األفريقــي (ومنها جزر القمر، وأثيوبيا، ومدغشــقر، 
وموريشــيوس، وجيبــويت، والصومــال، باإلضافة إىل 
”سقطرى“) كام سيتم تحليل تفاعل الدور األورويب 
وتأثريه عــىل مكونات الوثائق واملخطوطات يف دول 
القرن األفريقي وتحديد أهمية املخطوطات يف حفظ 

الجوانب التاريخية والفقهية واألدبية واللغوية.

الثالثاء ٦ من ربيع األول ١٤٣٨هـ  املوافق ٦ ديسمرب ٢٠١٦م - العدد رقم ٢٠١٠متابعات06

كان، وال يــزال، حــارس البلدة األمــني -وإن تباينت حوله األهواء، وتلقفتــه العيون بالريبة، 
متها العقول، وإْن رماه الساخرون  والزمه سوء الطالع فيام يحمله اآلخرون من بروباجندا توهَّ
بـ»خفــة العقل» لصنيعه الذي ســتصوغه الكلــامت الالحقة- َمْرضًبــا ألروع مثل يف الحب 
والصدق والوفاء والنبل اإلنساين ملعشوقته التي يدافع عنها برضاوة، وينافح عن حبه بكل ما 
أويت من جهٍد ووقٍت ومشاعر، إنها األرض التي ظلَّت تسكن روحه ومتأل شعاف قلبه وتحيط 
ب  به إحاطة السوار باملعصم، كيف ال وهي محراب الجامل يف صلوات الطبيعة، والوتر الخالَّ
الذي يرِّن يف أذن الوجود بهاًء وجالالً ونضارة؛ قريته الوادي األعىل التي مل يحب شيئاً مثلها.

يفيق عبدالله حميد قبل أن ينبس الديك باكتشــافه املبكر عن انكشــاف ظلمة الليل بفجٍر 
مبني، يحمُل معه دفقاً من حنني ومضاٍء من عزٍم وّقاد، ينضم إىل رفاقه من «عامل البلدية» يف 
مامرســة مهامهم التي تنتهي بعد بضع ساعاٍت قليلة، ليعود الرفاق إىل منازلهم، لكنه يربهن 
دوما أن الوادي األعىل بفجاجهــا وجبالها ووديانها ونجادها ووهادها «وعوابيها» كلها منزٌل 

له ومسكٌن يطيب له املقام فيه.
ر عبداللــه من عمله إال يف ســاعاٍت ُمتأخرة من نهار، ورمبا امتد لســاعات أَُخر بعد  ال يتحــرَّ
األصيل، وهو يتخذ من كل شٍرب يف األرض موقعا له، ال يغادره إإل وقد حّوله إىل جّنٍة خرضاء، ال 
يرتك أثراً ملخرجات األرض من زوائد، أو بقايا راكمها اإلنسان وأهملها الحيوان، ُيرابط ُمرابطة 

شديدة يف كل مربٍع يقرر دخوله، حتى يدرك من يراه الحقا أنه مرَّ من هناك.
إنَّك لرتى األشــجار يف أبهى حللها، وقد تأنقت وتشــذبت ومنحت العني دهشًة وحسناً؛ مام 
يجعــل الشــك يختمر بعقل الرايئ يف أن آلًة عظيمًة مرَّت عليهــا، أو كتائب من عاملني أفنوا 
وقتهم يف تجميلها. ويف الحقيقة أنه «أّمًة» لوحده مبا يصنع، فمن أعظم اإلحســان أن يعتني 
اإلنســان ببلدته وبيئته، وهو عىل هذه الحال أكرث من عرشين عاماً، مل يعرف الوهن طريقاً 
إليه، ومل تتمكن الحياة بكل مثالبها ومغرياتها وملهياتها أن تفصم عرى محبته واتصال قربه 
ألرضه، حتى غدا ال يعرف شيئاً سوى هذه العالقة املقدسة مبن شغفته حبا، وإن هزء البعض 

به، لكن قلبه قد وجد ضالته، وما عىل العاشق من مالمة العاذل!
يرســل عبدالله حميد تحياته بال ُود لكل العابثني مبقدرات األرض، ولجميع من خانوا األمانة 
وفرطوا يف الضمري الوطني، واســتغلوا مناصبهم ووظائفهم ملآرب شتى، واجتهدوا يف االنتفاع 
خدمًة لذواتهم وقرابتهم وطغامة املتســلقني. كام أنــه يدعونا جميعاً إىل اإلخالص يف املحبة 

والعمل، والصدق يف التعبري، والوفاء للوطن واألهل واملحيطني بنا.
ِمامَّ يُحز يف النفس، أن ُتبنى معايري التكريم لدى كثرٍي من املؤسسات عىل تقنيات غري دقيقة، 
ويف حنٍي عىل مظاهر خادعة، أو عالقاٍت وأهواء، لكنني أقول إْن أراد أحدنا اختيار شخصياٍت 
مؤثــرة جديرًة باالحرتام والتقدير، فإنَّ فتى الوادي األعىل النبيل يف ُمقدمة املســتحقني، وإن 
كانت ابتسامة األرض أْوَىف َتْكِريٍم لقلبه، لكنه األْوَىل باالمتنان من غريه، خصوصاً وأنه ال يأخذ 

ِفلساً واحداً غري راتبه، إمنا الشغف زاده ووقوده ودراهمه.
ســُترشق شمس الغد، وسيحمُل هذا الرجل معداته معه، لينطلق يف حواٍر دائٍم مع الطبيعة، 
إنه يشعر بغري ما نشعر، ويجد يف نفسه لذًة ال نعلم كنهها، وحالوًة ترسي بأوصاله ال نتذوق 
طعمها، إنه أحد املؤثرين الصامتني الذين مروا علينا، وتركوا أعاملهم ناطقة، فام أبلغ خطابك 

يا عبدالله.

أحمد الهنايئ
orimi.ssss69@hotmail.com
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07نبض المجتمع

الرؤية - سيف املعمري
ُيعدُّ العمــُل التطوعي أحَد أهمِّ مرتكزاِت 
االنســجاِم االجتامعــي الــذي يتمّيــز به 
املجتمــُع الُعــامين، حيــث كان وال يزال 
التعاضــُد والتعــاوُن بــني جميــع أفــراد 

املجتمــع يف األفــراِح واالتــراح أحد أهم 
القيــم النبيلة التــي عززت مــن الرصيد 
الحضــاري والتعايش األخــوي بني جميع 

أفراد املجتمع.
وُيعــّد تخصيص جائزة الســلطان قابوس 
للعمل التطوعي دليل عميل عىل االهتامم 

الســامي لعاهــل البالد حــرضة صاحب 
الجاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم 
– حفظــه اللــه ورعاه- مبجــاالت العمل 
التطوعي املتنّوعة، كونها متكن الشــباب 
من القيام بأدوارهم املجتمعية واملشاركة 
مجتمعهــم،  خدمــة  نحــو  اإليجابيــة 

واســتثامرات طاقات الشــباب مبــا يعود 
عليهــم بالنفــع وعــىل املجتمــع، كام أّن 
تخصيص الخامس من ديسمرب من كل عام 
كيوم للتطوع العامين يأيت إلبراز مناشــط 
وفعاليــات العمل التطوعــي يف املجتمع. 
ويف هذا الشــأن قــال نارص بــن عبدالله 
املقبايل رئيــس فريق الربميــي التطوعي: 
تأســس الفريــق يف التاســع عــرش مــن 
أبريــل من العام الجــاري من أجل تنظيم 
العمــل التطوعي يف والية الربميي، لتوجيه 
الراغبني يف التطوع للعمل يف املجال الذي 
يناســبهم، ويرتّكز عمــل الفريق يف مجال 
العمــل االجتامعي ويبلغ عدد املنتســبني 

٥٥ متطوعا.
ويســتطرد املقبــايل قائال: يعمــل الفريق 
عــىل أكرث من ٢٠ مرشوعــا تطوعيا، وهي 
مختلفة األهداف وتصــب كلها يف خدمة 
املجتمع، كمرشوع تنظيــم مقربة الربميي 
العامــة، ومرشوع الربميــي أجمل، والذي 
يهــدف إىل نــرش ثقافــة النظافــة وأنها 
مســؤولية الجميــع، ومــرشوع الحقيبــة 
املدرســية املتكاملة والــذي يهدف لتوفري 
الحقائب املدرســية ألبنــاء األرس املعرسة، 
ومــرشوع تصــدق بأضحيتــك، ومرشوع 
إفطــار صائم، ومــرشوع تكافل، ومرشوع 
كفالة يتيم، وغريها من املشاريع املتنوعة 

التي تخدم فئات مختلفة من املجتمع. 
ويضيف املقبايل: هنــاك فوائد كثرية منها 
األجــر الثواب مــن الله تعــاىل، فقد ورد 
يف الحديث «خري النــاس أنفعهم للناس» 
وحديــث «مــن كان يف حاجــة أخيه كان 
الله يف حاجته»، وحديــث «إماطة األذى 
عن الطريق صدقة»، ومن الفوائد إكساب 
املتطوع مهــارات متنوعة تســاعده عىل 
التمّيــز يف حياتــه الشــخصية والعملية، 
كمهــارة التواصــل مع اآلخريــن، ومهارة 
تنظيم واســتغالل الوقت، ومهارة القيادة، 
ومهــارة الثقــة بالنفــس، ومهــارة حــل 
املشــكالت، ومن الفوائد الراحة النفسية 
والشــعور بالرضا الداخــيل عندما يعمل 
املتطوع يف مــرشوع ال ينتظر منه مردود 
مــادي وإمنا يبذل ويقــوم بذلك من أجل 
إســعاد اآلخرين فهو يف الحقيقة يســعد 

نفسه. 
وينّبــه نارص املقبــايل إىل أّن كــرثة الفرق 
ظاهرة ســلبية إذا كانت يف والية واحدة، 
ألّن ذلــك يــؤدي إىل تشــتت املتطوعني، 
وتشــتت املســاهمني والداعمــني لتلــك 
الفرق، فمن املهــم أن يكون هناك فريق 
واحد فقــط يف كل والية يعمــل الجميع 
تحت مظلته، مام يســاهم بشكل كبري يف 
االرتقــاء بالعمل التطوعي عىل مســتوى 

الوالية.
وأشار إىل أّن وســائل التكنولوجيا وشبكة 

االنرتنــت ومواقــع التواصــل االجتامعي 
لها مســاهمة كبرية يف نــرش ثقافة العمل 
التطوعي، وســاعدت عىل تبادل الخربات 
بــني املتطوعــني لســهولة التواصــل فيام 
بينهم، كذلك ســاعدت الفريق التطوعي 
عىل الرتويج للمشاريع الخريية التي يقوم 
بها عىل مســتوى الوالية، مام ســاعد عىل 

رسعة إنجاز تلك املشاريع. 

األمري والدراويش
بينــام ذكر محمــد بن عوض بــن محمد 
الســاعدي رئيــس فريــق إدارة ملتقــى 
املواهب ما قاله جربان خليل جربان : «إمنا 
األمري هو ذاك الذي يجد عرشــه يف قلوب 
الدراويش» ليصف جامل العطاء والتطوع 
من أجل اإلنســانية، فهــو كالنهر الجاري 
بالخــريات لصاحبــه يف الداريــن، مضيفاً 
أن العمــل التطوعــي هو نتــاج للثقافة 
واإلنســانية والكرم والرحمــة التي تتحىل 
بهــا املجتمعات والشــخصيات املتطوعة، 
ومكمال لجهود البنــاء واإلعامر والتطوير 
للمجتمعات واألمم وأينــام وجد التطوع 
وجد الخري والســعادة واأللفــة والتعاون 
بــني أفــراد املجتمــع ووجد التســابق يف 
عمــل الخري، وهو تكاتــف وتعاون وتآزر، 
ودواء آلالم الفقراء واملحتاجني يف املجتمع 
بتعاونه وتــآزره كالبنيــان املرصوص أمام 
تحديــات الحياة واملعيشــة، وكــام نعلم 
فالتطــوع يعــد ثقافة تعــود املجتمعات 
عىل العطــاء والتعــاون والرحمة واملودة 
والتواضــع والتكاتــف كل هــذه الخصال 
من تعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا العربية 
األصيلة التي تويص عىل التعاون والتكاتف 

والقوي يعني الضعيف.
ويشري الســاعدي إىل أّن العمل التطوعي 
يحتــاج إىل التنظيــم يف بعــض الواليات، 
حيث ال يوجد تنسيق مشرتك بني الجهات 
التطوعيــة فيهــا وهــذا يؤثر ســلبا عىل 
املجتمع وعىل الجهات التطوعية من جهة 
أخرى، أما مجتمعنا فهو بحاجة ألولويات 

العمــل التطوعــي مــن حيــث تقديــم 
التسهيالت من الجهات املعنية والتنسيق 

بني الجهات التطوعية يف املجتمع.
ويضيــف: مجتمعنا ينعم بكــرثة الجهات 
التطوعيــة وهذه ظاهــرة إيجابية فكلام 
زادت الجهــات التطوعية انتــرش العطاء 
والتطوع يف مســاحة أكرب وانعكس إيجابا 
عــىل املســتحقني، وأيضاً يوجــد نوعا من 
التنافس والتسابق يف فعل الخري والتطوع 

والتنويع يف املجاالت التطوعية.

تقدم املجتمع 
وأشــار عيل بــن عبد الله الربيــيك إىل أن 
العمل التطوعي أحد ركائز تقدم املجتمع 
وظاهرة تــدل عىل مدى ثقافــة املجتمع 
وشعوره بأهمّية خدمة الوطن دون انتظار 
مردود مــادي، واملجتمع يحتــاج للتطوع 
يف جميــع املجاالت كل حســب ما ميكن 
أن يقدمــه ويربع فيه، كــام يحتاج العمل 
التطوعــي إىل التنوع ودراســة احتياجات 
املجتمــع، ورمبا يحتاج العمــل التطوعي 
إىل نــوع من التنظيم والعمل عىل أســس 

علمية للحصول عىل أفضل النتائج.
ويضيــف الربيــيك قائــال: يحتــاج العمل 
التطوعــي إىل تدريــب املتطوعني إلنجاز 
أعاملهــم التطوعية بشــكل أفضل ونرش 
ثقافــة التطوع الصحيحة، كم أن انتشــار 
الفرق التطوعية يف السلطنة لها إيجابيات 
لعّل من أهمها إّنهــا مؤرش لحب التطوع 
يف املجتمع ولكن تنظيم عمل الفرق ورمبا 

دمج بعضها يؤدي إىل نتائج أفضل.
ويضيــف الربيــيك قائال: هنــاك تحديات 
تواجــه العمل التطوعي ومن أهمها توفري 
الدعــم واالســتدامة واالســتمرارية ورمبا 
تقبــل املجتمع لبعض املبادرات التطوعية 
حيث ميكن اســتثامر العمل التطوعي يف 
خدمــة مجاالت التنمية يف الســلطنة من 
خالل تدريــب املتطوعني يف مجاالت مثل 

السياحة والتعليم وغريها.
وبــدوره قال إبراهيم بن ســالم الحرايص: 
العمل التطوعي يف الســلطنة يعمل تحت 
مظلــة عدد من الــوزارات والجهات ذات 
العالقــة وأيضــا بعض املؤسســات تعمل 
بنفســها عىل نفس املنهاج وذلك يشــتت 
العمل، إضافة إىل وجود بعض التعقيدات 
عند التعامل مع بعض الجهات الحكومية 
ذات العالقة، وألن بعض الفرق تعتمد عىل 
جمــع التربعات وليس لديهــا مورد ثابت 
كاستثامر أو أوقاف معينة لخدمة الفريق 
يف املستقبل؛ فقد تجد أعضاءها يتكاسلون 
عن املواصلة، وهذا واقع عايشته كتجربة 
شخصية منذ زمن، إال أن لدينا يف السلطنة 
نخبة مميــزة من الشــباب الواعي، ممن 

لديهم همم عالية ونفتخر بهم.

مسقط - الرؤية
هناك من ميرون عىل الحياة مرور الكرام، 
تندثر ســريتهم وال يبق من آثارهم يشء، 
وهنــاك من يرتكون بصمــة ال تندثر أبدا 

مهام مرّت السنوات وتعاقبت األزمنة.
قليلــون هؤالء الذين يدركون أّن حّياتهم 
ليســت ملكهم وحدهم، ويحبون الناس 

حولهم ويسخرون أوقاتهم من أجلهم..
لهــذا يبــق هــؤالء يف قلــوب وذاكــرة 
املجتمــع.. أســامؤهم تتــألأل.. كمنارات 
عاليــة وســط بحــار الحيــاة املتالطمة، 
ينــريون الطريق للناس ويرشــدونهم إىل 
أجمــل مــا يف الحيــاة.. هكــذا هي ”أم 
هود» أو شيخة بنت سليامن املحروقي.. 
تلك املرأة العامنيــة التي صارت منوذجاً 
وأيقونــة لعمــل الخري، بعــد أن قضت 
عمرها تغرس مفهوم التطوع وفعل الخري 
ومساعدة الفقراء واملحتاجني واملعوزين، 
وقيادتها لجيوش وفرق من املتطوعني يف 
الســلطنة ســواء فريق الرحمة أو فريق 
عامن الخري وأم سارة وغريها من الفرق.

ولهذا؛ عندمــا نحتفل باليــوم التطوعي 
البد أن نذكر أم هود ونعيد قراءة سريتها 

يف العمــل الخريي التي متتد ألكرث من ٢٠ 
عاماً، وقد فارقتنا راحلة بعد رصاع طويل 
مع املــرض تاركة خلفهــا مرياثا كبريا من 

حب الناس.

 التطوع للمساعدة
بــدأت أم هــود حياتها ببعــض األعامل 
التجارية البســيطة جــدا، ولكّنها أهملت 
التجــارة بعدمــا رأت وتأثــرت بالظروف 
التي متر بها بعض األرس العامنية من فقر 
وحاجة، لــذا بدأت يف العمــل التطوعي 
الفــردي ملســاعدة املحتاجــني، وكانــت 
بدايتهــا يف ذلــك بســيطة، إال أّن الهمة 
العاليــة التــي أظهرتهــا يف هــذا املجال، 
جعل اســمها ينترش بني الناس، فأصبحوا 
يقصدونها مــن كل حدب وصوب، ورغم 
قلــة حيلتها، إال أّنها مل تتذمر ومل تتضايق، 
فقــد كانت تردد كام ذكر زاهر بن حارث 
املحروقي «إّن من يعــرف ظروف الناس 
الصعبــة، ال بد لــه أن يتحمــل»، وكانت 
تقول «إّن الله يفتح دامئًا أبواب الخري ملن 
يريد الخري للناس، فقد متّر علينا أوقات ال 
منلك بيسة واحدة، لكننا ال نيأس ألننا نثق 
يف اللــه، ويفتح الله لنــا يف أوقات أخرى، 

فإذا فاعلو الخري يغدقون علينا األموال». 

اإلحساس مبعاناة الناس 
أحست «أم هود» مبعاناة الناس، لذا اتفقت 
مع بعض الرشكات وبعض املحالت التجارية 
أن تعــنّي بعــض الشــباب يف األعامل حتى 
ولــو بصورة مؤقتة، وقدمت كل مســاعدة 
ممكنة لألرس العامنية، ســواء عىل املستوى 
الشــخيص أو عــىل مســتوى الجمعّيــات 
مؤِسســات  إحــدى  كانــت  إذ  الخرييــة، 
فريق «الخــري» املنبثق من لجنــة التنمية 
االجتامعيــة بوالية الســيب، وبــدأ العمل 
بالتزامن مــع األنواء املناخية، وقد توّســع 
نشاط الفريق ليغطي محافظة مسقط، ثم 
بدأ االنتشار تدريجيا يف مختلف محافظات 
ومناطق السلطنة، وعندما زادت األنشطة، 
أسست «أم هود» عام ٢٠١٢، فريق «نداء 
الخري» ببورش، وهــو فريق تطوعي خريي، 
تحت مظلة لجنة التنمية االجتامعية بوالية 
بــورش، بــإرشاف مجموعة مــن املتطوعني 
بهدف مســاعدة األيتام واملحتاجني، ورفع 
املســتوى املعريف واملعيــيش للمجتمع؛ من 
خالل مجموعة مــن الربامج التي تدار من 
قبــل أنــاس متخصصــني يف مجــال العمل 

التطوعــي، بخــربات تزيد عــىل العرشين 
عاًمــا، ومن أهم أنشــطة الفريــق، تقديم 
الدعم املتواصل لألرس وما تحتاجه من دعم 
مايل وغذايئ شــهري وموسمي، وكذلك من 
خالل املســاعدات الغذائيــة اليومية التي 
يقدمهــا الفريــق، بهدف إدخــال الفرحة 
والرسور إىل قلــوب املحرومني واملعوزين. 
وتتمثــل رؤية ورســالة الفريــق يف تحويل 
املجتمع إىل مجتمع ُمنتج؛ من خالل تقديم 
الخدمــات االجتامعيــة والرعايــة األرسية 
وتنمية القدرات واستغالل الطاقات لخدمة 
املجتمــع؛ وبالتايل دفع األفــراد واألرس إىل 
تحسني مستوى دخلهم عن طريق تدريبهم 
عىل مهن وحرف يكسبون من ورائها دخًال، 
وتحويلهم من حياة الطلب ومذلة السؤال 

إىل كسب لقمة العيش بأيديهم.
وقد كان شــهر رمضان عنــد ”أم هود“ 
شــهر النشــاط، إذ تقوم بتوزيع مالبس 
العيــد للكبــار والصغــار، ومتكنت مع 
فريــق ”نداء الخري“ من مســاعدة عدد 
هائل من األرس، إضافة إىل إفطار صائم، 
وللفريــق مــرشوع رائــد يف كفالة أرس 
األيتام وذوي الدخــل املحدود والعديد 

من مجاالت العمل اإلنساين.

عيل الربييك ابراهيم الحرايص 

نارص املقبايل

محمد الساعدي
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مسقط – الرؤية 
تحت رعاية صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل 
ســعيد، وزير الرتاث والثقافــة، افتتحت وزارة الرتاث 
والثقافة أمس بقاعة املحارضات يف جامع الســلطان 
قابوس األكــرب أعامل ندوة "الســفينة ُصحار دالالت 
واسترشاف"، مبناسبة إحياء ذكرى مرور ٣٥ عاما عىل 
إبحار السفينة صحار من والية صور إىل مدينة كانتون 
الصينية، مبشــاركة نخبة من الباحثــني واملتخصصني 
من الســلطنة والصني وإيرلندا وأســرتاليا، وتســتمر 
حتى اليوم، وذلك يف إطار ســعي السلطنة إىل تعزيز 
العالقــات التاريخية مع جمهورية الصني الشــعبية، 
حيث يشــارك يف الندوة عدد مــن الجهات والهيئات 
الحكوميــة، وجامعــة الســلطان قابــوس، جامعــة 
نــزوى، كلية العلوم التطبيقية يف بالرســتاق، البحرية 
الســلطانية الُعامنيــة، وهيئة الوثائــق واملحفوظات 
الوطنية، ومركز الســلطان قابــوس للثقافة والعلوم. 
باإلضافــة إىل جمعية الكتاب واألدباء، النادي الثقايف، 
واملنتــدى األديب. باإلضافــة اىل املختصني واألكادمييني 

واملهتمني يف التاريخ البحري واملالحي للسلطنة.
وقد افتتح صاحب السمو وزير الرتاث والثقافة، عىل 
هامش النــدوة معــرض الصــور الفوتوغرافية الذي 

يحيك تفاصيل هذه الرحلة التاريخية. 
ذكرى تاريخية خالدة 

الجديــر بالذكر، أن فكرة رحلة الســندباد بدأت عام 
١٩٨٠م لتعيــد ذكــرى تاريخية خالدة كان لإلنســان 
الُعــامين الدور الفاعل يف صناعــة أحداثها، من خالل 
الرحــالت البحرية التجارية التي قــام بها الُعامنيون 
يف العصور اإلســالمية إىل الصــني، عرب الطرق البحرية 
املعروفة بواسطة سفن رشاعية مصنوعة من الخشب 
والحبــال واســتخدموا فيهــا النجوم وعلــوم الفلك 
واألدوات املالحية التي اخرتعوها، واستحقوا بها لقب 

رواد البحار يف املحيط الهندي. 
تهــدف الندوة إىل إبراز تطور العالقات التاريخية بني 
الســلطنة والصني يف املجــاالت الثقافية واالقتصادية، 
باإلضافة إىل إبراز إسهامات البحارة والتجار الُعامنيني 

يف توطيــد العالقات بــني ُعامن والصــني يف العصور 
اإلسالمية.

اســتهلت الندوة بكلمة الوزارة التي ألقاها ســعادة 
املستشار حســن بن محمد بن عيل اللوايت-مستشار 
الوزير لشؤون الرتاث- رئيس اللجنة املنظمة للندوة، 
كام ألقى محمد بن سعيد الوهيبي املتحدث الرئييس 
للنــدوة كلمــة أعقبها كلمة الجانــب الصيني ألقاها 
د.دينــج لونــج نائب عميــد كلية دراســات اللغات 
األجنبية بجامعــة االقتصاد والتجــارة الدولية بكني-

جمهورية الصني الشعبية.
 فيلم وثائقي

 تضمنت فعاليات االفتتاح عرض فيلم وثائقي موجز 
عن رحلة "الســفينة ُصحار" التي أبحرت خالل عامي 
(١٩٨٠-١٩٨١م)، واســُتلهم بناؤهــا مــن مغامــرات 
الســندباد وســفن العصور الوســطى، حيث أرشفت 
حكومة الســلطنة عىل تنظيم وتســيري هذه الرحلة 

بالرعاية املبارشة من صاحب الجاللة السلطان قابوس 
بن سعيد املعظم -يحفظه الله ويرعاه-.

تم بناء السفينة "صحار" النسخة املامثلة لسفن القرن 
التاسع امليالدي العربية التي يبلغ طولها ٨٧ قدًما أي 
ما يقارب (٢٦٫٥ مرت) وذلك خالل ســبعة أشــهر من 
ألواح خشبية ضمت مع بعضها البعض بواسطة حبال 
ملفوفــة تتكون من قرش جــوز الهند التي بلغ طولها 

حوايل ٤٠٠ ميل أي ما يقارب (٦٤٠ كم). 
انطلقت الســفينة "صحار" يف متام الســاعة الحادية 
عرشة مــن صبــاح ٢٣ نوفمرب ١٩٨٠، وعــىل ظهرها 
عرشون بحــارا معظمهم مــن الُعامنيني تحت قيادة 
املغامر األيرلندي تيم ســيفرن، وأبحرت وسط صعاب 
شــتى وواصلت تحديها للمســتحيل الذي اضطر أن 
ينحنــي أمام عبقرية اإلنســان الُعامين الذي ال يعرف 

املستحيل، وعند وصول السفينة إىل ميناء قوانجتشو 
الصيني، كانت قد قطعت ٦٠٠٠ ميل بحري يف مركب 
بدون محرك، وقوبلت برتحيب حار من قبل الشعب 
الصيني، وأقيمت مراســم اســتقبال رســمية يوم ١١ 

يوليو عام ١٩٨١. 
وبقيت السفينة "صحار" بعض أيام يف قوانجتشو، ثم 
أبحرت إىل هونج كونج ومن هناك ُنقلت إىل مسقط 
حيث ُوضعــت يف مكان قريب من فندق البســتان، 
وقد أبحرت السفينة دون استخدام وسائل املساعدة 

الحديثة يف اإلبحار، واستغرقت رحلتها عاما كامال.
وقد انتهت مهمة ســفينة صحار مبجرد انتهاء الرحلة 
ولكن مهمتها كسفرية ورمز للصداقة مل تنته، وستظل 

تؤدي دورها.
الجديــر بالذكر أّنه أقيم نصب تذكاري للســفينة يف 

قوانجتشو بتربع من جاللة السلطان قابوس، ويف يوم 
١ أكتوبر عام ٢٠٠١ ومبناســبة الذكــرى الـ ٥٢ للعيد 
الوطنــي الصيني أهدى جاللة الســلطان قابوس بن 
ســعيد املعظم –حفظه الله ورعاه-منوذجا للســفينة 
إىل رئيس جمهورية الصني الشــعبية جيانج تسه مني، 
وميكــن القول أّن ســفينة صحار هــي مبثابة التقدير 
العايل من جاللة الســلطان قابوس بن سعيد املعظم 
–حفظه الله ورعاه- للتبــادالت التاريخية بني الصني 
والســلطنة وتطلعاتــه آلفــاق مســتقبلية للعالقات 

الحديثة بني البلدين.
استعراض املنصة الرقمية 

وضمن فعاليــات الندوة، قدمت رحمة بنت قاســم 
الفارســية- ممثلــة الســلطنة يف الشــبكة الدوليــة 
لليونســكو ملنصة طرق الحرير الرقمية عىل االنرتنت، 
تعريفا بالشــبكة الدولية حيث تم استعراض املنصة 
الرقمية عىل االنرتنــت، باإلضافة إىل تقديم رشح عن 
املواضيــع التي تهتم بها هذه الشــبكة. كام أشــارت 
إىل طــرق الحريــر باعتبارهــا جرساً بــني الحضارات 
وســاهمت عىل مدار آالف السنني يف تالقي الشعوب 
والثقافات من شــتى مناطق العــامل، مام أتاح تبادل 
البضائع وحدوث تفاعل بني األفكار والثقافات أسهم 
يف رســم مالمح عامل اليــوم، ويف ضوء هذا اإلرث. كام 
يســعى برنامج اإلنرتنــت املعني بطــرق الحرير إىل 
إحياء هذه الشــبكات التاريخية وعرضها ضمن حيز 
رقمي يتالقى فيه مختلف األشــخاص ويتشاركون يف 
حوار مستمر، ُيعنى بطرق الحرير بهدف التوصل إىل 
فهم مشــرتك للثقافات املتنوعة، واملرتابطة يف الكثري 

من األحيان والتي نشأت يف محيط طرق الحرير. 

وأشارت الفارسية إىل أّنه قد تّم إعداد وتنفيذ "منصة 
طرق الحرير الرقمية عىل االنرتنت" الذي يرشف عليه 
قســم التاريخ والذاكرة (للحوار) يف اليونسكو بدعم 
من: الســلطنة، وجمهوريــة أذربيجــان، وجمهورية 
أملانيا االتحادية، وجمهورية كازاخستان، باإلضافة إىل 
مجموعة اســتثامرات الصناعة الثقافية لسوق غرب 
تانــج، حيث متثل وزارة الرتاث والثقافة الســلطنة يف 
الشبكة الدولية منذ عام ٢٠١٥م، وشاركت الوزارة يف 
املؤمتر األول مبدينة شــيان بجمهورية الصني الشعبية 
يف مايــو ٢٠١٥م، واملؤمتــر الثاين يف مدينة فالنســيا 
بجمهوريــة إســبانيا يونيــو ٢٠١٦م حيــث انتخبت 
الســلطنة باإلجامع يف إعــالن فالنســيا يف ١٢ يونيو 
٢٠١٦م لتكــون أحد نــواب رئيس الشــبكة الدولية 
لليونسكو للمنصة الرقمية لطرق الحرير عىل االنرتنت 
(online). ويف أكتوبر شــاركت الســلطنة ممثلة يف 
الوزارة باملؤمتر الدويل لطرق الحرير، مبدينة مشــهد 

بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية– جامعة فردويس. 
 وتضمنــت النــدوة يف يومهــا األول جلســة حــول 
العالقــات العامنيــة الصينية عرب التاريخ، ترأســها د. 
محمــد بن ســعد املقدم- أســتاذ التاريــخ بجامعة 
السلطان قابوس، وقدم خاللها الدكتور بدر بن هالل 
العلوي رئيس قسم التاريخ بجامعة السلطان قابوس 
ورقة حول بدايات العالقات الُعامنية الصينية وفرتات 
ازدهارهــا، كام قدمــت ورقة من الجانــب الصيني 
وأخــرى قدمها الدكتــور خالد بن خلفــان الوهيبي 
بقسم التاريخ بجامعة الســلطان قابوس حول رحلة 
التاجر الُعامين أبو عبيدة عبدالله بن القاســم، وتركز 
النــدوة يف يومها الثاين عىل إنجازات رحلة الســفينة 
صحار وآفاق العالقات العامنية الصينية عرب التاريخ.

عندما أضاَع الفارُس العريبُّ بوصلَة الشمِس وجد تحَت قدميه خوذًة ملطخًة بالرساِب ووردًة َتْلفُظ أنفاَسها، 
فجأًة صَنَع الوهُم حرًبا والشكُّ رصاصًة وواَجَه العبُث مرآَته فأغمَض الرباُط املقدُس صفحاِتِه األخرية. جهاٌد 

غاَدَر مالمَح الجهاِد، وبندقيٌة أضاعْت كتَف النبي وفوهَة الحقيقة.
 عىل مسمِع الفارِس األخري كاَن لألرِض متنفُس القصيدة..

ال الصهيُل استعاَدُه ال الصليُل  فارٌس منهٌك ورَْجٌع ثقيُل  
غباٍر وسادٌن مستقيُل  غابِت األرُض ليَس إال قصاصاُت 

ضاَع عن معجِم السالالِت جيُل  من مخاِض الهواِن من ُصْلِب نقٍش 
َوَضَعْتَها ِمَن الُقُرْوِن الوحوُل  واملسافاُت عاقٌر ِمْن ُخطاَها 

ويف ظلِِّه اسرتاَح الصهيُل  حافٌر يرضُب الصدى والتواريخَ 
تحَت أنقاِضها وغاَب الرعيُل  طلعْت شمُسُه عىل جفِن ُجْرحٍ 
ُلْوُل نقَضْت َغْزلَُه الَعِرْيَق الطُّ  عاَد ِمْن أمِسِه الرشاُع ُخُيْوًطا 
َوَطُر الريِح وانتصاٌب َخُجْوُل  َسِئَمْتُه الرياُح حتى أشاَحْت 
راَحِة َخْيباِتها ويغفو الهديُل  ُمُدًنا َتْسَهُر الجراُح عىل  
الَغُد أمًسا ويستتبُّ الذبوُل  ويدوُر الرماُد وقًتا ويأيت  

يوَم كاَن الشذى وكاَن الخميُل  ويقوُل الرُّكاُم لألرِض ُكنَّا  
ُبوُل وَقَضْت َنْحَب ما َتُدقُّ الطُّ  َفْوَر أوتارِها تالَىش صداَها  

قيُح َشْمٍس وَعتمٌة وُذُهْوُل  أيَن غاَب املكاُن ال يشَء إال 
خوِف أمٍّ وما رآُه العويُل  وِخاَمٌر ِمَن الرََّماِد، بقايا  

الَحيِّ وْهَو الَفُم الَكُسْوُل الَعُجْوُل  يعرُف الحزُن كلَّ لهجاِت هذا 
بعِض ِدْفٍء به َيِقرُّ الفسيُل  َفتُِّشوا يف الركاِم َعْن بعِض حضنٍ 

قبَل أْن ُيْقَفَل الَفُم السلسبيُل  رمبا ُقْبَلٌة عىل األرِض َفرَّْت  
وِمْن صفحٍة رََماها األفوُل  قيَل مْن أنَت قاَل ِمن هامِش املوِت 
عىل لوحِة الغياِب َيُصْوُل رَاِت الرباويِز    عائًدا من ُمَذكِّ
يقوُل الخراُب ما ال يقوُل  للنبيِّ القتيِل للحرِب للويل 

ِعْمَت ُجْرًحا وفاَت ِخْصٌب َبِدْيُل  عْدَت يا فارًسا َمَىضْ ألُف َوْعدٍ 
وخريٌر ُمَحنٌَّط وذبوُل  وعُدَك اآلَن ساعٌة دوَن وقٍت 

واألمُس عنُه حاَن الرحيُل ْمَت كلَّ أعتاِب ذاَك الغدِ   مل َحطَّ
حاَرصَْتها فضاَق السبيُل  مل قاتلَت ُمْسَتِمْيًتا أماِنيََّك  

الصحَو ما زاَل ُحْلُمَها يستحيُل  مل حاربَت ُحْلَمها واقرتفَت  
عىل ُجْرِحِه احتضارًا يطوُل ْيَت بالزماِن وأبقْيَت   ملَ َضحَّ

والسامريُّ فيها َيُجْوُل الِل مسافاِتكَ   مل أوثقَت يف الضَّ
َوْهاًم ُتَسلُّ ِمْنه النصوُل  وَتَحاَمْلَت يف املرايا عىل ِجْلِدكَ 

فأِسَك أخشاُبُه وأنَت القتيُل  ونصبَت الصليَب لألرِض ِمنْ 
وعىل َكْتِفَك املرايا َتِسْيُل  رمبا اعتْدَت أْن تراَك َذَبيًحا 

واحٌد للمسيِح قاَل النخيُل  ال تعْد للمكاِن يكفي صليٌب 
َباُح الَجِمْيُل وِمْن خلفَك الصَّ  وبََّخْتَك الشموُس، مَتِْيشْ إىل الليلِ 

أي باٍب ِمَن الخراِب الدخوُل؟  ِبَك منَك انكساُر َدْهَريِن قل من 
الجرَح أعىل وصبُحُه يستقيُل  وإىل أيَن تصعُد الشمُس إنَّ 
ام يا صليُل ِعْمَت فتًحا مهشَّ َها األرُض تهذي   َسَقَطْت من أَُكفِّ

َتحِمِل الشمَس للظالِم الخيوُل  باَت مضامرُها حطاًما وملَّا  
َها يستطيُل وما زاَل َخدُّ  هذِه الدمعة التي منُذ حواء 

وكذا يكُربُ العذاُب السليُل  ورثتها الحياُة جفًنا فجفًنا  
باَن يف َوْجِهَها الشحوُب األصيُل  كلام َشفَّ َعْن ذراريِه َجدٌّ  

املاُء َمْبَكاُه غيُمُه والهطوُل  يرتىب بفكرِة الجدِب حتى  
ونواياُه ال ُتجيُد الحقوُل  يئُد الرمُل أمنياِت السواقي 
بنَي أحاملها وقوٌف ثقيُل  َرَكَض الجرُح والتواريُخ َتْعَبى 

َسِهَر املوُت وانقىض ما تقوُل  مل توفْر حكايًة شهرزاٌد  
(كاَن يا ما..) يقصُّ جرٌح أثيُل  وقفْت ُتْطِلُق الرصاَص عليها 

رساًبا تنوُء عنُه العقوُل  ُثمَّ ماذا أنجمُع األرَض بالشعر 
الخريِر التي َقَطْعَنا َتُزوُل  أنُظِر اآلَن للرساِب وأعتاُب  

وامُشِطْي كربالَءُه يا َبُتْوُل  َفَرٌح شاَب هاِك ُجْرًحا َشَباًبا 
اَمواِت فامتلْئ يا أصيُل السَّ  معنا ِمْن ُغُروِبَنا اآلَن ما َيْكفي 

ومكاٌن عىل زماٍن مَيْيُل   معنا درُبَنا عىل َنْعِش َمْجدٍ 
تحَت أنقاِضِه بزوٌغ عليُل  حاَن هذا الصباُح إال ظالٌم  

فوق بروازِها َيِشفُّ اُملُحْوُل  كلُّ ألواِنِه التي مْنُه تعلو  
وبقايا َغٍد وأمٌس طويُل  َعْقرَُب الوقِت حافٌر دوَن َدرٍْب 

أحمد املاجد

مسقط - الرؤية 
 تحت عنوان «طبيعة وتناغم»، افتتح صاحب 
السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد، وزير 
الرتاث والثقافة، املعرض األول والفردي للفنانة 
الصينيــة املعروفــة وإحدى أبــرز رواد الفن 
التجريدي عىل مســتوى العامل «لو زينجانج» 

والذي احتضنته دار األوبرا السلطانية.
يضَم املعرض تشــكيلة متفــرَدة من اللوحات 
الفنية التي التي تركز زينجانج من خاللها عىل 
إبراز أصالة وتفرَد فنون الخط التقليدية التي 
تعكس توافــق الطبيعة وتناغمهــا مع الروح 

والعراقــة الصينيــة اُملعــارصة. وتدمج أعامل 
زينجانــج الفنية بني مالمح الفــن التجريدي 
الخــط  فنــون  ومقومــات  وروح  املعــارص 
التقليدية، ومن خالل هذه األعامل استطاعت 
زينجانج أن تعرب عن إمكاناتها اإلبداعية والتي 
مكنتها من إبراز تفاعل الضوء وطبقات الحرب 
واألكريلك والخطــوط الذهبية والفضية التي 
تزيــن بها أعاملها مام يعكس أســلوبها الفني 
التي طورته لتجســيد روعــة وحيوية الرتاث 

الفني اآلسيوي. 
ويف هذا الســياق قالت زينجانج: ”عىل الرغم 
مــن وجــود آالف األميال التــي تفصل ما بني 

ســلطنة ُعامن والصــني، إال أن هنــاك عالقة 
وثيقــة تربط بني البلدين، منــذ القرن الثامن 
امليالدي عندما بدأت حركــة التباُدل التجاري 
عرب طريق الحري“. وأضافت بقولها: ”ُيسعدين 
ويرشفنــي أن يكــون أول معــاريض الفنية يف 
منطقة الــرشق األوســط يف رصح دار األوبرا 
الســلطانية وكيل أمل أن ُيشكل نقطة تقارب 
جديدة تقلص املســافة بني البلدين العريقني 
وُتعزز مــن عالقتهام املتبادلة التي اســتمرت 

حتى أكرث من ثالثة عرش قرنا“.
عرضــت الفنانــة أعاملهــا يف عدٍد مــن أبرز 
وأشــهر املتاحــف حــول العامل. كــام ُعرضت 

أعاملها يف املكاتب الرئيسية لألمم املتحدة يف 
نيويورك، واستخدمت عىل البطاقات الربيدية 
لليونســيف ويف تصميــم غالف اليــوم األول 
للعقد الــدويل للحد من الكــوارث الطبيعية. 
وعىل مدار ٢٤ عامــاً املاضية، قامت زينجانج 
بتنظيم أكرث مــن ٣٠ معرضا فرديا و٥ رحالت 
عــرض يف العديد من البلــدان تضمنت الصني 
وأسرتاليا واليابان والواليات املتحدة األمريكية. 
هــذا ومُتثل الفنانة لــو زينجانج من ِقبل أرت 
كون إنرتناشــيونال، والتي تعد رشكة مستقلة 
تهــدف إىل اكتشــاف وإدارة وترويج الفنانني 

الصينيني املوهوبني يف الرشق األوسط.

مسقط - الرؤية
وسط احتفاء أديب شعري وحضور ثقايف متنوع، 
تتواصــل لليوم الثالــث عىل التــوايل فعاليات 
مهرجان الشــعر العــامين العــارش بوالية صور 
ليفتح نوافذ القصائد ضمن كرنفال أديب متنوع 
مبركــز فتح الخــري الثقايف، ففي صبــاح األمس 
وضمن الربنامج الثقايف للمهرجان أقامت اللجنة 
املنظمة جلســة مفتوحة حول مهرجان الشعر 
العامين، ترأســها اإلعالمي والشاعر بدر بن عيل 
الشــيباين وشــارك فيها أعضاء لجنة االختيار يف 
الشعر بشقيه الفصيح والشعبي وهم الدكتورة 
الشــاعرة فاطمة بنت عيل الشــيدية والدكتور 
ســامل بن ســعيد العرميي، والدكتور محمد بن 
عبــد الكريم الشــحي، والشــاعر محفوظ بن 
محمد الفاريس والشــاعر عيل بن سامل الحاريث، 

والشــاعر أحمد الجحفيل وذلك ملناقشة معايري 
التقييم لالســتفادة من التجربة يف املهرجانات 

القادمة.
وأقيمت مســاء أمس الليلة الشــعرية الثانية، 

تحت رعاية سعادة الشــيخ سعــود بـــن بدر 
الربوانـــي وايل الكامل والوافـي، وشــارك فيها 
بالشــعر الفصيــح كل من ســالـم بــن محمد 
الرحبــي بقصيدة «الجـئ» ومحمد بن ســيف 

العربي «خبــز البقـاء» ومحمـد بن عيل العويف 
بقصيدة «عــراف اليأس» ومنتظـر بن شـــرف 
املوســـوي بقصيــدة «مشــهد آخر لســيناريو 
الفلــك» وناصـر بن ســعيد الغســاين بقصيدة 
«رهني الجــدب» والوليـد بن خلفان الصوافـي 
بقصيدة «عن العشــاق» ويوسـف بن خميس 
الحارثـي بقصيدة «شهقة يف غياب الضوء»، ويف 
الشعر الشعبي شارك كل من خميـس بن خلفان 
الوشــاحي بقصيدة «تواقيع» وناظم بن مبـارك 
الربيدعي بقصيدة «منـفى» ونبهان بن مسعود 
الصلتي بقصيدة «طــارب الحي» ومحمـود بن 
خميـس الجنيبي بقصيدة «تجّيل» وعبدالعزيـز 
بن حمد العميـري بقصيدة «الســاعة أربعني» 
وعــيل بن حميــد العلوي بقصيدة «من ســرية 
طفلــة» وعيل بــن عبـدالله الراســبي بقصيدة 

«ميسم اليك».  
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تكتســب مســرية التعاون الخليجي اُملشرتك اليوم 
دفعــة جديــدة مع انطــالق أعامل مؤمتــر القمة 
الســابع والثالثني لقادة دول مجلس التَّعاون لدول 
الخليــج العربيــة، يف العاصمة البحرينيــة املنامة، 
والتي تنعقد يف وقت تشــهد فيه املنطقة ُمتغريات 
جيوسياسية وحروباً ونزاعات، تستلزم من الجميع 
أخــذ الحيطة والحــرص عىل دعم مبادئ وأســس 

التعاون والعمل اُملشرتك.
تنعقــد القمــة ودول املجلس تواصــل مرشوعات 
التنمية يف ُمختلف املجاالت؛ حيث تتزايد املشاريع 
يف كل بلــد عىل حــدة، فضــًال عن االســتثامرات 
املشرتكة بني مؤسســات وأفراد هذه الدول، عالوة 

عــىل التَّعاون االقتصادي من حيــث زيادة التبادل 
التجــاري وفتح املجال أمام فــرص منو األعامل من 
خالل تســهيل إجراءات االستثامر الخليجي يف دول 
املجلس. وســيكون محور التنمية الشــاملة حارضاً 
بقوة يف إطار اســتعراض ما تحقق من إسرتاتيجية 
التنمية الشاملة املطورة بعيدة املدى لدول املجلس 
(٢٠١٠-٢٠٢٠)، والتي تستهدف إنجاز املرشوعات 

املشرتكة املتضمنة يف هذه اإلسرتاتيجية.
وشــهدت مســرية العمل الخليجي املشــرتك عىل 
مــدى العقــود املاضية تطــوراً ملحوظاً يف شــتى 
القطاعات، الســيام الجانب الســيايس والعسكري 
واالقتصادي، مبا يضمن تحقيق الرؤى اإلسرتاتيجية 

التــي تعمل عىل خدمــة األهــداف الوطنية لكل 
دولــة، وتحقــق طموحــات وآمال شــعوب دول 
املجلــس. إذ تســتحوذ قضية األمن املشــرتك عىل 
اهتــامم قادة دول املجلس، وهو مــا تكلل بنجاح 
العديد مــن التامرين العســكرية اُملشــرتكة مثل 
نجــاح أعامل التمريــن التعبوي لألجهــزة  األمنية 
بــدول املجلس "أمن الخليج العريب ١" والذي أقيم 
يف مملكــة البحريــن هذا العام. ومــن املتوقع أن 
تناقش القمــة اليوم امللف األمني لــدول الخليج، 
السيام يف ظل التطورات التي تشهدها املنطقة من 
حيث النزاعات والعمليات اإلرهابية التي يشهدها 

اإلقليم بصفة عامة.

ومن هذا اُملنطلــق، من اُملقــرر أن ُيناقش القادة 
أثناء القمة عدداً من ملفات املنطقة، ويف مقدمتها 
األزمة السورية والوضع يف اليمن، وكذلك األوضاع 
يف املنطقــة بشــكل عــام، عــالوة عــىل القضيــة 

الفلسطينية.
إنَّ املواطــن الخليجي يحدوه الكثري من التطلعات 
مــع ختام أعامل هذه القمة، فال تزال هناك حزمة 
من القرارات تنتظر التطبيق ودخول حيز التنفيذ، 
عــىل أن تخــدم جميعها مســرية العمل املشــرتك 

وتضمــن مزيــًدا مــن الجهود 
لرفدها بعوامل القوة والوحدة 

التي يسعى إليها الجميع.

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

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

محول: ٢٠٢ , ٢٠٤, ٢٠٥
businessdesk@alroya.info

املحليات
محول: ٢٠٧ , ٢٠٨

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: ٢١٤ , ٢١٥

sportdesk@alroya.info
االعالنات

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

االشرتاكات
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٢- فاكس : ٢٤٦٥٢٤٠٤

التوزيع
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٣- فاكس : ٢٤٦٥٢٤٠٤

الطباعـة 
القمة للصحافة  والنرش

يوميـة شاملــة تصـدرها مؤسسـة 
الرؤيا للصحافة والنرش

ونحــن عــىل بعد ســاعات من القمــة الخليجيــة يف املنامــة، تعود 
األســطوانة مجدًدا إىل ترديد نغمة االتحاد الخليجي، ولكن هذه املرة 
عىل ألسنة مسؤولة غري قابلة للنفي أو النقض.  أقول بأنَّ الترصيحات 
باالتحــاد الخليجي ورضورة قيامه هذه املــرة مل تعد بالونات اختبار 
كســابقاتها، وعىل ألسنة غري مسؤولة أو مقاالت صحف أو تغريدات 
مراهقة عىل وســائل التواصــل االجتامعي؛ لهــذا فالتطور مدلوالت 
وقــراءات تختلــف عن الســابق؛ ففيها أســامء وحيثيــات وقناعات 

تتكشف بجالء دون تورية أو مواربة.
فمن املتوقع واملرتقب اإلعالن يف قمة املنامة القادمة عن قيام االتحاد 
الخليجي بخمســة أعضاء وبدون الســلطنة، والتــي أعلنت موقفها 
ــكها بصيغة التعــاون كخيار أمثل للتكامل  الرصيح من االتحاد ومتسُّ
وصوًال لالتحــاد وفق إعالن ميثاق قيام مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيــة عام ١٩٨١. وبهذا؛ فاإلعالن الرســمي املرتقب لقيام االتحاد 
الخليجــي يف املنامة يعني إلغاء صيغــة مجلس التعاون والتحلل من 

نظامه األسايس وخروج السلطنة رسميٍّا من التكتل الخليجي.
وال بــأس من التذكري هنا بالنظام األســايس لقيــام مجلس التعاون 
ألن الذكــرى تنفع املؤمنــني، وبالتحديد ديباجة النظــام وأهدافه: 
”إدراكا منهــا ملا يربط بينها من عالقات خاصة وســامت مشــرتكة 
وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة اإلسالمية، وإميانا باملصري املشرتك 
ووحدة الهدف التي تجمع بني شــعوبها، ورغبة يف تحقيق التنسيق 
والتكامــل والرتابط بينها يف جميع امليادين، واقتناعا بأن التنســيق 
ا يخدم األهداف الســامية لألمة  والتعــاون والتكامل فيام بينها، إمنَّ
العربية، واستكامال ملا بدأته من جهود يف مختلف املجاالت الحيوية 
التي تهم شــعوبها وتحقق طموحاتها نحو مســتقبل أفضل وصوال 
إىل وحدة دولها، ومتاشــيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي 
إىل تحقيــق تقارب أوثق وروابط أقــوى، وتوجيها لجهودها إىل ما 
فيه دعــم وخدمة القضايا العربية واإلســالمية. األهــداف: تتمثل 
أهــداف مجلــس التعاون األساســية فيــام ييل: تحقيق التنســيق 
والتكامــل والرتابط بني الــدول األعضاء يف جميــع امليادين وصوال 
إىل وحدتهــا. وتعميــق وتوثيق الروابط والصــالت وأوجه التعاون 
القامئــة بني شــعوبها يف مختلف املجاالت. ووضــع أنظمة متامثلة 
يف مختلف امليادين مبا يف ذلك الشــؤون اآلتية: الشؤون االقتصادية 
واملاليــة، والشــؤون التجارية والجــامرك واملواصالت، والشــؤون 
التعليميــة والثقافية، والشــؤون االجتامعية والصحية، والشــؤون 
االعالمية والســياحية، والشــؤون الترشيعية واإلدارية. ودفع عجلة 
التقــدم العلمــي والتقني يف مجاالت الصناعــة والتعدين والزراعة 
والرثوات املائية والحيوانية، وإنشــاء مراكز بحــوث علمية وإقامة 
مشاريع مشــرتكة وتشــجيع تعاون القطاع الخاص مبا يعود بالخري 

عىل شعوبها“. (انتهى)
مشــاعرنا العميقــة الصادقة ودعواتنا الخالصة يف الســلطنة كانت 
-ولــن تنقطع- لألشــقاء يف االتحاد الخليجــي بالتوفيق والنجاح يف 
مســاعيهم وجهودهم يف اختيار ما يرونه مناســًبا لهم وألوطانهم. 
ونحن يف السلطنة -وبلسان املواطن العادي- نعتقد أن االتحاد هو 
هروب منظم من فشــل واستحقاقات التعاون منذ عام تأسيسه يف 
ن ورصيــح يف آن باإلخالل القانوين  مايو ١٩٨١، وهــو اعرتاف ُمبطَّ
املعيــب بنظام وأهداف التعــاون، وهو اعرتاف رصيح -غري ُمعلن- 
بهويــة جديــدة ألقطار من الخليــج بعد أحداث الربيــع منذ عام 
٢٠١١م وما شــهدته املنطقة من أحداث توجب العقالء عىل التأمل 
واملراجعــة قبــل الرتاجع والقصــاص املرتقب من اآلخــر. فالهوية 
القادمــة لالتحــاد الخليجي هي الهــروب إىل األمــام، واملزيد من 
االنغامس العميق وبســلبية عمياء يف القضايــا اإلقليمية والدولية، 
وتوســيع دائــرة األعداء ورفع ســقف ”فاتورة“ الثــأرات واألحقاد 

والقصاص؛ فدول األيام وسنن التاريخ ال ترحم وال تتوقف.
ال شــكَّ عندي كمواطن ُعامين عادي وبســيط يف أنَّ سياسات بعض 
أقطار مجلس التعاون بعد عام ٢٠١١م ولغاية اليوم ويف املســتقبل 
املنظور، ُتشــكل لنا يف الســلطنة عبًئا أخالقيٍّا كبريًا وحرًجا تاريخيٍّا 
أكرب، فنحن يف الســلطنة نرفــض امليكيافيلية يف السياســة ونراعي 

التاريخ ونتلمس رضاه بعد الله يف جميع خطواتنا ومساعينا.
فالتاريخ واألخالق يف وجدان الُعامين كالحســيب والرقيب للمسلم 
الســوي، وبقدر سعينا لكسب رضا الله ورحمته يف عباداتنا، نسعى 
كذلك لكســب رضا التاريــخ ولبيض الصحائف والتي ستشــفع لنا 
وألجيالنــا بني األمم. ال يهمنــا من ال يقرأ التاريــخ، وال من يعتقد 
بــأن التاريخ توقف عنــده، وال من يعتقد برشــوة التاريخ، وال من 
يعتقد بأن التاريخ تصنعه مظاهر الحضارة وقشــور املدنية، فنحن 
مسؤولون عن أفعالنا ولسنا مسؤولني عن فهم اآلخرين ومساعيهم.
َمْن يؤرقهم اليوم مواقف السلطنة السياسية واألخالقية تجاه قضايا 
املنطقــة والعامل كانوا مــن املعجبون ذات يــوم بالحكمة الُعامنية 
وُبعــد نظرهــا يف التعامل مع قضايــا بعينها؛ مثل: نزاع الســلطنة 
واليمن الجنويب، وعزل الشــقيقة الكربى مرص، وحربا الخليج األوىل 

والثانية، واتفاقيات ترســيم الحدود بني السلطنة ودول الجوار عىل 
قاعدة ال رضر وال رضار، فام الجديد يا ُترى؟!!!

الجديــد الذي مُيكن اســتنتاجه وقراءتــه من واقع نتائــج األحداث 
وقــراءة ما بني الســطور هو إشــهار مخطــط باطنــي إىل العلن لن 
تســمح الســلطنة بتمريره أو املشاركة فيه (ستكشــف عن تفاصيله 
وآثــاره األيــام القادمــة)؛ وبالتايل البد مــن التفــرد بتنفيذ املخطط 
املرجــو مبراحله املتقدمة دون ”ضجيج“ ُعــامين. يف الحقيقة أن هذا 
القرار الخليجي مُيكن الســلطنة من االنفكاك من ”العقال“ الخليجي 
برمزياته السياســية والتاريخية والفكرية إىل رحــاب وآفاق العاممة 
العربية تلك العاممة التي ما زالت وستبقى رمَز كربياء وتاريخ ومجد 

وتفرد للُعامين.
فالســلطنة ”أُجــربت“ بحكم عضويتهــا يف مجلس التعــاون عىل أن 
تكون طرًفا يف قضايا ورصاعات ومواقف مضادة لقناعاتها السياســية 
واألخالقيــة ومكانتها التاريخية، حتــى وإن كانت هذه املواقف عىل 
أشكال وصور بيانات سياسية أو إعالمية أو مظاهر بروتوكولية مجاراة 
منها لشــقيقاتها وحفاًظا منها عىل وحدة الصف واللحمة ولو بشكل 
ظاهري. فمن املعروف عن الســلطنة أنها تعود لثوابتها السياســية، 
وتتســلح بهــا يف لحظــات تاريخية وتجــاه قضايا مصرييــة كاألزمة 
الســورية واألزمة اليمنية كمثال. إال أنَّ إقحام اســم ُعامن يف بيانات 
رســمية تحمل كل صفات املراهقة السياســية والعواطف الجياشــة 
واألُمنيــات العاريــة من أي عقــل أو حكمة أو سياســة تجاه قضايا 
ومواقف سياسية إقليمية أو دولية، ميس عقل ُعامن ويجرح كربياءها 
ويشوه مساعيها ويخدش تاريخها الناصع وسجلها الحافل باملنجزات 

العظام، ويؤذي مشاعر مواطنيها والرشفاء والعقالء يف العامل.
فالحكمــة والتبرصُّ واملبادئ الراســخة للسياســة الُعامنية مل مُتنح أو 
ذت  ُتهــدى لُعامن من أحــد، بل ُصنعت بعقول ُعامنيــة خالصة وُنفِّ
بأيــدي رجــاالت مؤمنــة وُمخلصــة، هنا فقط شــهد العــامل لُعامن 
وأصبحــت ُعــامن يف العقل والضمــري العريب والعاملي أيقونة ســالم 
ومحبة يجب عىل العامل الحفاظ عليها؛ لهذا فُعامن اليوم هي الكيان 
الســيايس الوحيد يف العــامل والذي ُتجمع كافة القــوى يف العامل عىل 
رضورة تحييــده من النزاعات والقالقــل والحفاظ عليه كواحة محبة 

وسالم ونبع للوئام ومدرسة للمساعي الحميدة.
ى ُعامن بجهد كبري إلغالق ملف النزاع يف  فعىل الصعيد العريب، َتْســعَ
اليمن بأقل األرضار والتداعيات املســتقبلية، ومن غري املســتبعد أن 
ُيغلق امللف الســوري يف مسقط عن قريب، واألشقاء يف ليبيا يرتقبون 
الدور الُعامين لتحقيق الوئام بينهم، واألشقاء يف الجزائر أدركوا أهمية 
ُعامن يف أحداث غرداية، واألشــقاء يف العراق ينظرون إىل ُعامن نظرة 
ســة، والجامعة العربية تبنت مقرتَح السلطنة وفوضتها  تاريخية ُمقدَّ
إلعادة النظر يف ميثاقها وُعقدت جلســتان يف القاهرة ومسقط لذات 

الخصوص.
مــن هنــا، مُيكننا القــول وبكل يقينية بــأنَّ هامــش الحركة ومثرات 
املســاعي الُعامنية تحت ظــل العاممة العربية أمــىض وأجدى، وأنَّ 
الدور الُعــامين قد خرج منذ زمن بعيد عن العقــال الخليجي بأطره 
املقيِّدة والضيقة إىل ُفســحة الئقة بُعامن املايض والحارض واملستقبل، 
واليــوم وبإعالن االتحــاد الخليجي فإنَّ الدور العــامين الحقيقي قد 
انطلــق من عقاله إىل رحاب آفاق ال ســقف لها.. فهنيًئا ألشــقاءنا يف 

الخليج العقال وهنيًئا لنا العاممة.
خيارات ُعامن اليوم السياســية واالقتصادية ال حدود لها؛ فهي يف حل 
قانــوين وأخالقي مــن كافة التزاماتها تجاه منظومــة مجلس التعاون 
بعد إعالن االتحاد بشــكل رســمي، فمــن ”مثرات“ عقــود التعاون 
املؤســفة أنه أىت عىل كل الوشائج السياسية واالجتامعية واالقتصادية 
التــي كانت قامئة طوًعا قبل عام ١٩٨١ بدًال من تقنينها واالرتقاء بها، 
كحرية التنقل للمواطنــني واإلقامة ومجانية العالج والتعليم مبراحله 
واملؤسســات القامئة كجامعة الخليج ومنظمة الخليج لالستشــارات 
الصناعيــة وطريان الخليــج وتليفزيون الخليــج ودورة كأس الخليج 
ومركــز الخليج للــرتاث؛ حيث انرصفــت كيانات التعــاون وتفردت 
بقــرارات ُقطرية لرعاية مصالحها مبعزل تام عن التعاون املرجو، لهذا 
بقي التعاون حربًا عىل ورق طيلة عقوده الثالثة عدا مظاهر االحتفاء 

ودبلوماسية القمة، والتي أوصلتنا إىل أعراض وتداعيات اليوم.
كل مــا نتمنــاه كشــعوب أن ُيراجع االتحــاد املرتقب املكتســبات 
والقواســم املشــرتكة بني أقطار الخليــج، وأن ُيحافــظ ويبني عليها، 
وأال تأخذهم العزة باإلثم فيامرســوا السادية السياسية ضد أنفسهم 

ى من القصد واملقصود. فيتبخر ما تبقَّ
وبالشكر تدوم النعم...،

------------------------------
قبل اللقاء: ”ال مُيكن أن يغفر لنا التاريخ حني ُنفرط يف اســم ”ُعامن“ 
ليدغم يف تكتل ســيايس ما، ونلغي هذا االسم الجميل مبجده وعطائه 
من األحاديث النبوية وهيام الشــعراء والعشــاق واألدباء واملحققني 

وصفحات التاريخ الناصعة“.

قال الله تعاىل: «َواْقِصْد ِيف َمْشِيَك...» (لقامن: ١٩)، 
وقال النبي الكريم: «الَقْصَد الَقْصَد َتْبُلغوا» (أخرجه 
البخاري)، وقال جابر: «ُكنت أصيل مع رســول الله 
صىل الله عليه وسّلم فكانت صالُته َقْصداً وخطبُته 
َقْصًدا»؛ أي وســطاً بني الطويلة والقصرية، (أخرجه 

مسلم).
واملقاصــد جمع َمقَصد، مصــدر ميمي مأخوذ من 
الفعل َقَصَد. َقَصَد يقصــُد َقْصداً وَمْقَصداً وَقْصٌد أو 

َمْقَصٌد معنى واحد.
ويقــوم النظر املقاصــدي عىل املوازنــة بني ظاهر 
النصــوص ومقصودهــا (بني املباين واملعــاين) وفقا 
د الطاهر بن عاشــور  مليزان الرشع. فالشــيخ ُمحمَّ
أحــد واضعي علــم املقاصد الرشعيــة يقول: «هي 
املعاين والحكم امللحوظة للشــارع يف جميع أحوال 
ا الشــيخ عــالل الفايس:  الترشيــع أو معظمها». أمَّ
«املراد مبقاصد الرشيعــة الغاية منها واألرسار التي 
وضعهــا الشــارع عند كل حكــم مــن أحكامها». 
وبعبــارة علميــة رياضية، فــإنَّ مقاصــد الرشيعة 
اإلســالمية هي عقلنــة الرشيعة اإلســالمية وإيجاد 
مالزمــة بني النص والعقل، والتأكيد عىل أنَّ األحكام 
الرشعية ال تتضارب مع مصالح اإلنســان يف األبعاد 
واملجتمعيــة  والثقافيــة  واالقتصاديــة  السياســية 
واإلسرتاتيجية؛ فالرشيعة اإلســالمية ال مُيكنها بحال 
أن تصدم اإلنســان وتلغيه كمحرك لحركة التاريخ، 
والرشيعة ُكرِّســت إلراحة اإلنســان ُمطلق اإلنسان 

وليس لتعذيبــه أو إلغائه واســتئصاله، وُيبنيِّ ذلك 
القــرآن الكريم يف آياته: «... ُيِريُد الّلــُه ِبُكُم اْلُيْرسَ 
» (البقــرة:١٨٥)، و»ُيِريُد الّلُه  َوالَ ُيِريــُد ِبُكُم اْلُعْرسَ
َف َعنُكْم» (النساء:٢٨)، و»َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم  أَن ُيَخفِّ
َالَة َتْنَهى  يِن ِمْن َحَرج» (الحج:٧٨)، و»إِنَّ الصَّ ِيف الدِّ

َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر» (العنكبوت:٤٥).
ويف هــذا الســياق، يقــول العز بن عبدالســالم يف 
«قواعــد األحكام»: «لو تتبعنا مقاصد ما يف الكتاب 
والســنة لََعلْمَنا أن الله أمر بــكل خري... وزجر عن 
كل رش... فــإن لخري ُيعرب به عن جلب املصالح ودرء 
املفاســد، والرش ُيعــرب به عن جلب املفاســد ودرء 
املصالــح»، ويقوم فقه مقاصد الرشيعة اإلســالمية 
عىل حفظ النفس واملال والدين والنسل؛ وأبرز َمْن 
َكَتب فيها: الشــوكاين وابن عاشور يف كتابه «مقاصد 
الرشيعة»، ونــور الدين الخادمي يف كتابه «مقاصد 
الرشيعة»، وأبو عبــد الرحمن األخرض األخرضي يف 
كتابه االمام «يف مقاصد رب األنام»...وغريهم، ومام 
قاله الشــيخ محمود شلتوت: نعم مل ينكر اللُه عىل 
أحــٍد من خْلقه ابتداَع يشء من ُمَتع الحياة الطيِّبة، 
تها واتِّســاع عمرانهــا، وإمنا كان  وال من وســائل قوَّ
الذي أنكره ابتداَع الناس فيام بنيَّ ورَســم، وتعبَّد به 

عباده يف العقيدة والعمل، والِحل والُحرمة.
يف كتابه الذي يحمل عنوان «الفتوحات اإلســالمية 
يف فرنسا وإيطاليا وسويرسا يف القرن الثامن والتاسع 
عــرش امليالدي»، كتــب الكاتــب الفرنيس جوزيف 

رينو بأّنه لــو قدر ملوىس بن نصري ولطارق بن زياد 
ولعبدالرحمن الثالث أن يعودوا إىل الحياة الندهشوا 
لتغريُّ ميزان القوة بني املســلمني واملســيحيني. هذا 
ص الحالة الراهنة التي  الكالم لجوزيف رينو يشــخِّ
عليها العامل اإلسالمي؛ حيث ُبعد املسافة بني املليار 
واملائتــني ألف مســلم، واملرشوع النهضــوي الذي 
ث عــن تفاصيله النخب العربية واإلســالمية  تتحدَّ

منذ أزيد من مائة سنة.
والسؤال الرئيس الذي مُيكن طرحه يف هذا السياق؛ 
هو: ملــاذا تأخــر املســلمون يف تحقيــق نهضتهم 
رغــم أنهم ميلكــون ثروة فكرية وثــروة طبيعية مل 
تجتمــع لكثــري من األمــم التي نجحــت يف إطالق 
نهضتها ومكنت األجيال الراهنة من اإلســتفادة من 
عطاءاتها. ويف مجال آخر، كان الدكتور عيل رشيعتي 
يطرح مقولة «إســالم بال رجال دين أو بال مؤسسة 
دينية». وهي املقولة التــي أثارت غضباً عاماً ضده 

يف األوساط الدينية.
الحديث عــن العقل اإلســالمي وبنيويته وماهيته 
املعرفيــة واإلبســتمولوجية وحدوده واملســاحات 
التي ينطلق يف فضاءاتها هو حديث تشــوبه الكثري 
من اإلشــكاالت والتصــادم النظــري والفكري؛ ألنَّ 
العقل اإلســالمي ظل منطقة فراغ يف حركة املعرفة 
اإلســالمية، وجمد بالكامل لحساب النص والظاهر 
والذي إتبعه قوم حــذو القدة بالقدة، وعىل الرغم 
من دعوة القرآن املسلمني إىل رضورة إعامل العقل 

والتفكــري واللب يف آيات ترتى، واعتبار اإلســالم أن 
الطريــق إىل الله يتــم عن طريق العقــل والتفكري 
ال عــن طريق التقليــد؛ فإنَّ حركــة العقل توقفت 
لحســاب متجيد الثقافة اليونانية حتى قال البعض 
إنَّ املســلمني مل ينتجــوا معرفة عقلية إســالمية بل 
ترجموا العقل اإلغريقي واليوناين إىل اللغة العربية، 
ومع موت ابن سينا كانت حركة العقل قد توقفت.
وعندما اختفى العقل وظهرت األســطورة والخرافة 
والتأويــل الخاطــئ واملتعدد للنص، بــدأ االنحدار 
الحضــاري يف العامل اإلســالمي واختــل التوازن بني 

الرشق والغرب.
وعندمــا تحولت أمة اقرأ من أمة اقرأ إىل أمة اذبح، 
وأمة اذبــح إىل أمة اقرأ، اختل التوازن بني الحضارة 
األوىل  فتالشــت  الغربيــة؛  والحضــارة  اإلســالمية 
ه فيه العقل  وانطلقت الثانية، ويف الوقت الذي توجَّ
اإلسالمي إىل املايض والنص متعدد التأويل وليس إىل 
م للنهوض  اإلسالم املحمدي األصيل، فقدنا أهم مقوِّ
الحضــاري وهو قوة العقل ورزانتــه؛ أثناءها توجه 
العقــل الغريب إىل املســتقبل واالســتدالل العلمي 

واالستقراء املعريف.
وما مل يعيد املســلمون االعتبــار للعقل؛ فإنَّ جنون 
املوت ومهرجان القتل ونوســتالجيا تخريب الدول 
واملجتمعــات، ودرامــا التفخيخ والتفجــري والنحر 
والكراهية والبغضاء ســتصبح األكرث عقالنية يف عامل 

إسالمي أول ما أعدم فيه هو العقل.

ز يف مقاالتك عىل  سألني أحد األصدقاء ُمؤخرا: ملاذا تركِّ
نقــد التطرف املتمثــل يف التنظيامت الســلفية فقط؟ 
وملــاذا ال تكتب عن امليليشــيات الطائفيــة التي تقتل 
األبريــاء يف العــراق؟ وكان جــوايب: أن التطرف الديني 
هو مذموم ســواء كان من طرف هذا املذهب أو ذاك، 
من هذه الديانة أو تلك، فكلها تشرتك يف ادعاء امتالك 
الحقيقة املطلقة ومحاربــة آراء اآلخرين ومعتقداتهم 
والحكــم عليها بالبطالن، ومن يراجــع تاريخ الديانات 
املختلفــة؛ فإنــه يالحــظ أنهــا جميعها دون اســتثناء 
شهدت انشــقاقات كبرية بينها بعد سنوات قليلة جدا 
من ظهورها، ثــم تطور االنشــقاق إىل حروب طائفية 
ســالت فيها دماء كثرية، كام شهد الرتاث املذهبي لهذه 
الطوائــف كثريا من املجــادالت واملناظــرات املذهبية 
وأحكام التضليــل والتكفري والتبديــع وغريها، وعندما 
نرجــع إىل الرتاث املذهبــي للطوائف اإلســالمية نجد 
عناوين إقصائية جدا، فابن حجر العســقالين مثال كتب 
كتابــا يف الرد عــىل أحد املذاهب، بعنــوان: "الصواعق 

املحرقــة يف الرد عىل أهل البــدع والزندقة"؛ فرد عليه 
عامل مــن ذلك املذهــب بكتاب: "الصــوارم املهرقة يف 
الــرد عىل الصواعق املحرقــة"، وانترشت عناوين، مثل: 
الصارم املســلول، والصواعق املرسلة، ورجوم الشياطني، 
والســيف البتار...وغريها، ومن الطبيعي أنَّ ُكتبا بهذه 
العناوين املخيفة ال ميكن أن نقرأ فيها حوارا منهجيا أو 
تسامحا، وإمنا خطابات تحمل التكفري والتضليل وأقلها 

التبديع.
والذي َســاَعد عىل انتشــار التطرف الديني والطائفية 
البغيضــة أن كثــريا مــن الحكومــات التــي حكمــت 
املسلمني يف تلك الفرتة، مثل: الدولة األموية، والعباسية 
والفاطميــة، والعثامنيــة، والصفوية...وغريهــا، كانت 
تســتغل الخالفات املذهبية من أجل تصفية املعارضني 
السياســيني، فحدثت حاالت إعدام كثرية باســم الدين 
والدفــاع عــن رشيعة اللــه يف األرض؛ ولكــن الدوافع 
الحقيقيــة إليها كانت سياســية، مثل: قتــل الجهم بن 
صفوان ســنة ١٢٨، وقتل غيالن الدمشــقي ســنة ١٢٥ 

من قبل الخليفة األموي هشــام بن عبدامللك، ثم قتل 
الحســني بن منصــور الحالج وصلبه ســنة ٣٠٩، وقتل 
فيلســوف اإلرشاق شهاب الدين الســهروري الذي تم 
تصفيته بســبب اختالف بعض رجال الدين معه ســنة 

٦٦٥ وآخرون.
كام اســتغلَّت بعــُض الحكومات الخالفــات املذهبية 
مــن أجل غــزو مناطق أخــرى تختلف معهــا مذهبيا 
واحتاللها، فعندما حاول الخليفة العثامين ســليم األول 
غــزو إيران التي كانت تحت حكم الصفويني الشــيعة 
اســتنجد باملفتي العثامين نوح الحنفــي الذي مل يتوان 
يف ســبيل إرضاء ســيده بإصدار فتــوى طويلة يف كفر 
الصفويــني ورشكهم ووجوب قتلهم، جــاء يف مقدمتها: 
أعلم أســعدك الله أن هؤالء الكفرة والبغاة الفجرة قد 
جمعوا بني أصناف الكفر والبغي والعناد وأنواع الفسق 
والزندقــة واإللحاد ومن توقــف يف كفرهم وإلحادهم 
ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم... إضافة 
إىل فتــاوى أخرى لعلــامء آخرين، مثل: ابــن عابدين، 

وأبو الســعود أفندي العامدي، وآخرون (انظر "تنقيح 
الفتــاوى الحامديــة" البــن عابديــن ص ٩٤-٩٦). أما 
إســامعيل الصفوي، فقد اتخذ التشــيع ستارا من أجل 
التصدي لالجتياح العثامين الذي نجح يف احتالل معظم 
الدول العربية بعنوان: "الخالفة اإلسالمية "، ويف الطرف 
املقابل كانت مؤلفات محمد باقر املجليس سالحا لدى 
حّكام هذه الدولة ملحاربــة العثامنيني والحيلولة دون 
انضــامم بالد فــارس إىل الدولة العثامنيــة، ويف العرص 
الحديث برز الرصاع الطائفي عىل أشــده بعد الثورة يف 
إيران ســنة ١٩٧٩، ثم قامت الحرب العراقية-اإليرانية 
ســنة ١٩٨٠، وانهالت فيها الكتب املذهبية التي تحمل 
شــعار "ُيهدى وال يباع" عىل املسلمني مبختلف اللغات 
كالســيل العرم حتى توقفت الحرب سنة ١٩٨٨، ومرت 
عــىل املنطقــة فرتة من الهــدوء النســبي حتى حدث 
االنفجــار الكبــري يف التاســع مــن أبريل ســنة ٢٠٠٣، 
ذلك اليوم املشــؤوم الذي شــاهد فيه العامل الدبابات 
رنا  األمريكية وهي تجوب شــوارع بغداد يف مشــهد ذكَّ

بالدبابات اإلرسائيلية التــي اجتاحت بريوت يف عدوان 
ســنة ١٩٨٢، وبعــد أقل مــن أربعة أشــهر فقط ُقتل 
الزعيم الشــيعي محمــد باقر الحكيــم وأكرث من مائة 
شخص يف انفجار ضخم بعد خروجه من صالة الجمعة 
يف مدينــة النجف ليعلن تنظيم التوحيد والجهاد الذي 
كان يتزعمه أبو مصعب الزرقاوي مســؤوليته عن هذا 
االنفجار؛ وبذلك يتحول الرصاع املذهبي يف اإلسالم من 

دائرة التنظري إىل القتل والتفجري.
إنَّ إدانــة التنظيامت املتطرفــة ال تعني أبدا إدانة هذا 
املذهب أو ذاك؛ ألن هــذه التنظيامت خالفت جميع 
املذاهب اإلسالمية املعروفة، فتنظيم داعش عىل سبيل 
املثــال يرجــع يف إباحة قتل املخالفــني إىل كتاب "فقه 
الدمــاء" أليب عبدالله املهاجــر وليس إىل أحد املذاهب 
اإلســالمية، كام أن ضحايا هــذا التنظيم هم من جميع 
املذاهــب، بــل إنَّ أهل الســنة لقوا مــن ظلم وجور 
واضطهاد هــذا التنظيــم أكرث من املذاهــب األخرى، 
خاصــة بعد أن اجتاح هذا التنظيــم املوصل والرمادي 

والفلوجة وتكريت ومدنا عراقية أخرى يف صيف ســنة 
.٢٠١٤

إذن؛ نحــن نتفق أن الفتــاوى التكفريية موجودة لدى 
جميع املذاهب اإلســالمية -عىل اختالف نسبي بينها- 
ولكنهــا كانت ســابقا قبــل الثــورة املعلوماتيــة التي 
تجتاح العامل مســطورة داخل الكتب واملراجع الفقهية 
والعقدية فقــط، وكان ال يطلع عليها إال الفقهاء الكبار 
فقــط؛ ولكن الذي حــدث أن هذه الفتــاوى انترشت 
يف عــرص اإلنرتنت والبث الفضايئ بشــكل مخيف جدا 
ودخلــت إىل البيــوت، واملقاهــي، ومكاتــب العمل، 
واألسواق وتلقفتها أيدي الجهلة من عوام الناس، الذين 
بدورهم تم اســتغاللهم من ِقبــل التنظيامت املتطرفة 
وبعض رجال الدين املتعصبني لرتجمة هذه الفتاوى إىل 
أرض الواقع  تنفيذا ألجندتهم الطائفية واالستخباراتية. 
ه أي نقٍد إىل هــذه التنظيامت؛ فإن  لذا؛ فعندمــا نوجِّ
النقد هــو لبنيتهــا الفكريــة والتنظيميــة وليس ألي 

مذهب إسالمي.

Ali95312606@gmail.com

yahyabouzakaria@gmail.con

salehalbalushi12@gmail.com
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صاللة – عادل الرباكة
نظمــت جامعــة العالقــات العامــة بكليــة العلوم 
التطبيقيــة بصاللــة حملــة توعوية عــن املخدرات 
بعنوان «معاً من أجل عامن بدون مخدرات»  تستمر 
حتى ٩ ديســمرب الجاري، وتستهدف مختلف رشائح 

املجتمع املحيل.
 يســعى طلبة وطالبات العالقــات العامة من خالل 
هــذه الحملــة إىل التعريــف باألرضار الكبــرية التي 
يتعــرض لهــا ُمتعاطي هــذه اآلفة، وجهــود جميع 

الجهات املعنية .
يتضمــن برنامج الحملة العديد مــن الفعاليات التي 
تســتقطب مختلف رشائح املجتمع بهدف تســليط 
الضوء عىل مدى خطــورة املخدرات، وذلك بالتعاون 

مع عدة جهات داعمة للحملة.
ويف هــذا الصــدد قــال الطالب مصعب بــن أحمد 
الشــنفي رئيس جامعــة العالقات العامــة بالكلية : 
نسعى إىل اســتهداف مجتمع الكلية من خالل إقامة 
معرض مبسط من أجل التعريف مبخاطر املخدرات، 
كذلــك إقامة حفل ســيتم من خالله عــرض العديد 
من األنشــطة الهادفة، إضافــة إىل إقامة معرض يوم 

الجمعة يف صاللة جاردنز مول.

عربي- نارص العربي 
احتفلت املديرية العامة للتنمية االجتامعية 
مُبحافظة الظاهــرة باليوم العامين للتطوع، 
حيث أقــام فريق املــرسات الخريي بوالية 
عربي يــوم أمــس اإلثنــني احتفــاالً بهذه 
املناســبة يف الســبلة العامة ببلدة العراقي 
بحضور الدكتور راشــد بن سليامن املنظري 
مديــر عــام التنمية االجتامعيــة مبحافظة 
الظاهرة وبحضور ســعادة شــهم بن راشد 
الشهومي عضو مجلس الشورى ممثل والية 
عربي وعيل بــن صالح الكلباين رئيس غرفة 
الظاهرة وسنيدي بن حميد الشعييل عضو 
املجلس البلدي والدكتور نبهان بن ســهيل 
املقــريش رئيس فريق عامن أمانة التطوعي 
وعــدد مــن مديــري الدوائــر الحكومية 
والخاصة والفرق التطوعية وطلبة وطالبات 

املدارس.
اســتهل الحفل بكلمة لســامل بن ســليامن 
الصــوايف نائــب رئيــس فريــق املــرسات 
الخري قــال فيهــا :إن الفكر امللهــم ملوالنا 
حرضة صاحــب الجاللة الســلطان قابوس 

املعظــم قد ارتقــى بالعمــل التطوعي إىل 
أعــىل درجاته إذ جعل له مــن التوجيهات 
الســامية والترشيعات النــرية ما يحيله إىل 
ثقافة اجتامعية متوارثة مصبوغة بالصبغة 
اإلنســانية قامئة عىل ركائــز الدين القويم 

ممتزجة بالخلق العامين األصيل. 
تضمنــت فقرات الحفل عرًضا مرئياً ألعامل 
الفريق واملشــاريع التي ساهم بإنشائها ثم 

ألقــى مدير عــام التنمية كلمــة أثنى فيها 
عىل هذه الجهود الطيبة للفريق والنشاط 
والعزمية واإلرصار يف خدمة املجتمع، بينام 
قال الدكتور نبهان بن سهيل املقريش رئيس 
فريــق عامن أمانة، إّن الهــدف املعلن من 
هذا النشاط هو تقديم الشكر للمتطوعني 
عــىل مجهوداتهــم إضافــًة إىل زيادة وعي 

الجمهور حول مساهمتهم يف املجتمع.

 مسقط – فاطمة اإلسامعيلية
مت وزارة الصحة صباح أمس ممثلة بدائرة  نظَّ
االستثامر وبدائل التمويل حلقة عمل تعريفية 
عن الدائرة، وتدشــني املرحلــة األوىل للربنامج 
اإللكرتوين لالســتثامر يف القطاع الصحي تحت 
رعاية معايل الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد 
الســعيدي وزير الصحة بفنــدق هوليدي إن 
ــمو أصحاب  وبحضور عــدد من أصحاب السُّ
الســعادة الــوكالء وأصحاب الســعادة أعضاء 

مجلس الشورى.
تــأيت الفعالية بهدف نرش ثقافة االســتثامر يف 
األصول القامئة باملؤسسات الصحية والتعريف 
مبوضوع الوقف الصحي للوزارة بالتنسيق مع 
الجهات الحكومية ذات العالقة يف إطار الرشاكة 
التكامليــة بــني مؤسســات الدولــة املختلفة 
ولتسليط الضوء عىل التوجه العام للدولة نحو 
رضورة تعزيز موارد الدخل الحكومية وبهدف 
التعريــف مبهــام واختصاصــات الدائرة عىل 
مختلــف األصعدة وتناولت الحلقة ورقة حول 

السياسات املؤطرة لتمويل النظام الصحي. 
 وقالــت الدكتــورة حليمة بنت قلــم الهنائية 
مديــرة دائرة االســتثامر وبدائــل التمويل يف 
هذا الصدد : إن األســباب الرئيســية للمشاكل 

االقتصادية يف مجال الرعايــة الصحية وارتفاع 
تكلفتهــا أصبحــت معروفة إىل حــد كبري كام 
أّنهــا تكاد تكون واحــدة يف معظم الدول، مع 
تفاوت حجم وأهمية كل ســبب من دولة إىل 
أخرى، مشرية إىل أن أهم هذه األسباب تتمثل 
يف التقنيــات العالجية املتطــورة التي تتطلبها 
الرعاية الصحيــة الحديثة من أجهزة ومعدات 

وآالت طبيــة عالية التكلفــة، والزيادة الكبرية 
واملستمرة يف أســعار األدوية، وارتفاع تكاليف 
املنشــآت واملرافق الصحيــة، والتكلفة الهائلة 
لتشغيلها، والتغيري الذي حدث يف منط األمراض 
وتزايد اإلصابة باألمــراض ذات الكلفة العالية 
يف العالج كأمــراض القلــب والرشايني والكىل 
والكبد، وبروز مشــكالت صحيــة غري معدية 

تتطلب رعاية لفرتات أطول، إىل جانب الزيادة 
املســتمرة - وأحياناً غري املربرة - يف اســتخدام 

الخدمات الصحية بسبب مجانيتها.
ويف الورقــة التــي قدمها حــول بدائل متويل 
الخدمات الصحية يف الســلطنة أشــار الدكتور 
محســن جورج خبري التمويل الصحي مبنظمة 
الصحــة العامليــة إىل أّن التغطيــة الصحيــة 
الشــاملة وضــامن وصــول النــاس جميعاً إىل 
مــا يلزم مــن الخدمــات الصحيــة التعزيزية 
والوقائيــة والعالجيــة والتأهيليــة وامللطفــة 
الجيدة مبا يكفــي ألن تكون فّعالة، مع ضامن 
أالَّ يؤدي اســتخدام هذه الخدمــات أيًضا إىل 
تعريض املســتخدم ملصاعب مالية، كام تطرق 
لتعريــف النظام الصحي وطرق متويله إما عن 
طريق حشــد اإليــرادات أو تجميع األموال أو 

رشاء الخدمة. 
بينــام تطــرق خالد بــن أحمــد العامري من 
قســم الوقــف الصحي اىل أهــداف ومجاالت 
الوقــف الصحي الذي يهــدف الوقف الصحي 
إىل تحقيــق التكافل االجتامعي، واملســؤولية 
نحو صحــة الفرد واملجتمــع، وتوظيف أموال 
الوقف ألنشــطة الرعاية الصحية لتعزيز صحة 
الفرد واملجتمع ودعم خدمات الرعاية الصحية 

بتخفيف العبء عن الحكومة.
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ذهب عني وتركني ... وما هي إال أيام وجاء من يأخذ بيدي، شعرت بيد حانية متتد نحوي ملؤازريت، حينها شعرت 
أنها يد اإلنســان، تلك اليد التي كنت ألفتها منذ ألف ومائتي عام، ولكن التعامل اإلنســاين يقتيض شــكر املضيف 

واستئذان (الحكومة اإلندونسية) كان ذلك يف عام ١٩٩٨ باستخراج بقية أجزايئ كام عرث ضمن البقايا 
عىل ٦٠٫٠٠٠ قطعة من الخزف الصيني النادر، سميت هذه املجموعة فيام بعد كنوز التانج.

خضعت بعدها إىل تحليالت ودراســات وفحوصات جسدية ومخربية للتأكد من هويتي التاريخية ليك أقدم دليال 
ملموســا عىل وجود الطريق التجاري البحري بني شبه الجزيرة العربية والرشق األقىص منذ القرن التاسع عىل أقل 

تقدير. الذي يطلق عليه طريق الحرير.
 فأكدت الدراســات يل أّن أجزايئ املتبقية قد أســهمت بتعميق فهمنا ألســاليب املالحة وصناعة الســفن العامنية 
أثناء تلك الحقبة. بينت الدراســات واألبحاث والقطع الخشبية املستخرجة أن العامنيني استخدموا طريقة الشبك 
بالحبال يف صناعة الســفن وقد بينت االختبارات التي أجريت عىل األخشــاب موطنه األصيل. أما موقعي يف مكان 

غرقي فقد وضح للجميع الكثري بشأن الطرق البحرية التي يسلكها العامنيون يف أسفارهم إىل الصني.
يف صباح ١٦ فرباير من عام ٢٠١٠ انطلقت من ميناء الســلطان قابوس يف طريقي إىل ســنغافورة إلحياء الرحالت 
ــمو السيد شهاب  البحرية التجارية بني الســلطنة وســنغافورة يف احتفال أقيم من أجيل، تحت رعاية صاحب السُّ
ــمو واملعايل الوزراء واملستشارين وعدد من أصحاب السعادة  بن طارق آل ســعيد وبحضور عدد من أصحاب السُّ
الــوكالء وســفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية واآلســيوية وجمع من املســؤولني والضيوف 

وأهايل طاقم السفينة. 
ــمو السيد شــهاب بن طارق آل ســعيد يقول يف كلمة ألقاها «إنه لرشف عظيم يل أن أحظى   أســمع صاحب السُّ
بالتكليف الســامي لحرضة صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد - حفظه الله ورعاه- لرعاية هذا الحدث 
الحضــاري املهم وعىل هذه األرض الطيبة ويف الســاعة املباركة واألجواء البهيجة احتفاء ببدء الســفينة الرشاعية 

العامنية «جوهرة مسقط» رحلتها البحرية إىل سنغافورة انطالقاً من ميناء السلطان قابوس مبسقط».
وأضاف ســموه أّن رحلة الســفينة «جوهرة مســقط» يف إبحارها الرشاعي ســوف متر بكل مــن جهوريتي الهند 
ورسيالنكا ومملكة ماليزيا وهي تحمل يف طياتها مآثر األجيال وعبق األمجاد وروح الصداقة والتعاون والسالم التي 
تجمعنا مع شــعوب العامل أجمع وقد ترسخت عرب العصور عىل امتداد املعمورة وخاصة يف أقاليم املحيط الهندي 

الشاسع ودول الرشق األقىص الواسع . 
ــمو الســيد شــهاب بن طارق آل ســعيد إّن يف اللحظات التي تنطلق فيها «جوهرة مســقط « يف رحلتها  وقال سُّ
البحرية الرشاعية تبدأ كتابة حدث تاريخي، مؤكدا أن الصعود عىل منت ســفينة «جوهرة مسقط « هو «مسؤولية 

كبرية» للجميع . 
موه طاقمي قائًال لهم» عليكم أن تتكاتفوا مهتدين بقول الله عز وجل» وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا  وناشد سُّ
إن أكرمكم عند الله اتقاكم» وأن تضيفوا لبنة من لبنات االعتزاز بالرتاث العامين امليمون رافعني راياتنا خفاقة مع 

إطالل كل يوم جديد مبتهجني بهذا العهد املبارك السعيد وهو يف عامه األربعني املجيد» .
وقد تّم تحميل املؤن عىل ظهري مبصاحبة الفنون الشــعبية العامنية وموسيقى البحرية السلطانية العامنية كنت 
حينهــا أرقــص طرباً عىل وقع أمواج امليناء التي احتضنتني، شــعرت باألمان أكرث حينام رأيت راعي الحفل يســلم 
مو واملعايل نحو املرىس إيذانا ببدء رحلتي  موه وأصحاب السُّ قبطان الســفينة املصحف الرشيف .. بعدها تقدم سُّ

التاريخية وتوديع من عىل ظهري .... يتبع

راشد البلويش
 Almeen2009@hotmail.com

مسقط – الرؤية
 تحتفل رشطة ُعامن السلطانية الخميس القادم بافتتاح وحدة رشطة املهام الخاصة بوالية الكامل 
والــوايف مبحافظــة جنوب الرشقية، تحت رعاية معايل الدكتور عيل بن مســعود الســنيدي وزير 
التجارة والصناعة، وبحضور معايل الفريق حســن بن محســن الرشيقــي املفتش العام للرشطة 
والجــامرك، وعدد من أصحاب املعايل واملكرمني وأصحاب الســعادة، وكبــار ضباط رشطة عامن 
السلطانية وقوات السلطان املسلحة واألجهزة األمنية األخرى، واملواطنني. وعىل هامش االحتفال 
ســريعى معايل راعي املناسبة تخريج فصائل من الرشطة املستجدين. يأيت افتتاح الوحدة يف إطار 
ســعي رشطة ُعامن السلطانية ترسيخ مظلة األمن واألمان والطأمنينة يف ربوع البالد، وتوفري بيئة 

عمل منوذجية تهيئ للعاملني مجاالً مالمئاً ألداء أفضل يف تقديم الخدمة الرشطية.

مسندم - الرؤية
قام مركز رشطة خفر السواحل مبسندم بتقديم املساعدة لثالثة مواطنني تعطل قاربهم يف عرض 
البحر قبالة شاطئ والية خصب، بسبب عطل يف املحرك، وقد تم قطر القارب إىل ميناء خصب. 

وتدعــو رشطة عُامن الســلطانية الصيادين وأصحاب القــوارب إىل
النزول إىل البحر وأخذ كميات وقود كافية لرحلتهم.

 40 83
385

مسقط – الرؤية 
ألقت رشطة عامن الســلطانية خالل األســبوع املــايض بالتعاون مع باقي الجهات العســكرية 
واألمنية القبض عىل ٨٣ متســلًال من جنســيات مختلفة لدخولهم البالد بطريقة غري مرشوعة، 
بينهــم ٢٣ يف محافظة ظفــار و٢٢ يف محافظة الربميي و١٦ يف امليــاه اإلقليمية العامنية و٩ يف 

محافظة جنوب الباطنة و٢ يف محافظة شامل الباطنة ومتسلل واحد يف محافظة الداخلية.
كام قامت رشطة عامن الســلطانية برتحيل ٤٠ متســلًال من جنسيات آســيوية وأفريقية وذلك 
بالتنسيق مع سفارات بلدانهم، بينام يجري التحقيق مع ٣٨٥ متسلًال بينهم ٢٨ متسللة متهيدا 

التخاذ اإلجراءات القانونية وترحيلهم إىل بلدانهم. 
وتعرب رشطة عامن السلطانية عن شكرها للمواطنني واملُقيمني عىل دورهم الكبري يف مكافحة 
التســلل ومساهمتهم يف القبض عىل املخالفني لقانوين العمل واإلقامة من خالل اإلبالغ الفوري 

عن العاملة الوافدة املشبوهة باالتصال عىل مركز عمليات الرشطة.

الربميي- سيف املعمري 
احتفلــت تعليميــة الربميي ممثلة بقســم الرتبية 
الخاصــة بدائرة الربامج التعليميــة باليوم العاملي 
للمعــاق تحت رعاية الســيدة رشيفة آل ســعيد 
الخبــرية الرتبويــة مبكتب معــايل وزيــرة الرتبية 
والتعليم وبحضور موىس بن عيل بن محمد الهنايئ 
مدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة 
الربميــي وعبد اللــه بن أحمد الظاهري مستشــار 
معايل الوزيرة لتعليميــة محافظة الربميي، وأحمد 
بن فارس العزاين عضو املجلس البلدي.  وتشــارك 
الســلطنة دول العامل يف االحتفــال باليوم العاملي 
للمعــاق يف الثالث من ديســمرب كل عــام والذي 
يهــدف إىل زيــادة الوعي لــدى املجتمع بحقوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقة، ومتتعهم بحقوق اإلنسان 

واملشاركة يف املجتمع بصورة كاملة وعىل قدر من 
املساواة مع اآلخرين، واملكاسب التي ميكن جنيها 
من إدماج املعاقني يف كل جانب من جوانب الحياة 
السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية التي 

تعــود بالنفع عليهــم وعــىل مجتمعاتهم. تضمن 
االحتفــال عدة فقرات حيــث تحدثت علياء بنت 
سيف العيسائية رئيســة قسم الرتبية الخاصة عن 
التحديــات التي يواجهها ذوو االحتياجات الخاصة 

يف مجتمعاتنا العربية، من هنا جاءت أهمية إذكاء 
روح الوعــي لدى املجتمع لدعــم الجهود الرامية 
إىل النهــوض مبســتوى الخدمــات املقدمة لذوي 
االحتياجات الخاصة، إضافة إىل تأهيلهم ومتكينهم 
من املشــاركة جنباً إىل جنب مع بقية إخوانهم يف 
املجتمع. ثــم قدمت صفية البهالنيــة قصة كفاح 
ومثابرة استعرضت فيها مسريتها يف تحقيق الحلم 
مرتافقــة وإعاقتها البرصية، وقدمت شــيخة بنت 
محمــود الجساســية أخصائية محتــوى إلكرتوين 
بهيئة تقنية املعلومات عرضا بعنوان اإلرادة مفتاح 
النجــاح  ثم عقد لقاء مع أحــد أولياء األمور وتم 
عــرض فيلم بعنــوان كن مكاين تحــدث عن أحد 
املواقــف التي يواجهها املعــاق يف حياته اليومية، 
بعدهــا توجه الحضور ملشــاهدة املعرض املفتوح 

(إبداعات التحدي) .

نزوى- الرؤية
ضمن جــوالت مكتبة الســندباد القرائية يف ربوع 
واليــات ومحافظــات الســلطنة، قدمــت مكتبة 
الســندباد املتنقلة لألطفال حلقــات قرائية ألبناء 
والية نزوى، بتنظيــم من مركز نزوى الثقايف؛ إمياًنا 
بأهمية القراءة للناشــئة وحرصهم عىل اســتضافة 
املكتبة ليتمكن الطلبة من التزود باملعرفة والكتب 
التــي تضمها رفــوف الكتب املصممــة يف حافلة 

مكتبة السندباد املتنقلة لألطفال.
شــملت هــذه الحلقــات القرائية طــالب الصف 
األول إىل الرابــع، حيث شــاركت كل من مدرســة 
الرثيا،املــزن، األجيــال، وادي قريات،عــز، األجيال 

الســعيدة، واحة الفكر، الطموح، الــوادي األعىل 
وبركــة املــوز. إىل جانــب الحلقــات القرائية تّم 

مناقشــة القصــص والحديث عن أهميــة القراءة 
وفائدتها يف تكوين الشخصية ومنح الفرصة للتعلم 

الذايت، والتشــجيع عىل اقتناء الكتب التي ستسهم 
يف منو املعارف واللغــة وتطوير املهارات. ويف هذا 
الصدد قالت بثينة الفــوري مرشفة مبادرة مكتبة 
الســندباد املتنقلــة :"رسرت باملشــاركة يف تقديم 
الحلقــات القرائية ألبناء والية نزوى، ورأيت حبهم 
الكبري وشــغفهم للقراءة واندهشت من إجاباتهم 
النموذجيــة يف التجــاوب معــي يف القصص التي 
قرأتها لهم، واتضح يل املستوى الرائع واملتطور لدى 
الطلبة، نطمح للوصول لعدد أكرب من األطفال، هم 
مصــدر اإللهام ملزيد من العطــاء ومن أجل عامن 
تقرأ ومستقبل قارئ فاهم واٍع يدرك فائدة القراءة 
واملعرفة، وكل الشكر ملركز نزوى الثقايف الذي نظم 

واجتهد من أجل نجاح هذه الفعاليـة.
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الربميي - َسْيف املعمري 
يتواصل مبحافظــة الربميي الربنامج التدريبي 
«املخاطــر يف بيئــة العمل يف مجــال الرقابة 
امليدانية يف املنشآت الصحية»، الذي تنظمه 
وزارة البلديــات اإلقليميــة ومــوارد امليــاه 
خالل الفرتة من ٤ -٨ ديســمرب ٢٠١٦ بوالية 
الربميي، ومبشــاركة ٢٠ متدربــاً ومتدربة يف 
مجال الرقابــة الصحية بديوان عــام الوزارة 
ومديريــات البلديــات باملحافظــات، حرض 
افتتــاح الربنامج املهندس ســعيد بن راشــد 
الغيثي الخبري الفني مبديرية بلديات الربميي، 

وعدد من املختصني.
مه معهد النامء  ويهــدُف الربنامج -الذي ُينظِّ
الدويل- إىل متكني املشاركني لحامية أنفسهم 
من مخاطر اإلصابــات يف بيئة العمل؛ حيث 
يشــتمل عىل عدة محاور؛ أهمهــا: تعريف 

املشــاركني باملخاطــر املهنيــة وآثارهــا عىل 
الصحــة العامــة، وإدراك القامئني عىل زيارة 
املنشآت الصناعية بأخذ التدابري من املخاطر 
املهنية، وتوفــري الحامية الالزمة ملنع حدوث 
إصابــات العمل، وســيتناول كذلــك مخاطر 
املنشــآت واملؤسســات وأنواعهــا من حيث 

درجــة خطورتها واألســباب التــي قد تؤدي 
إىل هذه املخاطــر. ويأيت هذا الربنامج ضمن 
الخطة الســنوية ملركز تنمية املوارد البرشية 
بالــوزارة لتدريــب وتأهيــل املوظفني ورفع 
كفاءتهم وتزويدهم بــكل ما هو جديد من 

معارف يف مجال تخصصاتهم.  

ستاق الرؤية - الرِّ
ذْت كلية العلوم التطبيقية بالرســتاق -ُممثلة يف  نفَّ
املجلس االستشاري الطاليب- حملة تطوعية بعنوان 
”كــن ُمتطوعا“، يف ســاحة اإلعــالن بالكلية؛ وذلك 

تزامنا مع االحتفال بيوم التطوع العاملي.
وقد شــاركت عدة فــرق تطوعية بوالية الرســتاق؛ 
منها: فريق الرســتاق الخريي الذي يقوم مبساعدات 
لألرس املعــرسة وتوفري األشــياء األساســية للعيش، 
وأيضا ترميم املنازل املتهالكة، وشارك فريق النشاط 
النســوي التابــع للجنــة الثقافية بنادي الرســتاق، 
بعــرض بعض األعامل التطوعية لهم حيث يقدمون 
املحــارضات الدينية والثقافيــة والصحية للمجتمع 
النسايئ، التعريف باإلســالم للجاليات غري املسلمة، 
زيــارات لــدار العجزة ومرىض املستشــفيات، ومن 
الفرق املشــاركة الجمعية العامنية ألصدقاء املسنني 
(فريق جنــوب الباطنة) وهي جمعيــة تعمل من 

خــالل العمل التطوعــي والجهــود الخريية بتلقى 
التربعــات لتقديــم الدعــم املعلومــايت والصحــي 
والتوجيهي لتحســني حياة املسن، هدفها مساعدة 
املسن للحصول عىل حياة صحية أفضل والخدمات 
اإلجتامعيــة بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة 

واألهليــة، عمل رحــالت ترفيهية لهــم وغريها من 
الخدمات، وعرضت مرشدات مدرسة جامء للتعليم 
األســايس بعض من األعامل التطوعيــة التي قدمها 
يف مختلــف املناســبات، فيام قدم طــالب املجلس 

االستشاري الطاليب فقرة مغرتب وأنتمي إىل عامن.

ستاق ـ طالب املقبايل  الرِّ
ناقشــْت لجنــة التنميــة االجتامعية بالرســتاق، يف 
اجتامعهــا الثالث، عددا من املواضيــع املدرجة عىل 
جــدول األعــامل؛ أبرزهــا الالئحــة التنظيمية لعمل 
لجان التنمية االجتامعية، وإقامة مرشوع اســتثامري 
يعود ريعه للجنة، إضافة إىل خطاب ســعادة الدكتور 
وكيــل وزارة التنمية االجتامعية حــول إدراج برنامج 
اإلرشــاد الزواجي للمقبلني عىل الــزواج ضمن خطة 
اللجنة الســنوية، وكذلك خطاب سعادة الوكيل حول 
االهتامم بكبار الســن ودعم جهود الجمعية العامنية 
ألصدقاء املسنني، إضافة إىل اسعرتاض خطاب سعادة 
الشــيخ محافظ جنوب الباطنة حول توصيات الندوة 
الوطنية حــول أفضل املامرســات املجتمعية، كذلك 
التشجيع عىل توظيف السبلة العامنية للقيام بدورها 
يف املجتمع. كام تم مناقشــة طلبات املواطنني لبعض 
الخدمات التي تقدمها الوزارة. وعقد االجتامع برئاسة 
ســعادة الشــيخ الدكتور هالل بن عيل الحبيس وايل 

الرستاق رئيس اللجنة.

مع تطور مدينة مســقط وتوســعها العمراين والســكاين بات لزاما عىل الجهات املعنية وضع 
حلول جذرية ملشــكلة املواقف ســواء أمام املصالح الحكومّية أو األســواق الشعبية كمطرح 
منوذجا أو حتى املوالت التجارية.. فســوق مطرح -عىل ســبيل املثال ال الحرص- ال توجد به 
مواقف مخصصة بعينها للسّيارات.. الكل يوقف سّيارته عىل جانب الطريق العام كام اتفق، 
ومن مل يسعفه الحظ بالحصول عىل موقف لسيارته يضطر للبحث عن موقف مناسب وسط 
البيوت التي تجاور الســوق، ومؤكد أّن يف هذا إزعاجا لسكان املنطقة وإقالقا لراحتهم، ورمبا 

خصوصيتهم يف بعض األحيان. 
هنــاك أيًضا وزارات ودوائر حكومّية من الصعوبة مبكان أن تجد فيها موقفا لســيارتك أثناء 
مراجعتك؛ فتضطر لركن ســيارتك يف املكان غري املخصص لذلك أو يف مواقف ذوي الحاجات 
الخاصة، مع العلم أنك سليم معاىف ومن ثم تحصل عىل مخالفة مرورّية أو توبيخا عىل أقل 
تقديــر.. ورمبا يضطر بعضهم النعدام املواقف إىل تأجيل املعاملة، األمر الذي من شــأنه أن 
ُيحدث خلال يف توزيع العمل والضغط عىل هذه الجهات من حيث تناسب كمية املراجعات 

مع عدد أيام الدوام الرسمية يف األسبوع.
هناك أيًضا مستشــفيات مثل املستشفى السلطاين ومستشفى النهضة وغريها تعاين من ذات 
املشــكلة حيــث يجب عليك أن تلف املــكان "لفة ورا لفة" حتى تقتنــص الفرصة من بعيد 
عندما يهم شخص ما مبغادرة املوقف، ولك أن تتخيل فداحة العواقب إن كنت تحمل شخصا 

مصابا يحتاج لعملية إنقاذ حياة، أو حامال فاجأها الطلق من حيث ال تتوقع.
إن كانــت املناطق العمرانية القدمية قد أغفلت هذه املســألة الخدمية والهندســية املهمة 
فلامذا أغفلت بعض املخططات الجديدة نســبًيا -كغال عىل ســبيل املثــال- وبعض املناطق 

الصناعية والحرضية هذه املسألة. 
فعال األمر يحتاج إىل وقفة، وإيجاد سبل ملعالجة املشكلة حاليا وبصفة مستعجلة، كام يجب 
عىل الجهات املعنية بإصدار اإلباحات وتصاريح أذون البناء أن تضع هذا األمر يف الحســبان، 
وأن تكون املوافقة عىل البناء من عدمها رهينة برشط املواقف وفق إسرتاتيجية بعيدة املدى 

وخطط هندسية تأخذ يف حسبانها دوًما التوسعات العمرانية والسكانّية املستقبلّية.
وملعالجة املشــكلة يف املناطق القدمية التي تعجز عن اســتيعاب مواقــف جديدة أقرتح أن 
يتم تشــييد "مواقف الســّيارات متعــددة األدوار" كام يف دول العامل املتطــورة، وهي عبارة 
عــن بنايات وعامرات كبرية يتم اتخاذ طوابقها كمواقف للســيارات، وتحتوي هذه املواقف 
عىل مســطحات مائلة أو منحدرات متكن السيارات من االنتقال من طابق إىل آخر، وتضمن 
نزول وصعود الســيارات عليها بطريقة سليمة بحيث توفر امليول املناسبة لذلك. كام أضيف 
اقرتاحا أخر وهو أن توكل مهمة تنفيذ هذه املواقف لقطاع املؤسســات الصغرية واملتوسطة 
وبذا نكون قد رضبنا عصفورين بحجر واحد؛ حل معضلة املواقف، وإيجاد نافذة استثامرية 

جديدة لرواد األعامل..
فهل من مستجيب؟

عيل البوسعيدي

ؤية  مسقط - الرُّ
انطلقــْت باملتحف الوطني مبســقط أعامل 
ورشــة العمل اإلقليمية حول برنامج ســجل 
مها اللجنة الوطنية  ذاكرة العامل، والتــي ُتنظِّ
العامنية للرتبية والثقافــة والعلوم، والفريق 
الوطنــي ملتابعة أعامل برنامج ســجل ذاكرة 
العــامل، بالتعــاون مــع مكتــب اليونســكو 
اإلقليمي بالدوحة؛ وذلك تحت رعاية سعادة 
الشــيخ محمد بن حمدان التويب مستشــار 
وزارة الرتبيــة والتعليــم، وبحضــور إســكرا 
بانيفســكا إخصائيــة أول للربامــج واالتصال 
واملعلومات مبنظمة اليونســكو، ومبشــاركة 
مختصني بالرتاث الوثائقي من السلطنة ومن 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف الورشــة -التي تســتمر ثالثــة أيام- 
إىل التعريــف بربنامــج ســجل ذاكــرة العامل 
باليونسكو، إضافة إىل تدريب املشاركني عىل 
كيفية اســتيفاء اســتامرة تقديم الرتشيحات 
الخاصــة بالــرتاث الوثائقــي إلدراجهــا عىل 

السجل.
ن برنامج حفــل االفتتاح كلمة الفريق  وتضمَّ
الوطنــي ملتابعة أعامل ســجل ذاكــرة العامل 
ألقاهــا الدكتور عبدالله بن ســيف الغافري؛ 
قال فيها إنَّ السلطنة سعت منذ فجر النهضة 
املباركــة إىل صون تراثهــا الوثائقي والحفاظ 
عليه، فأنشأت وزارة الرتاث والثقافة يف وقت 
مبكــر، والتي قامت مشــكورًة بدورها الكبري 
يف صون الرتاث الوثائقــي العامين الزاخر من 
خالل جمــع املخطوطــات والوثائق وصونها 
وتبويبها وتصنيفهــا، ثم عمدت إىل معالجتها 
وترميمهــا، كام قدمت خدمــة جليلة للرتاث 
العامين بتحقيق نفائس الكتب العامنية عىل 
اختالف مجاالتها وتخصصاتها؛ هذا فضًال عن 
طباعة آالف العناوين ونرشها. كام شــجعت 
ُمــالك املخطوطات املهمــة والوثائق النادرة 
عىل املســاهمة بها بغية الحفــاظ عليها من 
الضياع. كام أنشــأت الســلطنة أيضــا هيئة 
الوثائــق واملحفوظــات الوطنيــة والتي تعد 
أرشيفا وطنيا يجمع ويحفظ الوثائق العامنية.

وأكــد الغافــري أن عالقــة الســلطنة بدأت 

بربنامــج ذاكرة العامل يف عام ٢٠٠٧م برتشــيح 
ملفات ثالثة؛ هي: املصحف العامين لعبدالله 
بن بشري الصحاري الحرضمي، ورسالة الرسول 
صــىل الله عليه وســلم ألهل عــامن، وكتاب 
األنســاب للعوتبي؛ إال أنها مل تدرْج ألســباب 
فنيــة. ويف العام ٢٠١٢م تم تشــكيل الفريق 
الوطنــي ملتابعة أعامل برنامج ســجل ذاكرة 
العــامل مــن الجهــات ذات العالقــة، والذي 
تقــدم يف العــام ٢٠١٤ برتشــيح ملفني اثنني 
هــام: املصحف العــامين لعبدالله بن بشــري 
الصحاري الحرضمي مجــدداً، ومجموعة من 
الوثائق التاريخية لســجالت األفالج العامنية، 

والتي تسمى "نسخ األفالج"، ولألسف مل يحًظ 
باإلدراج ألسباب فنية كام جاء بالتقرير النهايئ 
للجنة االستشــارية لربنامج سجل ذاكرة العامل 
باليونسكو؛ األمر الذي يؤكد بوضوح الصعوبة 
البالغــة واملعايــري املعقــدة يف إدراج ملفات 
وثائقيــة عىل ســجل ذاكــرة العامل. لــذا تأيت 
أهمية هذه الورشــة لتجاوز هذه الصعوبات 
بإتاحة الحوار املبارش مع املعنيني من الخرباء 

يف برنامج اليونسكو لذاكرة العامل.
وأضــاف قائال: "لقــد أخذ الفريــق الوطني 
العامين ملتابعة أعامل برنامج ذاكرة العامل عىل 
عاتقه املســؤولية الوطنية يف الوصول بالرتاث 

الوثائقي العامين الثمني إىل العاملية؛ من خالل 
إدراج أكرب عدد ممكن منه عىل ســجل ذاكرة 
العامل. وألجل تحقيق ذلــك؛ فقد حرص عىل 
تنمية القــدرات العلميــة والعملية ألعضائه 
باملشاركة الواســعة داخل السلطنة وخارجها 
يف املحافــل ذات العالقــة، كــام حرص عىل 
نقل معارفه املكتســبة يف هذا املجال لرشائح 
متنوعة من املجتمع؛ السيام املشتغلني بصون 
الرتاث الوثائقي وأمناء املكتبات واألراشــيف 
ودور الحفــظ، وقد قام الفريق بتنظيم ندوة 
وطنيــة العام املــايض جمعت أمنــاء الرتاث 

العامين".
ثم ألقت اســكرا بانيفســكا كلمة اليونسكو؛ 
أكدت من خاللها أن املنظمة تشــجع التدابري 
التي من شــأنها حامية الرتاث اإلنساين بشتى 
صنوفــه، وأكدت أن الــرتاث الوثائقي يحمل 
قيــام ومفاهيــم ثقافية تعرب عــن هوية كل 
دولة وأيضا تنوعها الثقايف، ولهذا من األهمية 
حفظهــا وصونهــا وتصنيفها وكذلك تســهيل 
النفــاذ إليهــا، حتى تســتفيد منهــا األجيال 
املتعاقبة، كام تطرقت إىل املعايري املتبعة لدى 
منظمة اليونســكو إلدراج امللفــات الوثائقية 
للــدول ضمــن برنامج ســجل ذاكــرة العامل 

باليونسكو.
عقب ذلك، ألقى محمد بن ســلّيم اليعقويب 
أمني اللجنة الوطنية العامنية للرتبية والثقافة 
والعلوم، كلمة اللجنــة الوطنية؛ أكد فيها أنَّ 
الفريق الوطني ملتابعة أعامل برنامج ســجل 
ذاكــرة العامل قام بجهود ملموســة يف ســبيل 
التعريف بهذا الربنامج عىل املســتوى املحيل 
واإلقليمــي يتمثل يف إقامة ورش عمل وطنية 
وإقليمية يف هذا الشــأن. كام شــارك يف عدة 
محافــل دولية حصــل منها عــىل الكثري من 
الخــربات الالزمة؛ عالوًة عــىل تقديم ملفات 
عامنية إلدراجها عىل سجل ذاكرة العامل. وها 
هــو اليوم يقوم بجزء مــن مهامه وفق خطة 
عمل مدروســة ورؤية واضحــة ومنهج ثابت 
كخطوة عىل طريق العمــل اإلقليمي، والذي 
يتطلب تضافر الجهــود املختلفة لرفع رصيد 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العريب من 

امللفات املدرجة عىل سجل ذاكرة العامل.

ؤية - خالد الخوالدي الرُّ
تحت شــعار «نحو عامل مميز لطفيل»، احتفلْت 
املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة شامل 
الباطنة -متمثلة يف دائرة املدارس الخاصة قسم 
التعليم ما قبل املدريس- باليوم العاملي للطفل، 
تحت رعايــة مديــر إدارة األوقاف والشــؤون 
الدينيــة باملحافظة د. أحمد بــن عيل الكعبي، 
وبحضور املديــر املســاعد للشــؤون اإلداريــة 
للمديريــه العامــة للرتبية والتعليــم مبحافظة 
شامل الباطنه الشــيخ عيىس الشبيل، وعدد من 

مديري الدوائر ورؤساء األقسام.
مها براعم مدرســة  ــن الحفــل فقرات قدَّ وتضمَّ

الصفوة وســعد بن أيب وقاص وواحة الســعادة 
وقناديــل العلم. كذلــك أقيم معــرض لألركان 
التعليمية املختلفة لطفل الرياض؛ بهدف توعية 
املجتمع املحــيل بأهمية هذه املرحلة العمرية، 
إضافــة إىل تعريفهم بالبيئــة الرتبوية لطفل ما 
قبل املدرســة، ومن بينها ركن املخترب املدريس، 
كام تم توفري تجارب علمية لألطفال، إضافة إىل 
ركن القراءة ومــرسح العرائس وكذلك األلعاب 

اإلدراكية والرياضيات.
كــام تزامن مع ذلك توزيع مطويات عن حقوق 
الطفل لتوعيــة املجتمع املحيل بحقوق الطفل، 
وبيــان أهمية معرفتها والعمــل بها، إضافة إىل 

كتيبات عن تعريف ويل األمر.

العوايب - حارث البحري 
يقوم صندوق الرب -التابع للجنة الزكاة بوالية العوايب 
يف محافظــة جنــوب الباطنــة- خالل هــذه األيام 
بالتوزيع الســادس للعــام ٢٠١٦ من أمــوال الزكاة 
والكفارات املودعة لديــه؛ وذلك لصالح األرس األكرث 
اســتحقاقا للمســاعدة، وفق تصنيف لجنة دراســة 
حالــة لألرس املســتحقة للمســاعدة إىل ثالث فئات 
حســب درجة إعســارها، عىل أمل أن ُيخفِّف عنهم 

هذا التوزيع جزءا من التكاليف املادية.

ويف هذا الســياق، قــال عادل بن ســعيد الخرويص 
رئيــس اللجنة املاليــة، إنَّ الصندوق ســيوزع مبالغ 
نقديــة، وصــل مجموعهــا إىل ٤٢٣٠ ريــاال عامنيا، 
أرسة.  ١٤١ منــه  املســتفيدة  األرس  عــدد   وبلــغ 
ويأمــل مجلــس إدارة الصنــدوق أن يتمكن خالل 
الفــرتة القريبــة املقبلة من اســتيفاء التوزيع لألرس 
املتبقية، وهــو حريص عىل إصدار بيانات توضيحية 
لألعامل التــي ينجزها إلضفاء الشــفافية والوضوح 
عىل أنشطته؛ ولكسب ثقة الجمهور من أبناء الوالية 

واألرس املستحقة.
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ؤية  مسقط - الرُّ
تحتفُل جامعــة التصوير الضــويئ يف جامعة 
الســلطان قابــوس باليوبيل الفــيض؛ وذلك 
مبناســبة مرور ٢٥ عاًما عىل التأســيس.. ٢٥ 
عاًما تعاقبت خاللهــا أجيال الضوء عىل روح 
اإلبــداع املتوقد الــذي مل ينطفئ للحظة، بل 
كانت شــعلة من النشاط املتواصل، وتطورت 
جامعة التصوير خالل هذه الســنني وشهدت 
الكثــري مــن املســتجدات يف كل مــا يتعلق 
باللجان واألجهزة والتقنيات املســتخدمة يف 

مختلف أنواع التصوير.
وبهذه املناسبة، افتتح معرض اليوبيل الفيض 
يف قاعــة املعــارض مببنى خدمــات الطالب 
يف الجامعــة، َضــمَّ املعــرض أهــم األجهزة 
واألدوات التي اســتخدمها أعضــاء الجامعة 
خالل الســنوات املاضية، كام اســتعرض أيضا 
األمسيات الفنية وحلقات العمل التخصصية 
التــي أقامتهــا الجامعــة، وأهــم املعــارض 

الداخليــة والخارجيــة التي شــاركت بها مع 
ذكر أبرز مؤســيس الجامعة الذين كانت لهم 
بصمة واضحــة يف تطور الجامعــة وقيادتها 

حتــى اليوم.  ُيذكر أن املعرض مســتمر حتى 
يــوم الخميــس املوافق الثامن من ديســمرب 

الجاري.

إسكرا بانيفسكاد.عبداالله الغافري
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مــن ُيتابــع اإلعالم املرصي مبا فيه الحكومي، يلمس اجتهادات جادة من أجل تشــخيص أســباب تدهور االقتصاد 
املرصي، واالنطالق من هناك بحثاً عن حلول مناسبة تعني عىل انتشال ذلك االقتصاد من ورطته.  

 فالخبــري االقتصادي نقيب الصحفيني املرصيني األســبق ممــدوح الويل يرجع «أزمة االقتصــاد املرصي الحادة إىل 
توقف املعونات الخليجية وانخفاض موارد النقد األجنبي وتراجع الصادرات املرصية وعائدات السياحة وانخفاض 
عائدات قناة الســويس».   أما رئيس قســم االقتصاد يف صحيفة «العريب الجديد» مصطفى عبد السالم فريى واقع 
االقتصاد املرصي من وراء نظارة ســوداء قامتة فيعتربه مريضا «يف غرفة إنعاش قد تطول، مشــرياً إىل تراجع موارد 
النقد األجنبي األساســية وتراجــع تحويالت املرصيني بالخارج وتراجع االســتثامرات األجنبية وكذلك عائدات قناة 
السويس».   مقالة ميكن أن توصف بأّنها شبه شاملة رصد فيها األستاذ بكلية الزراعة يف جامعة اإلسكندرية محمد 
محمود يوســف آراء مجموعة مميزة من خرباء االقتصاد املرصيني، استهلها مبا جاء عىل لسان  الباحث االقتصادي 
جالل أمني الذي يرى «أن الفكر االقتصادي املعروف بالنظرية الكينزية (نســبة إىل عامل االقتصاد اإلنجليزي الشهري 
كينز) هو األصلح ملرص عىل ذات املنوال الذي تم به انتشال االقتصاد الغريب من الكساد العظيم يف ثالثينيات القرن 
املــايض، وطبًقا لهــذه النظرية فإّنه ينبغي ضخ املزيد من اإلنفاق الحكومي والخاص مع تدخل أوســع للحكومة، 
أي أّنــه البد من زيادة الطلب وخفض الرضائب، وأال يكون اإلنفاق مقصورا عىل مرشوعات ضخمة محدودة األثر 
عىل التشــغيل والعاملة».   لكن للخبري االقتصادي حازم الببالوي، كام ينقل عنه يوســف،  مدخل آخر ينطلق من 
«النظرية االقتصادية األم (النظرية التقليدية آلدم ســميث) دون غريها هي األنســب يف الدول النامية التي تعاين 
ضعفــاً يف اقتصادياتها وعدم مرونة الجهاز اإلنتاجي وضعــف االدخار، ومن ثم فإن عالج االقتصاد املرصي يف رأيه 

يتطلب مزيدا من االدخار ال اإلنفاق وتوجيه الصناعة إىل التصدير». 
امللفت للنظر هنا، ما جاء عىل لسان  الكاتب محمد عبد الشفيع عيىس الذي اعترب أن االجتهادات املشار لها أعاله  
مبثابة الحوار غري املكتمل، «ألنه يقوم عىل املناظرة بني مدرستني فقط من مدارس الفكر االقتصادي، ويتساءل: أين 

املدرسة النيوكالسيكية التي تثمن األفكار التنموية مبا تعنيه من تنمية برشية وتنمية مستدامة؟» 
وينهي يوســف رصده لتلك االجتهادات مبا جاء عىل لســان وزير املالية عمرو الجارحــي، الذي دعا إىل «مراجعة 
دفــرت أحوال االقتصاد املرصي وتحويله من االقتصاد الريعي إىل االقتصاد اإلنتاجي، حتى نتجنب التأثريات الخطرية 
الحالية التي أدت إىل انهيار سعر الرصف».  الصحفي املقيم يف لندن محمد عايش، يدلو بدلوه يف تشخيص األزمة 
االقتصاديــة إثر تعويم الجنيه الــذي اعتربته الدولة حال جذريا يخرج االقتصاد املرصي من ترنحه، محذرا بأن ذلك 
«ليس سوى خطوة للهروب إىل األمام، وليس حال لألزمة االقتصادية، فاألزمات القادمة ستكون أعمق بكثري، إذ إن 
أسعار السلع واملواد التموينية واملحروقات والخدمات سرتتفع بنسب جنونية، والوضع املعييش للسكان سيتدهور، 
والقدرة الرشائية للجنيه ســتتآكل، وماليني جديدة من املرصيني ســوف تنزلق إىل ما دون خط الفقر، أما األموال 
واملدخرات واالستثامرات املحلية فتتبخر تدريجًيا، مبا يف ذلك أولئك الذين تدافعوا يف العام ٢٠١٤ عىل االستثامر يف 
قناة السويس والذين فقدوا اليوم رؤوس أموالهم وأرباحهم مًعا، وأصبحت الفوائد عىل حسابات التوفري والودائع 

يف البنوك أفضل من األرباح عىل شهادات االستثامر التي يحملونها!» .
أما الخبري املرصيف أرشف بيومي فرناه يشــدد عىل رضورة «مســاندة القطاع الخاص يف توفري فرص العمل وتقديم 
الدعم عن طريق املســاندة الترشيعيــة». لكنه عىل نحو مواز يلتفت نحو الدولة ومؤسســاتها، فنجده يدعو إىل 
رضورة «تحقيق التوازن يف امليزان التجاري املرصي فال ميكن القتصاد دولة اعتمد عىل مدى السنوات املاضية عىل 
إدارة اقتصاد يعتمد عىل االسترياد بشكل كبري، (ومن ثم كان) عىل الحكومة أن تركز عيل جعل االسترياد يصب يف 
صالح الســلع الوسيطة يف العمليات اإلنتاجية وتحقيق طفرة يف الصناعة .... (كام) ينبغي أن تتعاون الحكومة عن 
طريــق العمــل والخطط الواضحة وليس ترك كل يشء عيل البنك املركزي.. فاألدوار دامئاً مكملة لبعضها البعض يف 
السياســات االقتصادية».  الخبري االقتصادي املرصي دشناوي يتناول الحلول الجذرية من زاوية مختلفة متاما عمن 

سبقوه من خالل االهتامم» باملرشوعات الصغرية واملتوسطة كثيفة العاملة واملنتجة».  
كل ذلــك يضــع القامئني عىل معالجة أوضــاع االقتصاد املرصي أمام حلــني ال ثالث لهــام. األول منهام يقوم عىل 
العشوائية التي ترتكز عىل الحلول الرتقيعية املجتزأة، وأبرز مثال عليها تعويم الجنيه من زاوية مالية محضة بعيدة 

كل البعد عن الجوانب االقتصادية الشاملة واالجتامعية املتعلقة مبثل تلك الخطوة.  
أما الحل اآلخر فهو تلك النظرة الشمولية التي وردت يف مروحة أفكار الخرباء االقتصاديني املرصيني، والتي تنطلق 
من تشــخيص األزمة من جذورها التاريخية واملعارصة، وتراها يف نطاق خلفية نظرية متعمقة تأخذ يف الحســبان 
اإلطار االقتصادي الشــامل املتكامل الذي يضع نصب عينيه اقتصاداً راســخ األركان تتفاعل فيه مكوناته التقليدية 

مع مستجدات عرص العوملة وثورة االتصاالت واملعلومات. 
هذا املدخل الشمويل سيجد أن هذه املعالجة تتطلب أول ما تتطلب اجتثاث الفساد من جذوره يك يتسنى لها بعد 
إزالة أكسيد الفساد وضع أسس اقتصاد متطور يكفل ملرص عزتها ويحفظ للمواطن املرصي كرامته، ويوفر لالقتصاد 

البيئة الصحية السليمة التي تحقق له مقومات اإلنتاج والتطور بخطى حثيثة وثابتة.  
والفســاد املقصود هنا ليست الرشوة املالية املبارشة فحســب، وإمنا ذلك الفساد الشامل املشبك الذي تعانق فيه 
الســلطة املال، وتتحول إدارات الدولة إىل مؤسسات تتوىل إدارة ذلك الفساد وهيكلته يك يصبح نظاما راسخا قادر 

عىل مواجهة من يحاربه بكفاءة تضمن له االستمرار واالنتعاش، بل وحتى الصمود يف وجه من يحاول إزاحته. 

عبيديل العبيديل 
ubaydli@gmail.com

املنامة – الوكاالت
يعقــد أصحاب الجاللة والســمو قــادة دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتامع 
قمتهــم الســابعة والثالثــني للمجلــس التي 
تســتضيفها مملكة البحرين الشــقيقة اليوم 

وغداً.
وقال معــايل الدكتــور عبد اللطيــف الزياين 
األمــني العــام ملجلــس التعــاون إن اللجان 
االقتصادية والوزاريــة واألمنية بدول املجلس 
عىل مســتوى الــوزراء واصلــت اجتامعاتها 
لبحث املواضيع املتعلقة بدولهم وشــعوبهم 
متهيــداً لعرض توصياتهم أمــام قادة املجلس 

يف قمتهــم ٣٧، وما تم تنفيذه بشــأن قرارات 
مقام املجلس األعىل واملجلس الوزاري، وما تم 
إنجــازه يف إطار التكامل والتعاون يف مســرية 
العمل الخليجي املشــرتك إضافة إىل عدد من 
املوضوعــات املتعلقة بســبل تعزيز وتطوير 

العمل املشرتك يف جميع املجاالت.
وأضــاف الزيــاين أن التحضــريات ركزت عىل 
وحدة الصــف الخليجي والحفــاظ عىل أمن 
واســتقرار الشــعوب الخليجية، كــام تتطرق 
القمــة إىل األوضــاع السياســية واألمنيــة يف 
املنطقة، مبا فيها اليمن سوريا وليبيا والعراق، 
والجهود الدولية املبذولــة ملكافحة اإلرهاب 
والتطــرف، والقضايــا كافــة ذات االهتــامم 

املشــرتك خليجياً وإقليمياً ودولياً. وشــددت 
وكالــة أنباء البحرين (بنا) عىل أن هذه القمة 
تختلف عــن ســابقاتها، ليس فقط بســبب 
مستوى الطموحات واآلمال التي تنعقد عليها، 
وال بســبب الظــروف التي متر بهــا املنطقة 
والعامل، وإمنا بســبب ثقل التحديات واألعباء 
التي تقع عىل كاهل املجلس، حاليا ومستقبال، 
باعتباره كيانــا إقليميا يقع وســط تجمعات 
تنظيميــة مل تعــد تعــرتف مبنطــق التعامل 
الفردي. كام لفتت إىل أهمية مشــاركة رئيسة 
الــوزراء الربيطانية ترييزا ماي يف االجتامعات، 
مشرية إىل أن ذلك سيتيح فرصة مناسبة للقاء 

والتشاور مع قادة دول التعاون.

مرصاتة – رويرتز
قال متحدث إن القوات الليبية استعادت 
الســيطرة أمس عىل آخــر مجموعة من 
املبــاين التــي كان يتحصن فيهــا مقاتلو 
تنظيــم الدولة اإلســالمية يف مدينة رست 
معقلهم الســابق وتؤمن املنطقة. وسيطر 
تنظيــم الدولة اإلســالمية عــىل رست يف 
أوائــل عــام ٢٠١٥ وأقام أهــم قاعدة له 
خارج الرشق األوسط وبسط سيطرته عىل 
مســافة حوايل ٢٥٠ كيلومرتا عىل ســاحل 

البحر املتوسط.
وشــنت قوات تقودها كتائب من مدينة 
مرصاتــة الواقعــة يف غرب ليبيــا هجوما 
مضادا عىل املتشددين يف مايو. ومنذ األول 
من أغسطس شنت الواليات املتحدة ٤٧٠ 

رضبة جوية عىل األقل لدعمها.
وقــال املتحــدث رضا عيــىس لرويرتز إن 
القوات التــي تقودها كتائب من مرصاتة 

مدعومة برضبات جوية أمريكية تسيطر 
عىل حــي الجيــزة البحريــة بالكامل وال 
تزال تؤمن املنطقة. ومل يتســن عىل الفور 

التحقــق من صحة البيــان ومل يرد إعالن 
رسمي بالسيطرة عىل رست.

ويف وقت ســابق اليوم قال مسؤولون إن 
أكرث من عرشة من مقاتيل الدولة اإلسالمية 
كانــوا يرابطون يف حــي الجزيرة البحرية 
يف رست استســلموا للقــوات الليبية وإن 
ثالث نساء عىل األقل غادرن املنطقة التي 

يسيطر عليها املتشددون.
ويف األيــام القليلة املاضيــة قالت القوات 
الليبية إن عرشات النساء واألطفال غادروا 
آخر مجموعة مبان يسيطر عليها التنظيم. 
وكان وجــود أرس عامال أساســيا يف تعقيد 
محاوالت التقــدم داخل آخر قطعة أرض 
يســيطر عليها التنظيم املتشــدد ونفذت 
عدة نســاء هجامت انتحارية أثناء توفري 

ممر آمن لخروجهن.

د. عبداللطيف الزياين



13 العالمالثالثاء ٦ من ربيع األول ١٤٣٨هـ  املوافق ٦ ديسمرب ٢٠١٦م - العدد رقم ٢٠١٠

روما - رويرتز
أعلن رئيس الوزراء اإليطايل ماتيو رينتيس اســتقالته 
أمــس بعد أن ُمنــي بهزمية منكرة يف اســتفتاء جرى 
األحد بشــأن مقرتحاتــه لتعديل الدســتور مام يزج 
بإيطاليــا ثالث أكرب قوة اقتصادية يف االتحاد األورويب 
يف أزمة سياسية. ويوجه قراره االستقالة بعد أن أمىض 
عامني ونصف عــام فقط يف منصبــه صفعة لالتحاد 
األورويب الذي مازال يعــاين من عدة أزمات ويجاهد 
للتغلب عىل القوى املناهضة ملؤسســات الحكم التي 
اجتاحت العامل الغريب هذا العام.   وقد تفتح استقالة 
رينتــيس الباب إلجراء انتخابات مبكــرة العام املقبل 
والحتامل فوز حركة خمسة نجوم املعارضة املناهضة 

لليورو بالسلطة يف قلب منطقة اليورو. 

وقال رينتيس يف خطاب لألمة بثه التلفزيون "أتحمل 
املســؤولية الكاملة عن الهزمية." وأضاف إنه سيسلم 
استقالته رســميا للرئيس سريجيو ماتاريال. وقال وهو 
يجاهد لكتم مشاعره بعد أن شكر زوجته أبناؤه عىل 
مســاندتهم له "ســأهنئ خليفتي أيا كان بابتســامة 

وعناق". 
وأدىل نحــو ٣٣ مليــون إيطــايل أي أكــرث مــن ثلثي 
املؤهلني لإلدالء بأصواتهم يف االســتفتاء بعد شــهور 
من الحمــالت املكثفة التي واجه فيها رينتيس جميع 
األحــزاب املعارضة مبا فيها حركــة ٥ نجوم املناهضة 
للمؤسســة.  وسيتشــاور ماتاريال مع زعامء األحزاب 
قبل أن يعني رئيــس وزراء جديدا ليكون رابع رئيس 
وزراء يعني دون تفويــض انتخايب وهي حقيقة تؤكد 

عىل هشاشة النظام السيايس يف إيطاليا.

موسكو - رويرتز
قال وزير الخارجية الرويس سريجي الفروف أمس 
إنه عــىل ثقة من أن روســيا والواليات املتحدة 
بوســعهام التوصل إىل اتفــاق يف محادثات هذا 
األســبوع بشأن انســحاب كل مقاتيل املعارضة 

من رشق مدينة حلب السورية.
وقال يف مؤمتــر صحفي إنه فور التوصل التفاق 
فــإن املقاتلني الذيــن يرفضون مغــادرة الجزء 
املحــارص مــن املدينــة ســيعاملون باعتبارهم 
إرهابيني وستدعم روسيا عملية الجيش السوري 
ضد أي مقاتلني معارضني يبقون يف رشق حلب. 
وأضاف الفروف "تلك الجامعات املســلحة التي 
ترفــض مغــادرة رشق حلب ســتعترب إرهابية." 

وتابع "ســنعاملها عىل هذا األســاس كجامعات 
إرهابية وســندعم عملية الجيش الســوري ضد 

هذه الفرق اإلجرامية."
وقــال الفــروف إن روســيا والواليــات املتحدة 
ستبدآن محادثات بشــأن االنسحاب يف جنيف 
مســاء الثالثــاء أو صبــاح األربعــاء وإن وزير 
الخارجية األمرييك جون كريي أرســل مقرتحاته 

بشأن مسارات وتوقيت االنسحاب.
وقال الفروف "نحن نعتقد أن األمريكيني عندما 
اقرتحوا مبادرتهم بشــأن انسحاب املسلحني من 
رشق حلــب كانوا يدركون الخطوات التي يتعني 
عليهم وعــىل حلفائهم من أصحاب النفوذ عىل 
املقاتلــني املحارصين يف رشق حلــب اتخاذها." 
وأضــاف أن مرشوع قرار األمم املتحدة بشــأن 

وقــف إطالق النار ســيكون له أثــر عكيس ألن 
وقف إطالق النار سيســمح للمســلحني بإعادة 

تنظيم صفوفهم.

القاهرة - رويرتز
قالــت وزارة الخارجية املرصية أمس إنها تبذل مســاعي 
لإلفراج عن ٤٩ مرصيا محتجزين يف أحد سجون العاصمة 
اليمنية صنعاء الخاضعة لســيطرة جامعة الحويث (أنصار 
اللــه). ويقاتل الحوثيــون حكومة الرئيــس اليمني عبد 
ربه منصور هادي املدعومة من تحالف عســكري تقوده 
الســعودية. وتسبب الرصاع املستمر منذ نحو ٢٠ شهرا يف 
مقتــل أكرث من عرشة آالف شــخص ونزوح أكرث من ثالثة 

ماليني آخرين.
وقالــت الخارجية املرصية يف بيــان إن جميع املحتجزين 
كانــوا يقيمون يف مدينة الحديدة منذ ســنوات ويعملون 
يف مجــاالت مختلفة ويف أعامل حرة. وأوضحت أنه "ألقي 
القبــض عليهــم واحتجازهــم يف الســجن االحتياطي يف 

العاصمة صنعاء." ومل ترش الوزارة إىل سبب احتجازهم.
وذكــر البيان أن يوســف الرشقاوي ســفري مرص يف اليمن 
أجرى اتصاالت مكثفة مع رئيس الحكومة اليمنية املعرتف 
بها دوليا يف عدن وعدد من املسؤولني والشخصيات اليمنية 
املســتقلة. وتواصل مع مبعوث األمــم املتحدة إىل اليمن 
إســامعيل ولد الشيخ أحمد "الذي وعد بتكثيف اتصاالته 
مع جميع األطراف اليمينية لإلفراج عن املحتجزين". وقال 
البيان إن االتصاالت أســفرت عن "الســامح للمحتجزين 

بالتواصل مع عائالتهم واستقبال ممثلني عنهم."

49

ماتيو رينتيس
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مسقط - الرؤية
تحت رعاية سعادة الشيخ رشاد بن أحمد 
الهنايئ، وكيــل وزارة الشــؤون الرياضية، 
افتتحت مساء األمس صالة آر أكس للياقة 
البدنية وفنون القتال، حرض الحفل أعضاء 
مجلس إدارة صنــدوق تنمية مرشوعات 
الشــباب (رشاكة)، وجمع مــن الرياضيني 

والـُمهتمني بالـمجال.
وقد قــام راعي الحفل بجولــة يف الصالة 
تعــرف خاللها عىل الخدمــات الـمقدمة، 
واســتعرض أصحاب الـمرشوع عروًضا يف 
فنون القتــال وعروضا يف متاريــن اللياقة 
البدنية، وقد أبدى ســعادة الشيخ إعجابه 
مبرافق الصالة والخدمات الـمقدمة ورصح 
قائــال (إننا ســعداء بأن نرى بــأن هناك 
إهتــامم كبري بني أفــراد الـمجتمع للياقة 

والصحــة البدنيــة، ونفخر أن نــرى اليوم 
شــبابا عامنيون كرســوا جهدهم وحبهم 
للياقة البدنية وحولوها إىل مرشوع تجاري 

يســهم يف توعية املجتمع بأهمية الحفاظ 
عىل الصحــة البدنية ويوفر فرصاً وظيفية 

لهم ولغريهم). 

مرَّ عىل انتخاب اتحاد كرة القدم الجديد ما يقارب ٣ أشــهر وخالل هذه الفرتة بدأت تظهر مالمح شــكل 
االتحــاد خاصــة من الناحية الداخليــة للبيت وبدأت تظهــر توجهاته يف كثري من األمــور ومنها التغيريات 
والتجديــدات داخل البيــت الكروي لالتحاد والتغيري كذلك مبا يتناســب مع فكر وأهــداف ونوايا االتحاد 
الجديــد لتطوير الكرة العامنية، حيث أصــدر االتحاد قرارات كانت منتظرة منذ توليه املهمة ومتوقعة من 
الوســط واإلعالم الريايض املحيل  لتصحيح مســار الكرة العامنية، فهناك مــن كان يعرف بأنه لن يكون له 
وجود مع االتحاد الجديد فبادر بنفسه بتقديم استقالته لحفظ ماء وجهه والبقية منهم من أقيل من منصبه 

ومنهم من استبعد وخرج من موقعه الذي كان يعمل فيه واستبدلوا بآخرين.
والواضح أنَّ أوَّل عمل قام به االتحاد الجديد هو تنظيف وتجديد وترميم البيت الكروي وتشــكيل وإعادة 
اللجان، وهذا ما ملســناه من خالل الفرتة املاضية ومازال هناك بقية، واملرحلة الحالية بعد الـ٣ أشهر األوىل 
بدأ االتحاد يف توســيع مداركه وخططه وإســرتاتيجته وأهدافه ولكن هذه املرة خــارج الصندوق.. أي بدأ 
العمــل واللعب خارج عبــاءة النطاق املحيل عىل املســتوى الخارجي وفتح األبواب عــىل الخارج وأهمها 
العالقات الخارجية والتعاون والتوسع فيها كخيار أول مجٍد ومربح ومفيد وعميل وهو حل من حلول تطور 
الكــرة العامنية ودعمها من القنوات الخارجية متمثًال أوالً يف االتحــاد الدويل لكرة القدم (الفيفا) واالتحاد 
اآلســيوي ثانًيا وثالثا اتحادات كرة القدم بدول العامل املختلفــة ويأيت هذا التعاون يف عدة مجاالت متنوعة 
فمنها يف املجال االســتثامري والتسويقي واإلداري والفني واملايل كتبادل الخربات املختلفة  كمدربني وخرباء 
وفنيني وإداريني يف كل مجاالت كرة القدم وكذلك يشــمل التســويق والرتويج والدعم املايل من االتحادين 
الدويل واآلســيوي وهذا قد كســبه االتحاد عندما زار رئيس الفيفا الســلطنة وتبعه رئيس االتحاد اآلسيوي 
فكانــت هــذه الزيارات مثمرة ونتج عنها دعم االتحاد الدويل واآلســيوي للكــرة العامنية يف عدة مجاالت 
مختلفة مالياً وكذلك عرب إنشــاء املــدارس واملقرات ومالعب كرة القدم، وهذا ســيفيد املنتخبات الوطنية 
واألنديــة، فالتفكري بالعمل خــارج الصندوق املحيل هي الخطوة الثانية التحــاد الكرة وهدف من أهدافه 

سيزيده خربة وتجربة كبرية، 
ويعتــرب هذا امللف من امللفات املهمة التي يجب أن يعمــل عليها االتحاد بدعم كامل من إدارته وأعضائه 
بــكل قوة مــن خالل العام القادم لتجني مثاره الكرة العامنية يف قــادم الوقت، وهذه بداية جيدة وموفقة 
تعزز من قدرات ومكانة الكرة العامنية واتحاد الكرة بعالقاته املختلفة، والشــك أن هذا جهدا كبريا وعمال 
متميزا يشــكر عليه رئيس اتحاد الكرة الشــيخ سامل الوهيبي وكل من عمل معه، حيث تم الرتكيزعىل إعادة 
الكرة العامنية إىل الواجهة وســمعتها من جديد، وحتى اآلن يســري االتحــاد يف االتجاه الصحيح بعد الرتكة 
الثقيلة التي اســتلمها من االتحاد الســابق والتي تتمثــل باملديونية املالية الكبــرية.. والتي حملها االتحاد 

الجديد عىل عاتقه. 
 آخر الكلامت ( قد يكون اتخاذ القرار صحيحاً وقد يكون غري صحيح، ولكن اللحظة تنتظر القرار) .   

محمد العليان

ضربة حرة

مسقط - الرؤية
أسفرت قرعة األدوار النهائية لبطولة كأس 
جاللة الســلطان قابوس اُملعظــم للهويك 
والتــي أقيمــت يف مقر االتحــاد العامين 
للهويك عن مواجهــات متكافئة يف الجولة 

األوىل.

وتنطلــق الجولة األوىل غــداً حيث يقابل 
نادي الســيب نادي ظفار فيام ســيلتقي 
النــرص بنادي بــورش عىل ملعــب الهويك 

مبجمع السلطان قابوس الريايض.
وستخوض األندية الستة املتأهلة املباريات 
بنظام الدوري من دور واحد وتتأهل من 
خالله األندية األربعة األوىل للدور نصف 

النهــايئ بحيث يخــوض املتصــدر مباراة 
نصف النهايئ مع صاحب املركز الرابع.

فيام يلعــب الثاين مع الثالث وســيتأهل 
الفائــزان مــن الــدور نصف النهــايئ إىل 
املبــاراة الختاميــة عــىل لقــب البطولة 
ويلتقــي الخارسان يف نصــف النهايئ عىل 

مباراة تحديد الثالث والرابع.

مسقط - الرؤية 
يف إنجــاز جديد يضاف إىل رصيد إنجازات الرياضة 
الُعامنيــة حقق منتخبنــا الوطني لبناء األجســام 
إنجــازاً رياضياً جديداً بحصوله عــىل ٤ ميداليات، 
ذهبية وميداليتني فضيتني وميدالية برونزية، وذلك 
أثنــاء مشــاركته يف بطولة غرب آســيا األوىل لبناء 

األجسام والتي أقيمت مبملكة البحرين.
واســتطاع البطــل العــامين عبــد الله بن ســعيد 
الجابري صاحب فضية العامل األخرية والتي أقيمت 
يف أســبانيا خالل شــهر نوفمرب املــايض أن يضيف 
إىل ســجل إنجازات رياضة بناء األجســام العامنية 
امليداليــة الذهبية يف وزن ٧٠ كجم يف بطولة غرب 
آسيا األوىل لبناء األجســام وُيعد الجابري من أبرز 
العبي املنتخب الوطني لبناء األجســام الذي حقق 
يف مشــواره ثالث ميداليات ذهبية وفضية واحدة 
وذلك بحصولة عىل ميداليتني ذهبيتني عىل مستوى 
بطولة آســيا وذهبية غــرب آســيا الحالية وفضية 
العامل لهــذا العام، كام اســتطاع الالعب أحمد بن 

محمد املســكري من تحقيــق امليدالية الفضية يف 
وزن ٨٥ كجــم بعد أن كان األقرب للفوز بامليدالية 
الذهبية يف هذا الوزن/ كام حقق الالعب عبد الله 

بن مبــارك الرحبــي امليدالية الفضيــة يف وزن ٩٠ 
كجم بعد منافســة كبرية يف وزنــه وأضاف الالعب 
هيثم بن صومــار الزدجايل امليداليــة الربونزية يف 

وزن ٦٥ كجــم.  وعــن هذا اإلنجاز عــربَّ الالعبون 
عن ســعادتهم الكبرية بحصول السلطنة عىل أربع 
ميداليات يف أول بطولة لغرب آســيا مثمنني الدور 
الكبــري لداعمني لهم وللمدربــني الذي أرشفوا عىل 
تدريبهــم ومن جهته رئيس اللجنــة العامنية لبناء 
األجســام الدكتور سامل بن ســعيد البحري بأّن هذا 
اإلنجاز يعد إضافة إىل رصيد إنجازات بناء األجسام 
العامنية ولله الحمد كانت حصيلة اإلنجازات سبع 
ميداليات ملونة، ذهبية آســيا وفضيتا العامل وأربع 
ميداليات يف بطولة غرب آسيا مشيداً بالدور الكبري 
الذي تقوم به وزارة الشــؤون الرياضية  واملدربون 
والداعمــون لالعبي املنتخب عــىل دعمهم الكبري 

لتحقيق اإلنجازات.
 وضمت بعثة منتخبنا الوطني لبناء األجســام كل 
من نارص املســكري عضــو اللجنــة العامنية لبناء 
األجســام والحكم بدر بن سعيد العامري واملدرب 
فاضل البلويش وعدد أربعة العبني يف بناء األجسام 
هم عبــد الله الجابري وعبد اللــه الرحبي وأحمد 

املسكري وهيثم صومار الزدجايل.

مسقط - الرؤية
تــوج الفارس ســلطان بن حمــود الطوقي 
عىل صهــوة الفــرس بيــال ببطولــة العيد 

الوطني لقفــز الحواجز وانتزع املركز األول 
يف البطولــة التــي نظمهــا املركــز األوملبي 
لتدريب الفروســية مبناســبة العيد الوطني 
الســادس واألربعني املجيد، وجاء يف املركز 

الثاين الفارس جامل بن حميد الرشياين عىل 
صهوة الحصان املنصور من الحرس السلطاين 
الُعــامين واملركز الثالث حققه الفارس مازن 
بن سعيد اليوسفي عىل صهوة الحصان رغد 

من إسطبالت آل ســعيد وكان املركز الرابع 
من نصيب الفارســة سارة وليم عىل الفرس 
كارينا من مركز األوملبي لتدريب الفروسية. 
أقيمــت البطولة عىل مــدى يومني مبنطقة 
الفليج بوالية بركاء وقد شــهد الختام معايل 
الدكتــور أحمد بن محمد الســعيدي وزير 
الصحة ومعايل محمد بن ســامل التويب وزير 
البيئة والشــؤون املناخية وســعادة السفري 
روالن دوبر تران سفري الجمهورية الفرنسية 
اُملعتمد لدى الســلطنة والســيد منذر بن 
ســيف البوســعيدي رئيس مجلــس إدارة 
االتحاد العامين للفروسية وعدد من محبي 
هذه الرياضة األوملبية العريقة، حيث متكن 
من خطف لقب البطولة الفارس سلطان بن 
حمود الطوقي عــىل صهوة الفرس بيال من 

املركز األوملبي لتدريب الفروسية.
خــالل اليــوم األول أقيمــت عــدد مــن 
الفعاليات وكان أولها جولة القفز املخصصة 
لألطفــال بهدف تحفيزهــم يف رياضة قفز 
الحواجز وقد تّم تكريم األطفال بعد نهاية 
الجولــة لتشــجيعهم وتحبيبهــم يف هــذه 
الرياضــة، بعدها جــاءت الجولــة الثانية 
والتــي خصصــت للمبتدئــني حيــث توج 
باملركز االول ســتيف عىل صهــوة الحصان 
كولني من املركز األوملبي لتديب الفروســية 
واملركــز الثاين حصــل عليه الفــارس عمر 
الفهــدي عىل صهــوة الحصــان روفر من 
مدرســة النور للفروســية واملركــز الثالث 
من نصيب الفارســة ســارة السعيدي عىل 
صهوة الحصان شوشــة من املركز األوملبي 
لتدريــب الفروســية، أمــا الجولــة الثالثة 
فكانت عىل ارتفــاع (١١٠ أمتار) وقد توج 
بلقبها الفارس مازن بن ســعيد اليوســفي 
عــىل صهوة الحصــان رغد من إســطبالت 
آل ســعيد واملركز الثاين من نصيب الفارس 
ميشــل عىل صهــوة الفــرس عمــران من 
مدرسة اإلبداع للفروسية وجاءت يف املركز 
الثالث الفارســة باربار عىل صهوة الحصان 
 دنيم من املركز األوملبي لتدريب الفروسية.
شــهد اليوم الختامي اإلثارة والتشويق من 
خالل املنافسة بني الفرسان املشاركني وذلك 
للحصــول عىل لقب بطولــة العيد الوطني 

السادس واألربعني املجيد.

مسقط - الرؤية
أوقعــت قرعــة درع الــوزارة لكــرة اليد يف نســخته 
الخامســة نادي مســقط (البطل) يف املجموعة األوىل 
بجــوار أنديــة الســيب والشــباب ومجيــس وظفار 
واالتحــاد، أمــا املجموعــة الثانية فقــد ضمت نادي 
عامن (الوصيف) وأهيل ســداب والعروبة والســويق 
وصاللة وصحم، حيث ســتنطلق املسابقة ١٩ ديسمرب 
الجاري عىل أن يختتم املسابقة يف أواخر يناير املقبل، 
وســتنتهي فرتة تســجيل الالعبني ٢٥ ديسمرب الجاري، 
وســيقام الدوري بنظام الدور مــن دور واحد ليتأهل 
األول والثــاين من كل مجموعة للــدور الثاين والفريق 
الحاصل عــىل فوزين يف الدور الثــاين يتأهل للمباراة 
النهائيــة، أمــا دوري الدرجــة األوىل فيتحــدد نظام 
البطولــة عىل حســب األنديــة املشــاركة والذي من 
املتوقــع بــأن ينطلــق يف ٦ مارس املقبــل ويختتم يف 
منتصــف أبريل. من جانب آخر تقــام اليوم مباراتان 
ضمن منافســات دوري الدرجة الثانيــة ففي املباراة 
األوىل يلتقي الســويق مع صحم بالصالة الرياضية يف 
مجمع صحار الشبايب يف الســاعة السادسة مساء ويف 
الوقت ذاته يلتقي االتحاد مع ظفار عىل صالة مجمع 

السعادة.
بــدأ االجتامع الــذي عقدته لجنة املســابقات بقاعة 
املؤمترات مببنــى اللجنة األوملبية واالتحادات برتحيب 
من قبــل عثامن بــن املاس القاســمي رئيــس لجنة 
املســابقات أمني الصندوق باملجلــس الجديد مبمثيل 
األنديــة الخمســة التي حــرضت االجتــامع ومقدماً 
شــكره لها للحضور ومعطًيــا العذر لألنديــة التي مل 
تحرض نظــًرا لبعد املســافة، حيث أوضح القاســمي 
أّن هــذا االجتامع ليس لســحب القرعــة فقط وإمنا 
للنقاش ورسم خارطة لجنة املسابقات يف هذا املوسم 
عــىل أمل أن يتغري الحال يف املوســم القــادم، كام أّن 
هنــاك بعــض اإلضافــات يف املســابقات وكنوع من 
التجديد تــم رفعها ملجلس إدارة االتحاد يف انتظار أن 
يتم اعتامدهــا من قبل مجلس اإلدارة حتى يتســنى 
لدينــا إخطاركــم بها، وأشــار القاســمي إىل أن لجنة 
املسابقات وجدت نفســها مضطرة لبدء درع الوزارة 
يف هــذا التوقيــت والســبب يعود ملشــاركة منتخب 
الشــواطئ يف البطولــة الدوليــة الودية التي ســتقام 
يف مدينــة ديب باإلمــارات العربية املتحــدة يف أواخر 

فرباير القادم والتي ســتكون استعدادا للمنتخب قبل 
املشــاركة يف التصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس العامل 
والتي ســتكون خالل الفرتة ٦-١٣ مايو اُملقبل ولكن مل 
تحدد الدولة املستضيفة بعد مشريًا إىل مشاركة نادي 
مســقط يف البطولة الخليجية والتي ســتكون يف شهر 
مــارس املقبل كلها عوامل تجربنا أن نقيم املســابقتني 
وفق الظروف الزمنية املتاحة لدينا، وختم القاســمي 
حديثــه بتمنياته بــأن يكون التوفيــق حليف األندية 
املشــاركة يف مســابقتي درع الــوزارة ودوري الدرجة 
األوىل بعــد أن انطلــق دوري الثانية يف وقت ســابق 
وأن تكــون املســتويات الفنية الكبــرية حارضة خالل 
م الخبــري التحكيمي زهري  اُملباريات. Aبعــد ذلك قدَّ
سمحة رشحا مفصال عن نظام املسابقات خالل املوسم 
الحايل، ففي درع الوزارة رشح الخبري التحكيمي ســري 
القرعة حيث إّن بطل املوســم املايض يكون عىل رأس 
املجموعة األوىل وهو ما يفرس وقوع مسقط عىل رأس 
املجموعة األوىل والوصيف عىل رأس املجموعة الثانية 
وهــو نادي عــامن، أما الحاصلون عــىل املركز الثالث 
والرابع يف املوسم املايض فتم إجراء القرعة عليهم ليك 
يكــون كل ناٍد يف مجموعة بعــد ذلك األندية املتبقية 
تم ســحب القرعة عليها عشوائياً وهذا ما يفرس توزع 
األنديــة بالتوازي يف املجموعتــني، لتظهر القرعة بعد 

ذلك كالتايل: 
يف املجموعــة األوىل نادي مســقط (البطل) والســيب 
والشــباب ومجيــس وظفــار واالتحاد، أمــا املجموعة 
الثانية فقد ضمت نادي عامن (الوصيف) وأهيل سداب 
والعروبــة والســويق وصاللة وصحم، عــىل أن يكون 
نظام اللعب يف املســابقة بنظام الدوري من دور واحد 
ويتأهل صاحب املركــز األول والثاين من كل مجموعة 
للدور الثــاين، ويف الدور الثاين تتم عملية املقص أي أّن 
صاحــب املركز األول يف املجموعة األوىل يالقي صاحب 
املركز الثاين يف املجموعــة الثانية وصاحب املركز األول 
يف املجموعــة الثانيــة يالقــي صاحب املركــز الثاين يف 
املجموعة األوىل، وليك يضمن الفريق تواجده يف النهايئ 
عليه أن يحقق فوزين يف الدور الثاين ليتواجد يف املباراة 
النهائية لذا يتحتم عىل الفريق املتأهل للمباراة النهائية 
أن يحقق الفوز يف مناســبتني وليس فوز واحد ليضمن 
له أن يكون طرًفا يف املباراة النهائية، وقد حددت لجنة 
املســابقات انطالق درع الوزارة يف ١٩ ديسمرب الجاري 

عىل أن يكون الختام أواخر يناير القادم .

19
6



15 رياضة

مسقط - الرؤية
كرَّمْت اللجنة األوملبية الدولية السيدة سناء بنت حمد 
بن سعود البوسعيدية رئيســة اللجنة العامنية لرياضة 
املرأة باللجنة األوملبية العامنية، مبنحها دبلوم اإلنجاز يف 
مجال املـرأة والرياضة؛ تقديراً ملبـادراتهـا ومسـاهامتـها 
يف تعزيز تطوير ومشــاركة النساء والفتيات يف الرياضة، 
ويأيت هـذا التـكريم ضمــن الجـوائـز ودبـلوم اإلنـجاز 
فـي مجـال الـرياضة واملـرأة للعام ٢٠١٦م التي متنحها 
اللجنة األوملبيــة الدولية من خــالل هيئة محلفني من 
أعضاء لجنــة رياضة املــرأة باللجنة األوملبيــة الدولية 
مختصة بفحص وتقويم الرتشيحات املقدمة من اللجان 
األوملبيــة الوطنية والتي أوصت مبنح الســيدة رئيســة 

اللجنة العامنيـة لـرياضة املرأة هذا االمتياز.
وقد تمَّ اختيار الســيدة رئيسة اللجنة العامنية لرياضة 
املرأة بنــاء عىل الخدمات الجليلة التي قدمتها للرياضة 
النسوية بالســلطنة، خصوصا وأنَّ البيانات التي رفعتها 
اللجنــة األوملبيــة العامنيــة تتضمــن أبرز مشــاركاتها 
ومســاهامتها الداخليــة والخارجية منذ عــام ٢٠٠٦م، 
وحصلت خاللهــا اللجنة العامنيــة للرياضة املرأة عىل 

جائــزة التفــوق الريايض النســوي املقدمــة من لجنة 
االعــالم الريــايض بجمعيــة الصحفيني العامنيــة لعام 

٢٠١٢/٢٠١١م.
وبالرغم من الســيدة رئيسة اللجنة تتوىل خالل املرحلة 
الحالية رئاســة اللجنة العامنية لرياضــة املرأة باللجنة 
األوملبية العامنية فقد تم أعادة تعيننها لرئاســة اللجنة 

للمرحلــة القادمــة ٢٠١٦-٢٠٢٠ م وأختــريت لعضوية 
اللجنة التنظيمية لرياضة املــرأة بدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العريب.
ومــن أبرز ما قامــت به االرشاف عــىل اللجنة املنظمة 
لنــدوة رياضــة املرأة والتــي أقيمت بالســلطنة خالل 
الفــرتة ١٤-١٥ يناير ٢٠١٢م وتــم اختيارهانائبة لرئيس 
اللجنــة املنظمة ومديرة للدورة الرابعــة لرياضة املرأة 
والتــي أقيمــت مبســقط خــالل الفــرتة ٨-١٨ مــارس 
٢٠١٥ وقــد حصلــت الســلطنة يف هذه الــدورة عىل 
املركز الثــاين يف الرتتيب العام للمداليــات باالضافة اىل 

املناصبالعديدةخالل الفرتة املاضية.
ُيذكر أنَّ جائزة املرأة والرياضة مُتنـح لشـخصيـة واحـدة 
فقط من كل قـارة وشــخصية واحدة فقط عىل مستوى 
العـالـــم بـينـــام منـحــت الجوائز األخـــرى لكل مـن 
فيلســايث رو رومياريــكا من رواندا والدكتــورة كارول 
أوجاييس مــن الواليات املتحدة األمريكية وماري ليوور 
ايستابادور من الفلبني وماجكني جيلامرتن من الدمنارك 
ومويا دور من أســرتاليا؛ وذلك خالل الحفل الذي أقيم 
بحضور رئيــس اللجنة األوملبية الدوليه بلوزان الشــهر 

املايض .

مسقط - الرؤية
ُيواصل املتســابق شــهاب بــن أحمد الحبــيس تألقه يف 
املحافــل الخارجية؛ وذلــك بعد تتويجــه بلقب الجولة 
الثالثــة ببطولة «إكــس ٣٠» للكارتينــج، والتي أقيمت 
بإمــارة رأس الخيمــة بدولة اإلمــارات العربية املتحدة. 
الحبيس بدأ الجولة بالتجــارب التأهيلية املكونة من ١٠ 
لفات حيث حل يف املركز الثالث بعد أن سجل وقتا زمنيا 
بلغ ٤٠ ثانية و٨٠١ جزء من الثانية، وجاء يف املركز األول 
املتســابق جيمي دي بعد أن ســجل وقتــا زمنيا بلغ ٤٠ 
ثانيــة و٤٧٩ جزءا من الثانية، وحصــل عىل املركز الثاين 
املتســابق عيل الكعبي بعد أن ســجل وقتا زمنيا بلغ ٤٠ 

ثانية و٧٧١ جزءا من الثانية. 
أمــا يف الســباق األول لهذه الجولة، فلــم يتغري الرتتيب 
العام للمراكز الثالثة األوىل وذلك بعد أن حل املتســابق 
جيمي دي يف املركز األول بعد أن ســجل وقتا زمنيا بلغ 
٤٠ ثانيــة و٨٦٥ جــزءا من الثانية، وجاء املتســابق عيل 
الكعبــي يف املركز الثاين بعد أن ســجل وقتــا زمنيا بلغ 
٤٠ ثانيــة و٨٣٣ جزءا من الثانية، بينام حصل املتســابق 
شــهاب الحبيس عــىل املركز الثالث بعد أن ســجل وقتا 

زمنيا بلغ ٤٠ ثانية و٨١٤ جزءا من الثانية. 
ويف الســباق قبل النهايئ، استطاع الحبيس التقدم للمركز 
الثــاين، حيث حل يف املركز األول املتســابق عيل الكعبي 
بعد أن ســجل وقتا زمنيا بلــغ ٤٠ ثانية و٩٤٠ جزءا من 
الثانية، وحصل شــهاب الحبيس عىل املركز الثاين بعد أن 
ســجل وقتا زمنيا بلغ ٤٠ ثانية و٨٢٠ جــزءا من الثانية، 
وحــل يف املركز الثالث املتســابق مناف هاجوي بعد أن 

سجل وقتا زمنيا بلغ ٤١ ثانية و١١٦ جزءا من الثانية.

ويف الســباق النهايئ لهذه الجولة أبدع املتســابق شهاب 
الحبيس واســتطاع فرض نفســه بجدارة حيث اســتطاع 
حســم لقب الجولة والفوز باملركز األول بعد أن ســجل 
وقتا زمنيا بلغ ٤٠ ثانية و٩٠٤ أجزاء من الثانية، وجاء يف 
املركز الثاين املتســابق كونستيس ريتشارد بعد أن سجل 
وقتا زمنيا بلغ ٤٠ ثانية و٩٩١ جزءا من الثانية، أما املركز 
الثالث فكان من نصيب املتسابق مناف هاجوي بعد أن 

سجل وقتا زمنيا بلغ ٤١ ثانية و١١٨ جزءا من الثانية. 
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ؤية - وليد الخفيف – عادل البلويش الرُّ
مــع إعالن اتحــاد الكرة اختيــار الهولندي 
فريبيــك للتفــاوض معــه من أجــل قيادة 
املنتخب الوطني األول، تباينْت اآلراء حول 
اسم املدرب، وإن صبَّت معظمها لصالحه.

فمن جهته، قال ســيف الجابــري الرئيس 
األســبق لنادي السويق: «مازلت مؤمنا بأن 
الفــرتة الحالية تحتاج ملــدرب وطني حتى 
نرســم ونحدد أهدافنا القصــرية والبعيدة 
املــدى».. وأضاف: «فريبيــك كمدرب يعد 
خيارا جيدا، ولكن الســؤال األهم: ما الذي 
ميكن لهذا الرجــل صنعه يف هذه الظروف 
الصعبة؟ إضافة لغيــاب العقلية االحرتافية 
التــي يحتاجها أي مــدرب أورويب لتحقيق 

أفكاره».
وطرح الجابري عدة أســئلة وجهها التحاد 
الكــرة: هل هنــاك لجنــة فنيــة وإدارية 
تستطيع وضع االأهداف القصرية والطويلة 
األجــل مبــا يتفــق واإلمكانيــات املاديــة 
والبرشيــة املتاحــة وتكون مبثابة املرشــد 
والدليــل للمدرب للمــيض قدوما يف تنفيذ 
الخطوط العريضة التي اتفق عليها الطرفان 
مسبقا؟! وأملح إىل رضورة االهتامم باألعامر 
الســنية التي ســتدافع عن ألوان املنتخب 
الُعامين يف التصفيــات املؤهلة لكأس العامل 

٢٠٢٢ بالدوحة.
وقلل مــن العائــد واملردود إذا اســتمرت 
السياسة الســابقة التي انٌتهجت إبان عهد 
لوجويــن ولوبيــز، داعيا لتغيــري جذري يف 
التعاطــي مــع هــذا امللف الــذي وصفه 
بالشــائك. وتابــع قائــال: «اإلرث مل يخلف 
لنــا منتخبا قويــا مُيكنه تحقيــق الطموح؛ 
فالرتاجــع واضح للعيان وباتــت مواجهاتنا 
مبنتخبات آسيا الضعيفة محفوفة باملخاطر، 
لــذا فالبد من عمل فنــي كبري تحت مظلة 
إدارية ناضجــة تثمر يف النهاية عن تحقيق 
الطموح». ومىض قائال: «نحتاج إىل أهداف 
واضحــة يضعهــا املــدرب نصــب عينيه، 
ويتعني عــيل االتحاد تشــكيل فريق عمل 
منفصــل متاما عــن اللجنة الفنيــة ويكون 
معنيا بالتقييم املستمر ورفع تقارير دورية 
للمجلــس الذي يجــب أن يأخذ مبا جاء يف 
تلــك التقارير إلميانه بقيمة أعضاء الفريق، 
ويف حالة وجود تضــارب يف التنفيذ فيعني 
ذلــك أن املدرب جاء لغرض مايل بحت، أما 
إذا جــاء التنفيذ متوافقا مع الخطة فيعني 
ذلك أننــا يف الطريــق الصحيح ملســتقبل 

أفضل كرويا».
وشــدد عىل أهميــة مخرجات املســابقة 
املحلية بالنســبة للمنتخــب. الفتا يف هذا 
الســياق إىل قيمة االستقرار الفني واإلداري 
لألنديــة.. وختــم قائال: «العــربة يف إيجاد 
منظومة ال تجامل وتضــع املصلحة العامة 
فــوق كل يشء، ونتوســم خريا بــأن تتقدم 
كرتنــا بخطــوات مدروســة وواعيــة نحو 

األمــام». مــن جانبه، قــال أحمــد مبارك 
العلــوي مدرب نــادي العروبــة: «فريبيك 
يحمل ســرية ذاتية جيدة وسبق له تدريب 
أقــوى منتخبات القارة (كوريا وأســرتاليا)، 
وشــارك يف نهائيــات كأس العــامل مرتــني، 
ولعب نهايئ آسيا أمام اليابان، ولديه معرفة 
مبنتخبات القارة الصفراء، فضال عن قيادته 
للمنتخــب االوملبي املغــريب، وقادهم إىل 
أوملبياد لندن؛ األمر الذي يصبُّ يف املجمل 
ز أســباب  نحــو ارتفاع أســهم خربته، ويعزِّ
نجاحه. ويرى العلوي أن أي مدرب يحتاج 
لوقت لبنــاء قاعدة صلبة ينطلق منها نحو 
أهدافــه، ونأمل أن يحقق فريبيك ما أخفق 
فيه سابقوه، وأن يقود الكرة العامنية نحو 
مستقبل أفضل عىل كافة املستويات، واثقني 
بأنَّ القامئني عىل شــؤون الكرة يف السلطنة 
خروا جهدا يف سبيل تحقيق األهداف  لن يدَّ

التي تريض طمــوح وتطلعــات الجامهري. 
ووصف يوسف الوهيبي نائب رئيس نادي 
الســيب، اختيار اتحــاد الكــرة للهولندي 
فريبيك باملوفق، ممتدحا يف الســياق نفسه 
الخيار الثاين للبوســني صافيت، الفتا إىل أن 
فريبيك الذي يحمل ســرية ذاتية قوية عىل 
حــد وصفه نظرا لقيادته ألقوى منتخبني يف 
القارة، الفتا إىل نجاحــه مع الكرة املغربية 
نقال عن أصدقــاء له يف الدولة الشــقيقة. 
وأضــاف قائال: «إذا مل تكلل املفاوضات مع 
فريبيك بالنجاح فالخيار الثاين بالتعاقد مع 
البوسني صافيت يعد جيدا؛ إذ نجح املدرب 
يف قيادة منتخب بالده للمونديال بعد أداء 

متميز أمام أعرق منتخبات أوروبا».
أما املدرب الوطني جــامل بخش البلويش، 
فأكد عىل أن املدرســة الهولندية مناســبة 
للكــرة العامنيــة، إذ تتميز هذه املدرســة 

باللعبــة الشــاملة وتتيح الفرصــة لالعبني 
باللعــب املفتوح وهذا مــا يتميز به العبو 
منتخبنا الوطني، خصوصا يف جوانب املهارة 
والرسعــة والتنويــع يف اللعــب، مام يبرش 
ذلك بتناســب املدرســة الهولندية مع عىل 
منتخبنــا الوطنــي. وذكر جــامل بخش أن 
الخيارات التي تم طرحها لتدريب املنتخب 
جيدة وتظــل األفضل يف ظــل اإلمكانيات 
الحالية، ولكن القضية األكرب ليست متعلقة 
باســم املــدرب، وإمنا العمــل األكرب يجب 
أن يكــون عىل املنظومة بشــكل عام، الفتا 
إىل أنَّ املدرب بحاجــة لوقت أكرب للعمل، 
والجمهــور بــدوره يطمح للنتائج بشــكل 

رسيع.
وقــال عبدالعزيز الطاريش مــدرب وطني 
واملرشف السابق عىل فرق املراحل السنية 
بنــادي الشــباب، إنَّه كان يتمنــى أن ُيتيح 

االتحــاد الفرصــة للمدرب الوطنــي ليدير 
اإلرشاف عــىل الجهــاز الفنــي للمنتخــب 
الوطنــي، خصوصا وأن املنتخــب الوطني 
ليس لديه أي استحقاقات قادمة يف املرحلة 
املقبلة. الفتــا إىل أنَّ املدرب الوطني أثبت 
كفاءتــه، وكان باإلمــكان التعاقد مع حمد 
العزاين للمرحلة املقبلــة، وأوضح الطاريش 
أنَّ الهولنــدي فريبيــك ســريته الذاتية غري 
واضحة كام أن الســؤال الذي يطرح نفسه 
هو: هــل الالعب العامين مؤهــل لتطبيق 
الخطط الفنيــة للمدرســة الهولندية التي 
تتميــز باللعبة الشــاملة، وتطرق الطاريش 
يف حديثه إىل أن عودة منتخبنا الوطني إىل 
الواجهة من جديد ليســت مرتبطة مبدرب 
معــني، لكــن بالعمــل الجاد يف اكتشــاف 
املواهب والتخطيط الســليم وإيجاد رؤية 
مســتقبلية واضحــة للمنتخبــات الوطنية 

وتطورها والعمل عىل االهتامم بشكل أكرب 
لفرق املراحل الســنية كونها تعد األســاس 

للمنتخبات الوطنية مستقبال.
وقــال العراقــي ثائر عدنان مــدرب فريق 
مرباط: «إنَّ املدرب الهولندي جيد وله اسم 
وســرية ذاتية جيدة، ولكنني ما زالت عند 
قناعتــي بأنَّ اختيار مــدرب وطني يف هذا 
التوقيت ســيكون األفضــل؛ فاملنتخب مير 
مبرحلة إحالل وتجديــد؛ األمر الذي يحتاج 
مدربا ملــام بكل جزئيات الكــرة العامنية 
فضال عــن إدراكــه للتحديــات والعقبات 
التي تواجه الكــرة العامنية». وختم قائال: 
«ناديت يف مناســبات عدة باختيار املدرب 
الوطني رشيد جابر ملا ميتلكه من مقومات 
النجاح يف هــذه املرحلة الصعبــة، وتبقى 
وجهة نظر شخصية، غري أنَّ ذلك ال يتعارض 

مع االحرتام العميق لخيار اتحاد الكرة».

سيف الجابريأحمد العلوي عبدالعزيز الطاريشجامل البلويش

سناء البوسعيدية
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جامعــة نزوى وعمل دؤوب ومســتمر يف 
بناء اإلنسان.. أعظم ثروات الوطن وهدف 

التنمية وصانعها.

ثــون عن ُعزلة ُعــامن، يبدو  الذين يتحدَّ
أنَّهم مل يقرأوا ســوى تاريــخ دول ظهرْت 
يف الخمســني سنة املاضية.. ُعامن يا سادة 

ُمنفتحة عىل العامل منذ آالف السنني.

رشيــان تنمــوي جديد لشــبكة 
طرق ُعامن ومنجز آخر يف مسرية 
التنمية الشــاملة للبالد #طريق_

محضة_الروضة.

الحدائق العامة وأرصفة الشواطئ وغريها 
من املتنزهات بحاجة ألرضيات إرشــادية 
ُتســاعد املكفوفني عىل امليش باستقاللية، 

ومتنحهم فرصة التنزه.

َيْوًما بعد يوم تتكاثر لجان حقوق اإلنسان 
يف العامل ومبسميات مختلفة؛ منها الرسمي 
ومنها الشــعبي، لكن يبقى اإلنســان أكرث 

إهانة ومذلة وظلام وتهميشا.

س كثرٌي من الناس ِخيفة من دعوات  يتوجَّ
التجديــد للفكر اإلســالمي، أو انتقاد آراء 
العلامء املشــهورين، وهذا بحد ذاته خلل 

يف فهم مقاصد الرشع أو مكانة العقل.

تحيَّــة تقديــر لكلِّ مــن أجــزل بعطائه، 
وَســَقى وروى يف ســبيل التطــوع، تحية 
الداعمــة  املؤسســية  للجهــود  امتنــان 

ملنظومة العمل التطوعي.

نتمنَّــى عىل قــادة دول مجلــس التعاون 
الخليجي، يف قمتهــم يف املنامة، أن تكون 
قراراتهم اســتثنائية ُتالمس أحالم املواطن 

الخليجي.
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واشنطن - الُعامنيَّة
َكَشفْت دراسة طبية أمريكية أنَّ شخصا من 
بني كل ١٠ ناجني من السكتات الدماغية قد 

يعاين من نوبات الرصع.
وحلَّــل الباحثون بيانــات ٤٥٠ من الناجني 
من السكتات الدماغية، حيث وجد معاناة 
١١٪ منهم من نوبــات الرصع بعد اإلصابة 
بالسكتات الدماغية بسبب األرضار والتلف 
الذى يطرأ عىل خاليا املخ من جراء اإلصابة 
بالسكتات الدماغية؛ حيث تشخص نوبات 
الرصع بالحــاالت العصبية املزمنة املتكررة 

مصحوبة بتشنج العضالت.
وأشــارت الدراســة إىل أن مرىض الرصع قد 
يتعرضون، مبعدل الضعف، لتلف املخ لرتتفع 
نوبات الرصع بني املرىض خاصة ممن بلغوا 
الـــ٤٤ عاما مقارنة باألشــخاص الذين تبلغ 
أعامرهم ٥٦ عاما ممن مل يتعرضوا للسكتة 

الدماغية ولتلف خاليا املخ.

شنجهاي - رويرتز
قالْت وزارة النقل الصينية، أمس اإلثنني، إنها 
ع أن يقطع املسافرون نحو ثالثة مليارات  تتوقَّ
رحلة خالل مهرجان الربيع املقبل، يف اختبار 

صعب للطــرق والرحالت الجوية والســكك 
الحديديــة خــالل أهم موســم للعطالت يف 

الصني.
عــْت الــوزارة ٢٫٩٨ مليــار رحلة خالل  وتوقَّ
موسم العطالت الذي ميتد ٤٠ يوما، ويتضمن 

رأس الســنة القمرية الجديــدة بارتفاع ٢٫٢ 
باملئة عن العام السابق. وتبدأ العطلة يوم ١٣ 
ينايــر. وذكرت الــوزارة -يف بيان عىل موقعها 
اإللكرتوين- أنَّ من املرجح أن تشــهد شــبكة 
الســكك الحديديــة قفزة بنســبة ٩٫٧ باملئة 

يف الرحــالت مقارنة بعــام ٢٠١٥ بينام تنظم 
رشكات الطريان نحو ٥٨٫٣ مليون رحلة بزيادة 
عرشة يف املئة. وأضافت أن معظم املسافرين 
سيســتخدمون الطرق الربية فيــام يزيد عن 

٢٫٥٣ مليار رحلة.
وخــالل مهرجان الربيع يقف املســافرون يف 
طوابري طويلــة، ويعانون أحيانــا من تأجيل 
يف مواعيد الرحالت أو زحــام الطرق. والعام 
املــايض تقطعت الســبل بأكرث مــن ٥٠ ألف 
راكب يف محطة للســكك الحديدية يف مدينة 

قوانغتشو بسبب سوء األحوال الجوية.

ُأِطــلُّ عليكم مبقايل األســبوعي هذه املرة من ُمــوروين عاصمة ُجزر القمــر االتحادية، هذه 
الجزيــرة التي تســتضيف وفدا ُعامنيا جاء إىل ُهنــا لتنظيم مؤمتر دويل، بأوامر ســامية من 
لدن حرضة صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد املعظم -حفظــه الله ورعاه- الذي 
يحمــل عنوان "عالقات ُعامن بدول القرن اإلفريقي"؛ حيث سيشــارك -يف الفرتة الواقعة بني 
٦-٨ من الشــهر الجاري- باحثون ودارســون مُيثلون ١١ دولة، بأوراق عمل ستتحدث بشكل 
تفصيــيل عن العالقــات الُعامنية الحضارية بجــزر الُقمر، وإثيوبيا، والصومال، ومدغشــقر، 
وجيبويت، وموريشــيوس، وســقطرى، وهي دول القرن اإلفريقي، وذلك بتنظيم مشــرتك بني 
هيئة املخطوطات والوثائق الوطنية من جهة، ووزارة الخارجية والتعاون الدويل يف جمهورية 

جزر الُقمر.
املؤمتر -كام يتضح من عنوانه- يحفر يف العالقات العميقة الحضارية بني السلطنة ودول القرن 
اإلفريقي ُمجتمعة ومنفردة، ويوثِّق الجوانب املهمة لتبقى يف ِسفر التاريخ، من خالل رصدها 
وقراءتها وتحليلها عرب املتحدثني الـ١١ الذين ميثِّلون البحث العلمي من زواياه املختلفة التي 
تســتقي بياناتها ومعلوماتها من وقائع التاريخ واملخطوطات واآلثار اُملشآهدة عياًنا واملتسقة 

مع واقع الحال عرب القرون.
وتكشــف املحاور الخمسة التي سيحفل بها املؤمتر الخامس حول عالقات ُعامن بدول القرن 
اإلفريقي، الكثرَي من األبعاد التاريخية واالقتصادية والتعليمية والرتبوية والزراعية واملعامرية 
والدميوغرافية واألدبية، وهذه كلها تصــب يف صالح التأكيد التاريخي للوجود الُعامين هناك، 

الذي ال تشوبه شائبة.
لقــد حفلْت العالقات الُعامنية بدول القرن اإلفريقي بتناغم ســكاين عــرب الهجرات الُعامنية 
دْت نشــوء الجوانب  إىل دول القــرن، وهناك نشــأت العديد من الصالت االجتامعية التي أكَّ
التاريخية التــي جعلت األصول ُممتزجة، وهو يف الوقت ذاته ليس عائداً إىل الهجرات فقط، 
فحركة املالحة البحرية أســهمت يف نشــوء تلك الهجرات، عىل اعتبار أنَّ القاسم املشرتك هو 

التناغم واالندماج الذي كان محل ترحيب من الجانبني.
ُعرف عن الُعامنيني جهدهم الواســع يف نرش اإلســالم يف معظم دول إفريقيا، ومن بينها دول 
ع الُعامين، ومن خالل الصالت التي جمعتهم مع سلطنة  القرن، فقد جاء ذلك من خالل التوسُّ
زنجبــار، وهو ما جعــل الُعامنيني يربعون يف ذلك من خالل التبــادل التجاري مع دول القرن 
يف نــرش اإلســالم عرب منوذج القدوة والســلوك الذي تحلُّوا به يف عالقاتهــم بتجار دول القرن 
اإلفريقي، وهذا أســهم بشــكل كبري يف زيادة مســتوى االندماج بني شعوب تلك الدول وبني 

الُعامنيني.
لــن يغفــل هذا املؤمتــر دور الُعامنيني يف نرش التعليــم يف دول القــرن اإلفريقي؛ من خالل 
املؤسســات التعليميــة، وحركــة التأليف وإنجاز املصنفــات العلمية، إضافــة إىل نرش اللغة 
العربيــة هناك؛ كونها لغة اإلســالم والعبــادات املتصلة به، وكذلك تعلم لغــات تلك الدول 
من جانب الُعامنيني باعتبارها لغة الخطاب املشــرتكة، مام أنشــأ قاســام مشرتكا تجذيريا يف 
التساكن والتكيف والتعلم املشرتك، وهذا أّثر عىل الحركة األدبية، والكتابات الشعرية، وكتب 

الرحالت...وغريها من الجوانب الكتابية.
لقــد مثَّلــت الزراعة والتبادل التجــاري عرب التجار من الجانبني ُعنــرصا ُمهام يف إضفاء طابع 
التكامل عرب االسترياد والتصدير، وهذا ما أكدته الجمعيات األهلية التي تكاتفت -فيام بينها- 
من أجل تســهيل الصالت التجارية واالجتامعية؛ مام جعل هذا الدور ينعكس عىل اســتقرار 
الحراك وتنامي منافعه وتعددها بني الطرفني الُعامين وســكان دول القرن اإلفريقي؛ ومل تكن 
الفعاليات االجتامعية والدينية غائبة، بل إنها -بحكم دخول تلك الدول يف اإلســالم- انترشت 
بينها احتفاالت؛ مثل: اإلرساء واملعراج، واملولد النبوي، ومناســبات العيدين الفطر واألضحى، 

مبا صاحبها من تثاقف يف العادات والتقاليد ذات الصلة بهذا الجانب.
ا عىل مستوى املخطوطات والوثائق، التي ظل بعضها هناك، وبعضها اآلخر ُمتنقال بني دول  أمَّ
أوروبية بســبب حركة االســتعامر يف مراحل عاقبة عىل الوجود الُعامين؛ فهي مبثابة شهادات 

عابرة للعصور، موثقة الوجود والتأثري والتجذر الُعامين يف دول القرن اإلفريقي.
إنَّ هــذا املؤمتر يفتح باَب التأكيد عىل أنَّ الوجود الُعــامين الحضاري اإليجايب الفاعل واملؤثر 

ُمتحقق، ولنا أن نفخر بذلك كوننا ُعامنيني.

حمود الطوقي 
hamood.altouqi@cma.gov.om

ؤية مسقط - الرُّ
َصَدر هذا األســبوع العدد السادس من 
مجلة "ُمرشــد" الخاصة باألطفال، وهي 
شــهرية تصــُدر عــن مركــز تكنولوجيا 
الصحافة والنــرش واإلعالن، ويأيت إصدار 
هذا العدد تزامًنا مع احتفاالت السلطنة 

بالعيد الوطني املجيد.
متيَّز هذا العدد بعرض شخصيات ُعامنية 
كان لها دور بــارز يف التاريخ؛ حيث دار 
حوار مرشد يف هذا العدد عن اإلمام نور 
الدين الساملي بأســلوب شيق وُمناسب 
للمرحلة العمرية التي تستهدفها املجلة، 
كــام تناول بــاب "من ذاكــرة طفولتي" 
ــد الهنايئ  الحديــَث عــن طفولــة ُمحمَّ
املؤلــف ومخــرج مرسحيــات األطفال، 
وتجربته مع القراءة وعشقه للمكتبات.

ن "أحســن القصــص" رشحاً  كــام تضمَّ
ُمبســطاً لقصة صاحب الجنة يف ســورة 

الكهف، وتناول باب الرحالة الصغري رحلة 
إىل والية الحمراء للطفل زاهر بن راشــد 
العلوي. أما باب "لعبتي الشــعبية"؛ فمن 
خالله عرضت مدرســة مطــرح للتعليم 

األسايس لعبة "ياّما يوه..خدمنا عيش".
ن العدد السادس مزيًدا من القصص  وتضمَّ
املصورة؛ مثل: حكاية جديت شيخة وكانت 
"الفالح والحــامر"، واملوضوعات  بعنوان 
الشــيقة األخرى؛ مثل: مشاهري من ذوي 
االحتياجات الخاصة، إضافة إىل معلومات 
ُمختلفــة تصب يف صالح الطفل، وصفحة 

تسايل ومواهب األطفال.
ُيذكر أنَّ مجلة "مرشــد" هــي أوَّل مجلة 
ُعامنيــة ُمتكاملــة للطفل يف الســلطنة، 
ويقــوم عــىل إدارتهــا واإلرشاف عليهــا 
مجموعــة من اُملختصني يف مجال الطفل، 
وصــدر منهــا ٥ أعــداد ســابقة، وتعــد 
إضافة مهمة للطفــل ومواكبة احتياجاته 

العمرية.
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مسقط - العامنية
استقبل سعادة املهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل 
وزارة التجارة والصناعة أمس سعادة ماتياس ماشينج 
وكيــل وزارة االقتصاد األملانية والوفد املرافق له الذي 
يزور الســلطنة حاليا. ورّحب سعادة املهندس وكيل 
وزارة التجــارة والصناعــة بالوفد األملاين، مســتعرًضا 
مجاالت التعاون القامئة بني البلدين الصديقني وسبل 
زيادة التبادل التجاري والصناعي، إىل جانب مناقشة 

مجاالت وفرص االستثامر القامئة بالسلطنة. 
وأوضح ســعادته أّن حكومة الســلطنة يف سعي دائم 
للبحث عــن القطاعات الرائدة يف املجاالت الحكومية 
والخاصة مع كافة الدول الصديقة والشقيقة من أجل 
االستثامر يف الســلطنة.  ومن جانبه استعرض سعادة 
الضيف وكيل وزارة االقتصاد األملانية مجاالت الريادة 

يف جمهورية أملانيا واألعامل التجارية املنظمة يف مجال 
املشــاريع الصغرية واملتوســطة وإمكانّية االستثامر يف 
القطاع الصناعي يف السلطنة، مشريًا إىل إمكانية تبادل 
الخــربات البرشية يف مجال البحــث العلمي وتطوير 

املنشآت الصناعية. وحرض املقابلة من الجانب العامين 
مدير عــام املنظــامت والعالقــات التجاريــة بوزارة 
التجــارة والصناعــة ومدير دائرة العالقــات التجارية 

باملديرية العامة للمنظامت والعالقات التجارية.

صحار – الرؤية 
تواصــل الهيئة العامــة للكهرباء وامليــاه تنفيذ عدد من 
املشــاريع املائية يف محافظات السلطنة الستكامل البنية 
األساســّية من خالل بناء شبكات نقل وتوزيع املياه ذات 
الجودة العالية باعتبار أّن املياه عنرص أســايس يف عملية 
التنميــة والتطوير وتحقيق رؤية الهيئة لتغطية ٩٨٪ من 
ســكان الســلطنة بحلول عام ٢٠٤٠م. ضافــة إىل اتخاذ 
اإلجراءات املناســبة ووضــع الخطط املســتقبلية للنمو 
السكاين الذي تشهده السلطنة وزيادة الطلب عىل املياه. 
وبدأت الهيئة العامة للكهرباء واملياه إغالق شبكات املياه 
املســتثمرة القدمية يف بعض واليات شامل الباطنة والتي 
تشمل واليات صحم، الخابورة، السويق والتي تم اإلعالن 
عنها مســبقاً وذلك نظــراً لجاهزية الشــبكات الحديثة 
ذات املواصفــات العالية والتي تضمن اســتدامة وتحقق 

الكفاءة يف نقل املياه للمشــرتكني.  وتكرر الهيئة دعوتها 
للمواطنني الكــرام يف الواليات املذكــورة برضورة تقديم 
الطلبات لتوصيل املياه من الشبكات الحكومية الجديدة 
والتي تــم تنفيذهــا وفق املواصفــات الحديثــة والتي 
تتناســب واملرحلة الحالية واملستقبلية إضافة إىل قدرتها 
االستيعابية والتي تواكب الطلب املتزايد عىل املياه والتي 
توضح املؤرشات أنها تتجه لالرتفاع ســنوًيا، مام يسهم يف 
تقليــل االنقطاعات الناتجة عن االنكســارات التي كانت 
تعاين منها الشــبكات املســتثمرة وتقليل فاقد املياه منها 
والــذي يصب يف اســرتاتيجية الهيئة يف رفــع كفاءة نقل 
املياه والتقليل من الفاقد الفّني من الشــبكات. وشملت 
املناطق التي أغلقت عنها الشبكة يف والية صحم كال من: 
الردة، ديل آل عبد الســالم، مقاعسة، ديل بريك، حفيت، 
املنطيفة، حلة الربج، حلة الكحاحيل، قصبية الربيك. ويف 
والية الخابورة منطقة خور الهند ويف والية السويق: خبة 

بنــي نعامن خبة آل خميس، خبــة النوافل، خبة آل عبد 
الله، املنفش، أم سيح الشــاملية، الغريفة، املسنة، وادي 
الحاممدة. ويشــار إىل أّن الهيئــة العامة للكهرباء واملياه 
أعلنــت يف يوليو املايض للمشــرتكني يف املناطق املذكورة 
عرب وســائل اإلعــالم بعد االنتهــاء من تنفيذ الشــبكات 
الجديدة برضورة مراجعة صاالت املشــرتكني كلٍّ حســب 
واليته وذلك لتقديم طلبات توصيل املياه من الشــبكات 
الحكومية منوهة بتوجهها بإغالق الشــبكات املســتثمرة 
والتــي تم إغالقهــا مؤخرا وحيث إن بعض املشــرتكني مل 
يتقدموا حتى اآلن بطلب التوصيل للمياه من الشــبكات 
الحكومّية الجديــدة لذا تنوه الهيئة املشــرتكني برضورة 
التقدم بطلب التوصيل مصطحبني معهم األوراق الثبوتية 
وذلك لضامن اســتمرار إمــدادات املياه. وتقــدم الهيئة 
شــكرها للمشــرتكني املتعاونني والذين تقدموا بطلباتهم 

لتوصيل املياه الحكوميّة واالستفادة منها .

صاللة - الرؤية
أقامــت رشكــة صاللــة للميثانــول -إحدى 
املســؤولية  مجــال  يف  الرائــدة  الــرشكات 
االجتامعيــة بالســلطنة- بفنــدق هيلتــون 
صاللــة، الخميــس املــايض، لقــاء بأصحاب 
الســعادة أعضــاء مجلــس الشــورى. ويأيت 
االجتامع ضمن جهود الرشكة يف سعيها الدائم 
لتجســيد الرشاكــة الحقيقية بــني القطاعني 
العام والخاص والتواصل مع املجتمع املحيل. 
وكذلــك ضمن إطار حرص مجلس الشــورى 
عىل التنسيق املســتمر مع مختلف الجهات 
واملشاركة  والخاصة  الحكومية  واملؤسســات 
باآلراء واألفكار واملقرتحات والتوصيات التي 

تهم املواطن والصالح العام. 
 قدمــت رشكة صاللة للميثانــول عرضا مرئيا 
تعريفيا عن الرشكة ألصحاب السعادة أعضاء 
مجلس الشــورى مبحافظة ظفــار لتعريفهم 
واالجتامعية  االقتصاديــة  الجوانــب  بأهــمِّ 
والبيئية التي تهتم بهــا الرشكة. وعرضت ما 
قدمتــه الرشكة وما حققته مــن إنجازات يف 
مختلــف املجاالت االقتصاديــة واالجتامعية 
والبيئية منــذ بدء عملياتها االنتاجية يف مايو 
٢٠١٠م والتــي تعكــس رؤية رشكــة النفط 
العامنيــة املالكــة لرشكة صاللــة للميثانول 
لتنويــع مصــادر الدخل يف البــالد من خالل 
القيمــة املضافــة واملرتبطــة بقطــاع النفط 

والغاز.
وكل ما تحقق من إنجازات تفتخر بها الرشكة 
خالل األعوام املنرصمــة يعكس مدى كفاءة 
موظفي الرشكــة والتزامهم مبعايري ومقاييس 
اإلنتاج الســليمة وأسس الصحة والسالمة يف 

العمــل، وهذا يعكس مدى مقــدرة الكوادر 
العامنية يف القيــام باألعامل عىل أكمل وجه 
حيث حققت الرشكة نسبة تعمني وصلت إىل 
٦٤٪ يف فــرتة قصرية نســبياً وهذا يأيت ضمن 
الجهــود املبذولة مــن قبل الرشكــة يف رفع 
جهود الحكومة لتنميــة الكوادر البرشية يف 

السلطنة.
وتؤمن الرشكة بأّن املسؤولية االجتامعية هي 
عبارة عن تحقيق التوازن بني جميع النواحي 
االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة. وتعترب 
املســؤولية االجتامعيــة واحدة مــن الركائز 
األساســية للتنميــة املســتدامة، وهي عبارة 
عن قيــم ومبادئ ونظم يؤمن بها املؤســس 
واملوظــف وترتجمهــا الرشكــة وتجســدها 
يف كل أعاملهــا بهــدف تحقيــق التكامل يف 
النواحــي االقتصادية واالجتامعيــة والبيئية، 
حيث إن الحفاظ عــىل البيئة ودعم ومتويل 
املشاريع االجتامعية يعد جزءاً من املسؤولية 

االجتامعية التي تســعى الرشكة للنهوض بها 
لبناء هذا الوطن العزيز.

كم قامت رشكة صاللــة للميثانول من خالل 
بدعــم  االجتامعّيــة  للمســؤولية  برامجهــا 
ومتويــل العديــد مــن الربامــج واملشــاريع 
املقــرون  والتدريــب  التعليــم  مجــال  يف 
بالتوظيــف والصحــة والرياضــة والشــباب 
ودعــم املؤسســات الحكوميــة والجمعّيات 
األهلية، ويجدر اإلشــارة بــأّن الرشكة قامت 
خالل األعوام الخمســة املاضية بتمويل أكرث 
مــن ١٣٥ مبادرة بتكلفة تقــدر بـ ١٠ ماليني 
دوالر أمرييك مركزة اهتاممها عىل برامج بناء 
القدرات البرشية وشــؤون املجتمع والدعم 
والهبــات. والجدير بالذكــر أّن الرشكة تقوم 
بتخصيــص مبلغ مليوين دوالر ســنوياً لدعم 

مشاريع املجتمع.
وقد اشتمل العرض املريئ عىل التعريف بدور 
الرشكــة يف املجــال االقتصــادي واالجتامعي 

والبيئــي، مبــا يف ذلــك مبــادرات الرشكة يف 
جانب املسؤولية االجتامعية الذي يعترب من 
أهــم املبادئ والقيم التــي تؤمن بها الرشكة 
وتعمــل بها جنبــا إىل جنب مع مؤسســات 
القطــاع الخــاص والحكومــي لرفــد عجلة 
التنمية املســتدامة باملنطقة والتي تهتم بها 
الرشكــة وعدد من اإلنجــازات التي حصدتها 

الرشكة نتيجة للمبادرات التي قامت بها 
وقد أعرب أصحاب الســعادة أعضاء مجلس 
الشورى مبحافظة ظفار عن تقديرهم للدور 
الذي تلعبه رشكة صاللــة للميثانول يف دعم 
وتنمية الكــوادر الوطنية مــن خالل دعمها 
للعديــد مــن الربامــج التدريبيــة املقرونة 
بالتشــغيل وتأهيل الشــباب العامين بغرض 
تأمــني فرص عمل كرمية لهم وتأمل أن تحذو 
مؤسســات القطاع الخاص حذو رشكة صاللة 
للميثانــول يف جانب املســؤولية االجتامعية 

وتعزيزها لعجلة التنمية باملنطقة.

مسقط – الرؤية 
كرمت جامعــة كومونولث بالتعاون مع 
كلية لندن للدراســات العليــا مجموعة 
من الخــرباء يف مختلف املجاالت؛ تقديراً 
إلنجازاتهــم يف مجال القيادة وســعيهم 
الــدؤوب لتحقيــق التميز، خــالل ندوٍة 
اســتضافتها إمــارة ديب بدولــة اإلمارات 
العربية املتحدة. وُمنحت الســيدة روان 
بنــت أحمد آل ســعيد، العضو املنتدب 

ونائــب الرئيس التنفيــذي لرشكة تكافل 
الفخريــة  الدكتــوراه  شــهادة  ُعــامن، 

المتيازها يف عامل األعامل. 
وتهــدف الندوة إىل خلق منّصة متكاملة 
ُتلهــم قــادة املســتقبل وتحفزهم عىل 
تبــادل األفــكار واآلراء حــول أســاليب 
القيادة الناجحة والتحديات التي تواجه 
هــذا القطاع. ولدى الســيدة روان بنت 
أحمد آل سعيد خربًة عمليًة يف القطاعني 
العــام والخاص متتد ألكرث من ٢٨ عاماً يف 

مجايل املالية واالستثامر. وقبل انضاممها 
إىل رشكــة تكافل ُعامن، شــغلت منصب 
الرئيــس التنفيــذي والعضــو املنتــدب 
للرشكــة العامنيــة الوطنيــة لالســتثامر 
القابضة (أونك). ويف وقٍت سابق، شغلت 
الســيدة روان آل ســعيد أيضــاً منصب 
للصنــدوق  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب 
االحتياطي العام للدولة، وهي أيضاً عضو 
يف مجلس إدارة عدة رشكات ومؤسسات 

مالية مرموقة.

ورشكة تكافل عــامن للتأمني ش.م.ع.ع، 
هي رشكة تأمني تكافيل مدرجة يف سوق 
مســقط لألوراق املالية، وتقدم منتجات 
التكافــل العائيل والتكافل العام املتوافق 
مع مبادئ الرشيعة اإلســالمية يف سلطنة 
عامن. بدأت عملياتها التجارية بتدشــني 
رسمي تم يف شهر يونيو من العام ٢٠١٤، 
وهــي الرشكة املزودة لخدمــات التأمني 

اإلسالمي يف سلطنة عامن (التكافل).
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ؤية - فايزة الكلبانيَّة الرُّ
اســتقبلْت ُغرفة تجارة وصناعــة ُعامن، أمس، 
وفداً تجاريٍّا فلســطينيٍّا، برئاسة سعادة  جامل 
جوابرة أمــني عام اتحاد الغرف الفلســطينية؛ 
ضــمَّ ُممثــيل ٤٥ رشكة يف ُمختلــف املجاالت؛ 
منهــا: املــواد الغذائية، والســرياميك والرخام، 
ومواد البناء، والتوابــل، والبقوليات، والزيوت 
الغذائيــة، واملكــرسات، والبالســتيك، والبويل 
إثيلني والبــويل بروبلــني، والبيــوت الزراعية، 
اإلطفــاء،  ومعــدات  العســكرية،  واألحذيــة 
وبحضور أمين بن عبدالله الحسني نائب رئيس 
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عامن، باملقر 

الرئييس للغرفة بروي.
ب عبدالعظيم بن عبــاس البحراين املدير  ورحَّ
العــام لغرفة تجــارة وصناعة عــامن، بالوفد 
قائــًال: إنَّــه مــن بالــغ رسورنا أن نســتضيف 
إخواننا وأشقاءنا رئيس وأعضاء الوفد التجاري 
الفلســطيني، ونرحب بهم مبقــر غرفة تجارة 
وصناعــة عــامن، بحضــور جمــع كريــم من 
أصحاب وصاحبــات األعامل ممــن يتطلعون 
لتأســيس رشاكات تجارية واســتثامرية ترتقي 
ملســتوى العالقات السياســية والتاريخية التي 
تربط الســلطنة بدولة فلســطني. وأضاف بأنَّ 
استضافة غرفة تجارة وصناعة عامن للقاء تأيت 
يف إطار التنســيق املســتمر بني الغرفة واتحاد 
الغرف الفلسطينية يف مسعى مشرتك لتنشيط 
وتســهيل املبادالت التجارية واالســتثامرية، ال 
ســيام وأنَّ تلــك املبادالت ال ترقــى يف الوقت 

الراهن ملستوى طموحنا كمشرتكني.
وقــال رئيس الوفــد الفلســطيني الزائر جامل 
جوابرة األمــني العام التحاد الغــرف التجارية 
الصناعيــة الزراعية الفلســطينية: إنَّ العالقات 
االقتصادية بني الســلطنة ودولة فلســطني غري 
مرضية؛ حيث تبلغ قيمــة امليزان التجاري بني 
البلديــن ٣٫٢٥ ميلــون دوالر فقط عام ٢٠١٥، 
علام بأن البلدين ضمن منظمة التجارة العربية 
الحرة، حيث توجد املميــزات العديدة؛ ومنها 
اإلعفاءات الجمركية التي تسمح لزيادة التبادل 

التجاري، ووجودنا اليوم ترجمة ملساعي حثيثة 
لفتــح آفــاق التبادل التجــاري بــني البلدين. 
وأضاف دوابرة بأنَّ رجال األعامل الفلسطينيني 
مل تكــن لديهم نظرة عامــة كافية حول فرص 

االســتثامر يف الســلطنة، ومن أولويات الزيارة 
اليــوم التعريــف بتلــك الفــرص املتوفــرة يف 
الســلطنة، وكذلك التعريف بالفــرص املتاحة 
يف دولة فلســطني. وحاليا لدى دولة فلســطني 

عالقــة اقتصاديــة تعــد األقوى مــع اململكة 
األردنيــة الهاشــمية، رغم أن الرقــم متواضع 
حيث مل تتجــاوز قيمة التبــادل التجاري ١٠٠ 
مليــون دوالر، وبعد ذلك تــأيت دولة الكويت 

بتبادل تجاري يبلغ ١٦ مليون دوالر.
وأكــد جوابــرة أنَّ الغرفة الفلســطينية تنوي 
إقامــة معرض تجاري للمنتجات الفلســطينية 
يف الســلطنة لتعريف الشــعب العامين بحجم 

املنتجات الفلسطينية وجودتها ومدى تطورها 
ومدى تواؤمها مع متطلبات السوق العامين.

وحــول املنتجــات الفلســطينية، قــال األمني 
العام إنَّ من أبرز املنتجات الفلســطينية التي 
ميكن أن تصل إىل األســواق العربية: املنتجات 
والصناعــات  والرخــام،  والحجــر  الغذائيــة، 
البالســتيكية، والصناعات املعدنية، إضافة إىل 
الصناعات الدوائيــة التي ُيصدر منها حاليا إىل 
أوروبا وروســيا. وأضاف: نتمنى من املستثمر 
العامين أن يســوق منتجاته يف دولة فلسطني، 
وســنقوم بتهيئة الظروف بــكل طاقاتنا، هناك 
مشــكلة يف فلســطني تكمــن يف أن االقتصــاد 
الفلسطيني يعترب الخلفية لالقتصاد اإلرسائييل، 
ونحــن نرغب وبشــدة يف أن تحــل منتجات 
الــدول العربية محــل املنتجــات اإلرسائيلية، 
والتي تقــدر بحوايل ٥ مليارات دوالر ســنويا. 
كام أمتنى أن تكون الزيارة ذات نتائج إيجابية 
عــىل كال البلدين، من خالل فتح آفاق التعاون 
واالســتثامر العامين يف دولة فلسطني، والعكس 

كذلك.
مكتــب  مســؤولة  أدمــز  أودري  وقدمــت 
التسهيالت التجارية مبكتب الرباعية بالقدس، 
كلمة شــكر للغرفة عىل تنظيم اللقاء، مؤكدة 
أنَّ املســتثمرين ورجال األعامل الفلســطينيني 
قادرون عــىل الوصــول مبنتجاتهــم إىل العامل 
العــريب بشــكل خــاص والعــامل ككل، مؤكدة 
أن هنــاك بعض الصعوبات التــي تواجه هذه 
الــرشكات، ونحن نعــول عىل الــرشاكات مع 
الجانب العامين لنصل معا ألى أســواق أوســع 
وأكــرب، مضيفــة بــأن الــرشكات واملنتجــات 
الفلســطينية تعترب من األفضل عامليا يف الكثري 
مــن املجــاالت، خاصة فيــام يتعلــق بقطاع 

التغذية وقطاع املفروشات...وغريهام.
وتدعــو الغرفــة رجــال األعــامل العامنيــني 
واملهتمني بالشأن االقتصادي لحضور مثل هذا 
اللقاءات واالســتفادة من اللقاءات الثنائية بني 
رجال األعامل العامنيــني ونظرائهم من الدول 
األخــرى ومــا تحمله مثل هــذه اللقاءات من 

بيانات ومعلومات، وفرص.

ؤية مسقط - الرُّ
شــاركْت الهيئة العامة لحامية املســتهلك، 
مها  ُمؤخــراً، يف الحملة التوعويــة التي نظَّ
مركــز النهضة الصحي بحديقــة العامرات، 

تحت عنوان ”صحتي أسلوب حيايت».
ومتثَّلْت ُمشاركة الهيئة بركن خاص باملعرض 
الصحــي املصاحــب لفعاليــات الحملــة؛ 
للتعريــف بالدور الــذي تقوم بــه الهيئة 
ن عرضاً  واإلنجازات التي حققتها، كام تضمَّ
لنامذج من بعض الســلع املقلدة واألصلية، 
وتعريــف الزائرين بكيفيــة التفريق بينها، 
وعــرض مناذج لبعض املواد املســحوبة من 
األســواق والتي تنوعت أسباب سحبها بني 
انتهاء فرتة صالحيتها وعــدم احتوائها عىل 
بيانــات إيضاحيــة، وتم تعريــف الزائرين 
بأبــرز الضبطيــات التي قامت بهــا الهيئة 
وعــرض صور لها، كام تــم توزيع عدد من 

اإلصدارات التوعوية.
وتأيت املشاركة ضمن سلسلة من املشاركات 
التــي تنفذهــا الهيئــة العامــة لحاميــة 
املستهلك ملد جســور التعاون مع مختلف 

املؤسسات الحكومية والخاصة، وإمياناً منها 
بأهمية هذه املشــاركات للتعريف بالهيئة 
االســتهالكية  الثقافة  ولغــرس  وجهودهــا 

اآلمنة بني رشائح املجتمع املختلفة.

ؤية  مسقط - الرُّ
مْت كلية الدراسات املرصفية واملالية حواَر خريجي  نظَّ
جامعــة ســرتاثكاليد الربيطانيــة، بعنــوان ”الفــرص 
والتحديات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف سلطنة 
ُعامن“، مبشاركة من سعادة طالل الرحبي نائب األمني 
العــام للمجلس االعــىل للتخطيط، وطــارق الفاريس 
الرئيــس التنفيذي لصنــدوق الرفد، وكليــم اليعقويب 
الرئيــس التنفيــذي لرشكــة GEE LLC، وبحضــور 
عدد مــن خريجي برنامــج ماجســتري إدارة األعامل 
الــذي تقدمه الكليــة. وجاء اللقاء ضمن سلســة من 
الحلقات الســنوية التي تنظمهــا الكلية بالتعاون مع 
جامعة سرتاثكاليد الربيطانية. وبدأت الفعالية بكلمة 
ترحيبية من الدكتور أحمد بن محسن الغساين عميد 
كلية الدراسات املرصفية واملالية، تبعتها كلمة خريجي 
جامعة ســرتاثكاليد قدمتها أسامء بنت عيل الزدجالية 

رئيسة لجنة خريجي جامعة سرتاثكاليد بالكلية.
وتحدث سعادة طالل بن سليامن الرحبي نائب األمني 

العام للمجلس األعىل للتخطيط عن الربنامج الوطني 
لتعزيــز التنوع االقتصــادي ”تنفيــذ“، والذي يأيت يف 
إطار تنفيذ الخطة الخمســية التاســعة ويتم تنفيذه 
وفق خطة ممنهجة تضمنت تشــكيل فريق عمل من 
املواطنني والخرباء الدوليني، ويطبق الربنامج بالتعاون 
مع الحكومة املاليزية. أوضح سعادته املراحل الرئيسية 
والفرتة الزمنية املحددة لتطبيق هذا الربنامج وتطرق 
سعادته إىل النتائج التي تحققت من بدء هذا الربنامج 
ث طارق بن ســليامن الفاريس الرئيس  الوطني. وتحدَّ
التنفيذي لصندوق الرفد، عن أنواع الدعم والتسهيالت 
املتنوعــة التي يقدمها صندوق الرفــد لرواد األعامل. 
وكان الحديــث مع كليم بــن محمد اليعقويب الرئيس 
التنفيــذي لرشكة (GEE LLC) عــن التحديات التي 
ُيواجههــا رواد األعامل من منطلق خربته الشــخصية، 
فضال عن تقديم بعض النصائح العامة لرواد األعامل. 
وأدار الدكتور رونلد برادفيلد املدير األكادميي لجامعة 
سرتاثكاليد الربيطانية حلقة نقاش حول هذا املوضوع. 
ويف نهاية الجلسة الحوارية، تمَّ فتح املجال للمشاركني 

لطرح أســئلتهم، وتقديــم ُمداخالتهــم ومقرتحاتهم. 
وأشــاد الحضــور بالفعالية متمنني اســتمرارها خالل 
د الدكتور أحمد الغســاين عميد  الفــرتات املقبلة. وأكَّ
الكليــة عىل أهمية هــذه اللقاءات لزيــادة التواصل 
بني الخريجني والكلية. وذلك لتوسيع قنوات التواصل 
مع ســوق العمل، خصوصا فيام يدعــم رواد األعامل 
ومبادارات إنشــاء املؤسســات الصغرية واملتوســطة، 
ُمتقدما بالشــكر الجزيل لجميع من أســهم يف إنجاح 
الفعالية. وتطــرح الكلية برامج املاجســتري باالرتباط 
مع جامعة ســرتاثكاليد الربيطانية يف تخصصات إدارة 
األعــامل واملالية وإدارة املوارد البرشية. وتأيت حلقات 
النقــاش الســنوية ضمن خطة التعــاون مع الجامعة 
إلثراء الجوانــب املعرفية لدى املهتمــني بقضايا رواد 
األعامل وباســتضافة أصحاب الشــأن املختصني بهذه 
الجوانب. وتسهم الحلقات التي تنظمها الكلية سنوياً 
يف زيادة الوعي املعريف بقضايا وإمكانات رواد األعامل 
يف السلطنة والذي يسهم بدوره يف مواكبة املستجدات 

يف هذا القطاع النامي. 

ؤية  مسقط - الرُّ
شــارَك بنــُك ظفــار يف فعاليــات منتدى 
التوعية عــن املعامالت املشــبوهة، الذي 
مــه ُمؤخراً املركــز الوطني للمعلومات  نظَّ
املالية، بفندق كراون بالزا مسقط؛ انطالقا 
من جهوده الرامية لتعزيز مســتوى األمان 
يف القطــاع املرصيف، ورفع مســتوى الوعي 
بأهمية إيجاد بيئة مرصفية آمنة. واستمرَّ 
املنتــدى ملــدة يومــني، وافتتــح فعالياته 
سعادة حمود بن سنجور الزدجايل الرئيس 
التنفيــذي للبنك املركــزي العامين ورئيس 
اللجنــة الوطنية ملكافحة غســيل األموال 
ومتويل اإلرهاب، بحضور ومشــاركة خرباء 
ومختصني يف هذا املجــال، وممثلني لعدد 
من الجهات الرســمية ومؤسسات القطاع 
املرصفية  واملؤسســات  والخــاص،  العــام 
واملالية. وقال أحمد بن سعيد آل إبراهيم 
رئيس مجموعة الدعم املؤســيس: إنَّ بنك 
ظفار يطبــق أفضل املواصفــات واملعايري 

العامليــة يف قطاع أمن املعامالت املرصفية، 
ويوظف أحدث وسائل التكنولوجيا لضامن 
حاميــة الزبائــن، ونســعى لنــرش الوعي 
حول أهميــة تقييــم املخاطــر والتعاون 
مع املؤسســات املالية مــن أجل مكافحة 
املعامــالت املشــبوهة التــي قــد تتعلق 
بغسيل األموال ومتويل اإلرهاب، ومن هنا 
تأيت مشــاركتنا يف املنتدى الذي يهدف إىل 
اســتعراض املســتجدات املحلية والدولية 
يف مجــال مكافحة الجرائــم املالية، عالوة 
عىل بناء القدرات يف هــذا املجال وتبادل 
الخــربات مــع املختصني يف هــذا املجال. 
ويعمــُل بنك ظفار عىل تطبيق نظام أمني 
عايل الجودة؛ مبا ُيعزِّز من حامية املعامالت 
املرصفيــة التي يقــوم بها الزبائــن، ويأيت 
ذلك تأكيداً عىل اإلســرتاتيجية التشــغيلية 
التي يتبعهــا البنك، والتــي تتمحور حول 
تقديم أفضــل تجربة مرصفية للزبائن من 
خالل تطبيــق أفضل املامرســات العاملية 
يف القطاع املرصيف واتبــاع املعايري العاملية 

واالستثامر يف وسائل التكنولوجيا الحديثة؛ 
مبــا يضمن مصلحــة الزبائــن وتوفري بيئة 
مرصفية آمنة مبواصفات أمنية عالية، وقد 
أدى ذلــك إىل حصول بنك ظفار عىل عدد 
من الجوائــز تقديراً لجهــوده الرامية إىل 
أن يكون أفضل بنك يف ســلطنة عامن من 
خالل تقديم أفضل تجربة مرصفية للزبائن 
وتوفري منتجات وخدمات مرصفية مبتكرة، 
وتأكيــداً عــىل ريادته يف القطــاع املرصيف 
واملــايل. ويعدُّ بنك ظفار من املؤسســات 
الرائــدة يف القطاع املــرصيف؛ حيث ُيطبِّق 
أحدث املعايري الدوليــة املعتمدة؛ بهدف 
إدارة املخاطر املتعلقــة باملعامالت املالية 
من خالل تصميم أفضل الضوابط الداخلية 
وأكرثهــا اقتصاداً ومناســبًة لبيئة األعامل، 
واملحافظــة عــىل أمن ورسيــة معلومات 
الزبائــن، وضــامن اســتمرارية األعامل يف 
حــاالت األزمــات، ورفع مســتوى الوعي 
بــني املوظفني بشــأن مفهــوم إدارة أمن 

املعلومات.

ؤية  مسقط - الرُّ
م الهيئــة العامة للتأمينــات االجتامعية،  ُتنظِّ
خالل الفرتة من ٤ وحتى ٨ من الشهر الجاري، 
حلقــة عمل حــول أنظمة صناديــق التقاعد 
الثقافــة  والتأمينــات االجتامعيــة، وتعزيــز 
مها املستشــار حمد  التأمينية يف املجتمع، ُيقدِّ
صالــح العليــان مراقب الدراســات والبحوث 
العامــة  باملؤسســة  واالكتواريــة  التأمينيــة 

للتأمينات االجتامعية بدولة الكويت.
وتأيت الورشــة يف إطــار ما تحظى بــه أنظمة 
التأمينــات االجتامعيــة والتقاعــد باهتــامم 
واســع نظرا ملا متثله من ارتباط يالمس حاجة 
املجتمــع؛ وذلــك من خــالل توفــري الحامية 
االجتامعيــة لهــم، ونظــرا لكــون مفاهيــم 
التأمينــات االجتامعية والتقاعد وآليات عملها 
تشهد تطورا ملحوظا يف مختلف املجتمعات، 
فقد ارتأت الهيئة -وبالتنســيق مع أحد بيوت 
الخربة يف مجال التدريب والتطوير- إىل تعزيز 
ثقافة التأمني االجتامعي لدى املوظفني وزيادة 

قدراتهم وكفاءاتهم.
وتهدف حلقة العمــل إىل التعرف عىل بداية 
نظــام التأمينات االجتامعيــة عاملياً، والتعرف 
عىل مبــادئ وأهداف التأمينــات االجتامعية 
عاملياً، وكذلك التعرف عىل كيفية إدارة أنظمة 
التقاعــد والتأمينــات االجتامعيــة، ومعرفــة 

حقوق وواجبات األطــراف الثالثة (الحكومة-
أصحــاب العمل-العــامل)، إىل جانب التمييز 
بني التأمينات االجتامعية والتأمينات التجارية 
واملساعدات االجتامعية، والتعرف كذلك عىل 
أنواع وفــروع املعاشــات التقاعدية، وظاهرة 
التقاعــد املبكــر، إضافــة إىل التعــرف عــىل 
العلوم االكتوارية، والخبــري االكتواري، وطرق 
متويــل أنظمة التقاعد والتأمينات االجتامعية، 
والتعــرف عــىل عالقــة التمويــل بالتنميــة، 
وكيفيــة فحص املركز املــايل لصناديق التقاعد 

والتأمينات االجتامعية.
وتفرق الحلقة بني الفائض (العجز) االكتواري 
وتســليط  املحاســبي،  (العجــز)  والفائــض 
الضوء عــىل ظاهرة التهرب من االشــرتاكات، 
والتعــرف عىل أهــم معايري املقارنــة العادلة 
ألنظمة التأمني االجتامعــي والتقاعد، وتعدد 
صناديــق التقاعــد (كواقع فعــيل موجود يف 
الســلطنة)، ومحور انتقال الحقوق التقاعدية 
بني الصناديق، ونظام تبــادل املنافع، والنظام 

التكمييل.

مسقط - الُعامنيَّة
مْت غرفة تجــارة وصناعة ُعامن -ُممثلة  نظَّ
بلجنــة التطوير العقاري- أمس، حلقة عمل 
لكبــار املطوريــن العقاريني يف الســلطنة؛ 
بهدف التعــرف عىل التحديات والصعوبات 
التــي تواجههم لتطوير مســاهامتهم خالل 

املرحلة املقبلة. 
ورعــى افتتــاح الحلقة الدكتــور إبراهيم 
بــن باقر العجمــي رئيس لجنــة التطوير 
العقــاري بغرفــة تجارة وصناعــة عامن، 
الذي أوضح أن الحلقة ستفيض إىل إعداد 
ورقة عمل تشــمل التحديات التي تواجه 
املطوريــن العقاريني وتهدف إىل تســهيل 
وتبســيط إجراءات املطورين يف الجهات 

املعنية وإيجاد تواصل مع الجهات املعنية 
املختلفة عــىل أن تكون واضحة ومحددة 
وعمليــة ومتكاملــة، إىل جانــب الحلول 

املقرتحة لتلك التحديات.
وأكــد أهمية أن تكون تلــك الحلول عملية 
وقابلة للتطبيق إلمكانية تطبيقها عىل أرض 
الواقــع مبا يتناســب والتوجهــات التنموية 
لهذا القطاع، فضال عن إيجاد دليل إجراءات 
للقطــاع لتحقيــق انســيابية يف إجــراءات 
االســتثامر يف القطاع العقــاري، وصوال إىل 
تشــجيع وتحفيز االســتثامر يف القطاع مع 
التأكيد عىل أهمية إرشاك املعنيني يف القطاع 
فيــام يتعلــق بتعديل أو ســن الترشيعات 
والقوانــني املنظمــة للقطــاع العقــاري يف 

السلطنة.

ُصحار - الُعامنيَّة 
زاَر وفُد اللجنة العامنية الربوناوية املشرتكة 
للطاقــة، أمــس، كالٍّ مــن رشكــة مجيس 
للخدمات الصناعية ورشكة النفط الُعامنية 
للمصــايف والصناعــات البرتوليــة أوربــك 
مبنطقة ميناء صحار الصناعي، بحضور عدد 
من املديرين التنفيذيني وأعضاء اللجنة من 

الجانبني العامين والربوناوي.
وتناول املهندس أحمد بن سيف املزروعي 
الرئيس التنفيذي لرشكة مجيس للخدمات 
الصناعيــة، يف كلمة لــه، التعريف بالرشكة 
ودورهــا يف توفــري حلول مياه مســتدامة 
ونظيفة للبيئة تقدمها للمشــرتكني يف ميناء 

صحار واملنطقة الحرة.
أما الزيــارة الثانية للجنــة، فكانت لرشكة 
أوربــك مبقرهــا يف مينــاء صحــار؛ حيث 

اســتعرض مصعب بن عبداللــه املحروقي 
الرئيس التنفيذي للرشكة عددا من العنارص 

التعريفية بالرشكة ومشاريعها االستثامرية 
مصفــاة  تحســني  مــرشوع  يف  املتمثلــة 
صحار ومــرشوع خــط أنابيب مســقط- 
صحــار ومــرشوع مجمع لــوى للصناعات 
البالستيكية، إضافة إىل استعراض منتجات 
الرشكــة الحالية واملســتقبلية ومــا تنتجه 
املصفاة من مواد خــام، أو تلك التي يعاد 
تصنيعهــا يف مراحــل الحقة مــن عمليات 
اإلنتــاج، إضافــة إىل الفرض االســتثامرية 
الواعــدة مــن هــذه املشــاريع وفــرص 

التوظيف.
كــام زار الوفد عدًدا مــن املواقع امليدانية 
برشكة أوربك يف ميناء صحار، وتعرَّف عىل 
عدد من مشــاريعها القامئة، وتقديم رشح 

مبسط حول عمليات اإلنتاج فيها.
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محضة - َسْيف املعمري

افَتَتحت وزارة النقل واالتصــاالت، أمس اإلثنني، 
ازدواجية طريق محضة-الروضة مبحافظة الربميي، 
بطول ٦٠ كم أمام الحركة املرورية. وجاء االفتتاح 
تزامنا مــع الزيارة التفقدية التــي قام بها معايل 
الدكتور أحمد بن محمد بن سامل الفطييس وزير 
النقل واالتصاالت، وبحضور سعادة املهندس سامل 
بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل واالتصاالت 
للنقــل، وســعادة الســيد إبراهيــم بن ســعيد 
البوســعيدي محافظ الربميي، وســعادة الشــيخ 
عبدالله بن ســامل الفاريس وايل محضة، وســعادة 
سامل بن عيل الكعبي عضو مجلس الشورى ممثل 

والية محضة، وعدد من املسؤولني بالوزارة.
ويبدأ الطريــق من منطقة مــدل بوالية محضة 
وحتــى نيابــة الروضــة، ويشــمل حــاريت مرور 
أسفلتيتني بعرض ٧٫٥ مرت، وكتف خارجي أسفلتي 
بعرض ٣ أمتار، وكتف داخيل أسفلتي بعرض ١٫٥ 
مــرت، مع إعادة تأهيل وتحســني مســار الطريق 
األسفلتي القائم، مبا يتوافق مع القطاع النموذجي 

للمرشوع، ويفصل بــني اتجاهي الحركة املرورية 
جزيرة وسطية بعرض ٤٫٥ مرت.

ن الطريق ٤ جســور علويــة: اثنان منها  ويتضمَّ
بطــول الطريق الرئيــيس محضة-الروضة، حيث 

يخــدم األول قريتــي الخــرضاء والجويف، بينام 
يخــدم اآلخر قريتــي الســميني ووادي القحفي 
إضافة إىل جرس علوي عىل طريق صحار-الربميي 
املزدوج بديًال لدوار حميضة السابق لخدمة قرية 

حميضة ومركــز والية محضة، وجــرس علوي يف 
نيابــة الروضة عىل طريق الروضة-ديب لتســهيل 
الحركــة املروريــة وخدمــة النيابة. وتم إنشــاء 
٤ أنفــاق (ممرات ســفلية) عىل طــول الطريق 

الرئيــيس مع الدوارات والطــرق الرابطة الفرعية 
والخدمية بطول إجاميل حوايل ١٤ كيلومرتا؛ منها: 
دوار يف بداية الطريق مبنطقة مدل بوالية محضة 
لتوزيع الحركة املرورية بني طريق الربميي-محضة 

ومركــز والية محضة والطريــق املزدوج محضة-
الروضة، ودوار يف نهاية الطريق املزدوج (موجود 
مســبقا)، ونفق سيارات يخدم قرية كحل، ونفق 
آخر يخدم قريتــي النوي وصفوان، ونفق خدمة 
ملنطقــة الرمــال الســياحية، ونفق يخــدم قرية 
الجنينة. ويتضمن املرشوع أيضاً إنشاء عدد ٧٦١ 
عَبارة صندوقية لترصيف ميــاه األمطار، ُموزَّعة 
عــىل ١٩١ موقعــاً عىل طــول الطريــق الرئييس 

والطرق الفرعية.
وُرْوِعي يف تصميم وتنفيذ الطريق أقىص درجات 
الســالمة املرورية واألمان ملستخدميه حيث تم 
تزويــده باإلنــارة وبحواجــز حديديــة وحواجز 
خرســانية، كام تــم تزويده باللوائــح التحذيرية 

واإلرشادية والدهانات األرضية الالزمة.
وُيســهم املرشوع يف تنشــيط الحركة االقتصادية 
بني الســلطنة ودولة اإلمــارات العربية املتحدة 
عن طريق إمــارة ديب، إضافة إىل أهمية الطريق 
النســيابية الحركــة املروريــة وتنشــيط الحركة 
الســياحية ملحافظة الربميي بشــكل عــام ووالية 

محضة بشكل خاص.
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ؤية  مسقط - الرُّ
تســتضيُف الســلطنة املعرَض واملؤمتــَر األول للمدن 
الذكية، الــذي ُيناقــش القيمة والفوائــد االقتصادية 
للمواطنني عند تنفيذ مشــاريع املدن الذكية يف البلد، 
بالتتنســيق والتعاون مع مجلس املدن الذكية وهيئة 
تقنيــة املعلومــات، وذلك يومــي ٢٨ و٢٩ من مارس 

املقبل.
ــز الفعالية -التي ُتقــام يف مركز ُعامن للمؤمترات  وتركِّ
واملعــارض، وهو جــزٌء من مدينــة العرفــان الذكية- 
عىل ”متكــني املدن الذكيــة“؛ حيث ســيبحث املؤمتر 
كيفية تطبيــق أفضل املفاهيم لتلبيــة احتياجات كل 
مدينة. وســيتحدث يف املؤمتر مجموعة من املفكرين 
العامنيني وخرباء مشــاركني من حول العــامل. وأدارت 
هيئة تقنية املعلومات إســرتاتيجية الســلطنة الرقمية 
د الطريــق لبناء البنية التحتية  ألكــرث من عقد؛ مام مهَّ
الرقمية. ومُتّكن هذه البنية التحتية لتأســيس مشاريع 
جديدة تســاهم يف رفد اإلقتصــاد الوطني للبلد. وقال 
الدكتور ســامل بن ســلطان الرزيقي رئيس هيئة تقنية 
املعلومات: أســهم تحســني التغرّي الرقمي والتقنيات 
الجديدة طريقة تقديم الخدمات العامة يف الســلطنة؛ 
م  حيث تتحول ُعامن إىل الحكومة اإللكرتونية. وسيقدِّ
املؤمتــر وحضــوره املتميز من الباحثــني والخرباء رؤى 
جديــدة حول التحول إىل الحكومــة اإللكرتونية وفتح 
آفاق جديدة للوطن سواًء عىل املستويات االقتصادية 
واالجتامعية. وأضاف بأنَّ تحفيز الخدمات الذكية يأيت 
مــن ترسيع البنيــة الوطنية للنطاق العريض. فتشــري 

اإلحصائيــات العامليــة إىل أن الزيادة ١٠٪ يف شــبكة 
النطاق العريض ُتســهم مبقدار ١٫٣٨٪ يف ناتج الدخل 
القومــي للبلد. فتوصيل األليــاف البرصية إىل املنازل، 
الجيــل الجديد مــن النطاق العريض، ســتزّود الدولة 
بخدمــات متميــزة من خــالل القدرة عــىل الحصول 
عىل انرتنت فائق الرسعــة وتطبيقات غنّية باملحتوى. 
عنــد حلــول عــام ٢٠٢٠م، يتوقــع تغطيــة ٩٠٪ من 
محافظة مسقط بشبكة األلياف البرصية أي ما يعادل 
٣٥٠٫٠٠٠ مبنــى. وبنهاية عــام ٢٠٣٠م، يتوقع تغطية 
أغلب املناطق الحرضية خارج مسقط بشبكة النطاق 
العريــض. إن الهدف األكــرب هو ربط جميــع املنازل 
واألعامل التجارية بشبكة النطاق العريض الوطنية عرب 
الســلطنة بحلول ٢٠٤٠م“. وقــال ُمدير مجلس املدن 
الذكية فيليب: إنَّ املشــاركة يف هــذا املؤمتر هي جزٌء 
من املبادرة العاملية لتبــادل املعرفة والفوائد والفرص 
وأفضل املامرســات املطبقة يف مشــاريع املدن الذكية 
املنفــذة حول العامل. ويضم مجلــس املدن الذكية من 
شــبكة عاملية ألفضل مامريس ومبتكــري املدن الذكية 
الذين ُيسهمون يف عمل واستدامة مدن العامل. وتشمل 
الشــبكة ٤٠ رشكة و٧٥ مستشــاراً وخبــرياً أنهوا حتى 
اآلن أكــرث من ٥٫٠٠٠ مــرشوع لتنفيذ مدن ذكية حول 
العــامل. وقد أثبت التحرض وتأســيس املراكز الحرضية 
دوراً فاعًال يف تطوير مشاريع جديدة وفتح آفاق أوسع 
ملشــاريع تجارية ترفــد املجتمع املحــيل. إال أن هذه 
الفرص تواجهها مجموعة من التحديات التي تؤثر عىل 
البلد. لذلك، من املهم عقد لقاء للخرباء ملناقشــة هذه 

املواضيع املهمة للمستقبل وتحديد اإلرشادات لها.
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أْصــَدرت هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصة 
بالدقــم، أمــس، موســوعة ترشيعــات املنطقة 
االقتصاديــة الخاصة بالدقــم، يف أول إصدار من 
نوعــه يســتهدف توضيــح البيئة االســتثامرية 
للمنطقــة.. وأكــد َمَعــايل يحيى بن ســعيد بن 
عبدالله الجابري رئيــس مجلس اإلدارة، أنَّ هذا 
اإلصــدار الذي يــأيت تزامنا مع احتفــاالت البالد 
بالعيد الوطني السادس واألربعني املجيد، يهدف 
لتوفــري مختلف املعلومات املتعلقــة بالجوانب 
الترشيعيــة املنظمة لالســتثامر يف املنطقة أمام 
املســتثمرين والباحثــني واألكادمييــني ورجاالت 

الفكر واالقتصاد.
وقال َمَعاليه يف تقدميه للموسوعة -التي صدرت 
يف ٣٠٠ صفحة باللغتني العربية واإلنجليزية- إنَّ 
الهيئة ســعت منذ تأسيســها يف العام ٢٠١١ إىل 
إعداد البيئــة الترشيعية القــادرة عىل اجتذاب 
مختلف االســتثامرات إىل املنطقــة، ومبا ُيرتجم 
رؤية الســلطنة يف أن تصبح املنطقة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم إحــدى واحات االســتثامر يف 
البالد. وأضــاف معاليه بأنَّ الهيئة تعمل عىل أن 
تكون الترشيعات التي تنظم البيئة االســتثامرية 
املســتثمرين  لطموحــات  مواكبــة  باملنطقــة 
ورغباتهم ومواكبة أيضا ملا يشــهده هذا القطاع 
مــن اهتــامم عاملــي. مشــريا إىل أنَّ الجانــب 
الترشيعــي يف أي اقتصاد محيل أو عاملي يحظى 
باالهتــامم البالغ، فال ميكــن ألي اقتصاد جذب 
االســتثامرات إال إذا امتلك بيئة ترشيعية قادرة 

عىل ذلك.
وعــربَّ َمَعاليه عن أملــه يف أن يرثي هذا اإلصدار 
املكتبة العامنية ويوفر للمســتثمرين والباحثني 
واملتخصصــني واملهتمــني باالســتثامر يف الدقم 
مــا يحتاجــون إليه مــن معلومات عــن البيئة 
الترشيعية باملنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم. 
وتحتــوي املوســوعة عــىل ثالثة أقســام األول: 
املراســيم الســلطانية، والثاين اللوائح والقواعد 

التنظيمية، والثالث القرارات التنظيمية.
وقال إســامعيل بن أحمد البلويش نائب الرئيس 
التنفيذي بالهيئة واملرشف عىل إعداد املوسوعة، 
إنَّ املنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم تشــهد 
إقباال متزايدا من املستثمرين املحليني واألجانب 

الذيــن يرغبــون يف معرفــة مــا تقدمــه الهيئة 
مــن حوافز وتســهيالت كام يرغبــون يف معرفة 
البيئة االســتثامرية  التــي تنظــم  الترشيعــات 
باملنطقــة؛ لهذا قمنا بتجميــع الترشيعات التي 
صــدرت عن املنطقــة منذ العــام ٢٠٠٦ عندما 
صدر املرســوم الســلطاين رقم ٢٠٠٦/٨٥ بتقرير 
صفة املنفعة العامة ملرشوع تطوير مدينة الدقم 
الذي اســتهدف تأسيس مركز إقليمي للصناعات 
الثقيلة يف مدينة الدقم يشتمل عىل ميناء تجاري 
وحوض جاف ومطار دويل ومنطقة حرة، ثم صدر 
يف العام ٢٠١١ املرسوم السلطاين رقم ٢٠١١/١١٩ 
بإنشاء هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
وإصــدار نظامها ليتبعه يف عام ٢٠١٣ املرســوم 
الســلطاين رقم ٢٠١٣/٧٩ بإصدار نظام املنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم، ثم املرسوم السلطاين 
رقــم ٢٠١٤/٤٤ برفع صفة املنفعــة العامة عن 
بعــض املخططات الواقعة ضمــن مخطط هيئة 
املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم الصادر يف ١٩ 
أغســطس ٢٠١٤ وانتهاء باملرسوم السلطاين رقم 
٢٠١٦/٥ بتقريــر صفة املنفعــة العامة ملرشوع 
تطوير رأس مركز بوالية الدقم، وضمها للمنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم والذي تم عىل أساسه 
رفع مســاحة املنطقة من ١٧٤٥ كــم مربعا إىل 
٢٠٠٠ كم مربع الستيعاب أنشطة تخزين النفط 
التي ستقيمها رشكة النفط العامنية. وأشار إىل أنَّ 
الهيئة حرصت عىل أن تتضمن املوسوعة مختلف 
اللوائح والقواعد والقــرارات التنظيمية املتعلقة 
بالبيئة االســتثامرية يف املنطقة لتشــمل: الئحة 
تســجيل املرشوعات، وقواعد تنظيم اإلعفاءات 
الرضيبيــة، ونظــام اإلدارة الجمركيــة، واللوائح 
املتعلقــة بالتخطيط العمــراين وتراخيص البناء، 
وتنظيــم البيئة االســتثامرية، وتنظيم التصاريح 
البيئيــة، واالنتفاع بــاألرايض، والئحة املناقصات 
التــي تطرحهــا الهيئــة، كام ضمت املوســوعة 
القــرارات املتعلقــة بتحديــد رســوم الخدمات 
املقدمة مــن الهيئة، وتحديد نســبة التعمني يف 
مرشوعات املنطقة، وتعزيز مساهمة املؤسسات 

الصغرية واملتوسطة ملشاريع املنطقة.
د إســامعيل بن أحمــد البلــويش أنَّ الهيئة  وأكَّ
ستستمر يف تحديث املوسوعة بشكل دائم، ومبا 
ُيســهم يف توفري مختلف املعلومات التي تساعد 

املستثمرين يف اتخاذ قراراتهم االستثامرية.
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َبَلغ اإلنتــاُج اإلجاميلُّ ألنشــطة النقل والتخزين 
واالتصــاالت بالســلطنة بنهاية العــام ٢٠١٥ ما 
قيمته ملياران و٦٥٠ مليون ريال عامين؛ بارتفاع 
نســبته ٤٫٢٪ مقارنة بنهاية العام ٢٠١٤، والذي 
سجل إنتاجا إجامليا مبليارين و٥٤١ مليونا و١٠٠ 
لْت ُمســتلزمات اإلنتاج  ألف ريال عامين. وســجَّ
ارتفاعا نســبته ٤٫٢٪ حيث بلغــت مليارا و١٠١ 
مليــون و٣٠٠ ألــف ريال عــامين، مقارنة مبليار 
و٥٦ مليونــا و١٠٠ ألف ريال عامين بنهاية العام 

.٢٠١٤
وارتفعــْت القيمــة املضافــة للنقــل والتخزين 
واالتصاالت بنســبة ٦٫٣٪ لتســجل مليارا و٥٤٨ 
مليونــا و٧٠٠ ألــف ريال عــامين، مقارنة مبليار 
و٤٨٥ مليــون ريال عامين بنهايــة العام ٢٠١٤. 
وبلغــت تعويضات العاملــني ٣٥٣ مليونا و٤٠٠ 
ألــف ريال عــامين بارتفاع نســبته ٣٫٣٪ مقارنة 
بتعويضــات العاملني يف العام ٢٠١٤ التي بلغت 
٣٤٢ مليون ريال عامين. ومن األنشــطة املتعلقة 
بالنقل والتخزين واالتصاالت بلغ اإلنتاج اإلجاميل 
للنقــل الربي مليــارا و١٠٨ ماليــني و٧٠٠ ألف 
ريال عامين، فيام بلغت مســتلزمات اإلنتاج ٣٦٣ 

مليونا و٢٠٠ ألف ريــال عامين والقيمة املضافة 
٧٤٥ مليونا و٥٠٠ ألــف ريال عامين فيام بلغت 

تعويضات العاملني ٣٣ مليون ريال عامين.
وبلغ اإلنتاج اإلجاميل لنشــاط النقل الجوي ٤١٧ 
مليونــا و١٠٠ ألــف ريال عامين، فيام ســجلت 
مســتلزمات اإلنتاج ٣٦١ مليونا و٤٠٠ ألف ريال 
عــامين، والقيمة املضافــة ٥٥ مليونا و٧٠٠ ألف 
ريــال عامين، يف حني بلغــت تعويضات العاملني 

١١٣ مليونا و٦٠٠ ألف ريال عامين.
ا األنشــطة الداعمــة واملســاعدة، فقد  أمَّ
لت إنتاجا إجامليا بـ٣٧٧ مليونا و٨٠٠  ســجَّ
ألــف ريــال عــامين، وبلغت ُمســتلزمات 
اإلنتــاج ٧٧ مليــون ريال عــامين، والقيمة 
املضافــة ٣٠٠ مليــون و٨٠٠ ألــف ريــال 
عــامين، يف حني بلغــت تعويضات العاملني 
١٠٣ ماليــني و٩٠٠ ألف ريــال عامين. كام 
بلغ اإلنتاج اإلجــاميل يف الربيد واالتصاالت 
السلكية والالسلكية ٧٤٦ مليونا و٤٠٠ ألف 
ريال عامين، فيام بلغت مستلزمات اإلنتاج 
٢٩٩ مليونا و٧٠٠ ألف ريال عامين، والقيمة 
املضافة ٤٤٦ مليونا و٧٠٠ ألف ريال عامين، 
يف حــني بلغــت تعويضــات العاملني ١٠٣ 

ماليني ريال عامين.
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د ســعادة املهنــدس هالل بن محمد البوســعيدي  أكَّ
الرئيــس التنفيذي للهيئــة العامة للتعديــن، أهمية 
اســتمرار التطوير يف قطــاع التعدين. مشــريا إىل أنَّ 
الهيئــة تبذل جهــودا حثيثة يف ذلك املجــال؛ بهدف 
االهتامم باملشــاريع والخطط التي تنهــض بالقطاع، 
وترتقي بقدراته خالل املرحلة املقبلة، وحتى ُيســهم 

يف الناتج املحيل اإلجاميل مساهمة فاعلة.
وأضاف البوســعيدي بأنَّ الهيئة أسهمْت يف صياغة 
قانــون التعديــن مبا يتواكــب مع املرحلــة املقبلة 
يف القطــاع لجذب مزيــٍد من االســتثامرات وإزالة 
املعوقات والتحديات، وتطوير آلية إصدار الرتاخيص 
واشرتاطاتها، كام تعمل الهيئة عىل إسرتاتيجية عامة 
للتعديــن ذات أهــداف قابلة للتطبيــق يف املدي 
ن الخطط والسياســات  القريــب والبعيــد، وتتضمَّ
الخاصــة بتنمية قطاع التعدين، كــام تعمل الهيئة 
عىل تحســني أداء الرقابة عىل األنشــطة التعدينية، 
وإرشاك املجتمع املحيل يف التطوير؛ حيث إنَّ فكرة 
الكسارات األهلية تهدف إلرشاك املواطنني القاطنني 
يف املناطــق املوجــود بهــا معادن يف االســتثامر يف 
هذه الــرثوات من خــالل تأســيس رشكات أهلية. 
وقــد بلغت طلبات الــرشكات األهليــة ١٦٠ طلبا، 
وتأسســت منها ٥٣ رشكة. وقال ســعادته إنَّه ومن 
خالل تطبيق السياســات واإلسرتاتيجيات املرسومة، 

ســتوجد قيمة مضافة حقيقية لقطــاع التعدين يف 
االقتصاد العامين، ومن هذه السياســات اســتكامل 
والجيوفيزيائيــة  الجيولوجيــة  الخرائــط  تطويــر 
والجيوكيميائية للســلطنة، واالســتمرار يف عمليات 
التنقيــب عــن املعادن بجميــع أنواعهــا، ومعرفة 
اســتخداماتها يف مجــال الصناعــة بصفــة عامــة، 
للخامــات  العلميــة  البحــوث  وتشــجيع ودعــم 
املعدنيــة، وتشــجيع وتحفيز القطــاع الخاص عىل 
اســتغالل الخامات املعدنية املتوافرة بالســلطنة يف 
إقامــة صناعات تحويلية، والتعاون والتنســيق مع 
الجهات ذات العالقة لتوفري البنى األساسية الالزمة 
النطالق مسرية التصنيع والتصدير املعدين كالطاقة 
والطرق واملوانئ واالتصاالت، والتعاون مع الجهات 

الحكومية ذات العالقة للوصول إىل حلول الستغالل 
جميع املواقع التعدينية الواعدة.

وفيــام يتعلــق بنمو قطــاع التعدين وكميــات إنتاج 
د سعادة الرئيس  املعادن خالل الســنوات املاضية، أكَّ
ــح النمو التصاعدي  التنفيــذي أنَّ ُمؤرش اإلنتاج يوضِّ
خالل هذه السنوات. الفتا إىل زيادة الريع من املعادن 
بنسبة ٥٠٪ يف النصف األول من سنة ٢٠١٦م، مقارنة 
بنفــس الفرتة مــن ٢٠١٥م، وكذلك زيــادة اإليرادات 
املبــارشة للدولة مبقدار ١٤٪ يف النصف األول من عام 
٢٠١٦م، مقارنــة بنفس الفرتة من العام املايض، حيث 
بلغــت اإليرادات يف النصــف األول ١٢٫٣ مليون ريال 
عــامين مقارنة لنفــس الفرتة من العــام املايض ١٠٫٨ 

مليون ريال عامين. م. هالل البوسعيدي

يحيى الجابري إسامعيل البلويش
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وقــال معــايل الســيد بدر بن ســعود بــن حارب 
البوســعيدي الوزير املســؤول عن شــؤون الدفاع 
راعــي الحفــل مبناســبة االفتتاح الرســمي ملنتجع 
(أنانتارا الجبل األخرض) الذي ميلكه صندوق تقاعد 
وزارة الدفاع: تم بحمد الله وتوفيقه إنجاز املرشوع 
االستثامري االقتصادي السياحي الهام الذي شهدنا 
افتتاحه الرســمي يف هذا اليــوم، والذي تم اختيار 
موقعــه بعناية فائقة يف نيابــة الجبل األخرض التي 
تشــهد يف هذا العهد الزاهر ملوالنا جاللة السلطان 
املعظــم - حفظه الله ورعاه- تطورا شــامال عالوة 
عىل متيزهــا مبقومــات طبيعية متنوعــة وطقس 
فريد يف شــبه الجزيرة العربية، ويعد هذا املرشوع 
السياحي الكبري من املشاريع التي تهدف إىل توفري 
مرافق ســياحية عالية املســتوى يف البالد مساهمة 

مــن وزارة الدفاع يف الجهود التــي تبذلها الحكومة 
يف تنويــع مصــادر الدخل الوطنــي، وتنمية القطاع 
السياحي يف الســلطنة وتوفري عدد من فرص العمل 
للشــباب العامنيــني، إضافة إىل تعزيــز موارد دخل 
صنــدوق تقاعد وزارة الدفاع وتنويع اســتثامراته يف 

مختلف القطاعات الواعدة يف البالد .»
وتحدث معايل محمد بن نارص بن محمد الراســبي 
األمني العام بوزارة الدفاع قائال: نشكر الله ونحمده 
عىل توفيقه بافتتاح منتجع (أنانتارا الجبل األخرض)، 
حيث يســعى صندوق تقاعــد وزارة الدفاع لتنويع 
اســتثامراته داخل الســلطنة وخارجها، وذلك سعيا 
منــه إىل تحقيق عوائد مجزية لــيك يفي الصندوق 
بالتزاماتــه التقاعدية تجاه املتقاعدين بوزارة الدفاع 
وقوات السلطان املسلحة، ومساهمة من الصندوق 
يف تنشــيط الحركة االقتصادية يف البالد وخلق فرص 
عمــل للقــوى الوطنية، وسنســعى يف هــذا النهج 
والبحــث عن فرص اســتثامرية يف ربوع الســلطنة. 
وأضاف معاليه: نأمل يف مطلع العام القادم البدء يف 
تشــييد مجمع تجاري مبدينة صاللة مبحافظة ظفار، 
حيث اكتملت اإلجــراءات األولية والتصميم، وهذه 
املشاريع تسهم مساهمة إيجابية يف تنشيط الحركة 
االقتصادية والسياحية، نســأل الله التوفيق يف هذه 
الجهــود وأن يكلل مســاعينا بالنجاح إن شــاء الله 

تعاىل“.
وقال معايل أحمد بن نارص املحرزي وزير الســياحة 
إّن املنتجــع يعد إضافة نوعية لقطاع الســياحة من 
خــالل مكوناتــه والخدمــات التي يقدمهــا لزواره، 
إضافة إىل موقعه املميز واالســرتاتيجي بنيابة الجبل 

األخرض.

مراسم االحتفال
وبدأ االحتفال بتالوة آيات عطرة من القرآن الكريم، 
ثم ألقى الضابط مدين صالح بن نارص الحبيس مدير 
عام صندوق تقاعد وزارة الدفاع كلمة قال فيها: ”إن 
التنمية املســتمرة التي تعيشها عامن يف هذا العهد 
الزاهــر تحت ظــل القيادة الحكيمــة ملوالنا حرضة 
صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن سعيد املعظم 
القائــد األعىل للقوات املســلحةـ  حفظه الله ورعاه 
ـ هــي تنمية شــاملة ومتنوعة، مــام جعل دميومة 
املنجزات واملكتســبات أمراً يحظــى بأعىل درجات 
االهتامم واملتابعة، ومن هنا أتت فكرة إنشــاء هذا 
املرشوع من خالل حرص صندوق تقاعد وزارة الدفاع 
يف أن تكون استثامراته متنوعة يف مختلف الجوانب 
مع الرتكيز عىل التوزيــع الجغرايف يف مختلف أنحاء 

الســلطنة“. وأشــار مدير عام صندوق وزارة الدفاع 
يف كلمتــه إىل ”أنه روعي عنــد تصميم هذا املنتجع 
الخصوصية العامنية واســتيحاء تصميمه من شموخ 
هــذه الجبال وإباء الحصون ومنعة القالع، كام متت 
مراعــاة إبقــاء أجزاء مــن أرض هــذا املرشوع عىل 
حالتها الطبيعية وما يحيط بها من تضاريس مختلفة 

من الصخور واألشجار الطبيعية». 
وألقى ديليب راجــا كريار الرئيس التنفيذي لفنادق 
(ماينور) املشــغلة للمنتجع (أنانتارا الجبل األخرض) 
كلمة عــرب خاللها عن رسوره وترشفــه بحضور هذا 
الحفــل ممثال لفنــادق (ماينور) والــذي يعد حدثا 
عظيام يف تاريخ هذه الفنادق وإضافة أخرى لنجاح 
خدماتها املمتدة يف عدد من دول العامل، حيث قدم 
شــكره لصندوق تقاعد وزارة الدفــاع عىل الرشاكة 
اإلســرتاتيجية بني الجانبني، والــذي يعد نجاحا كبريا 
لتشــغيل هذا املنتجع وهو من أضخــم املنتجعات 
مبنطقة الرشق األوســط ويف موقــع متفرد من نوعه 
من بــني فنــادق الخمس نجــوم باملنطقــة والعامل 
أجمع، حيث تشتهر عامن باملواقع الجميلة ومكنون 
الطبيعة الخالبة. كام ســيقدم هذا املنتجع مستوى 
من الخدمــة الفندقيــة العاملية التي تتناســب مع 

أذواق السياحة العاملية.
بعد ذلــك تم تقديم عرض مريئ عن مالمح املنتجع، 
ثم قام معايل الســيد الوزير املســؤول عن شــؤون 
الدفاع واملدعوون بجولة تعريفية يف مرافق املنتجع 
التي شــملت املبنى الرئييس الــذي يضم عددا من 

املطاعــم والردهة وقاعة االســتقبال، كام شــملت 
الجولة مركز الفعاليات واألنشطة ونادي االستجامم، 
باإلضافة إىل مناذج من الغرف والفيلل التي يحتويها 

املنتجع.

الوجهات السياحية املفضلة
وقال دارين دارويــن املدير العام ملنتجــع (أنانتارا 
الجبــل األخــرض) إن املنتجع من أهــم املنتجعات 
السياحية يف السلطنة حيث يعد الجبل األخرض أحد 
الوجهات السياحية املفضلة من قبل زوار السلطنة، 
وســوف يقدم املنتجع كافة الخدمــات واملزايا لكل 
املقيمني وزوار املنتجــع، كذلك يحتوي املنتجع عىل 
العديد من املرافق املميزة والتي من شأنها أن تخدم 

كافة الزوار.

ويعد منتجع (أنانتارا الجبل األخرض) أحد املشــاريع 
املهمــة الســتثامرات صندوق تقاعــد وزارة الدفاع، 
وأحد أرقى املنتجعات املتميزة عىل مســتوى العامل، 
حيث ُشــّيد عــىل هضبة الجبل األخــرض يف منطقة 
الفياضيــة عىل ارتفــاع (٢٠٠٠) مرت فوق مســتوى 
ســطح البحر، ويطل عىل قرى أثرية وزراعية، وعىل 

مساحة واسعة من املناظر الجميلة.
وتــّم تصميم بنائه وفــق طراز معــامري فريد من 
نوعه، حيــث اســتوحي تصميمه من فــن العامرة 
العامنية، وتم تشجريه بشكل يتامىش مع بيئة الجبل 
األخــرض، ويحتوي املنتجع عــىل (١١٥) غرفة وفيال 
فاخرة، مــن بينها (٨٢) غرفة مطلة عىل املنحدرات، 
و(٣٣) فيال مبسبح خاص مكونة من غرفة أو غرفتي 
نــوم، باإلضافة إىل املبنى الرئيــيس الذي يتكون من 

قاعات استقبال وقاعات متعددة األغراض، باإلضافة 
إىل مصــىل وفنــاء مفتــوح للفعاليــات واألنشــطة 
الرتفيهيــة املختلفة. كام أنه يضم مركزا لالســتجامم، 
وناديا لألنشــطة والفعاليات، وبركة سباحة رئيسية، 

وغريها من املرافق الرتفيهية.
 ويحــرص منتجــع (أنانتــارا الجبــل األخرض) عىل 
تلبية جميــع األذواق، بفضل وجــود أربعة مطاعم 
متنوعة واســرتاحات تقدم أجــود وأفخر املأكوالت، 
كام يقدم الفندق العديد من النشاطات واملغامرات 
كتسلق املنحدرات بالحبال عىل مقربة من املنتجع، 
وتشــّكل األرايض املجاورة للمنتجــع منطقة مثالية 
للمستكشــفني للتنزه من خالل الطرق الضّيقة عىل 
منت دراجات جبلية، وغريها من النشاطات الرتفيهّية 

األخرى.

الرؤية – نجالء عبدالعال
قــال عيل بــن عبدالله الريامــي مدير 
عام تسويق النفط والغاز بوزارة النفط 
والغــاز إّن الســلطنة ســتبحث خالل 
مشاركتها الســبت املقبل يف اجتامعات 
فيينــا مقــدار الخفــض يف اإلنتاج من 
الدول املنتجة للنفط من خارج األوبك. 
وأوضح لـ“الرؤية“ أّن التزام الدول بقرار 
األوبــك يف ٣٠ نوفمــرب، بخفــض إنتاج 
النفط مبقــدار ١٫٢ مليون برميل يوميا، 
يرجــع إىل كل دولة وافقت عىل القرار، 
لكنه لفت إىل أّن هــذه املرة يتوقع أن 
يكون االلتزام أوتحديد نســب وكميات 

تخفضها كل دولة،
 وأضــاف أّن أوبــك طلبــت االجتــامع 
مــع الــدول مــن خارجهــا خاصة من 
لديهــا الرغبــة يف املشــاركة يف خفض 
اإلنتاج وكانت عــامن من ضمن الدول 
التي أعلنــت تأييدها لسياســة خفض 
اإلنتاج حتــى ميكن أن يرتفع الســعر، 
وبالتــايل تقــرر عقد االجتامع الســبت 

املقبــل مبشــاركة الــدول مــن خــارج 
األوبك ووجهت الدعوة لســلطنة عامن 
السلطنة  ســتلبي  وبالفعل  للمشــاركة 
الدعــوة بوفد يرتأســه معــايل الدكتور 
محمد بــن حمد الرمحــي وزير النفط 

والغاز.
وأوضح الريامي أن االجتامع ســيناقش 
إمكانية مســاهمة الدول خارج األوبك 
يف خفــض اإلنتــاج والــدول التــي من 
املتوقــع أن تشــارك مــن خــارج أوبك 
بجانــب ســلطنة عامن كل من روســيا 
وكازاخســتان واملكســيك، ورمبا تشارك 
دول أخرى لكن كون هذه الدول أبدت 
من قبل مبادرة باملســاهمة يف مســرية 
خفــض اإلنتاج فمن املرجح مشــاركتها 
بفاعليــة وإيجابّية يف االجتامع، وأضاف 
أّن مــا انترش أّن هنــاك رغبة يف خفض 
نحــو ٦٠٠ ألف برميــل يومًيا من إنتاج 
الدول خارج أوبــك لكن املقدار النهايئ 
وتوزيع حصص الخفض وغريها ســيتم 
مناقشته واالتفاق عليه يف اجتامع فيينا.

وحــول تأثــري املوافقــة عــىل الخفض 

عــىل اتفاقيات التصديــر، قال إن خطة 
التصدير من حيث الكمية والســعر تتم 
قبل شــهرين ويكــون االتفاق بشــأنها 
تــم بالفعل، لذلك فلن يظهر بالنســبة 
لنا فارق الســعر قبل شهرين حتى مع 
خفض اإلنتاج. وأضاف أّن األسواق عادة 
تبيــع مقدًمــا وغالًبا ما يكون شــهر أو 
شهرين قبل التســليم، وحتى يف مسألة 
تنفيــذ خفــض اإلنتــاج هنــاك جدول 
وموعد للخفض، أّما ارتفاع الســعر بعد 
اإلعالن عن االتفاق مبــارشة فكان بناء 
عىل التوقعــات بارتفاع أكرب مســتقبال 
وسيظهر التأثري عمليا يف شهر يناير عىل 

األقل.
وفيــام يتعلــق بتغري نســب اســترياد 
الدول للنفط العامين شــهرا عن شــهر، 
قال الريامي إّن النفط عندما يســتورد 
مــن دولــة معينــة فإّنــه يعتمد عىل 
العــرض والطلب فالصــني كمثال تعترب 
أكرب مســتورد للنفط العامين ألّن لديها 
طلبا عــىل النفط العــامين أكرث من أي 
دولــة أخــرى، وبالتايل الكمّيــات التي 

تذهــب إليها أكرب، وأيضا الدول األخرى 
مثــل الهنــد أو كوريــا أو تايــوان فإّن 
الكمّيات تحدد حســب رغبــة املصايف 
يف تصفيــة النفــط العــامين وحســب 
املنتج النهايئ الــذي ترغب فيه وهو ما 
يرتبــط باملردود االقتصــادي للمنتجات 
النهائيــة مــن النفوط وهو مــا تحدد 
املصايف عىل أساســه نــوع النفط الذي 
تستخدمه وبالتايل تستورده أو يستورد 
لها؛ فاملصايف إذا اشــرتت النفط العامين 
أو الســعودي أو الكويتي فإّنها جميعها 
مختلفــة يف الرتكيبــة والنوعية ويعتمد 
عــىل املصفاة اختيار النفط الذي تريده 
ويختلــف أيًضا من فــرتة ألخرى، فمثال 
إذا كانت املصفاة تريد إنتاج بنزين أكرث 
فإّنها تعلم نوعّيــة النفط الذي يفيدها 
يف توفري أكرب كمّيــة مكن املنتج النهايئ 
الذي تريده، وهــو ما يتم التخطيط له 
أيًضا قبل فرتة من استرياده وعىل سبيل 
املثال فإّن يف شــهور الشتاء فإّن الحاجة 
أكــرب لغــاز التدفئــة وبالتايل تشــرتي 
املصفاة النفوط التي ميكن أن تستخرج 

منها غاز التدفئة أكرث، ويف الصيف مثال 
يكــون اســتهالك وقود الســيارات أكرب 
وبالتــايل تحتاج إىل نفــوط تحتوي عىل 

مركبات أكرب من الوقود وهكذا.
وعن ســامت نفط عامن وما إذا كانت 
تركيبتها مختلفة حســب العمق أوضح 
الريامــي أن النفــوط العامنيــة يجري 
تصديرها كخام واحــد وبرتكيبة واحدة 
وهي خــام ”نفط عامن“ وهــذا الخام 
ميثل خليطا من النفوط املستخرجة من 
الســلطنة. وفيام يخص إمكانية التدخل 
من قبل السلطنة لوضع حد أدىن لسعر 
تصدير النفط العامين قال إن الســلطنة 
منذ التزمت بسياســة العرض والطلب 
فإن الســوق هو املتحكم يف السعر وال 
ميكن التدخل بوضع سعر محدد أو حد 
أدىن ال ميكنــه النزول عنه، وهو أمر غري 
ممكن ألنــه ال يتوافق وااللتــزام الذي 
ضمنته السلطنة يف بيع نفطها، وبالتايل 
فالحكومة ال تتدخل يف السعر وال تعمل 
عىل توجيه السوق، وتلتزم مبا يصل إليه 
بناء عىل التداوالت. وأوضح أن الرشكات 

تشرتي النفط من السلطنة بعقود ملدة 
ســنة، ومن ثم تذهب الرشكة إما للبيع 
مبارشة أو عرب بورصة ديب للطاقة وهي 
متاثل التداوالت يف سوق مسقط أو أية 
بورصة، وال يشرتي املتعاقد بسعر محدد 
عىل مدى الســنة لكن الثابت يف العقد 
هو كمية النفط ومواعيد االســتالم لكن 
السعر يحدد حسب متوسط التداوالت 

يف بورصة ديب.
وحول التذبذب يف كمّية النفط املصدر 
قــال الريامــي إّن كمّيــات النفط التي 
يجري االتفــاق عليها يكــون عادة ٥٪ 
زيــادة أو نقصان وعادة املشــرتي هو 
الــذي يســتخدمها، وأكــد أّن الكمّيات 
محــددة ولدى الســلطنة التزام عقدي 
وأديب بتوفري الكميات املتعاقد عليها ومل 
يحدث أبدا أن استلم املتعاقد كمية أقل 
من املتفق عليها، وأوضــح أّن التصدير 
أقل دامئا من الكميات املنتجة ألن هناك 
التزام مع أوربك بتوفري كميات محددة 
تقوم عربها بتغطية احتياجات السلطنة 

من الوقود واملشتقات النفطية.
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احتفل أمس باالفتتاح الرســمي ملنتجع (أنانتارا الجبل األخرض) يف محافظة الداخلية، 
تحت رعاية معايل الســيد بدر بن ســعود بن حارب البوســعيدي الوزير املســؤول 
عن شــؤون الدفاع، وذلك إطــار الخطط الطموحة التي تتبناها الســلطنة يف تطوير 
القطاعات الســياحية وإقامة مرافق سياحية ذات مستوى عاٍل وراٍق، وبهدف تنويع 
اســتثامرات صنــدوق تقاعد وزارة الدفــاع. وحرض الحفل عدد مــن أصحاب املعايل 
الوزراء ورئيس أركان قوات السلطان املسلحة وقادة أسلحة قوات السلطان املسلحة، 
وعدد من املكرمني وأصحاب السعادة، وعدد من كبار ضباط قوات السلطان املسلحة، 

وعدد من كبار املدعوين، وفريق عمل املرشوع.

الجبل األخرض- الرؤية

محمد الراسبي
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ؤية - نجالء عبدالعال الرُّ
واصــل املؤُرش العام لســوق مســقط لــألوراق املالية أمس 
ارتفاعه البطيء للجلســة الرابعة عىل التــوايل؛ حيث ارتفع 
٧ نقاط بنهاية الجلســة، ليصل إىل مستوى ٥٦١٧ نقطة؛ مبا 
مُيثِّل زيادة نسبتها ٠٫١٢ يف املئة، وكان قد زاد مبقدار ٦ نقاط 
يف الجلســة السابقة، وشمل االرتفاع أيًضا مؤرشي القطاعني، 
املايل والخدمات، بينــام تراجع مؤرش الصناعة وكذلك مؤرش 
السوق الرشعي. يف املقابل تراجعت قيم وأحجام التداوالت 
عاّم كانت عليه يف الجلسة السابقة؛ حيث بلغت ٢٫٦٥ مليون 
ريال، فيام سجلت يف جلسة األحد ٢٫٨٥ مليون ريال، وسجل 
عدد من األوراق املالية املتداولة تراجعا بلغت نسبته ١١ يف 
املئة. بينام نقص عدد الصفقات التي أجريت خالل الجلسة 
بنسبة ٣١ يف املئة عاّم كانت عليه يف الجلسة السابقة ووصل 
إىل ٦٤٤ صفقــة، أّما القيم الســوقية للــرشكات املدرجة يف 
الســوق فقد ارتفعت إىل ١٧٫٢٩١ مليار ريال تقريًبا وبزيادة 
٠٫٠٩ يف املئة عام كانت عليه يف الجلســة السابقة ومبكسب 
نحو ١٥ مليون ريال. وخالل الجلسة، تّم التداول عىل أسهم 
٤٣ رشكة؛ خرجت منها ١٠ أسهم رابحة، مع تراجع أسعار ١١ 
سهام، وبقاء ٢٢ ســهاًم أخرى عىل أسعار إغالقاتها السابقة، 
وساند املؤرش نحو االرتفاع التداوالت الجّيدة عىل أسهم ذات 

وزن نســبي كبــري يف املؤرش ومنها أســهم «عامنتل» و»بنك 
صحــار».  وأغلق املؤرش املايل عنــد ٧٤٦١ نقطة صاعًدا من 
مســتوى ٧٤٥٨ نقطة يف آخر إغالق وبنســبة زيادة ٠٫٠٥ يف 
املئــة، وأغلق مؤرش قطاع الصناعة عند ٧٢٦٣ نقطة مرتاجًعا 
نحو ٢٣ نقطة عن آخر مســتوى إغــالق له، أّما مؤرش قطاع 
الخدمــات فارتفع بنحو ١٠ نقاط مثلت نســبة ٠٫٣ يف املئة 
فوق آخر مســتوى إغالق ليصل إىل ٣٠١٧ نقطة، أّما املؤرش 
الرشعي فسجل تراجًعا إىل ٨٥١ نقطة.  وَصَعد سهم الباطنة 
للتنمية واالســتثامر إىل املركــز األول يف قامئة األوراق املالية 
األعىل ربًحا حسب نســبة التغري يف السعر، أّما قامئة األسهم 
األكرث تراجًعا بنســبة التغيري يف الســعر، فقد كان عىل رأسها 
سهم املدينة لالستثامر الذي أغلق فاقدا ٣ بيسات ليصل إىل 
٠٫٠٥٢ ريال بنســبة انخفاض ٥٫٥ يف املئة. ويف قامئة األسهم 
األكــرث تداوالً مــن حيث قيم التــداول، حلَّ ســهم عامنتل 
باملقدمة، مســتحوذا عــىل ١٣ يف املئة من إجاميل التداوالت 
وبلغت قيمة التداوالت عليه خالل الجلسة ٣٤٧ ألف ريال. 
وكان االستثامر املؤسيس العامين األكرث تداوال خالل الجلسة؛ 
حيث استحوذ االســتثامر العامين عىل غالبية التداوالت بيًعا 
ورشاء، واشرتى االستثامر غري العامين بإجاميل ٤١٠ آالف ريال 
وبنســبة ١٥ يف املئة من املشرتيات، فيام سجلت قيمة البيع 
٦٧٦ ألف ريال بنسبة ٢٥ يف املئة بصايف بيع ٢٦٦ ألف ريال.
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مسقط – الرؤية 
افتتح معايل الدكتور رشــيد بن الصايف بن 
خميــس الحريبي املوقــر، رئيس مجلس 
املناقصــات، أمس معرض البيت العرصي، 
حيث يعرض الرواد يف مختلف الصناعات 
للبيئــة املنزلية منتجاتهــم وخدماتهم يف 
مركز ُعــامن للمؤمترات واملعارض الجديد 

بحي العرفان، ويستمر ألربعة أيام.
ويوفــر املعــرض الســنوي فرصــة قيمة 
ألصحاب املنازل ملعرفــة أحدث األثاثات 
واملفروشــات، أطقم غرف النوم ودورات 
املياه، وأنظمة املطابخ وأجهزتها، واألبواب 
والنوافــذ، واإللكرتونيــات، وورق الحائط 
املنازل  واألرضيــات، واإلضاءات وحلــول 

الذكية وغريها. املعرض من تنظيم الرشكة 
الرائــدة بــإدارة األحداث وهــي العاملية 

للمعارض واملؤمترات.
وقد جــذب املعرض هذا العــام أكرث من 
١٠٠ عالمــة تجاريــة رائدة لبنــاء املنازل 
والتصاميم الداخلية وامتالك منزل. وأكرث 
املشاركني هم من الدامئني الذين يعلمون 
مــدى أهمية املشــاركة لزيــادة حصتهم 
بالسوق العامين. وملزيد من الرقي والتألق 
لنســخة هــذا العــام أختري مركــز ُعامن 
للمؤمترات واملعارض، املكان الجديد رفيع 

املستوى الستضافة املعرض.
ونظراً ألهمية املعرض لدفع عجلة امتالك 
منزل، املعرض لهذه السنة يتلقى الرعاية 
مــن وزارة اإلســكان العامين، كــام يتلقى 

الدعم من بنك اإلسكان العامين، والجمعية 
العقاريــة العامنيــة، ومســقط لتوزيــع 
الكهربــاء، والهيئــة العامة للمؤسســات 
الصغــرية واملتوســطة (ريــادة) وغريهم. 
والرعاة الذهبيون لطبعة هذه السنة هم 
بريجر لألصبــاغ والهرم العامليــة ش.م.م، 
والرعاة املشــاركون هم الجسار للتأثيث، 

وبرو ويندوز وتاج اللولو للسرياميك. 
وقّدم عدٌد من املشــاركني يف طبعة هذه 
السنة جوائز للزوار، حيث نظمت الفنانة 
اإليطالية املعارصة لوتشيا مسابقة الختيار 
عنوان مناســب إلحدى لوحاتها وستقوم 
باختيار الفائز ألنســب عنوان. كام تقدم 
منزليــة  مفروشــات  للتأثيــث  الجســار 

كجوائز.

مسقط – الرؤية 
يفتتح غدا مبركز ُعامن للمؤمترات واملعارض 
معرض ُعامن الدويل للسيارات ٢٠١٧ برعاية 
مو الســيد طارق بن شبيب آل  صاحب السُّ
ســعيد، وحضور عدد من أصحاب السعادة 
وكالء عــدد من الــوزارات الحكومية وعدد 

من ســفراء الدول الشــقيقة والصديقة، إىل 
جانب نخبــة من أبطال راليات الســيارات 
من أبرزهم أحمد الحاريث وســند وعبد الله 
أبناء ســليامن الرواحي كام يحرضه عدد من 
رجال األعامل واملهتمني بتســويق السيارات 

بالسلطنة.
وينظــم املعــرض رشكــة أعــامل املعارض 

الُعامنيــة (عــامن إكســبو) بالتعــاون مع 
الجمعيــة الُعامنيــة للســيارات، بدعم من 
قبــل عــدة مؤسســات حكوميــة وخاصة، 
وتســتمر فعالياتــه ألربعة أيام. وتســتمر 
فعاليــات املعرض ألربعة أيام بدًءا من الغد 
وحتى الســبت املوافق العارش من ديسمرب، 
ويشهد املعرض إطالق العديد من املوديالت 

الجديدة من السيارات للعام ٢٠١٧ وتشارك 
فيــه مــاركات عاملية المعة يف ســامء قطاع 
الســيارات من موديالت حديثة وقطع غيار 

وإكسسوارات رائعة ومثرية.
ويقــام يف اليــوم األخري مــن املعرض حفل 
توزيــع جائــزة التميــز للســيارات تنظمه 
الرشكة يف مركز ُعامن للمؤمترات واملعارض، 

مبشاركة كافة وكاالت السيارات يف السلطنة 
والتــي تقدمت بعدد من ســياراتها بهدف 
الحصــول عىل جائزة أفضل ســيارة متميزة 
بالسلطنة. وســتكون أوقات زيارة املعرض 
يف اليوم األول والثــاين عىل فرتتني صباحية 
من الســاعة العارشة صباحا وحتى الساعة 
الواحدة ظهراً وفرتة مســائية من الســاعة 

الرابعــة والنصــف مســاًء وحتى الســاعة 
التاسعة والنصف مســاء. ويف يوم الجمعة 
ســيكون موعد زيــارة املعرض مــن الثالثة 
مساء وحتى الحادية عرشة صباحًا، ويف يوم 
الســبت يســتمر فتح املعرض من الساعة 
العــارشة صباحاً وحتى الســاعة الســابعة 

مساء. 
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 حصــد بنــك نــزوى، أّول بنٍك إســالميٍّ يف 
الســلطنة، لقــب «أفضــل بنــك إســالمي 
للخدمــات املرصفّيــة لألفــراد يف ُعــامن»، 
خــالل فعاليــات حفل توزيــع الجوائز التي 
أقيمــت يف ديب مؤخــراً عــىل هامش املؤمتر 
العاملي الثامن للخدمات املرصفية اإلسالمية 
لألفراد. وتأيت فعاليــة توزيع الجوائز بتنظيٍم 
مــن رشكــة «كامربيــدج آي إف أناالتيكا»، 
املؤسســة املالّية الرائدة يف اململكة املتحدة، 
وبالتعــاون مــع جامعة حمــدان بن محمد 
الذكّية بُديب؛ وجاءت الجائزة لإلشادة بكفاءة 
البنك العالية عىل مســتوى العملّيات وإدارة 
الخدمــات املرصفّيــة لألفــراد. وتــّم اختيار 
البنــك للفوز بهذه الجائزة بعد عملية تقييم 
صارمة قامت بها لجنــة مختصة من الخرباء 
املســتقّلني، حيث شــملت املعايري املعتمدة 
مســتويات األمــان، والشــفافية، وموثوقّية 
املعامــالت املرصفّيــة. ويتميــز بنــك نزوى 
بخدماتــه ومنتجاتــه املتنوعــة واملتوافقــة 
ام يف مجــال الخدمات  مع الرشيعة وال ســيّ
املرصفّية لألفراد.    وقال خالد الكايد، القائم 
بأعامل الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: حرصنا 
ومنذ بدء أعاملنا يف الســلطنة يف عام ٢٠١٣ 
عىل أن نكــون يف الصدارة دامئــاً وأن نطرح 
أفضل الحلول املاليــة املتوافقة مع الرشيعة 

لتلبيــة كافــة متطلبات زبائننا مــن األفراد. 
فخورون مبنجزاتنا وسنواصل مسريتنا بخطى 
واثقة نحو تقديم تجربة مرصفّية أكرث تطّوراً 
وأماناً وسهولة. وال شك بأّن هذه الجائزة تأيت 
تكرمياً لقيمنا املتأصلة فينا والنابعة من كوننا 
«أصحــاب وجهــة محــددة»، و‘مبتكرون’، 
و‘نســاند اآلخرين’، و‘نعمــل وفق مبادىء 
ثابتة’. كام يؤكد هذا الفوز عىل مدى التزامنا 
وجهودنــا عىل كافــة املســتويات الوظيفّية 
للمســاهمة يف إيجاد مســتقبل أكرث إرشاقاً 

لقطــاع الصريفة اإلســالمّية يف ُعــامن. وقال 
عارف الزعايب، القائم بأعامل رئيس الخدمات 
املرصفيــة املرصفية لألفراد يف بنك نزوى: تأيت 
الجائزة مبثابــة تأكيٍد عىل مــدى نجاحنا يف 
تقديم خدمــاٍت ومنتجاٍت تفــوق توقعات 
زبائننا وعىل نحٍو مســتدام. كام أّنها ستكون 
حافــزاً لنــا لالرتقــاء بأدائنا واالســتمرار يف 
جهودنا لتوســيع محفظة خدماتنا ومنتجاتنا 
املبتكرة لتلبيــة جميع احتياجات زبائننا من 

األفراد مبا يفي مبتطلبات الحياة العرصية. 

مسقط – الرؤية 
دشنت مؤسســة رؤية الشباب النسخة الثانية من 
برنامــج الوعي املايل «بيســة» بعــد النجاح الكبري 
الذي شهده الربنامج يف نسخته األوىل. ويأيت تقديم 
الربنامج ضمن برنامج االســتثامر االجتامعي لرشكة 
يب. يب. ُعــامن التي ميثل مواصلتهــا لدعم الربنامج 
تأكيــداً عــىل التــزام الرشكة باملســاهمة يف صقل 
مهارات اإلدارة املالية لدى الشــباب، وترسيخ فهم 
أعمــق لديهــم ملتطلبــات اإلدارة املاليــة الفاعلة 
وآلياتها. وتمَّ توســيع النطاق األصيل للربنامج هذا 
العام ليشــمل الباحثني عن عمل واملوظفني الجدد 
بدالً مــن الرتكيز عىل طالب الكليــات والجامعات 
فقــط. وقالــت شمســة بنــت أحمــد الرواحية، 
مســؤولة برامج االســتثامر االجتامعــي برشكة يب. 
يب. ُعــامن:  ندرك أهمية تزويد الشــباب بالقواعد 
املالية األساســية التي ُتعينهم عــىل اتخاذ قرارات 
مالية سليمة، ولذلك نسعى إىل رفع مستوى الوعي 
املايل لدى الشباب، وإثراء معرفتهم يف هذا املجال. 
ويغطي الربنامج الذي ُترشف عليه وتديره مؤسسة 
إنجاز ُعامن، الرشيك التنفيذي لربنامج االســتثامر 
االجتامعي، موضوعات أساســية حــول التخطيط 
املــايل، وإدارة املدخرات واملوارد املالية.   وأضافت 
الرواحية: عملنا إىل جنب مؤسســة رؤية الشــباب 
لتطوير الربنامج استنادا إىل معطيات العام املايض، 
ومالحظات الطالب، ومن خالل االستعانة بعدٍد من 
الخــرباء يف املجال املايل ومن املؤسســات الصغرية 
واملتوســطة إضافــة إىل بعض من موظفي قســم 

املالية يف رشكة يب. يب ُعامن.

وتتلخص أهداف برنامج بيسة يف توفري األدوات 
واملوارد الالزمــة لتعزيز قدرة الشــباب الُعامين 
عىل اتخاذ قرارات مالية ســليمة؛ ممهداً أمامهم 
الطريق ليصبحــوا مواطنني ذوي وعي اقتصادي 
أكــرب. ويلقى موضوع تعزيــز الوعي املايل لدى 
الشــباب يف الســلطنة اهتامماً مســتمراً ورعاية 
كبــرية وذلــك لضــامن تنميــة الكفــاءات التي 
تســاهم يف النمو االجتامعي واالقتصادي للبلد. 
وقــال إبراهيم بــن حمــد الهنــايئ، اختصايص 
عالقات عامة يف مؤسسة رؤية الشباب: ”نسعى 
مــن خالل الرشاكــة مع رشكــة يب. يب. ُعامن إىل 
اســتدامة هذه املبــادرة باإلضافة إىل اســتدامة 
املهــارات التــي نقدمها للشــباب لتحفيز النمو 

عىل املســتوى الفردي واملجتمعــي. وال تقترص 
االســتفادة من برنامج بيسة عىل املشاركني فقط 
بل متتد لتشــمل الدوائــر املحيطة بهم كأرسهم 
وأصدقائهم، ويجّســد هذا النهج التزام مؤسسة 
رؤية الشــباب بإيجاد مبادرات تحّفز النمو عرب 
تطويــر العنرص البرشي“. وأضــاف: ”رشاكتنا يف 
برنامج االستثامر االجتامعي تتيح ملؤسستنا رفع 
مســتوى مســاهمتها يف التأثري عىل املجتمعات 

املحلية يف السلطنة.
واحتضنت مؤسســة رؤية الشباب أكرث من ٧٥٠ 
مشــاركاً يف برنامج بيســة يف عامــه األول يف كل 
من مســقط، والربميي، ونــزوى، وعربي، وصور، 

وصحار، وصاللة باإلضافة إىل الرستاق.

مسقط – الرؤية 
نّظـم معهــد تاول للمعرفــة برنامجا تدريبيا 
مكثفــا يف مجــال الرعايــة الصحيــة الخاصة 
عىل مدى ٥ أيــام متتالية، حرضه ٣٥٠ متدربا 
ومتدربــة من أطبــاء وممرضني ومســعفني، 
وذلــك مبقــر املعهــد بالرميس، وبلــغ عدد 
املؤسسات الصحية الخاصة التي شاركت هذا 
الربنامج ما يقارب ٧٦ مؤسسة خاصة، محققا 

بذلك نجاحا كبريا بكل املقاييس . 
وجــاء الربنامج تحــت إرشاف عــيل بن عبد 
الحســني بن شــعبان اللــوايت رئيس شــؤون 
الرشكة مبجموعة تاول، ومن خالل التنســيق 
املســبق بني معهــد تــاول للمعرفــة ووزارة 
الصحــة ممثلة باملديرية العامة للمؤسســات 
الصحية الخاصة لتنفيذ هذه املبادرة املشرتكة 
بــني الطرفني لتقديم سلســلة مــن الدورات 
التدريبيــة حــول املعايري الصحيــة املطلوبة 
وامللزمــة ملقدمــي خدمات الرعايــة الصحية 
بالقطاع الخاص والتي ســتصبح ملزمة لكافة 
املؤسسات الصحية الخاصة بحلول شهر يناير 
٢٠١٧م .  وقدم معهــد تاول للمعرفة دورتني 
تدريبيتــني جــاءت األوىل يف مجال التحكم يف 
منع انتشار األوبئة والثانية يف مجال مكافحة 
الحريق والصحة والســالمة، وستجري تقديم 
الــدورات التدريبية لجميع مقدمي الخدمات 
الصحية مبحافظة مســقط وتعميمها لتشمل 

املحافظات األخرى خــالل عام ٢٠١٧م. ومن 
ناحية أخرى، فإن أبرز الجهات التي شــاركت 
يف هذا الربنامج: مستشــفى مســقط الخاص، 
مستشــفى الحيــاة الدويل، عيــادة مجموعة 
ســعود بهــوان، اســتري الرفاعــة، ميديدنت، 
مركز األمل الطبــي، مركز أريا الطبي اإليراين، 
مركز بومباي للتشــخيص، يادة الصاغر، املركز 

الفنلنــدي للعيــون، املركــز الــدويل للعيون 
واألذن، مركز القرم الطبي والعيادة الفنلندية 
للعظام. وأعرب مدير عام املؤسسات الصحية 
الخاصــة عن ســعادته بالنجــاح الذي حققه 
الربنامج من خالل التعــاون املثمر بني معهد 
تاول للمعرفة واملديرية العامة للمؤسســات 

الصحية الخاصة.

مسقط –  الرؤية 
افتتح أمــس املعرض الصناعي ُمتعــدد الفئات الذي 
يشــهد عــرض مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات 
واملنتجــات التــي تغطــي ٥ قطاعات مهمــة لتنمية 
االقتصــاد الوطنــي، ويســتمر املعرض حتــى الغد، 
يف مركــز ُعامن للمؤمتــرات واملعــارض الجديد بحي 
العرفان، مســقط. وعىل هامش املعرض يقام ملتقى 
ملــدة يومني يركز عــىل الطاقة املتجــددة وإمدادات 

املياه وحلول الرصف الصحي. 
وافتتح املعــرض معايل الدكتور رشــيد بن الصايف بن 
خميــس الحريبــي املوقر، رئيس مجلــس املناقصات 
وبرفقتــه عــدد من كبار الشــخصيات مــن الجهات 
الحكومية والخاصة. وتنظــم املعرض الرشكة العاملية 

للمعارض واملؤمترات.
ويعــد إنتكس عامن املعــرض الوحيد من نوعه الذي 
يغطــي ٥ قطاعــات إســرتاتيجية واعدة غــري نفطية 
للنمو باالقتصاد، والقطاعات التي يسلط الضوء عليها 
تشمل: أكواتكس عامن الذي يعرض أحدث التقنيات 
يف تحلية املياه ومعالجة مياه الرصف الصحي واملعرض 
يقدم فرصــة حرصية ملقدمي الخدمــات واملنتجات 
لدخول هذا املجال بالســلطنة. أما رينجريكس عامن 
فيســتهدف الهيئــات الحكومية والــرشكات ومراكز 
دراســات سياســات الطاقة، هذا الحدث الفريد من 
نوعه يستكشف الفرص لتنمية الطاقة املتجددة سواء 
الطاقة الشمســية، والرياح والكتلة الحيوية والطاقة 

الحرارية وغريها من املوارد املستدامة. 
ويعد إيلتكــس عامن منصة حرصيــة لتوليد الطاقة 

الكهربائية ونقلها وتوزيعها وأيًضا املعدات الكهربائية. 
إيلتكس عامن يتيح فرصة األوىل من نوعها للرشكات 
لفهــم االحتياجات املتغــرية واملتنوعة لهــذا القطاع 
بالسلطنة.  أما معرض املضخات والصاممات فيجمع 
املصنعني، والتجار واملوزعني اإلقليميني والعامليني معاً 
لعرض أجدد املنتجات واتجاهات السوق، والتقنيات 
واالبتــكارات العلميــة ذات الصلــة يف الســلطنة يف 
مجــال النفــط والغــاز، والتكريــر، والبرتوكيامويات 
وتجهيز ومعالجة مياه الرصف الصحي واملستحرضات 
الدوائيــة وقطاعــات الكهرباء وغريها. ويســتهدف 
متكس عامن الصناعات التحويلة ويسلط الضوء عىل 
االتجاهات العاملية لتصنيع اآلالت واملعدات املتطورة 

واالبتكارات يف هذا املجال. 

وتغطــي القطاعات الخمســة أكرث مــن ١٥٠ عالمة 
تجارية رائــدة يف عامل املنتجــات والخدمات ومتثلها 
مجموعــة من الرشكات املحليــة واإلقليمية والدولية 
حريصة عىل توســيع وجودها بالســلطنة ويف تنويع 
االقتصاد يف الســلطنة.  وبالنظــر إىل الفرص التجارية 
التــي يطلقها املعرض، تلقى املعرض الدعم ملا له من 
أهمية مــن مختلف الجهــات والهيئــات الحكومية 
متمثلــة يف وزارة التجــارة والصناعــة والهيئة العامة 
للمؤسســات الصغرية واملتوســطة (ريــادة)، وغرفة 
تجــارة وصناعة عامن، واملؤسســة العامــة للمناطق 
الصناعية، وبلدية مســقط، وتجارة واستثامر اململكة 
املتحدة، والغرفة النمساوية واألملانية للتجارة وغريها 

من الجهات من مختلف جهات العامل. 
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ؤية  مسقط - الرُّ
يتواصل بنجاح العرض الرتويجي عىل بطاقات 
الخصم املبارش من بنك مســقط؛ حيث يشهد 
العرض إقبــاَل الزبائن؛ وذلك لالســتفادة من 
الجوائز النقدية التــي يقدمها، وميكن لزبائن 
البنك عند اســتخدام بطاقات الخصم املبارش 
أثناء التســوق والــرشاء أو انجــاز املعامالت 
املختلفة أو الرشاء عرب اإلنرتنت بقيمة إجاملية 
٢٥ ريــاال الدخول يف الســحوبات الشــهرية 
والفــوز بالجوائز القيمة، أو التســوق كل مرة 
بقيمة خمس رياالت فــام فوق بحيث يكون 
املجمــوع ٢٥ رياال؛ وبالتــايل ميكنك أن تكون 
أحــد الفائزين من بني ٣٠ فائزاً ســيحصل كل 
فائز عــىل ١٠٠ ريال عامين. وقــد بدأ العرض 
يف سبتمرب ٢٠١٦ ويستمر حتى نهاية ديسمرب 

الحايل.
ويأيت إطــالق العرض ضمن إســرتاتيجية بنك 
مسقط يف مجال تقديم عروض خاصة لزبائن 
ومســتخدمي بطاقات بنك مســقط بشــكل 
عــام وبطاقات الخصم املبارش بشــكل خاص، 

والتــي تقدم لهم قيمة مضافة، كام يأيت ضمن 
خطة البنك لطــرح العروض الرتويجية بهدف 
تعزيــز الدفــع االلكــرتوين بالســلطنة؛ حيث 
ســبق وأْن قدم البنك عــروض ترويجية خالل 
الفــرتة املاضية؛ وذلك بالتعــاون مع عدد من 
املؤسســات والــرشكات واملواقــع اإللكرتونية 
املختلفة. ويعد جميع حاميل بطاقات الخصم 
املبــارش مؤهلني للمشــاركة يف هــذا العرض 
الرتويجــي وكلــام اشــرتى الزبون واســتخدم 
البطاقات البنكية بدال من استخدام النقد كلام 
ضاعف الزبون الفرصة للفوز بالجوائز املثرية.

وعربَّ أمجد اللوايت مساعد مدير عام البطاقات 
واألعامل املرصفية اإللكرتونية ببنك مســقط، 
عن ســعادته بنجــاح العرض واقبــال الزبائن 
عىل اســتخدام بطاقات الخصــم املبارش بدل 
استخدام النقد أثناء الرشاء والتسوق أو انجاز 
املعامالت، كام ُيسهم العرض يف تعزيز مفهوم 
الدفع اإللكرتوين بني أفراد املجتمع. مضيفاً بأنَّ 
بنك مسقط رائد يف تقديم مثل هذه العروض 
املثرية التي تقــدم مزايا وقيمة مضافة. مؤكدا 
اســتمرار بنك مســقط يف هذا النهج وإعطاء 

الفــرص للزبائــن يف التمتــع بتجربة مرصفية 
فريــدة خاصة عند اســتخدام البطاقات 
البنكيــة أثنــاء التســوق والــرشاء عــرب 
اإلنرتنــت والذي أصبح أكــرث أماناً بفضل 

التقنيات الحديثة التي يستخدمها البنك.
وتتميــز بطاقات الخصــم املبــارش الجديدة 
مبواصفات عاليــة وبتقنية الرشيحــة والرقم 
الــرسي، والتــي تحقــق أعــىل مســتوى من 

األمان والحامية، كام تحظــى بإقبال كبري من 
قبل الزبائن وذلك لالســتفادة من التسهيالت 
والخدمــات املرصفيــة التي تقدمهــا البطاقة 
وعىل الخصومات املثرية التي يتم اإلعالن عنها 
بــني فرتة وأخرى؛ وذلك بالتنســيق مع املراكز 
واملحالت التجارية املنترشة يف السلطنة، والتي 
يحصل عليها الزبائن عند اســتخدام بطاقات 
الخصــم املبــارش أثناء التســوق والــرشاء يف 
املراكــز التجارية واملقاهــي واملطاعم، إضافة 
إىل االستفادة من العروض املثرية التي يطلقها 
البنك بني فرتة وأخرى؛ من بينها: العرض الذي 
ال يزال مُيثل فرصة ســانحة أمام الزبائن للفوز 
بالجوائــز الشــهرية. وقد َنَجــح البنك -خالل 
الفرتة املاضية- يف توزيع أكرث من مليون بطاقة 
خصم مبارش جديدة عىل الزبائن ويواصل بنك 
مسقط توزيع مزيد من هذه البطاقات خالل 

الفرتة املقبلة.
وكان بنك مســقط قد أصدر بطاقات الخصم 
املبارش الجديدة خالل الفــرتة املاضية بهدف 
مواكبــة املســتجدات والتطــورات املوجودة 
يف االعامل املرصفيــة اإللكرتونية واســتخدام 

التقنيــات الحديثــة لتعزيــز مجــاالت األمن 
والحاميــة لهــذه البطاقات التي تشــهد منوا 
كبــريا وإقباال عىل اســتخدامها من قبل زبائن 
البنك والجمهور بشــكل عام. وتتميز بطاقات 
الخصم املبارش الجديدة ذات الرشيحة والرقم 
الرسي بالعديد من املواصفات واملميزات؛ من 
أهمهــا أنها تعد الطريقة األكــرث أماناً للدفع؛ 
إذ إنــه ومــع كل تحويل أو عمليــة دفع يتم 
فيها اســتخدام الرقم الرسي الشخيص الخاص 
بالزبون، وهو ما يجعــل البطاقة محمية أكرث 
أثناء استعاملها كام تستخدم يف البطاقة تقنية 
أكرث ذكاًء حيث تكون جميع معلومات الزبون 
مشــفرة عىل البطاقة وذلــك بفضل الرشيحة 
املستخدمة يف البطاقات الجديدة كذلك ميكن 
اســتخدام البطاقة لدفع قيمة كل املشرتيات 
اليوميــة حيث يتم قبولها يف ماليني من منافذ 
البيع واجهزة الرصاف االيل يف كافة انحاء العامل 
ويف العديــد من املحــالت واملراكــز واملواقع 
عىل مســتوى العامل ويف مختلف املؤسســات 
الحكومية كــام تتميز بالرسعة والســهولة يف 

عملية الدفع.

ؤية مسقط - الرُّ
أْطَلق الطــريان الُعــامين -الناقل الوطني للســلطنة- 
تخفيضات عىل أســعار تذاكر الرحالت الدولية بواقع 
٥٠٪. ويبــدأ عرض التخفيض خــالل الفرتة بني ٤ و١٠ 
ديسمرب وتســتمر فرتة الســفر من ١ يناير وحتى ٣٠ 
ســبتمر ٢٠١٧. وتزامنا مــع برنامج الطــريان الُعامين 
التوســعي الطموح عىل مســتوى األســطول وشــبكة 
خطوطــه الجويــة الحالية طــرح التخفيض ليشــمل 
خيارات واســعة من وجهات الســفر الدولية. يســري 
الطــريان الُعامين رحالتــه حالياً إىل وجهــات متعددة 
يف آســيا وأوروبا والرشق األوســط، إضافة إىل شــامل 
وجنــوب إفريقيــا. واعتباراً مــن تاريخ ٩ ديســمرب، 
ــن الناقل الوطني للســلطنة خدماتــه الجوية  سيدشِّ
إىل مدينــة جوانزوا أوىل وجهاتــه يف جمهورية الصني 
الشــعبية؛ األمر الذي يعكس بوضوح اســتمرار توسع 
الرشكة يف األســواق املزدهرة.ويزمــع الطريان الُعامين 
تدشــني خدمة جديدة إىل بريطانيا عرب تســيري رحلة 
يومية بني كل من مدينة مانشسرت والعاصمة الُعامنية 
مســقط اعتباراً من ١ مايو ٢٠١٧، وذلك عقب تدشني 
الناقــل الوطني مؤخــراً رحلتني يوميتني بني مســقط 
والعاصمــة الربيطانيــة لندن. وقــال عبدالرحمن بن 
حارث البوسعيدي رئيس الشــؤون التجارية بالطريان 
الُعــامين: إنَّ إطالق عرض التخفيضات الدويل هذا يأيت 
مبثابــة أحد الســبل املؤاتية ملكافأة والء املســافرين، 
ويلتزم الطريان الُعامين يف مواصلة جهوده الرامية نحو 
تقديم خدماته الحائزة عىل جوائز عاملية التي تســود 
كل تفصيل تجربة الســفر عىل مــنت رحالتنا الجوية. 
وعليــه، يرسنا اإلعالن عن تقديــم تخفضيات ضخمة 
لعمالئنا األعزاء للســفر إىل مختلــف الوجهات ضمن 
شــبكة خطوطنا مطردة النمو؛ إذ نضع عمالئنا األعزاء 
دامئاً يف ســلم األولويات عند اتخاذ القرارات، آملني أن 

متثل هذه التخفيضات الدولية حافزاً أكرب للسفر معنا.
ويعمــل الطريان الُعامين عىل تحقيق التميز يف تقديم 
الخدمــات واملنتجات، متخض عنه نيل الناقل الوطني 
مؤخــراً جوائز مرموقًة مبا فيهــا تكرميه بلقب األفضل 
عن فئة درجة رجال األعــامل ولقب األفضل عن فئة 
الدرجــة الســياحية يف الرشق األوســط، ضمن حفل 
توزيع الجوائز العاملية ٢٠١٦، إضافة إىل جوائز أخرى 
شملت لقب األفضل يف فئة درجة رجال األعامل ٢٠١٥ 
خالل حفل جوائز السفر لوجهات األعامل، عالوة عىل 
تحقيق لقــب أفضل رشكة طــريان يف أوروبا والرشق 
األوسط وإفريقيا يف حفل توزيع جوائز السبعة نجوم 
للضيافة الفاخــرة ٢٠١٦، والذي أقيم يف مدينة ماربيا 
اإلســبانية. كام حقق الطــريان الُعامين مؤخــراً لقب 

أفضل ناقل جوي للعام ٢٠١٦ واملعلن عنه يف االجتامع 
الســنوي ملجلس بعثــة الحج الربيطانيــة، ذلك نظري 
نشــاط الناقل الوطني الفاعل يف ســوق رحالت الحج 
والعمــرة خالل عــام ٢٠١٦.ويأيت عــرض التخفيضات 
الدولية كأحــدث مبادرات الطــريان الُعامين لتعكس 
إلتزام الناقل الوطني تجاه والء مســافريه، إىل جانب 
مبادرة أخــرى لتقديرهم هــي برنامــج مكافأة والء 
املسافرين الدامئني السندباد. ويوفر الربنامج امتيازات 
حرصية للمســافرين عىل منت الطــريان العامين حيث 
يتيح لألعضاء اكتســاب األميال عن كل رحلة يقومون 
بها مــع الطريان العامين والناقــالت الجوية الرشيكة، 
أو عنــد رشائهم منتجات وخدمات رشكاء الربنامج من 

الفنادق ورشكات تأجري املركبات وغريها.

ؤية  مسقط - الرُّ
يلتــزم بنك صحــار بتقديم خدمــات تتمتَّع 
بأعــىل مســتويات األمــان املمكنــة لزبائنه 
الكرام، ويرتجم تدشني بطاقات التميز للخصم 
املبــارش الجديدة، واملــزودة مبيزة «الرشيحة 
الذكيــة والرقم الرسي» هــذا االلتزام؛ حيث 
تعزز امليزة الجديدة مستويات األمان وُتسهم 
يف تحسني تجربة الزبائن. ويدعو البنك زبائنه 
الكــرام الذين مل يســتبدلوا بطاقاتهم الحالية 
حتى اآلن إىل زيارة أقرب فرع لهم من فروع 
بنك صحار الســتبدالها ببطاقــات ”الرشيحة 
الذكيــة والرقم الــرسي“ الجديــدة واملتاحة 
لزبائن البنــك يف جميع فروعه املنترشة حول 
أنحاء السلطنة، وتوفر لهم البطاقات الجديدة 
االســتمتاع بأفضل التقنيات وأعىل مستويات 

األمان لبطاقات الخصم املبارش.
وقــال خميس بن مســعود الرحبي مســاعد 
مديــر عــام أول الفــروع ورئيــس التجزئــة 
املرصفيــة بالوكالة لدى بنك صحــار، إنَّ أمن 
وسالمة املعامالت املرصفية لزبائننا، والحفاظ 
عــىل رسية بياناتهــم الشــخصية واحدة من 
أهــم أولوياتنا، وتســاعدنا تقنيــة الرشيحة 
الذكيــة عــىل تحقيق هذا األمــر؛ إذ ثبت أن 
هذه التقنيات توفر مستواى عاليا من األمان، 
وعليــه يســتطيع زبائننــا الكرام اســتخدام 
بطاقاتهــم الجديــدة بثقة إلجــراء عمليات 
الــرشاء اإللكرتونيــة محليــاً وعامليــاً بفضل 
مســتويات األمان املتقدمة التي يوفرها نظام 
الرشيحــة اإللكرتونية الجديــد، كام أن تقنية 
«الرشيحة الذكية والرقم الرسي» تنسجم مع 

الجهود الرسمية لتفعيل الحكومة اإللكرتونية 
والتي ستوقف اســتخدام البطاقات املرصفية 

العاملة بالتقنية السابقة.
وُيشار إىل أنَّ بطاقات التميز للخصم املبارش 
واملــزودة بـ“الرشيحة الذكية والرقم الرسي“ 
قد تم البــدء بتوزيعها للزبائــن هذا العام، 
ويتم اســتبدال البطاقات القدمية بالبطاقات 
الجديدة، كام يدعو بنك صحار زبائنه حاميل 
البطاقات املمغنطة القدمية لزيارة أقرب فرع 
من فروع البنك الســتبدالها مبارشة ببطاقات 
”الرشيحــة الذكية والرقم الــرسي“. وأضاف 
بأنَّ اســتبدال البطاقة القدمية بالجديدة لن 
يتطلب مــن زبائننا الكــرام االنتظار مطوالً 
وذلــك بفضــل نظــام ”اإلصــدار الفــوري“ 
الجديد، حيث سيتم إصدار البطاقة مبارشة، 
وبإمكان زبائننا الكــرام اختيار الرقم الرسي 
الخــاص يف ذات الوقت بدالً من القيام بذلك 
الحقــاً، ما يضيف املزيد مــن الراحة لزبائننا 

الكرام. ويحق لكل زبون يقوم بفتح حساب 
لدى بنك صحار الحصول عىل بطاقات التميز 
للخصم املبارش؛ حيث ميكنه استخدام بطاقة 
فيــزا للخصم املبارش للســحوبات النقدية يف 
عــامن، ويف جميــع أنحاء العــامل يف أكرث من 
٢٫٥ مليــون جهــاز رصاف آيل، و٤٠ مليــون 
مــن املواقــع التجارية حيث تقبــل بطاقات 
فيــزا إلكرتون. كام أنهــا تتميز مبجموعة من 
املزايا الحرصية كحد السحب النقدي األعىل 
إىل جانــب حد املشــرتيات املرتفــع، إضافة 
إىل سلســلة مــن املزايا الرائعة التي تشــمل 
خدمات السفر واملطاعم والتسوق وخدمات 
الحياة العرصية، إضافة إىل الحامية البالتينية 

واملساعدة يف حاالت الطوارئ.
ويقــدم بنك صحــار لزبائنــه مجموعة من 
بطاقات التميــز االئتامنية، بدءاً من بطاقات 
التميــز االئتامنية الكالســيكية، وصــوًال إىل 
الحرصيــة للغايــة بطاقــة التميــز املاســية 
االئتامنيــة انفينيــت. حيــث توفــر هــذه 
املجموعــة من بطاقــات التميــز االئتامنية 
العديد مــن املزايا اإلضافيــة ألصحابها مثل 
تأمــني الســفر، وحاميــة املشــرتيات، وحق 
إســرتجاع أي التزامــات عــىل البطاقــة عند 
فقدانها، ونظام األولوية للعبور بقاعات كبار 
الشــخصيات يف املطارات، فضًال عن التسوق 
اإللكــرتوين اآلمن من خالل فيــزا، إضافة إىل 
عدد مــن املزايا اإلضافية، علــاًم أن بطاقات 
بنك صحــار االئتامنيــة صالحة لالســتخدام 
للدفــع يف جميــع أنحــاء العــامل، وميكــن 
استخدامها للسحب النقدي عرب أكرث من ٢٫٥ 

مليون جهاز للرصف اآليل عاملياً.

ؤية  مسقط - الرُّ
كشــفْت ُعامنتل -رشكــة االتصــاالت الرائدة 
يف الســلطنة- عن عرضها الجديد للمشــرتكني 
الحاليــني والجــدد يف باقــات «باقتــي» آجلة 
الدفــع، ومينــح العرض الجديد الذي يســتمر 
حتى ٤ مــارس املقبل، ُمشــرتيك باقتي بيانات 
مضاعفــة إىل جانب اســتخدام مجاين لتطبيق 

واتساب شهريا ملدة ١٢ شهر.
وقــال هيثم بــن عبداللــه الخــرويص نائب 
الرئيــس التنفيــذي لوحدة مشــرتيك التجزئة 
بعامنتــل: يف الوقت الــذي أصبح فيه االتصال 
بشــبكة اإلنرتنت أحد أساسيات الحياة ملعظم 
مســتخدمي االتصــاالت املتنقلــة، فضًال عن 
الدور الكبري لخدمات النطاق العريض يف بناء 
االقتصاد واملجتمع القامئــني عىل املعرفة، يأيت 
تصميم العروض التــي تقدمها عامنتل بهدف 
إتاحة الفرصة أمام املشرتكني لالستفادة بشكل 
أكــرب مــن االتصــال باإلنرتنــت دون تكاليف 
إضافية، يف ترجمة مبارشة إلسرتاتيجية الرشكة 
٣٫٠ القامئــة عىل تجــاوز توقعات املشــرتكني 
وتعزيــز فرص التحــول اإللكــرتوين للمجتمع 
املحيل. وأضاف الخرويص بأنَّ ”عامنتل“ تلتزم 
بتوفري أفضل قيمة ممكنة ملشرتكيها يف باقاتها 
التي تتســم باملرونة، وهو ما نطمح لتحقيقه 
مــع عرض باقتي الذي يســتمر لثالثة أشــهر، 

فمن خالل هذا العرض نقدم ملشرتكينا بيانات 
مضاعفــة، عالوة عىل بيانــات إضافية مجانية 
لتطبيــق الواتســاب، ليس ذلك فحســب بل 
سيستمتع املشــرتكني خالل فرتة العرض بهذه 
الفوائــد اإلضافية ملدة عام كامــل من تاريخ 
اشــرتاكهم يف العرض، ويشــمل ذلك مشــرتيك 

باقتي الجدد قبل ٤ مارس ٢٠١٧.
ووفقــا لهذا العرض يحصل مشــرتيك ”باقتي“ 
الصغــرية عــىل ٢٥٠ دقيقــة مــن املكاملــات 
املحلية إضافــة إىل ١ جيجابايت من البيانات 
و١ جيجابايــت للواتســاب بقيمــة ٩ رياالت 
عامنية فقط، يف حني يحصل مشرتيك ”باقتي“ 

املتوســطة عــىل ٦٥٠ دقيقــة مــن املكاملات 
املحليــة و٤ جيجابايــت مــن البيانــات و٢ 
جيجابايت للواتســاب بقيمة ١٩ رياال عامنيا 
فقط، أما بالنســبة ملشــرتيك ”باقتــي“ الكبرية 
فيحصلــون عىل ١٫١٥٠ دقيقة مــن املكاملات 
املحليــة، و٦ جيجابايــت مــن البيانــات و٣ 
جيجابايت للواتســاب بقيمة ٢٩ رياال عامنيا 
فقط، عالوة عىل ذلك يحصل مشرتيك ”باقتي“ 
الكــربى عــىل ١٫٨٥٠ دقيقــة مــن املكاملات 
املحليــة، و١٠ جيجابايــت مــن البيانات و٤ 
جيجابايت للواتســاب بقيمة ٣٩ رياال عامنيا 

فقط.

ؤية  مسقط - الرُّ
َعَقدْت الكليــة الحديثة للتجــارة والعلوم، ندوة 
وجلسة نقاشية حول املشاريع املستقبلية للسلطنة 
يف مجال النقل والخدمات اللوجستية، وذلك عىل 
هامش احتفالها بالعيد الوطني السادس واألربعني 
املجيد. وكان ضيف الرشف واملتحدث الرئييس يف 
النــدوة وارث الخرويص املدير التنفيذي ملجموعة 
الصفــوة -مجموعة األعامل التجارية الرائدة ذات 
املصالح املتنوعة يف مجال الخدمات اللوجســتية 

وإدارة املرافق والخدمات االستشارية- الذي حث 
الطالب عىل رضورة تأهيل أنفســهم الستكشــاف 
الفرص العديدة التي تقدمها الخدمات اللوجستية 

وقطاع النقل.
وتبادل الطــالب مع الخرويص النقاش حول البنية 
األساســية التي أنشــأتها الســلطنة طــوال عقود 
النهضــة املباركة، والتي تؤهلها ألخــذ الريادة يف 
هذا القطاع الواعد، ومن ثم عاش الطالب لحظات 
مليئة بالحامســة الوطنية مع اإلشادة والثناء عىل 
صاحب الجاللة الســلطان والتطور امللحوظ الذي 

تم تحقيقه يف السلطنة تحت ظل القيادة الرشيدة 
لجاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم -حفظه 

الله ورعاه. 
وبــدأ احتفال الكلية -الذي نظمه مجلس الطالب 
بالتعــاون مع إدارة الكلية- مبســرية شــارك فيها 
العديــد من الطــالب والطالبات وأعضــاء الهيئة 
األكادمييــة وغريهم من املوظفــني. كام تضمنت 
فعاليــات الحفل مشــاركة الشــاعر العامين خالد 
الفــاريس، وإطالق مبــادرة لتشــجيع القراءة بني 

الشباب تستمر ألسبوع كامل. 

ؤية  مسقط - الرُّ
أطلقْت «أصبــاغ برجر»، ُمؤخراً، حملة بعنوان 
«ألــوان عربيــة»، وهــي حملة توعويــة ثرية 
ضمن برامج املســؤولية االجتامعيــة للرشكة، 
وتهدف من خاللها لتســليط الضوء عىل جامل 
املنطقة وُعمــق عالقاتها فيام هو أعمق وأبعد 
مــن الحدود. وقد جاءْت الحملــة ُمتزامنة مع 
ُمبادرة األمم املتحدة التي أعلنت فيها أنَّ العام 
٢٠١٦ هو ”عام السفر للجميع لتحسني إمكانية 

التواصل العاملي».
ــد العالقة  ــن الحملة رسدا حكائيا ُيجسِّ وتتضمَّ
اإلنســانية الجميلة بني جد وحفيدته العمياء، 
التي يحاول فيها الجد فك األلوان لها من خالل 
العواطف الجياشــة التي تســتوعبها الحفيدة، 
وتســاعدها عىل مواجهة التحديــات الحياتية؛ 
حيث يستخدم الجد األلوان ليعمق ويقوي من 
مفاهيــم الدفء والحب العائيل إىل ما ال نهاية 
وبدون غلظة، وميكن للفتاة أن تستوعب كافة 
هذه الجوانب واملفاهيم عرب تحســس األلوان 
التي تشــعر بها دون أن تراهــا، وذلك للتأكيد 

عىل قدرة املكفوفني عىل اإلحساس باأللوان.
وتشــتمُل الحملة عىل سلســلة مــن ١٢ فيلاًم 
ــد رحلة االثنــني معــاً يف منطقة  قصــرياً تجسِّ
الرشق األوسط، لتعكس جامل ومعامل املنطقة 
ومناظرها الجغرافية الطبيعية شاملًة الصحاري 
واألودية والخريان والشواطئ الساحرة يف هذه 

املنطقة الخالبة.
ويقــول «يب.يك.راج» مدير عــام «أصباغ 
برجر-ُعامن» إنَّ أصباغ برجر تجســد كل 

مــا يتعلــق باأللــوان وجاملياتها، يف حني 
أن هذه الحملة التوعوية تشــكل خليطا 
مــن املحــاور والعواطــف واملناظر التي 
تجسد منسوج الثقافة والتقاليد واملناظر 
الطبيعيــة الخالــدة يف منطقــة الــرشق 
األوســط، كــام تتضمــن الحملة رســالة 
اجتامعية مؤثــرة وكامنة يف كل فيلم من 
أفالمها القصرية، التي تحمل يف مضامينها 
أكرث مــن قصة واحدة، ومــن املؤكد أنَّها 
سُتســهم يف دفع التواصــل والوصول إىل 
تعزيــز العالقــة املتميزة بني اإلنســان يف 

هذه األرض الجميلة وبني تراثه العريق.
وتتواصــل «أصبــاغ برجــر» عــرب هــذا 
املفهــوم املتميز للحملة ضمن مســريتها 

يف استكشــاف ما وراء األلــوان من أبعاد 
الحيــاة  جوانــب  مختلــف  يف  عميقــة 
االجتامعيــة والثقافيــة والطبيعية، وهو 
بالضبط ما تحــاول الرشكة بنــاءه طوال 
الســنوات املاضية، فضال عامَّ تقدمه من 
أطيــاف لونية واســعة النطــاق لخدمة 
جمهورها العريض من املستهلكني؛ حيث 
تقدم هــذه العالمة التجاريــة الرائدة يف 
عامل األصباغ سلســلة واسعة من األصباغ 
والطالءات والقوام اللونية والتشــطيبات 
التي تفوق توقعات املستهلكني، فضال عن 
أنهــا تحافظ يف الوقــت ذاته عىل حامية 
البيئة مع التزامها مبسؤوليتها االجتامعية 

تجاه املجتمعات التي تعمل فيها.
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لندن- رويرتز
قــال محمد باركيندو األمني العام ألوبك أمس 
اإلثنني إّن املنظمة ستجتمع مع منتجي النفط 
مــن خارجها لوضــع اللمســات النهائية عىل 
اتفاق للحد من إنتــاج النفط عاملياً وذلك يف 
العارش من ديسمرب يف فيينا يف أوَّل اجتامع من 

نوعه منذ عام ٢٠٠٢.
وأعلن باركينــدو عن خطة االجتامع يف مؤمتر 
عقــد يف نيودلهي وفقا لنســخة من خطابه. 
وكان مــن املقــرر يف وقــت ســابق أن يعقد 
االجتامع يف موسكو. واتفقت منظمة البلدان 
املصدرة للبرتول األســبوع املايض عىل خفض 
اإلنتــاج بنحــو ١٫٢ مليون برميــل يوميا بدءا 
من يناير يف مســعى لتقليص وفرة اإلمدادات 
العامليــة ودعم األســعار. وتأمــل املنظمة أن 
يســاهم املنتجون من خارجها بخفض إضايف 
قــدره ٦٠٠ ألف برميل يوميا. وقالت روســيا 

إنها ســتخفض إنتاجها بنحو ٣٠٠ ألف برميل 
يوميا.

وقال باركيندو يف مؤمتر للطاقة أمس إن أعضاء 
أوبك يستثمرون بقوة لضامن تلبية اإلمدادات 
للطلب العاملي عيل النفط الذي سيواصل عىل 
األرجح االرتفاع بشــكل مطرد.وذكر باركيندو 
للمشــاركني يف مؤمتر رشكــة برتوتيك الهندية 
الكربي بشــأن الطاقة أن آســيا ستلعب دورا 
كبري يف منو الطلب العاملي. وأضاف ” يف الهند 
وحدها من املتوقع أن ينمو الطلب ألكرث من 
عرشة ماليني برميل يوميــا بحلول عام ٢٠٤٠ 
من ٤٫١ مليون برميل يف الوقت الحايل. وتابع 
أن النظرة املستقبلية ألوبك تتوقع بشكل عام 
منو الطلــب العاملي بواقــع ١٧ مليون برميل 
يوميا إىل نحو ١١٠ ماليني برميل يوميا بحلول 
عــام ٢٠٤٠. إىل ذلك، ذكــر املوقع االلكرتوين 
لوزارة النفط اإليرانية (شــانا) أن وزير النفط 
بيجن مندار زنغنه سيشــارك يف االجتامع سعيا 

لوضع اللمســات النهائية عــىل اتفاق لخفض 
إنتــاج النفط. واتفقت أوبك االســبوع املايض 
عىل خفــض اإلنتاج بنحــو ١٫٢ مليون برميل 
يوميــا اعتبارا من ينايــر يف محاولة للحد من 
تخمة اإلمدادات العاملية ودعم أسعار النفط.

كــام قالت وزارة الطاقة يف أذربيجان إن وزير 
الطاقــة ناطق علييــف يخطط لزيــارة فيينا 
للمشاركة يف االجتامع. ومن املتوقع أن تسهم 
الدول غــري األعضاء يف أوبك يف خفض لإلنتاج 
مبقدار ٦٠٠ ألــف برميل يوميا يف إطار اتفاق 
أوســع مع أوبك. ومن املقرر أن يتم التوقيع 
عىل الوثيقة التي تضع اللمسات النهائية عىل 

االتفاق يف العارش من ديسمرب يف فيينا. 
كــام ذكرت وكالــة اإلعالم الروســية نقال عن 
مصــدر أن وزيــر الطاقــة الرويس الكســندر 
نوفاك يعتزم املشــاركة يف محادثات بني أوبك 
واملنتجني من خارجها تعقد يف فيينا يف العارش 

من ديسمرب.
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لندن- رويرتز
فقــد الذهــب أكرث مــن واحــد يف املئة 
أمس اإلثنني متأثرا بارتفاع الدوالر مقابل 
اليــورو وصعــود األســهم األوروبية مع 
تجاهل مســتثمرين املخــاوف إزاء عدم 

االستقرار السيايس يف إيطاليا.
واســتقال رئيس الوزراء اإليطــايل ماتيو 
رينتــيس بعد أن مني بهزمية ســاحقة يف 
اســتفتاء عىل تعديالت دستورية ما أثار 
مخاوف بإجراء انتخابات مبكرة يف ٢٠١٧. 
ونــزل الذهب يف املعامــالت الفورية ما 
يصل إىل ١٫٢ يف املئة ألقل مستوى خالل 
الجلســة عنــد ١١٦٢٫٣٥ دوالر لألوقيــة 

(األونصــة) مقرتبــا من أقل مســتوى يف 
عرشة أشــهر عنــد ١١٦٠٫٣٨ دوالر الذي 
سجله األسبوع املايض وسجل هبوطا ٠٫٩ 

يف املئة إىل ١١٦٦٫٤٧ دوالر 
وفقــد الذهــب يف التعامــالت اآلجلــة 
يف الواليــات املتحــدة ١٠٫٩٠ دوالر إىل 
١١٦٧٫٧٠ دوالر. واقتداء بخسائر الذهب 
انخفضــت الفضــة واحــدا يف املئــة إىل 
١٦٫٥٨ دوالر لألوقيــة بعــد أن ســجلت 
أعىل مســتوى فيام يزيد عن أسبوعني يف 
وقت ســابق من الجلسة. وهبط البالتني 
٠٫٤ يف املئــة إىل ٩٢٤٫٥٠ دوالر لألوقيــة 
وفقد البالديــوم ٠٫٦ يف املئة إىل ٧٢٨٫٩٠ 

دوالر.

لندن- رويرتز
ارتفــع مزيــج برنت الخام فــوق ٥٥ دوالرًا 
للربميل أمس اإلثنني وجرى تداوله عند أعىل 
مستوى يف ١٦ شهرا وسط حالة من التفاؤل 
إزاء احتــامل كبــح التخمة يف الســوق إثر 
اتفاق أعضاء أوبك التاريخي لخفض اإلنتاج 

يف األسبوع املايض.
ومكاســب األمــس تصــل بالزيــادة التي 
بدأت عقــب التوصل التفاق يوم األربعاء 
املــايض إىل ١٩ يف املئــة بالنســبة لخــام 

برنــت وهو األعــىل يف نحو مثانيــة أعوام 
يف حني بلغت مكاســب الخــام األمرييك 
١٦ يف املئــة. وارتفــع مزيــج برنت الخام 
يف التعامــالت اآلجلة ألعىل مســتوى منذ 
السادس من يوليو ٢٠١٥ إىل ٥٥٫٢٠ دوالر 
للربميل. ويف أحدث تعامالت ســجل خام 
دوالر   ٥٥٫٠٨ العاملــي  األورويب  القيــاس 
للربميل مرتفعا ٦٢ ســنتا ما يوازي ١٫١ يف 
املئة. وارتفع خام غرب تكســاس الوسيط 
األمرييك ٥٤ ســنتا ما يوازي واحدا يف املئة 

إىل ٥٢٫٢٢ دوالر للربميل.

القاهرة- الوكاالت
قالت وكالة أنباء الرشق األوســط الرســمية إن 
مرشوع قانــون االســتثامر املرصي الــذي طال 
انتظــاره ويهدف إىل إحياء اقتصاد البالد وجذب 
املســتثمرين األجانــب ســيعرض عــىل مجلس 

الوزراء يف ١٤ ديسمرب.
ووافقــت الحكومــة يف بادئ األمر عــىل قانون 
اســتثامر يف مــارس ٢٠١٥ بهــدف تعزيــز ثقة 
املســتثمرين والقضاء عىل البريوقراطية وتسهيل 
اإلجــراءات للحصــول عــىل تراخيص ملشــاريع 
وجــذب االســتثامر األجنبي. وأجــرت الحكومة 
تعديال عىل القانون قبل عام. ويتزايد االســتثامر 
األجنبي املبارش يف مرص تدريجيا ووصل يف السنة 
املاليــة ٢٠١٥-٢٠١٦ إىل نحــو ٦٫٨٤ مليار دوالر 

ارتفاعا من ٦٫٣٨ مليار دوالر يف العام السابق.
إىل ذلك، أظهر مسح نرشت نتائجه أمس االثنني 
انكامش أنشــطة الرشكات يف مرص يف نوفمرب مع 
تســارع وترية التدهور للشهر الرابع عىل التوايل 
حيث تســبب ضعف الجنيه يف ارتفاع التكاليف 

وأرض باإلنتاج.
وانخفــض مؤرش بنك اإلمارات ديب الوطني مرص 
ملديري مشرتيات القطاع الخاص غري النفطي إىل 

أدىن مســتوى له يف ٤٠ شهرا عند ٤١٫٨ نقطة يف 
نوفمرب، وذلك مقارنة مع ٤٢ يف أكتوبر ومرتاجعا 
بكثري دون مســتوى الخمسني نقطة الفاصل بني 
النمو واالنكــامش. وتخىل البنك املركزي املرصي 
عن ربط الجنيــه املرصي عند ٨٫٨ جنيه للدوالر 
يف الثالث من نوفمرب يف خطوة تهدف إىل جذب 
تدفقات رأس املال والقضاء عىل السوق السوداء 
للنقد األجنبي الذي شــل النظام املرصيف. ونالت 
هذه الخطوة ترحيبا واســعا مــن الرشكات التي 
عانت للحصول عىل الدوالر وسط ضوابط صارمة 
عىل رأس املال وســاعدت مرص يف الحصول عىل 
قرض بقيمة ١٢ مليــار دوالر من صندوق النقد 
الــدويل. لكن منــذ ذلك الحني انخفــض الجنيه 
املــرصي إىل ١٧٫٨ جنيــه مقابل الــدوالر. وقال 
جان بول بيجات باحث اقتصادي أول لدى بنك 
اإلمارات ديب الوطني ”الهبوط املستمر يف نتائج 
املؤرش لشــهر نوفمرب يشــري بوضوح إىل أنه لن 
تكــون هناك أي حلول رسيعــة للتحديات التي 
تواجــه االقتصاد املرصي حتــى بعد اإلعالن عن 
خفض قيمة الجنيه يف بداية الشــهر». وتابع ”يف 
ظل هذه الظروف فمن األهمية مبكان أن تلتزم 
الحكومة املرصية بربنامــج اإلصالح املدعوم من 
قبل صندوق النقد الدويل وذلك بهدف ترســيخ 

ثقة املســتثمرين». وعقب تحرير سعر الرصف 
تلقت مرص الرشيحــة األويل البالغ قيمتها ٢٫٧٥ 
مليــار دوالر من قرض ألجل ثالث ســنوات من 
صندوق النقد الدويل للمســاعدة يف ســد فجوة 
متويلية وتحقيق االستقرار يف سعر العملة. وأظهر 
مؤرش مديرى املشرتيات أن أسعار الرشاء واصلت 
ارتفاعها يف نوفمرب ألعىل مستوى منذ بدء جمع 
البيانــات يف الوقت الذي انخفضــت فيه قيمه 
العملة أمام الــدوالر ورفعت الحكومة أســعار 
الوقود. وانخفض اإلنتاج بشــكل كبري يف نوفمرب 
إىل ٣٦٫٨ نقطــة وذلك بوترية تقل هامشــيا عن 
االنخفاض املســجل يف أكتوبر لكنه يظل واحدا 
من أبرز االنخفاضات منذ بدء جمع البيانات يف 
أبريل ٢٠١١ مع إبراز الرشكات لضعف الظروف 
االقتصادية وارتفاع األســعار ونقص بعض املواد 
الخام. وأظهر املؤرش أيضا أن الطلبيات الجديدة 
انخفضــت إىل ٣٦٫٣ نقطة يف أرسع وترية هبوط 
يف ٣٩ شــهرا ما يرجع بشــكل رئييس إىل ارتفاع 
التضخــم املرتبــط بانخفــاض الجنيــه املرصي 
مقابل الدوالر. ويف ظل ســعي الرشكات إىل كبح 
التكاليف انخفض معدل التوظيف للشهر الثامن 
عــرش عىل التوايل يف نوفمرب إىل ٤٥٫١ مقارنة مع 

٤٦٫٢ يف أكتوبر وفقا ملا أظهرته بيانات املسح.

طوكيو- رويرتز
انخفــض اليــورو أمس اإلثنــني بعــد أن أقر رئيس 
الــوزراء اإليطــايل بهزميته يف اســتفتاء عىل خطته 
إلجــراء إصالحات عىل الدســتور، وقــال إّنه يعتزم 
االســتقالة مام أثار حالة من الضبابية السياســية يف 

منطقة اليورو.
وانخفــض اليــورو مبــا يصــل إىل ١٫٤ يف املئــة إىل 
١٫٠٥٠٥ دوالر لينزل بذلك عن أدين مســتوى بلغه 
يف عام ونصــف العام عند ١٫٠٥١٨ والذي المســه 
الشــهر املــايض ويخترب مســتويات دعم رئيســية 
اســتطاعت العملــة االرتفــاع عنها خــالل العامني 
املاضيني. وتراجع العملة دون أدىن مســتوى بلغته 
ســيدفعها  دوالر   ١٫٠٤٥٧ عنــد   ٢٠١٥ مــارس  يف 
ألدىن مســتويات منــذ أوائل عــام ٢٠١٣ مام يفتح 
املجــال أمامهــا الختبار مســتوى تصل فيــه قيمة 
اليــورو إىل دوالر أي تتعادل قيمتــه مقابل الدوالر 
وهو ســيناريو يعتربه كثري من املتعاملني يف السوق 
احتامال فعليا. وقال كيوســوك سوزويك مدير تداول 
العمالت لدى سوســيتيه جــرنال ”الرتكيز اآلن عىل 
الوضع الســيايس يف إيطاليا عقب استقالة رينتيس. 
إذا مل يتمكــن أحد من تشــكيل حكومة واضطرت 
البالد إىل إجراء انتخابات فإنَّ هذا ســيمثل مخاطر 
حقيقية نزولية عىل األسواق». وانخفض اليورو أكرث 
مــن واحد يف املئة إىل ١١٨٫٧٠ ين قبل أن يســتقر 
عند نحــو ١١٩٫٧٠ ين بينام انخفــض أكرث من ٠٫٧ 

يف املئة إىل ٠٫٨٣١٥ إســرتليني ليسجل أدىن مستوى 
له منذ أواخــر يوليو. وهبط الــدوالر لفرتة وجيزة 
إىل ١١٢٫٨٧ يــن قبل أن يســتقر عند ١١٣٫٥٠ دون 
تغري يذكــر عن مســتوياته يف التعامالت األمريكية 
املتأخرة ليظل دون أعىل مســتوياته يف تسعة أشهر 
ونصف عند ١١٤٫٨٣ والذي المسه األسبوع املايض. 
وانخفض الدوالر يوم الجمعة مع جنى املستثمرين 

لألربــاح بعد مكاســبه األخرية عقــب بيانات قوية 
لكنهــا غري اســتثنائية للوظائــف يف القطاعات غري 
الزراعيــة األمريكيــة يف نوفمرب. مــن ناحية أخرى 
انخفــض الدوالر النيوزيلندي نحو واحد يف املئة إىل 
٠٫٧٠٧٥ دوالر بعــد أن أعلن رئيس الوزراء جون يك 
عن استقالته بشكل مفاجئ. وكان يك قد نال إشادة 

بقيادته االقتصادية بعد األزمة املالية العاملية.

بكني- رويرتز
أظهــرت خطة حكوميــة أمس أن الصني تهــدف إلنتاج 
أربعــة ماليــني طن مــن اإليثانــول بحلول عــام ٢٠٢٠ 
لتضاعف اإلنتاج من املســتوى الحايل رغــم اإلبقاء عىل 
القيود الصارمة عىل اســتخدام الحبوب الغذائية يف إنتاج 

وقود حيوي.
وتنوي أكرب دولة مســتهلكة للطاقة يف العامل زيادة نسبة 
اســتهالك الوقود غري االحفــوري إىل ١٥ يف املئة من ١٢ 
يف املئــة بحلــول نهاية الخطة الخمســية الحالية يف عام 
٢٠٢٠. ورغم التوســع الرسيع يف أنواع أخرى من الطاقة 
املتجــددة مثل الرياح والطاقة الشمســية يف الســنوات 

األخــرية وجدت الصني صعوبــة يف تحقيق هدفها بإنتاج 
طاقة حيوية وسط مخاوف إزاء األمن الغذايئ وقصور يف 

جمع املواد الخام الحيوية مثل أعواد الذرة.
وتنتــج الصني حاليا ٢٫١ مليون طن من اإليثانول ســنويا 
رغم إنها كانت تســتهدف طاقة إنتــاج أربعة ماليني يف 
الخطة الخمســية السابقة التي انتهت يف ٢٠١٥. وأكدت 
الصني عىل هدف أربعة ماليني طن يف الخطة الخمســية 
الجديــدة حتــى عام ٢٠٢٠ التــي نرشتهــا إدارة الطاقة 

الوطنية.
ويقــول محللون إن اإلنتاج ميكن أن يتجاوز املســتهدف 
بســهولة إذا توســع املنتجون يف املنشآت الستغالل ميزة 

وجود مخزونات هائلة من الذرة الرخيصة.

لندن - رويرتز
قال بيجــان مصفر رحامين الرئيــس التنفيذي لرشكة 
دي.إن.أو الرنويجية للنفط والغاز يف مؤمتر بلندن إن 
الرشكة لديها مســتحقات بقيمة مليار دوالر يف شكل 
متأخرات مقابل إنتاج النفــط بحقل طاويك يف إقليم 

كردستان العراق.
وتنتــج دي.إن.أو ١١٥ ألــف برميــل يوميا من حقل 
طــاويك. ويف الســياق، قالــت رشكة جلف كيســتون 
إنهــا تلقت مدفوعــات بقيمة ١٥ مليــون دوالر من 
حكومــة إقليم كردســتان العــراق مقابــل مبيعات 
النفط املخصص للتصدير من حقل شــيخان عن شهر 
سبتمرب ٢٠١٦. وأضافت الرشكة أنه عقب تلقي هذه 
املدفوعات فإّن الســيولة النقدية لديها بلغت ١٠٤٫٥ 

مليون دوالر. 
ويف األثناء، قال أشــتي هورامي وزير املوارد الطبيعة 
يف كردســتان أمس إن املنطقة شبه املستقلة ال تتوقع 

تأثــريا يذكر عىل إنتاجها النفطي من تخفيضات إنتاج 
أوبك التي تم االتفاق عليها يف األسبوع املايض وأبدى 

اســتعدادا للتعــاون مع بغــداد. وأضــاف الوزير يف 
مؤمتــر يف لندن انه مل يتلق من بغــداد أي مقرتحات 
محددة بشــأن خفض اإلنتاج. وقــال ”ال نتوقع تأثريا 
يذكر عىل كردســتان العــراق». ووافــق العراق عىل 
خفــض إنتاجه بواقع ٢٠٠ ألــف برميل يوميا يف إطار 
اتفاق أوسع أبرمته املنظمة األسبوع املايض وهو أّول 
اتفاق بالتنسيق مع منتجني من خارج أوبك منذ عام 
٢٠١١. وأضاف هورامي أن التعاون مع بغداد تحسن 
كثــرياً عىل مدار العام املنرصم ولكنه أضاف أّنه مل يتم 
التوصل بعد إىل اتفاق مع الحكومة املركزية يف بغداد 
بشــأن مدفوعات امليزانية لكردستان يف ٢٠١٧. وتابع 
أن كردستان ســتطرح عطاءات جديدة للتنقيب عن 
النفط والغــاز يف ٢٠ رقعة يف أوائــل ٢٠١٧. وأضاف 
أنه متت إعادة ترســيم حدود جميع مناطق التنقيب 

وجرى االنتهاء من املسح السيزمي ملعظمها.

ميالنو- رويرتز
رجحت كفة مكاسب أسهم الرعاية الصحية والتعدين 
يف أوروبــا أمام تراجع أســهم البنــوك اإليطالية التي 
ترضرت من املخاوف من أن تتعرث جهود التخلص من 

الديون الرديئة مع تجدد حالة عدم اليقني السيايس.
وأعلن رئيس الوزراء اإليطايل ماتيو رنتييس استقالته 
بعــد هزميــة ســاحقة يف اســتفتاء عــىل تعديالت 
دستورية. وارتفع مؤرش ستوكس ٦٠٠ األورويب بنسبة 
١٫٢ يف املئــة متعافياً رسيعــاً من هبوط طفيف عند 
الفتح. وســجل قطاع التعدين أكرب مكاســب بزيادة 

٢٫٣ يف املئــة بفضــل ارتفاع أســعار النحــاس بينام 
صعدت أســهم الرعاية الصحية ١٫٤ يف املئة. ونزلت 
البنــوك اإليطالية ٤٫٢ يف املئة لتصل خســائرها منذ 
بداية العام إىل خمســني يف املئة لتسجل أسوأ أداء يف 
القطاع عىل مســتوى العامل. وهبط سهم بنك مونتي 
دي بايش دي ســيينا مبا يصل إىل سبعة يف املئة بينام 
فقــد بنك أوين كريديت ٤٫٨ يف املئــة. وأثارت نتائج 
اســتفتاء إيطاليا شكوكا بشأن ميض مونتي دي بايش 
قدًما نحو زيادة رضوريــة لرأس املال وقال مورجان 
ستانيل يف مذكرة إن احتامل تقديم الدولة مساعدات 

للبنك يبدو أكرب.
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