
النسخة السادسة

مع العدد.. 
ملحق «املرأة»

www.alroya.om

»FÉ£dG ”ÉM

info@alroya.info

16 صفحة Thursday  23 - March  2017 - issue No (2086)الخميس ٢٤ من جامدى الثانية ١٤٣٨هـ  املوافق ٢٣ مارس ٢٠١٧م - العدد رقم (٢٠٨٦)

مسقط - العامنية
بعث حرضة صاحب الجاللة الســلطان قابوس 
بن ســعيد املعظم- حفظه الله ورعــاه- برقية 
تهنئة إىل فخامة الرئيس الدكتور حســن روحاين 
رئيس الجمهورية اإلســالمية اإليرانية، مبناســبة 
الســنة اإليرانية الجديدة ”عيد النريوز“. أعرب 
جاللة الســلطان املعظم فيها عن خالص تهانيه 
وأطيــب متنياتــه له بوافــر الصحة والســعادة 

وللشعب اإليراين الصديق مبزيد التقدم والنامء.
كــام بعث حــرضة صاحــب الجاللة الســلطان 
قابوس بن ســعيد املعظم - حفظه الله ورعاه- 
برقيــة تهنئة إىل فخامة الرئيس ممنون حســني 
رئيس جمهورية باكســتان اإلســالمية مبناســبة 
العيــد الوطني لبالده. ضّمنها جاللة الســلطان 
املعظم أطيب التهاين وأصدق التمنيات لفخامته 
مبوفور الصحة والســعادة وللشعب الباكستاين 

الصديق باطراد التقدم واالزدهار.

واشنطن - العامنية
شــارك معايل يوســف بن علوي بن عبدالله 
الوزير املســؤول عن الشــؤون الخارجية يف 
اجتــامع وزراء خارجيــة التحالــف العاملي 
ملحاربة تنظيم ”داعش“ اإلرهايب، مبشــاركة 
وزراء خارجيــة ٦٨ دولــة والــذي عقــد يف 

وتــرأس  واشــنطن.  األمريكيــة  العاصمــة 
االجتامع وزيــر الخارجيــة األمرييك ريكس 
تيلرســون الذي أوضح يف كلمة له أّن الهدف 
األول للواليــات املتحــدة يف منطقــة الرشق 
األوســط يتمثل يف هزمية تنظيــم ”داعش“ 
اإلرهــايب. وأّكد وزير الخارجيــة األمرييك أّن 
االجتــامع ناقش اســتمرار مكافحة اإلرهاب 

وجهــود إنفــاذ القانون يف املنطقــة وزيادة 
التعاون االســتخباري، وتبادل املعلومات بني 
الدول والحلفاء، ومواجهة وجود اإلرهاب يف 

الفضاء اإللكرتوين. 
وعــىل هامش االجتامع التقــى معايل الوزير 
املســؤول عن الشــؤون الخارجية مع معايل 
بيرت سيارتو وزير الخارجية والتجارة املجري.

الرؤية - أحمد الجهوري
رفــع املشــاركون يف أعامل مؤمتر ُعامن لالســتثامر 
الســياحي، برقية شــكر وعرفان إىل حرضة صاحب 
الجاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم - حفظه 
اللــه ورعــاه- ُمعربني من خاللها عن أســمى آيات 
الشــكر واالمتنــان ملقــام جاللته الســامي عىل ما 
يوليه جاللته من دعم وتشــجيع مستمرين لقطاع 
الســياحة يف الســلطنة، األمر الذي ساهم يف إنجاح 

أهداف املؤمتر املتمثلة يف تحفيز وجذب مستثمري 
القطاع السياحي لالســتثامر يف األنشطة واملجاالت 
املتنوعة يف الســلطنة. واختتم املشــاركون برقيتهم 
بالدعــاء إىل اللــه العــيل القديــر أن يحفظ جاللة 
السلطان املعظم وميّتعه بوافر الصحة ومتام العافية 
لقيادة السلطنة وشــعبها ملزيد من التقدم والرخاء 
واألمن واألمان. ودعا املؤمتر- يف ختام أعامله أمس- 
إىل االســتفادة مــن اإلمكانيات التنافســية لقطاع 

السياحة يف السلطنة.
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مسقط - الرؤية 
ارتفع عدد املؤمن عليهم النشطني العاملني يف القطاع 
الخــاص داخــل الســلطنة إىل ٢١٥١٢٩ مؤمنا عليه، 
وبإجاميل ٩٤٨٠ حالة تســجيل خــالل العام الجاري، 
فيــام بلغ متوســط األجر الخاضع لالشــرتاك إلجاميل 

املؤمن عليهم النشطني ٦٦٥ رياالً عامنياً. 
وأظهرت آخر اإلحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة 
للتأمينــات االجتامعية بنهاية فربايــر للعام الجاري، 
ارتفــاع عــدد املنشــآت النشــطة املشــمولة بنظام 
التأمينــات االجتامعية إىل ١٦٤٠٤ منشــآت. وتركزت 
أغلبية املؤمن عليهم النشــطني يف الفئة العمرية بني 
٢٦ إىل ٣٠ سنة ومبا نسبته (٢٣,٧) يف املئة من إجاميل 

املؤمن عليهم النشطني.

مسقط - الرؤية 
تعقــد لجنة تحكيــم جائزة الرؤيــة االقتصادية ٢٠١٧ 
مســاء اليوم اجتامًعــا لتحديد املراكــز الفائزة بفئات 
الجائزة يف نسختها السادسة، والتي جرى اإلعالن عنها 
للتنافس منذ يناير املايض.  وتواصل لجنة التحكيم منذ 
إغالق باب التســجيل يف ١٢ مارس أعامل الفرز النهايئ 
للمشــاركات التي تقدمت لفئات الجائزة العرشة التي 
بلغ عددها وفق الفرز األويل ١٧٩ مشاركة. وتضم لجنة 
التحكيم كال من الدكتور أحمد بن محســن الغســاين 
عميد كلية الدراسات املالية واملرصفية، والدكتور نارص 
بن راشد املعويل مدير مركز البحوث اإلنسانية بجامعة 

السلطان قابوس.

مسقط - الرؤية 
ناقشت اللجنة التســيريية لقطاع الصناعات التحويلية 
ضمــن الربنامــج الوطنــي لتعزيز التنويــع االقتصادي 
”تنفيــذ“، أمــس، مبادرة مصنع أغشــية العــزل املايئ 
الحَجــري؛ حيث مــن املتوقع أن يصل إنتــاج املصنع- 
الذي سيتم تنفيذه من قبل رشكة مسقط الدولية للقار 
لألغشــية العازلــة القارية (اإلســفلتية)- إىل حوايل ١٠ 
ماليني م٢ ســنويا، عىل أن يكتمل إنشــاؤه بحلول عام 
٢٠٢٠، وســينتج ١٣ نوًعا مــن املنتجات املرتبطة بهذه 

الصناعة عىل عدة مستويات مختلفة حسب الطلب.
وعقــدت اللجنــة اجتامعهــا الدوري، برئاســة معايل 
الدكتــور عيل بن مســعود الســنيدي وزيــر التجارة 
والصناعــة رئيــس اللجنة. وبحــث االجتامع خطوات 

الهيئة االقتصاديــة الخاصة بالدقم املتعلقة بإجراءات 
الرتاخيــص الالزمة إلنشــاء محطة طاقــة بإنتاج ٥٠٠ 
ميجاوات من الكهرباء، مــع إمكانية أن تعمل بطاقة 
الفحــم بعد إجــراء دراســة الجــدوى االقتصادية أو 
بواســطة الضفائر والطاقــة املتجددة. واســتعرضت 
اللجنــة أيضاً مســتجدات مــرشوع مصنــع الحواف 
”Flanges“ مبنطقــة نــزوى الصناعيــة، والــذي من 
املتوقع االنتهــاء من األعامل اإلنشــائية قريبا. ومّتت 
املوافقــة عىل تقديم الدعم املايل إلنشــاء مركز بحثي 
متطور للصناعات التحويلية، وإنشــاء مصنع لتصميم 
وصناعــة أدوات القطع املعدنيــة والقوالب بالتعاون 
مع جامعة صحار. وشــدد أعضــاء اللجنة عىل رضورة 
األخــذ يف االعتبار نســب التعمني عنــد التوظيف يف 

املشاريع الصناعية.

مسقط - الرؤية 
هبط ســعر نفط ُعامن تســليم شهر مايو 
املقبــل إىل ٤٩٫٧٤ دوالر، حيــث فقــد يف 
تداوالت أمــس ببورصــة ديب للطاقة ١٫١٩ 
دوالر، ونزلت أسعار النفط العاملية إىل أدىن 
مستوى يف ثالثة أشهر، بعدما أظهرت بيانات 
أّن مخزونــات الخام األمريكية ترتفع بوترية 
أرسع من املتوقع مام يكثف الضغوط عىل 
منظمــة البلدان املصدرة للبــرتول ”أوبك“ 
لتمديــد العمل باتفاق خفض اإلنتاج إىل ما 

بعد يونيو.
املنتجــني  وبعــض  أوبــك  التفــاق  وكان 

املســتقلني لتخفيــض اإلنتاج مبقــدار ١٫٨ 
مليــون برميل يوميا يف النصــف األول من 
٢٠١٧ أثــر محدود عىل مخزونــات النفط 
العامليــة املتنامية. وانخفض خــام القياس 
العاملــي مزيــج برنت ٨٢ ســنًتا إىل ٥٠٫١٤ 
دوالر للربميل، بعدما هبط إىل أدىن مستوى 
منذ إعــالن أوبــك خطط تقليــص اإلنتاج 
يف ٣٠ نوفمــرب عنــد ٥٠٫٠٥ دوالر للربميل. 
وجــرى التوصل إىل االتفــاق مع الدول غري 
األعضاء يف أوبك يف ديسمرب. وانخفض الخام 
األمرييك الخفيف ٧٠ سنًتا إىل ٤٧٫٥٤ دوالر 
للربميل متجًها أيًضا صوب أدىن مســتوى يف 

07ثالثة أشهر.
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عواصم - الوكاالت
قتل أربعة أشــخاص عــىل األقل من بينهــم مهاجم 
وضابــط رشطة وأصيــب ما ال يقل عــن ٢٠ آخرين، 
يف هجــوم بقلب العاصمة الربيطانية لندن، عند مقر 
الربملان الربيطاين؛ حيث قاد املهاجم ســيارته وتعمد 
دهس عدد من املارة عند مقرتب جرس ويستمينسرت، 
ومن ثــّم ترجــل ودخل قــرص ويستمينســرت (مقر 
الربملان)، وطعــن رجل الرشطة، فيــام ردت الرشطة 
بإطالق النار عىل املهاجم عند محاولته مهاجمة رجل 

رشطة ثان بسكني.
وقال كبــري ضباط مكافحة اإلرهاب يف بريطانيا مارك 
راويل للصحفيــني ”تــويف أربعة أشــخاص من بينهم 
ضابط الرشطة الذي كان يحمي الربملان ورجل نعتقد 
أّنه املهاجــم الذي أطلق ضابط رشطــة النار عليه“. 
وأعلنت ســلطة النقــل يف لندن إعــادة فتح محطة 
كانينج تاون يف رشق العاصمة، بعد أن كانت أغلقت 
بســبب تحذير أمنــي خارجها مع تشــديد إجراءات 
األمن عقب الهجوم الذي وصفته الرشطة بأنه حادث 
إرهايب. وقال مســؤول حكومــي أورويب إّن املحققني 
الربيطانيني يدرســون احتــامل أن يكون هجوم لندن 
اســتلهم دعاية تنظيــم ”داعــش“. وتضاربت األنباء 
بشــأن املهاجــم، إذ ذكر تقريــر أّن الرشطة ما زالت 
تبحــث عــن املهاجم املشــتبه به يف الهجــوم. وقال 
كريســتوفر هوب مساعد رئيس تحرير صحيفة دييل 
تليجراف عىل تويرت نقال عن مصادر حكومية بارزة إّن 
الرشطة ما زالت تبحث عن أحد شخصني يعتقد أنهام 
نفذا الهجوم. وقال صحفــي هيئة اإلذاعة الربيطانية 
(يب.يب.يس) إّن مــن املعتقد أّن مهاجمني اثنني كانا يف 

مركبة استخدمت يف الهجوم. 
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مسقط - الرؤية
أصدرت معايل الشــيخة عائشــة بنــت خلفان بن 
جمّيل الســيابية رئيســة الهيئة العامة للصناعات 
الحرفيــة حزمــة مــن القــرارات املنظمــة لقطاع 
الصناعات الحرفية؛ حيــث اعتمدت معاليها القرار 
رقم (٢٠١٧/٣٩) بشأن تشكيل لجنة لدراسة طلبات 
تســجيل امللكيــة الفكريــة، ونّصت املــادة األوىل 
من القرار بتشــكيل لجنة مختصة بدراســة طلبات 
تسجيل امللكية الفكرية من الناحية الفنية املتمثلة 
يف الزخارف والرســومات لبعض املنتجات الحرفية. 
بينــام تضّمنت املادة الثانية من القرار اختصاصات 

ومهــام اللجنة املتمثلة يف دراســة الطلبات املحالة 
لها ومعرفة الرأي الفني لتســجيل امللكية الفكرية 
مبختلــف أنــواع ســواء كانــت إيــداع مصنف أو 
طلب عالمــة تجارية أو غريها مــن الطلبات ذات 
العالقــة إضافة إىل قيام اللجنــة بتقديم التوصيات 
املتفقة مــع األنظمة واإلجــراءات املتعبة. كام تّم 
تشكيل فريق إعداد جودة املنتجات الحرفية وفق 
القــرار رقم (٢٠١٧/٤١) والذي ينص عىل تشــكيل 
فريــق بإعداد دليل يعنى مبعايــري جودة املنتجات 
الحرفية الُعامنية كام يختــص الفريق بوضع خطة 
مربمجة تتضمــن مراحل العمل باملــرشوع إضافة 
إىل تنفيــذ زيارات ميدانية ملراكز التدريب واإلنتاج 

الحــريف واملؤسســات ذات العالقــة والتواصل مع 
الــدول الرائدة يف مجــاالت معايري الجودة مع رفع 
تقارير دورية عن ســري عمل الفريق. ويأيت اعتامد 
الهيئة العامة للصناعات الحرفية للقرارات يف إطار 
مواصلة الســعي نحو تطوير األداء املؤسيس املنظم 
للقطــاع الحــريف لالنتقــال به إىل مرحلــة جديدة 
تقوم عىل أســاس الحامية والتجويــد املرتكز عىل 
التطويــر واالبتكار، وستســاهم القرارات بشــكل 
فاعــل يف املحافظة عــىل بيئة عمــل حرفية تتميز 
باإلنتاجية وجذب الكفــاءات املحلية التي تضيف 
لتنوع مكونات القطاع الحريف بم يتناغم مع ثوابت 

حامية الهوية الوطنية للموروثات الحرفية.
عائشة السيابية

مسقط - الرؤية 
يشــارك مجلــس الدولة يف منتــدى الدوحة 
الـ١٧ الذي سيقام يومي ١٤ و١٥ مايو املقبل؛ 
حيث تســّلمت املكرمة الدكتورة سعاد بنت 
محمد بن عيل ســليامن اللواتية نائبة رئيس 
مجلــس الدولة أمــس دعوة للمشــاركة يف 
املنتدى، وذلك خالل اســتقبالها سعادة عيل 
بن فهد الهاجري ســفري دولــة قطر املعتمد 

لدى السلطنة.
وخــالل اللقاء أّكــدت املكرمــة نائبة رئيس 
مجلــس الدولــة عــىل الصــالت التاريخية 
العريقــة وعمــق ومتانة العالقــات األخوية 
الوثيقة التي تربط بني الســلطنة ودولة قطر 
الشــقيقة. وعربت عن تطلعها إىل أن تشــهد 
هــذه العالقات مزيًدا من التطّور والتقدم يف 
كافة املجاالت يف ظــل حرص قياديت البلدين 
عىل دعم وتعزيز هــذه العالقات مبا يحقق 
خري وصالــح الشــعبني الشــقيقني. وأبرزت 
املكرمــة الدكتورة نائبة رئيــس املجلس دور 

مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية يف 
تعزيز وتحقيق التنســيق والتكامل والرتابط 
بــني الــدول األعضــاء يف جميــع املياديــن، 

وتوثيــق الروابــط مبــا يعــود بالخــري عىل 
شــعوبها. وشــكرت املكرّمة اللواتية للقامئني 
عىل املنتدى دعوتهم لها للمشاركة يف دورته 

الســابعة عــرشة، متمنية للمنتــدى تحقيق 
أهدافه املرجوة.

فيام أشــاد سعادة سفري دولة قطر باملستوى 
املتطــور للعالقــات الثنائيــة بــني البلدين 
الشــقيقني يف كافــة املجاالت، مشــريا إىل أّن 
مســتقبل هذه العالقات واعــد باملزيد من 
التقــدم واالزدهــار. ولفــت إىل مرشوعات 
الرشاكة االقتصادية التي يجري حاليا تنفيذها 
بني البلدين الشقيقني. وبني سعاته أن منتدى 
الدوحة الذي يحمل يف دورته السابعة عرشة 
عنوان ”التنمية واالستقرار وقضايا الالجئني“ 
قد أثبت وجوده خالل دوراته السابقة كمنرب 
رائد ملناقشــة القضايا السياسية واالقتصادية 
واإلقليمية والدولية مبشاركة نخبة من رؤساء 
السياسية  الدول والحكومات والشــخصيات 
والدبلوماســّية واإلعالمية وعدد من الباحثني 
واألكادمييني والخرباء واملفكرين وصناع القرار 
ورجال األعــامل وممثيل منظــامت إقليمية 
ودولية وممثــيل املجتمع املدين من مختلف 

أنحاء العامل.

مسقط - الرؤية 
شــارك وفد مجليس الدولة والشــورى يف أعامل املؤمتر 
الرابــع والعرشين لالتحاد الربملــاين العريب برعاية معايل 
الحبيب املاليك رئيس مجلس النواب املغريب ومعايل عبد 
الحكيم بن شــامش رئيس مجلس املستشارين باململكة 

املغربية.
وألقى أصحاب املعايل والسعادة رؤساء الوفود املشاركة 
كلامتهم التي أّكدوا خاللها أهمية العمل العريب املشرتك 
ودعمهــم للقضايا العربية العادلة مشــيدين يف الوقت 
نفســه باملبادرات العديدة لرأب الصدع والخالفات بني 
مكونات املجتمع العريب ومــن بينها املبادرات العامنية 
يف تقريب وجهات النظر بني األشــقاء يف كل من اليمن 
وليبيــا وتثمينهم للجهود التي تبذلها الســلطنة يف حل 
الخالفــات عىل املســتوى العريب، كام مّثــن املؤمتر عاليا 
نتائج االجتامعات التي عقدت يف السلطنة لجهة صياغة 
دستور ليبي جديد متمنيا وحدة املكونات الليبية ملا فيه 

مصلحة ليبيا الشقيقة.
كام ألقى ســعادة املهندس محمد بن أبوبكر الغســاين 

نائــب رئيــس مجلس الشــورى ورئيس وفد الســلطنة 
املشــارك يف أعامل املؤمتر كلمة أشــار فيهــا إىل أهمّية 
العمل الربملاين العريب املشــرتك والذي ينبغي أن يحظى 
بالنصيب األوفر من االهتامم، وأن تسخر له كل الجهود 
املمكنــة لالرتقــاء بــه إىل آفاق أرحــب ليحقق طموح 
األمة وتطلعات شعوبها. وعىل هامش أعامل املؤمتر تّم 
تكريم املكرم عبد القادر بن ســامل الذهب عضو مجلس 
الدولة وأمني عام مجلس الشــورى ســابقا بجائز التميز 
الربملاين العريب عن فئة أمني عام الربملان. ويف هذا الصدد 

أوضح ســعادة املهندس نائب رئيس مجلس الشورى أن 
الجائــزة تهدف إىل تكريم املتميزيــن يف املجال الربملاين 
العريب من رؤســاء الربملانات العربية الحاليني والسابقني 
وأعضاء برملانيني وأمناء عامني وباحثني الذين ساهموا يف 

تطوير املامرسات الربملانية العربية.
من جهة أخرى أعرب املكرم عبد القادر بن سامل الذهب 
عن ســعادته بهذا التكريم، مشــرياً إىل أّن لهذه الجائزة 
دالالت وهــي أّنه أصبح لســلطنة عــامن تجربة ثرّية 

وعميقة يف املجال الربملاين.

مسقط - الرؤية 
استضافت لجنة الخدمات والتنمية االجتامعية مبجلس 
الشورى صباح أمس ســعادة املهندس سيف بن عامر 
الشــقيص وكيل وزارة اإلسكان، وســعادة عبدالله بن 
سامل املخيني أمني عام السجل العقاري، وذلك ملناقشة 
بعــض الجوانب املتعلقة بالقطاع اإلســكاين والعقاري 
يف الســلطنة.  جاء ذلك خــالل اجتامع اللجنة الدوري 
الثامن لــدور االنعقاد الســنوي األول (٢٠١٦-٢٠١٧) 
للفرتة الثامنة (٢٠١٥-٢٠١٩) للمجلس برئاسة سعادة 
الدكتــور حمــود بــن أحمد اليحيــايئ رئيــس اللجنة 
وبحضور ســعادة الشيخ عيل بن نارص املحروقي، أمني 

عام املجلس وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقش اللقــاء مجموعة من املحــاور والبنود جاءت 
معظمهــا بنــاء عــىل مقرتحــات برغبــة مقدمة من 
أصحاب الســعادة أعضاء املجلس منها مقرتح مرشوع 
تعديل قانون نظام متليك الشــقق والطبقات والتملك 
العقــاري، والذي يقــرتح إضافة بند يجيــز للرشكات 
األجنبية التي تزاول أعاملها داخل السلطنة واملقيمني 
من غــري العامنيني متلــك بعض الطبقات أو الشــقق 
يف املباين، وفرض رســوم ترصفات البيــع والرشاء عىل 
األجانب بنســبة محــددة تحقق األهــداف املرجوة، 
والتي تتلخص يف مســاهمته يف رفد االقتصاد الوطني 
من خالل تعدد زيارات األجانب للسلطنة، إىل جانب 
التقليــل مــن التحويالت املالية خارج الســلطنة. من 
جانبه، قال سعادة وكيل وزارة اإلسكان إّنه تم تشكيل 
لجنــة تــدرس مقرتح مــرشوع تعديل قانــون متليك 

الشــقق والطبقــات والتملك العقاري ومــن املتوقع 
االنتهاء منه قريبا.

فيام طالب أصحاب الســعادة أعضاء اللجنة املختصني 
والقامئني عىل إعداد مرشوع القانون بدراســته بصورة 
متأنيــة، وبحث كافة التبعــات املرتبطة به عىل املدى 
الطويل، ســواء تلــك املتعلقة بالجوانــب االجتامعية 
واألمنيــة واالقتصاديــة، مؤكدين عــىل أهمّية تحديد 
األطــر واإلجراءات املنظمة لهــذا القطاع بحيث تكون 
ذات عائد استثامري يساهم يف يرفد االقتصاد الوطني.

وبحث اللقاء الرغبة املبداة من أحد أصحاب السعادة 
برضورة إعادة النظر يف آلية توزيع األرايض للمواطنني 
يف الســلطنة، وذلك نظرا لشــح األرايض وعدم القدرة 
عىل املواءمة بني العرض والطلب خاصة يف املحافظات 
ذات الكثافة الســكانية الكبرية، وتوزيع أرايض سكنية 
يف مناطق بعيدة ال تتوفر فيها خدمات البنية التحتية، 
إضافــة إىل عــدم متكن رشيحة كبــرية يف املجتمع من 
رشاء األرايض املهيــأة للبناء يف األماكن التي تتوافر فيها 
الخدمات، نظرًا الرتفاع أســعارها، إىل جانب مســألة 
عــدم تكافؤ الفــرص يف توزيع األرايض عىل مســتوى 

األرسة الواحدة. 
وتتضمــن تفاصيل املقرتح تبني سياســة منح األرسة 
الواحدة أرض ســكنية واحــدة لضامن حصول جميع 
األرس العامنيــة عــىل متلــك أرض مهيأة لالســتقرار 
الســكني، إىل جانب مقرتح إنشــاء مجمعات سكنية 
مملوكــة بالكامل للحكومــة عىل أن تكــون مزودة 
باملرافق الخدمية الالزمة، بحيث تعرض عىل املواطن 
الــذي مل مينح قطعة أرض ســكنية إىل اآلن وفق آلية 

محددة مبــا يكفل حــق األجيال القادمــة. ويف هذا 
الشــأن، أشــار ســعادة وكيل وزارة اإلســكان إىل أّن 
الــوزارة تعمل وفــق منظومة من القوانــني واللوائح 
يف آليــة توزيــع األرايض، وأّن هنــاك مجموعــة من 
التحديات التي تواجهها يف هذا الشــأن، والتي تحتاج 
إىل إعــادة النظر يف بعض السياســات واللوائح. وقال 
إّن فكــرة املجّمعــات الســكنية مّتــت مباركتها من 
لــدن صاحب الجاللة - حفظه اللــه ورعاه- وهي يف 
مرحلــة وضع سياســة منظمة لها مــن قبل املجلس 
األعىل للتخطيط، بحيث يكون هدفها املواطن بعيًدا 
عــن الربحّية املطلقة مبا يحقق الهدف األســايس من 
تبنيها. كام شهد االجتامع مناقشة طلب إعادة النظر 
يف رســوم عقود البيع بوزارة اإلسكان حسب مرئيات 
الجمعية، وأّن رفعها إىل ٥٪ ســيؤثر سلًبا عىل أوضاع 
قطــاع العقار يف الســلطنة، مبا يف ذلــك تقليل حجم 
الطلب عىل العقار بســبب ارتفــاع التكلفة، وبالتايل 
تراجع عقود البيع وحجمها، إىل جانب التأثري السلبي 
للوضع االقتصادي عىل القطاع العقاري. ويرى املقرتح 
املقدم الرجوع إىل نســبة ٣٪ لجميع معامالت البيع 
مع مراجعة قوائم تقييم أسعار األرايض لتكون قريبة 
جًدا لألسعار الحقيقية، أو احتساب الرسوم عىل عقود 
بيــع األرايض والوحدات الســكنية بنســبة ٣٪ بينام 
تطبق نظام الرشائح عىل األرايض والعقارات التجارية 
والســكنية والصناعية بســب ٣٪ أو ٤٪ أو ٥٪، وذلك 

حسب قيمة العقار وكام هو مطبق يف دول العامل.
وبحث اللقاء أيًضا بعض الحلول املقرتحة يف هذا الشأن 
عىل أن يتم التنسيق والتعاون مع الجمعية العقارية. 
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ؤية  مسقط - الرُّ
رََعى َمَعايل أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات 
اإلقليميــة ومــوارد املياه، صباح أمــس، افتتاَح حلقة 
عمل علمية بعنوان ”مياه الرصف الصحي..معالجتها 
واســتخدامها“ يف جامعة الســلطان قابــوس؛ وذلك 
مها مركز  مبناســبة اليوم العاملــي للمياه، والتــي نظَّ
أبحاث املياه بالجامعة، بالتعاون مع مركز الســلطان 
قابــوس العــايل للثقافــة والعلــوم، ووزارة البلديات 
اإلقليمية ومــوارد امليــاه، ووزارة الرتبيــة والتعليم، 
وقسم الرتبة واملياه والهندسة الزراعية بكلية العلوم 
الزراعية والبحرية يف الجامعة، وذلك مبدرج الفهم يف 

مركز الجامعة الثقايف.
وقد أعلن مجلس البحث العلمي أســامَء الفائزين يف 
فئات مســابقة جائزة البحوث واالبتكارات يف مجال 
امليــاه لدورتهــا األوىل للربنامج البحثي اإلســرتاتيجي 
لبحــوث امليــاه يف مجلــس البحث العلمــي، ضمن 
فقــرات الحفل الخــاص باليوم العاملــي للمياه الذي 
يصادف يوم ٢٢ مارس من كل عام. وألقْت د. جميلة 
الهنائيــة مدير قطاع البيئــة واملوارد الحيوية مبجلس 
مت خاللهــا نبذة عن  البحــث العلمــي، كلمــة؛ قدَّ

الربنامج البحثي اإلسرتاتيجي لبحوث املياه واألهداف 
املختلفة التي أنشــئ مــن أجلها، كــام تحدثت عن 

الجائزة واملخرجات ونتائج املسابقة.
وقد فاز الدكتور ســليم محمد زكري أســتاذ مشارك 
ورئيس قســم علوم املحاصيل بكلية العلوم الزراعية 
والبحريــة يف الجامعة بجائزة املســابقة يف فئة النرش 

العلمــي للباحثني مــن حملة الدكتــوراه، ويف مجال 
االبتكارات فاز حمود بن عبدالله العدوي، واملهندس 
عبداللــه بن خميس األمبوســعيدي باملركــز الثالث 
مناصفة، فيام تم حجــب املركزين األول والثاين. ويف 
فئة املبتكر الناشــئ حل يف املركز األول الطالب أمجد 
بن مســلم الهميمي من مدرســة بلعرب بن سلطان 

مبحافظــة الداخلية، ويف املركز الثــاين الطالب نواف 
بن أحمــد العلوي من مدرســة محمد بن ســليامن 
الغافري مبحافظة الظاهرة، ويف املركز الثالث الطالبة 
نــوف بنت خميس الحامتية من مدرســة ســودة أم 
املؤمنني مبحافظــة الظاهرة. وجاء الطالب محمد بن 
عيل الشحي من مدرســة املحمدية للتعليم األسايس 

مبحافظة مســندم يف املركز الرابع، ويف املركز الخامس 
الطالب يونس بن ســامل الهنايئ من مدرسة جيفر بن 

الجلندى للتعليم األسايس من محافظة الداخلية. 
وتهدف الجائزة -التي ينظمها مجلس البحث العلمي، 
بالتعاون مع مركز الســلطان قابــوس العايل للثقافة 
والعلــوم- إىل تعزيــز دور البحث العلمــي واالبتكار 

يف إيجــاد الحلول لقضايا املياه، ورفع الوعي مبجاالت 
إدارة املــوارد املائيــة، وتنقســم الجائــزة إىل فئتــني 
رئيســيتني: األوىل هــي فئة النــرش العلمي وتتضمن 
قســمي الباحثــني من حملــة الدكتــوراه، والباحثني 
الناشــئني من غري حملة الدكتوراه، أمــا الفئة الثانية 
فهــي فئة االبتكارات يف مجال املياه وتشــمل قســم 
االبتكار وقسم املبتكر الناشــئ، وتصل قيمة الجوائز 

إىل مبلغ عرشين ألف ريال عامين.
ويف هــذا الصــدد، قــال الدكتور عثــامن عبدالخالق 
عبداللــه مدير مركز أبحاث املياه وأســتاذ مشــارك 
بقســم علوم األرض بكلية العلــوم، إنَّ حلقة العمل 
صاحبها معــرض لالبتكارات الفائزة وفعاليات طالبية 
نظمتها مجموعة الرتبة واملياه بكلية العلوم الزراعية 
والبحرية وســيزور املعرض اليــوم ”الخميس“ بعض 
معلمــي املــدارس لتوعيتهــم بأهمية امليــاه، ومن 
املنتظــر أن تخرج حلقــة العمل ببعــض املقرتحات 
والحلول ملشاكل مياه الرصف الصحي مع إيجاد فرص 
الســتخدام هذه املياه يف نواحي مختلفة باإلضافة إىل 
اإلجابة عىل األســئلة التي تتداول يف أذهان الباحثني 
واملواطنــني من حيث املشــاكل الصحية ملياه الرصف 

الصحي وتفاديها وتخفيض كلفة معالجة املياه.

ؤية   مسقط - الرُّ
ُتشــارك الســلطنة -ُممثلة بوزارة الخدمة املدنية- يف 
االجتــامع األول للجنة الفنية لدراســة آليات تفعيل 
قرارات املجلس األعىل  يف مجال الخدمة املدنية، مبقر 
األمانة العامــة ملجلس التعاون لدول الخليج العربية 
بالريــاض باململكة العربية الســعودية؛ وذلك خالل  
٢٢-٢٣ مارس، وميثل الوزارة سعادة الشيخ أحمد بن 
محمــد بن نارص الندايب وكيــل وزارة الخدمة املدنية 
لشــؤون الخدمة املدنيــة. يناقش االجتــامع َمَحاور 
ة؛ منها: مذكرة األمانة العامة بشــان قرار أصحاب  ِعدَّ
املعايل والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة املدنية 

الخاص بتشــكيل لجنة فنية مبستوى وكالء وزارات أو 
من يف حكمهم لدراسة آليات تفعيل قرارات املجلس 
األعــىل يف مجــال الخدمــة املدنية وتتضمــن تعزيز 
مســرية العمل الخليجي املشــرتك، ومناقشــة جدول 
متابعة تنفيذ قرارات املجلس األعىل الصادرة يف مجال 
الخدمة املدنية واإلجراءات التنفيذية التي قامت بها 
الدول األعضــاء لتنفيذ تلك القــرارات، ورأي اللجنة 

الفنية لشؤون الخدمة املدنية واملوارد البرشية.
ويضمُّ الوفد املرافق لسعادته يف االجتامع: خلفان بن 
نــارص الوهيبي مدير عام املراجعة واملتابعة اإلدارية، 
وعىل بن ســامل املخيني الخبــري اإلداري مبكتب وكيل 

الوزارة لشؤون الخدمة املدنية.

ؤية   مسقط - الرُّ
كتور أحمد بن محمد الســعيدي وزير  َتــَرأس َمَعايل الدُّ
الصحة، صباح أمس، اجتــامَع ُمراجعة برامج ومبادرات 
الرعاية الصحية األولية، بحضور ســعادة الدكتور محمد 
بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، 
وحضــور مديري عموم الخدمــات الصحية باملحافظات 

وعدد من املسؤولني بالوزارة.
بــدأ االجتــامع بكلمــة ملعايل وزيــر الصحة؛ أكــد فيها 
عىل أهمية برامــج الرعاية الصحية األوليــة واملبادرات 
املجتمعيــة يف رفــع مســتوى الوعي والرعايــة الصحية 
التي تقدمها الوزارة لكافة املســتفيدين. وأشــار إىل أنَّ 
الخدمــات الصحية شــهدت تقدما ملحوظــا عىل كافة 
املســتويات األولية والثانوية والثالثية، وأنَّ ذلك التقدم 
مل يكن ليحدث لوال تضافر الجهود والعمل الدؤوب من 

أجل بناء نظام صحي عرصي متطور.
وعــرض الدكتور ســعيد بن حــارب اللمــيك مدير عام 
الرعايــة الصحية األولية بوزارة الصحــة، تقريَر املديرية 
العامــة للرعايــة الصحية األوليــة حول وضــع الرعاية 
الصحيــة يف الســلطنة؛ اســتعرض من خاللــه مؤرشات 
الرعايــة الصحيــة وآخــر التحديثات بها. مشــرياً إىل أنَّ 
االجتامع يهدف ملناقشة مؤرشات الرعاية الصحية األولية 
عل مســتوى السلطنة ومنها مؤرش صحة املرأة والطفل، 
ومؤرش األمراض غري املعدية مثل السكري وأمراض الكىل 

وضغط الدم املرتفع وارتفاع الكولسرتول ومؤرش األطفال 
حديثي الوالدة، ومؤرش األطفال تحت ســن الخامســة، 

ووفيات األمهات.
كذلك اســتعرض الدكتور اللميك مؤرش مرض الســكري؛ 
حيــث أظهــرت اإلحصائيــات الحديثة ارتفــاع حاالت 
االصابة مبرض الســكري إىل أْن بلغت نحو ٧٨ ألف حالة 
حتى نهاية عام ٢٠١٦ مبعدل زيادة بلغت ٥ آالف و٦٠٠ 

حالة سنويا.
كام اســتعرَض االجتامع مؤرش الفحــص املبكر لألمراض 
الذي يندرج تحت برنامج ”افحــص واطمنئ“ والحاالت 
املفحوصة؛ حيث اتضح أنَّ هناك نســبة كبرية من الذين 
يعانون من الســمنة حيث بلغت نســبتهم ٣٥٪ ونسبة 
٤٥٪ مصابــون بارتفــاع ضغــط الــدم، و٤٠٪ مصابون 

بارتفاع نسبة الكوليســرتول، و٣٥٪ مصابون بأعراض ما 
قبل السكري.

ــا عن مؤرش صحــة املرأة والطفل، فقد أشــار اللميك  أمَّ
إىل قانون الطفل الذي َيْســعى للنهوض مبســتوى رعاية 
األطفال وآلية تفعيلــه. وأكد عىل أهمية العمل بربنامج 
املباعدة بني الوالدات لرفع مســوى صحة ورعاية الطفل 

وصحة األم.
وتطــرَّق مدير عام الرعايــة الصحية األوليــة إىل مؤرش 
الرضاعــة الطبيعيــة؛ حيث قال: ”من املؤســف أن هذا 
ا؛ حيث دلــت اإلحصائيات عىل أن  املؤرش ضعيــف جدٍّ
الرضاعــة الطبيعية الخالصة بعــد الوالدة مبارشة بلغت 
نحو ٩٣٪، بينام انخفضت بشــكل كبــري إىل ١١٪ بعد ٦ 
أشــهر من الوالدة، ونسبة أقل من ١٪ بعد ١٨ شهرا من 

الــوالدة، وهذا املــؤرش بحاجة للمراجعة عىل مســتوى 
املجتمع، ويجب أن يعلم أفراد املجتمع أهمية الرضاعة 
الطبيعيــة التي تقي من حدوث بعــض األمراض؛ حيث 
أثبتت الدراســات الحديثة أنَّ الرضاعة الطبيعية تخفض 

نسبة اإلصابة مبرض السكري“.
من جانب آخر، ناقَش االجتامُع ُمؤرش القوى البرشية يف 
الرعاية الصحية األولية وكيفية توزيعها، وتمَّ اســتعراض 
البحــث الخــاص بالتغذيــة وأهميته يف إعــادة صياغة 
خارطــة التغذية والخارطة الوبائيــة للتغذية من حيث 
التقزم والســمنة والنحول عند األطفال وســوء التغذية، 
 (A) وكذلــك نقص بعض املغذيات الدقيقة مثل فيتامني
وفيتامني (D) والحديد، وهذا البحث ســوف يساعد يف 

تغيري طرق التدخل ملعالجة هذه املشاكل.
كام تمَّ خالل االجتامع مناقشــة موضوع وفيات األمهات 
والتحســن الذي طرأ عىل هــذا املوضوع، حيث أظهرت 
املؤرشات أنَّ نســبة الوفيات تحســنت مــن ١٧٫٢٪ إىل 
ما يقــارب ١٤٪ ويعزى هذا التحســن إىل جهود اللجنة 
املركزية الوطنية لبحث ودراسة مراضة ووفيات األمهات.
واســتعرَض االجتامُع تجــارب ومبــادرات رفع مؤرشات 
الرعايــة الصحيــة األولية باملحافظات مثــل مبادرة رفع 
التحكــم بالســكري مــن  ٥٠-٧٠٪ ومبــادرة تســجيل 
األمهات يف الثلث األول من الحمل من ٥٠-٨٠٪ يف بعض 
املحافظات، ومبادرة تحســني برنامج الصحة املدرســية 

وغريها من املبادرات.

ؤية   مسقط - الرُّ
هْت وزارة البيئة والشؤون املناخية الدعوة  َوجَّ
لجميــع الجهــات واملؤسســات الحكوميــة 
ورشكات القطــاع الخاص وبعض املؤسســات 
البحثية واألكادميية ومنظامت املجتمع املدين؛ 
للمشــاركة يف فعاليــات االحتفــال مع باقي 

دول العامل بساعة األرض، يف محافظة مسقط 
وبقية محافظات السلطنة، كام ستقوم الوزارة 
مســاء بعد غد الســبت من الســاعة الثامنة 
والنصــف إىل التاســعة والنصــف، وبحضور 
بعــض املســؤولني واملختصــني من الــوزارة 
وبعــض الجهات الحكوميــة ورشكات القطاع 
الخاص، وبعض املؤسسات البحثية واألكادميية 

ومنظامت املجتمع املدين بإطفاء األضواء غري 
الرضوريــة وأجهزة التكييف والحاســب اآليل 
والطابعات يف مبنى عــام الوزارة يف محافظة 

مسقط واملباين التابعة لها باملحافظات.
حيــث تحتفل الســلطنة -ُممثلــة بالوزارة- 
بهذه املناســبة البيئية العامليــة التي تهدف 
لتوعية املجتمع بأهمية املشــاركة يف الجهود 

الوطنية ملواجهة تحديــات ظاهرة االحتباس 
الحراري والتغــريات املناخيــة الناتجة عنها، 
يات العاملية -يف  والتي تعترب من أكــرب التحدِّ
الوقت الحــارض- تواجه كوكــب األرض منذ 

عدة عقود.
وتعتزُم وزارة البيئة والشــؤون املناخية تنفيذ 
احتفاالت الســلطنة بساعة األرض، من خالل 

عقــد نــدوات ومحــارضات وتوزيــع ونرش 
مطويــات تتضمــن معلومــات عــن ظاهرة 
االحتبــاس الحراري والتغــريات املناخية وعن 
األرض وإقامــة معــرض مصاحــب؛  ســاعة 
حيث ســيقوم املختصون من الوزارة بتقديم 
مجموعة من املحارضات التعريفية عن هذه 
املناســبة البيئية يف بعض املدارس الحكومية 

يف مختلف محافظات السلطنة، ثم سُيقام يف 
هــذا اليوم ايضا ندوة ومعــرض يف مبنى عام 
الــوزارة بحضور بعض املســؤولني واملختصني 
مــن وزارة البيئة والشــؤون املناخية وبعض 
الجهــات الحكوميــة ورشكات القطاع الخاص 
واألكادمييــة  البحثيــة  املؤسســات  وبعــض 

ومنظامت املجتمع املدين.

ؤية   مسقط - الرُّ
قاَم وفــُد لجنة املحاكم العليــا والتمييز 
برئاســة  الشــقيقة،  الكويــت  بدولــة 
املستشــار أنــور عــيل بورســيل وكيــل 
محكمــة التمييز -الذي يزور الســلطنة 
حالياً- بزيارة إىل متحف قوات السلطان 
املســلحة؛ حيث كان يف استقبالهم مدير 
املتحــف الــذي اصطحبهــم يف جولة يف 
أركان املتحــف املتعــددة، اطلع خاللها 
الوفد الزائر عىل املخطوطات واملجسامت 
العامنية الدالة  العراقــة  ذات  التاريخية 

عىل فنون العــامرة املتنوعة بقلعة بيت 
الفلــج، كــام اســتمع إىل رشح واٍف عن 
التطور الذي حظيت به قوات الســلطان 
املســلحة يف ظل العهــد الزاهــر ملوالنا 
حرضة صاحب الجاللة الســلطان قابوس 
بن ســعيد املعظم القائد األعىل للقوات 

املسلحة حفظه الله ورعاه.
ل الوفد الكويتي  ويف ختام الزيارة، ســجَّ
الزائــر كلمــة عرب فيهــا عــن رسوره ملا 
شــاهده من تراث عســكري عريق، وما 
تزخر به الســلطنة من إرث حضاري، وما 

م والنامء. تنعم به من مظاهر التقدُّ

مسقط- الرؤية 
قلــد اللواء الركــن طيار مطر بن عــيل بن مطر 
العبيداين قائد سالح الجو السلطاين العامين صباح 
أمس ميدالية الخدمة الطويلة والســلوك الحسن 
لعدد من منتسبي قيادة السالح والقواعد الجوية 
(الســيب - غــال - املصنعــة - خصــب)، تقديرًا 
لجهودهــم املخلصة، وتفانيهــم يف أداء الواجب 

الوطنـي املقدس.
وعىل هامــش االحتفال الذي أقيــم بقاعدة غال 
الجوية ســلم قائد ســالح الجو السلطاين العامين 
راعــي املناســبة، شــهادات اإلجادة لعــدد من 

املجيدين من منتســبي قيادة الســالح والقواعد 
الجويــة (الســيب - غــال - املصنعــة - خصب)، 
تقديراً لجهودهــم الفاعلة وإجادتهم يف مختلف 
والــدورات  والفعاليــات  الوظيفيــة  املســارات 
التفــوق  إىل  باإلضافــة  والخارجيــة  الداخليــة 

األكادميي.
حرض املناسبة العميد الركن جوي بدر بن عبدالله 
املحرمي قائد قاعدة غال وآمر أكادميية الســلطان 
قابــوس الجوية والعميد الركن جوي ســعيد بن 
ســامل الشــبيل مدير عام اإلدارة والقوى البرشية 
وعــدد من كبار الضبــاط والضباط وضباط صف 
وأفراد من منتسبي سالح الجو السلطاين العامين.



 متابعات04

ؤية مسقط - الرُّ
مْت وزارة الصحة -ُممثلة بقســم برامج  نظَّ
ذوي اإلعاقــة بدائرة األمــراض غري املعدية 
باملديرية العامة للرعايــة الصحية األولية- 
صباح أمــس، بفنــدق َمجــان كونتيننتال، 
حلقة العمل الوطنية لوضع الخطة الوطنية 
الصحيــة لــذوي اإلعاقــة (٢٠١٧-٢٠٢٢)، 
التنمية االجتامعية ووزارة  مبشــاركة وزارة 
الرتبيــة والتعليــم، وعــدد من مؤسســات 
املجتمع املدين -ممثلة بالجمعيات األهلية- 
حــارض خاللها الدكتــور عالء ســبيع خبري 
اإلعاقــة وحاميــة الطفل مبنظمــة الصحة 

العاملية. َســَعت الحلقــة الوطنية لتحقيق 
ة؛ مــن ضمنها: وضــع الخطة  أهــداف ِعدَّ
الوطنيــة الصحية املقدمة مــن قبل وزارة 
الصحة لألشــخاص ذوي اإلعاقة ســواء من 

الناحية الوقائية أو الخدمية أو التأهيلية.
ــن برنامــج الحلقة مناقشــة العديد  وتضمَّ
من املواضيع املتعلقة بذوي اإلعاقة؛ حيث 
ســلَّط الدكتور عالء ســبيع الضوَء عىل دور 
منظمة الصحة العاملية يف وضع ومســاندة 
الــدول لوضع ومناقشــة الخطــط الصحية 
م صالح الحريب  لــذوي اإلعاقة. بعدها، قــدَّ
رئيس قســم برامــج ذوي اإلعاقــة بدائرة 
األمراض غري املعدية ُمحــارضة؛ تناول فيها 

أهميــة ودور قســم برامــج ذوي اإلعاقة 
بوزارة الصحة.

فيام ألقت ســامية الرئيســية ُمحارضة عن 
م من  الخدمــات الصحيــة والتأهيــل املقدَّ
قبــل وزارة الصحة، ثم ألقت الدكتورة نهال 
عفيفي محــارضة عــن أهميــة الخدمات 

املقدمة لكبار السن وذوي اإلعاقة.
ثم ألقت حنيفة الحسنية ُمحارضة عن دور 
وأهمية الخدمات املقدمة من زارة التنمية 
مت  االجتامعية لذوي اإلعاقــة. بعدها، قدَّ
الدكتورة عزة املســكرية ُمحارضة؛ تطرَّقت 
فيها إىل دور وأهمية الخدمات املقدمة من 

قبل وزارة الرتبية والتعليم.

ؤية  الواليات - الرُّ
هطلــْت أمطاٌر ُمتفاوتة الغزارة عىل َبْعض ُمحافظات 
ن أخدود منخفض جوي، أمس  الســلطنة؛ نتيجة تكوُّ
لت  ت إىل جريان بعض األودية، وسجَّ األول؛ حيث أدَّ
ات قياس هطول األمطار التابعة لوزارة البلديات  محطَّ
اإلقليميــة وموارد املياه أْعَىل كمية لهطول األمطار يف 
محافظة مسقط؛ حيث بلغت ٣٧ مللم بوالية قريات، 
ويف محافظــة جنوب الباطنة بلغــت ٣٦ مللم بوالية 
نخــل، ويف محافظــة الربميي بلغــت ٢٩ مللم بوالية 
محضة، ويف محافظة الوسطى بلغت ٢٧ مللم بوالية 
محوت، ويف محافظة شــامل الرشقية بلغت ٢٤ مللم 

بوالية إبــراء، ويف محافظة جنوب الرشقية بلغت ١٨ 
مللم بوالية صــور، ويف محافظة مســندم بلغت ١٦ 
مللــم بوالية دباء، ويف محافظــة الداخلية بلغت ١٥ 
مللم بوالية سامئل، ويف محافظة شامل الباطنة بلغت 
١١مللم بوالية شناص، ويف محافظة الظاهرة بلغت ٦ 
ح الرسُم البياين كمية األمطار  مللم بوالية ينقل، ويوضِّ

التي هطلت عىل واليات السلطنة.
ق وادي قفيفة بوالية  ويف محافظة شامل الرشقية: تدفَّ
إبراء وأودية الخبة والطائيني ووشغ وحباب إسامعية 
واملســفاة بوالية دماء والطائيني بتدفق متوسط. ويف 
ق وادي املســيني بوالية  محافظة جنوب الباطنة: تدفَّ

نخل بتدفق منخفض.

جعالن -عيل برياء 
د بــن عبدالله  ع َســَعادة الشــيخ ُمحمَّ وقَّ
البوسعيدي وايل جعالن بني بوعيل، اتفاقية 
تطوير الخدمــات العامة مبتنــزه الرويس 
الســاحيل بواليــة جعالن بنــي بوعيل، مع 
الشــيخ خالد بــن عبدالله املســن الرئيس 
بالرشكة  التنمويــة  للمؤسســة  التنفيــذي 
العامنيــة للغاز الطبيعي املســال، بحضور 

أعضاء املجلس البلدي بالوالية.
االتفاقيــة تــأيت يف إطار التعاون املســتمر 

بــني القطاع الحكومي والخــاص، وتحقيق 
الرشاكة من أجل تحسني وتطوير الخدمات 
نــت تنفيذ عــدة أعامل  الســياحية، وتضمَّ
وخدمــات عامة ُتســهم يف تطويــر موقع 
املتنــزه؛ ومنهــا: إنشــاء ٤ مظــالت للزوار 
عىل شــاطئ املتنزه، إضافة إىل بناء مرافق 
عامة ومســار صحي ميتد عــىل طول هذا 
املتنــزه الطبيعي، والذي ُيعــدُّ من املواقع 
واملتنزهات الطبيعية التي يقصدها العديد 
من الــزوار من مختلف واليات الســلطنة 

ومن الخارج.

هيامء - محفوظ الشيباين
َعَقدْت لجنُة الشــؤون البلديــة بوالية هيامء 
اجتامَعها الثالــث للعام ٢٠١٧، للفرتة الثانية، 
برئاســة ســعادة الشيخ ســهيل بن محاد بن 
عــيل املعشــني وايل هيــامء رئيــس اللجنة، 
ر، وذلك بقاعة  وبحضــور أعضاء اللجنة واملقرِّ
االجتامعات مبكتب وايل هيامء؛ حيث ناقشْت 
اللجنة طلَب إنشــاء ُمصــىلَّ للعيد بالوالية يف 

َمْوِقع ُمناســب حتى يســتوعب تزايد أعداد 
املصلني من املواطنــني والعاملني يف الرشكات 
والقطاعات األخــرى، كام تناولْت اللجنة آليَّة 
تحديــد نســبة من مبيعــات الخــردة التابع 
للقطــاع الخاص ملصلحــة الخدمات التنموية 
بالوالية. ويف سياق آخر، قامْت لجنة الشؤون 
البلدية بوالية هيــامء مبعاينة وتحديد مواقع 
عزب الحيوانات بقريتــي أبومضايب والعجائز 

التابعتني للوالية.

الرستاق ـ طالب املقبايل
مْت املديرية العامة للتنمية االجتامعية مبحافظتي  نظَّ
شامل وجنوب الباطنة -ُممثلة يف مكتب املدير العام 
املســاعد مبحافظة جنوب الباطنة- حلقة عمل حول 

دور لجان حامية الطفل من اإلساءة.
رََعى الحلقة َســَعادة الشــيخ الدكتور هالل بن عىل 
نْت ٣ محاور  بن ســعود الحبيس وايل الرستاق، وتضمَّ
ث د.سعيد بن حميد  أساســية.. يف املحور األول، تحدَّ
الحرمــيل املدير العــام املســاعد باملديريــة العامة 
للتنميــة االجتامعيــة مبحافظة جنــوب الباطنة، عن 
العنف األرسة ضد األطفال. ويف املحور الثاين، تحدث 

ســامل بن نارص البوســعيدي رئيس ادعاء ثاٍن باإلدارة 
العامة لالدعــاء العام مبحافظة جنــوب الباطنة، عن 
االجــراءات القانونية املتخذة يف ضــوء قانوين الطفل 

ث فهد األغربي  واألحــداث. ويف املحور الثالــث، تحدَّ
مــن املديرية العامة للتنمية األرسيــة بوزارة التنمية 

االجتامعية، عن خط الحامية وقانون الطفل.

ويــأيِت تنظيم هذه الحلقة يف إطــار الربامج التوعوية 
مها وزارة التنميــة االجتامعية للتوعية من  التــي ُتنظِّ

مخاطر وتأثريات هذه الظاهرة عىل الطفل.
حيث تعدُّ اإلساءة لألطفال إحدى الظواهر االجتامعية 
الســلبية التــي ُتعــاين منها كثــرٌي مــن املجتمعات 
ر بني  املعارصة؛ نتيجة للعديد من األســباب التي تتكرَّ
األجيال املختلفة بصورة مبــارشة وغري مبارشة. وكان 
ال ُبد مــن توضيح أنَّ املقصود باالســاءة إىل األطفال 
يتمثَّل يف أيِّ تعامل ُمبارش وغري مباشؤ يؤدي لحصول 
َنْوع من أنواع اإليذاء الجسمي أو النفيس لهم؛ نتيجة 
لســوء التعامل املقصود وغري املقصود يف أي موقف 

من املواقف الحياتية.

الخميس ٢٤ من جامدى الثانية ١٤٣٨هـ  املوافق ٢٣ مارس  ٢٠١٧م - العدد رقم ٢٠٨٦



 

الربميي - سيف املعمري 
رعى ســعادة الشــيخ عبد الله بن سامل الفاريس 
وايل محضــة افتتاح ملتقى األرسة األول ”خطوة 
من أجل مجتمع واع“ والذي حمل شعار ”كلكم 
مته مدرسة  راع وكلكم مسؤول عن رعيته“، ونظَّ
زينــب بنــت ُخزميــة للتعليم األســايس بوالية 
محضــة وبحضور ســامل بن عــيل الكعبي عضو 
مجلس الشــورى، وموىس بن عيل الهنايئ ُمدير 
عام املديرية العامة للرتبيــة والتعليم مُبحافظة 
الربميــي وشــيوخ وأعيــان الواليــة والرتبويــني 

بتعليمية محافظة الربميي.
اســتهل برنامــج امللتقــى بكلمــة األخصائيات 
االجتامعيــات وقدمتهــا مجان الجيــالين ونرصا 
م  املعمــري املرشفتــان عــىل امللتقــى، ثــمَّ قدَّ
النقيــب خميس بن نــارص الكعبي مــن إدارة 
مكافحة املخــدرات واملؤثــرات العقلية بقيادة 
رشطة محافظة الربميــي محارضة بعنوان :“نحو 
مجتمــع خــاٍل من املخــدرات“ اســتعرض من 
خاللها ظاهرة تعاطــي املخدرات واألثر تحدثه 
عــىل املجتمعات وعالقتها بالكثري من املشــاكل 
االجتامعيــة، ومــا ينتج عنها مــن غياب للعقل 
واضطراب اإلدراك الحيس، وانخفاض املســتوى 
الذهني والكفاءة العقلية، وذكر الكعبي أنَّ من 
أخطر آثار املخدرات هو التفكك األرسي، حيث 
تكــرث الخالفات األرسية بســبب كرثة املتطلبات 

املاليــة للمدمــن يك يحصــل عــىل كفايته من 
املــواد املخدرة، مام يؤثر عىل الحالة االقتصادية 
لــألرسة، وتطرق أيضــاً إىل اآلثــار املدمرة أرسياً 
التي تنتج عن اإلدمان ويتمثل يف وقوع الطالق 
بني الزوجني بسبب إدمان أحدهام للمخدرات، 
أو بســبب الخالفات التي تحــدث بينهام حال 
اكتشــاف وقــوع أحــد أبنائها يف فــخ اإلدمان، 
وتشــاع فيه الجرمية واألفعال الفاحشــة، وذكر 
أنَّ تعاطــي املخدرات هو أحد عوامل انتشــار 
الجــرائــم يف املجتمـــعــات، باإلضافــة لكرثة 

حــوادث الرسقة والقتل، فقــد يلجأ املدمن إىل 
الرسقــة ورمبا القتل أحياًنــا حني يفتقر إىل املال 
الالزم لــرشاء حاجته من املخــدرات، ويف نهاية 
املحارضة تطرق املحارض إىل ذكر أنواع وأصناف 
املخدرات املنترشة ودور رشطة عامن السلطانية 
يف إحباط عمليات التهريب لهذه املواد الخطرية 

عىل الفرد واملجتمع بشكل عام.
بعدهــا قــدم الضابط املــدين زايد بن ســاملني 
الفاريس من إدارة التحريات والتحقيقات بقيادة 
رشطة محافظة الربميي محارضة بعنوان ”االبتزاز 

اإللكــرتوين“، والتي بني مــن خاللها خطورة من 
يعكفون عىل ابتكار طرق ووســائل تســاعدهم 
عىل كســب املال بطريقة غري رشعية من خالل 
ابتــزاز الكثري من مســتخدمي مواقــع التواصل 
االجتامعي ســواء مــن خالل انتحال شــخصية 
مشــهورة تطلب قرضــا ماليا مؤقتا وســرتجعه 
أضعاف حســب الرســائل املنترشة أو من خالل 
انتحال شــخصية فتاة أجنبية تطلــب التواصل 

ليس بالكتابة وحسب وإمنا صوت وصورة.
بعدهــا تطــرق الفــاريس إىل أســباب ودوافــع 

االبتزاز اإللكــرتوين وذكر أن أبرزهــا قلة الوازع 
الدينــي واألخالقــي، وانتشــار وتنــوع برامــج 
ووســائل التواصل االجتامعي وكرثة استخدامها، 
وانشــغال الوالديــن عن توعية األبنــاء بالطرق 
املثىل الستخدام التقنيات الحديثة وعدم مراقبة 
الوالدين لحســابات أبنائهم عىل مواقع التواصل 
االجتامعــي، والجهل بالعقوبــات والقوانني وقد 
يكــون الدافع هو حــب التجربــة ولكن أعظم 
ســبب هو الحصول عىل املال مــن الضحية عرب 
ابتــزازه بصــور أو أرسار أفشــاها املجني عليه. 

واســتعرض املحــارض مجموعــة مــن القصص 
الواقعية من املجتمع العامين حدثت ألشــخاص 
من مختلف الفئات العمرية، ومبختلف املكانات 
االجتامعيــة واالقتصادية ممن تعرضوا ملشــكلة 
االبتــزاز اإللكــرتوين . وقدمت جامعــة املرسح 
مبدرســة زينــب بنــت خزميــة عرضــاً بعنوان 
:“التفكك األرسي“ تضمن مجموعة من املشاهد 
مثلــت أهم املشــكالت املعــارصة التــي تعاين 
منها املجتمعات كمشــكلة التدخني واملخدرات 
والتربج والزواج املبكر، واختتم العرض بقصيدة. 
بعدها قدم الدكتور خلفــان بن محمد الفهدي 
املدير العام املساعد للتنمية االجتامعية بشامل 
الرشقية محارضة بعنوان“ األســاليب الصحيحة 
للرتبيــة ” تحدث فيها عــن العوامل التي تحكم 
العالقة باألبنــاء، ذكر منها اإلحبــاط الذي يولد 
الرفض، كذلك رصاع الســيطرة، والحب القايس، 
وغريهــا من العوامــل. كام ذكــر مجموعة من 
األساليب الخاطئة يف التعامل مع األبناء ونتائجها، 
عدد منها عدم تقوية الوازع الديني عند األبناء، 
وعدم متثــل ويل األمر بالقدوة الحســنة، وعدم 
تهيئة االبــن للمتغريات التي ســوف تطرأ عليه 
بانتقاله من مرحلة الطفولة إىل مرحلة املراهقة 
وغريهــا، كام قدمــت الطالبة علياء بنت ســامل 
الكعبي نشــيدا بعنوان ”أرسيت جنتي“ ، ثم قام 
سعادة الشيخ راعي اُملناسبة بتكريم املحارضين، 

وزيارة املعرض الفني املصاحب للملتقى.

دماء والطائيني - الرؤية
عقدت لجنة شــؤون البلديــة بوالية دماء 
والطائيــني اجتامعهــا الثالث لهــذا العام  
برئاسة ســعادة الشــيخ عبد الله بن سامل 
الغيالين وايل دماء والطائيني رئيس اللجنة، 
حيث تّم مناقشــة طلب أهايل بلدة سوط 
إنــارة الطريــق الداخيل املــؤدي لبلدتهم 
باإلضافك إىل ُمناقشة طلب أهايل بلدة مس 
الختيار مخطط صناعــي لبلدتهم والقرى 
املجاورة لها، كام تمَّ استعراض طلب رصف 
الطريق الرتايب املؤدي ملدرسة خبة للتعليم 
اتخذت  إســامعية، حيث  ببلدة  األســايس 

اللجنة بشأنها التوصيات املناسبة.

ؤية - خالد الخوالدي الرُّ
 نفذت بلدية الخابورة ممثلة بقسم رقابة األغذية والبيطرة 
حملــة لســحب عينات مــن امليــاه يف خزانــات صهاريج 
املياه وإرســالها للفحص املخربي لتأكد مــن صالحية املياه 
ومطابقتها لالشــرتاطات الصحية واملواصفات القياسية. تأيت 
الحملــة يف إطــار الربنامج التي تنفذه البلديــة وتزامًنا مع 
اليــوم العاملي للمياه ودور قســم رقابــة األغذية والبيطرة 
بالبلدية بالتعاون مع قســم التوعيــة بالقيام بفحص املياه 
وتوعية العاملني باملنشــطات الغذائيــة وأصحاب صهاريج 
امليــاه من أجل صحة وســالمة كافة رشائــح املجتمع. كام 
نفــذت البلديــة ُممثلــة بقســمي التوعية ومــوارد املياه 
محارضة مبدرســة الحواري بن مالك بعنــوان املوارد املائية 
ومصادرها وطرق املحافظة عليها وذلك تزامنا مع االحتفال 
باليــوم العريب والعاملــي للمياه حيث متــت توعية الطلبة 
برضورة املحافظة عىل املياه واســتغاللها االستغالل األمثل، 
واملحافظــة عىل البيئــة املحيطة بها وتــّم تعريف الطلبة 
بالسدود وأنواعها وطرق تخزين املياه بجوف األرض والتي 
يستفيد منه الجميع كام تم توعية الطلبة عن أهمية املياه 
وأن املاء رشيان الحياه لكل كائن حي وال ميكن االســتغناء 
عنه واهتامم الحكومة الرشيدة بتطوير مصادر هذه الرثوة 
الوطنية والتي يجب عىل الجميع املحافظة عليها والتقليل 
مــن اإلرساف واختتمت املحارضة بتوزيع مطويات توعوية 
هادفة تضمنت للحث عىل الرتشيد األمثل يف استهالك املياه 

واملحافظة عليها لضامن استدامتها لألجيال القادمة.

مسقط – الرؤية 
تختتم وزارة الرتبيــة والتعليم اليوم ُممثلة بدائرة 
برامــج املواطنة مبركز التدريــب الرئيس بالخوير 
برنامــج «اُملواطنة وقيم الوظيفــة الرتبوية والذي 
اســتهدف ٢٥ موظفــاً وموظفة من ديــوان عام 
الــوزارة مــن كل من:املديريــة العامــة لتطوير 
املناهــج، واُملديرية العامــة للربامــج التعليمية، 
واملديريــة العامــة للمدارس الخاصــة، واُملديرية 

العامة لتنمية املوارد البرشية.
ســعى الربنامــج إىل نــرش ثقافــة اُملواطنــة لدى 
العاملــني بالحقل الرتبوي، حيث تــمَّ تقدميه من 
قبــل ُمختصني يف مجــال املواطنة، عــىل مدى ٣ 
أيــام متتالية بإجاميل ١٥ ســاعة تدريبية تضمنت 
٥ أوراق عمــل متنوعة يف مفاهيم وقيم املواطنة، 
ودور املوظــف يف نرش ثقافــة املواطنة، والتَّعرف 
عــىل اُملواطنة التنظيمية بجانــب عرض عدٍد من 

اُملبادرات الرتبوية يف مجال الوظيفة.

املواطنة الرقمية
يتضمن برنامج اليوم ورقة عمل بعنوان: «املواطنة 
الرقميــة وعٌي وأمــان»، تقدمها مــوزة بنت عيل 
الســعيدية من دائــرة برامج املواطنــة بالتَّعاون 
مع أزهــار بنت خلفــان العربية مــن دائرة أمن 
املعلومات بوزارة الرتبية والتعليم، وتهدف الورقة 

يف شــقها النظــري إىل تعريف اُملشــاركني مبفهوم 
ومجــاالت املواطنة الرقمية وأســاليب تفعيلها يف 
النظــام الرتبوي، ودور املوظــف يف تفعيل ونرش 
ثقافة املواطنة الرقميــة يف مجال العمل، وتقديم 
منــاذج تطبيقية ُمتميــزة يف تفعيــل ونرش ثقافة 
املواطنــة الرقميــة يف املجتمــع املــدريس، حيث 
ســيتم طرح تجربة مــرشوع «املواطنــة الرقمية، 
رقــي الوطن» والــذي نفذ يف تعليميــة محافظة 
ظفار مبدرســة خولة بنت حكيم للتعليم األسايس، 
ويهدف إىل تعريف الطلبة بالســلوكيات الحميدة 
نحو التعامل مع التكنولوجيا، وتزويدهم بالثقافة 
واملســؤولية الرقمية، حيث اشــتمل املرشوع عىل 
ُعــدة فعاليات وُمبــادرات هدفت لنــرش الوعي 
اإللكــرتوين وثقافة املواطنة الرقميــة لدى الطلبة 
واملجتمــع املدريس، واشــتمل املرشوع عىل بعض 
الربامــج التدريبية واملحارضات التوعوية بالتعاون 

مع عدة جهات حكومية وخاصة.

قيم املواطنة
ن اليــوم األول من الربنامج ورقتي  هــذا وقد تضمَّ
عمــل، األوىل بعنــوان «املواطنة وقيــم الوظيفة 
الرتبويــة: مقاربــة نظرية»،وقدمهــا الدكتور منر 
فريحة خبري تربــوي بدائرة برامج املواطنة بوزارة 
الرتبيــة والتعليم حيث هدفت الورقة إىل تعريف 
املشــاركني باملفاهيم والقيم املرتبطــة باملواطنة، 

وأهميتها، والحديث عن مجــاالت وأبعاد الرتبية 
عىل املواطنة، وتقدير املوظــف ملوقعه الوظيفي 
يف مجتمعــه ووطنه. فيام حملــت الورقة الثانية 
عنوان «سلوك املواطنة التنظيمية لدى املوظفني»، 
وقدمها حميد بن مســلم السعيدي مدرب باملركز 
التخصــيص للتدريب املهنــي للمعلمني، وهدفت 
الورقــة إىل غــرس مبــادئ وســلوكيات املواطنة 

التنظيمية لدى املوظف بوزارة الرتبية والتعليم. 

نرش الوعي
متها  وتضمــن اليوم الثاين ورقتي عمــل، األوىل قدَّ
صبحــا بنــت ســليامن الهيمليــة باحثــة تربوية 
بدائــرة برامج املواطنــة بعنوان: «املبــادرات يف 
مجال الوظيفــة واملســؤولية الوطنية»، وهدفت 
إىل توضيــح أهمية املبادرات يف مجــال الوظيفة 
ودورهــا يف تنمية املســؤولية الوطنية، وتضمنت 
ثالثــة محــاور متنوعــة، األول تنــاول مفهــوم 
املبــادرات وأهميتهــا، فيام تحدث املحــور الثاين 
عن ُمميزات ومواصفات املبــادر الناجح وتحديد 
صفــات املوظف املبادر، أما املحور الثالث فتناول 
املعوقات والتحديات التي تواجه املوظف اُملبادر 
والخطوات املســاعدة له لطرح مبادراته. وجاءت 
الورقــة الثانية بعنــوان: «تنمية الــدور اإليجايب 
ملوظفــي وزارة الرتبيــة والتعليــم يف نرش الوعي 

باملواطنة»، وقدمها سليامن بن أحمد املحرزي. 

 مسقط – الرؤية 
نّظــم نــادي الصحة والســالمة بكليــة الرشق 
األوسط ملتقى الصحة والسالمة والبيئة، والذي 
هــدف إىل زيادة الوعــي بخلق بيئة دراســية 
وعملية آمنة وصحية يف كلية الرشق األوســط، 
وتضمن امللتقى عدًدا من األنشطة مثل معرض 
الصحة والسالمة، وحملة قياس مستوى السّكر، 
ورفع الوعي حول ســالمة الطريق، وورش لياقة 

بدنيــة، وعــروض للمواهــب وألعــاب األلغاز 
وغريها.

ويف هذا الســياق قــال أحمد الزدجــايل؛ رئيس 
وحدة الصحة والســالمة بكلية الرشق األوسط، 
”إنَّ الهــدف األســايس وراء تنظيــم مثل هذه 
الفعاليات وامللتقيات هو رفع الوعي بني الطلبة 
مُبختلف املواضيع واملجــاالت فيام يخص األمن 
والصحــة والســالمة، كام أنَّ الصحة والســالمة 
ليســت مجرّد مجــال عمل، وإمنا هي أســلوب 

حياة وأمــٌر يتوّجب علينا جميًعا ُمامرســته يف 
حياتنا اليومية“.

وأضاف أنَّ وحدة الصحة والسالمة تعمل عىل 
تنظيــم فعالياٍت مختلفة مثــل حمالت التربع 
بالــدم، ومعارض الصحــة والســالمة وغريها، 
وذلــك بالتعاون مــع ُمختلف املؤسســات يف 
القطاعني الحكومي والخاص مثل رشطة ُعامن 
الســلطانية، واملستشــفيات ومراكــز اللياقــة 

البدنية وغريها.

 ينقل – نارص العربي 
اســتقبل مركــز الحــوراء مبســجد زيد بن 
حارثة بوالية ينقل اللجنة الثقافية بجمعية 
املرأة العامنية بينقل حيث نظمت فعالية 
لالحتفال بيوم األم تحت شعار:  منابر من 
الجنان. اســتهل الحفل بكلمة من ســليمة 
الشكييل رئيسة اللجنة الثقافية بالجمعية، 
ثــم محارضة دينيــة ألقتهــا الواعظة وداد 
العلويــة مــن وزارة األوقــاف والشــؤون 
الدينيــة، تطرقــت خاللهــا إىل فضــل األم 
من جميــع النواحي الدينيــة واالجتامعية 

ودورها يف تربية األبناء وصقل وعيهم وبناء 
ُمســتقبلهم. ثم  قدمت عضوات الجمعية 
عرضاً مرسحياً بعنوان ”أمي رضاك توفيقي“  
تــال ذلك عقد مســابقات ثقافيــة قدمتها 

ســليمة الشــكيلية، إضافــة إىل عرض آخر 
قدمته ســمرية العلوية، ويف الختام قدمت 
لوحــة العطاء إضافة إىل تكريــم األمهات 

الدارسات ومعلامت املركزين.

مسقط - الرؤية 
احتفل بيت الزبري ممثًال يف ”مخترب الشعر“ 
َيِم“ يف األوبرا  بافتتاح معرض“ رَْشــفاً ِمَن الدِّ
جالــريي، والذي تضمن عــدًدا من اللوحات 
اُملســتقاة مــن الشــعر الُعــامين يف املديح 
النبــوي، وافتتحه ســعادة الدكتورخالد بن 
ســامل الســعيدي أمني عام مجلــس الدولة، 
وبحضور عدد من الشــعراء واُملهتمني يف فن 

الخط العريب والفنون التشكيلية.
شــارك يف املعرض ٨ خطاطــني ُعامنيني هم: 
إميان بنت ســليامن العربية، خالد بن سعيد 
الرواحي، زكريا بن محمد الرواحي، سلطان 

بن سعيد الدفاعي،  عيىس بن أحمد املفرجي، 
محمود بن عبيد البطايش، منال بنت سعيد 
 الغدانيــة، وهنــاء بنــت عــوض الهديفية.
وقد تضمنت اللوحات املشاركة أبياتاً شعرية 
يف املديح النبوي لشــعراء ُعامنيني كالشاعر 
هالل الشيادي والشاعر جامل املال والشاعر 
 أيب مســلم البهــالين وغريهم من الشــعراء.
وقــام راعــي الحفــل والحضــور بجولة يف 
املعرض شــاهدوا خاللها اللوحات املشاركة 
حيــث قــام الخطاطون بــرشح وتوضيح ما 
احتوته اللوحات ومراحل تكوينها مشــريين 
إىل الشــعراء الُعامنيني الذين اســتقوا منهم 

األبيات املخطوطة باللوحات.
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مسقط – الرؤية 
يف إطار جهود التَّوعية التي تنفذها ُرشطة 
ُعامن الســلطانية، نظمت قيــادة ُرشطة 
محافظة مســقط ممثلــة يف مركز رشطة 
الخــوض امللتقى التوعوي الثاين الذي يأيت 
تزامناً مع فعاليات أسبوع املرور الخليجي 
املوحــد لهــذا العام، وذلك تحــت رعاية 
سعادة الشيخ إبراهيم بن يحيى الرواحي 
وايل الســيب وبحضور عدد من املشــايخ 

والضباط واملواطنني.
م عيل بن عبد  ويف هذا الصدد قــال اُملقدَّ
الله باصديــق ضابط مركز رشطة الخوض 
إن امللتقــى يأيت امتــداداً للنجــاح الذي 
حققتــه النســخة األوىل العــام املــايض، 
وقــد تم اختيار فقراته وبرامجه لتشــمل 
الجوانــب التوعويــة يف مجال الســالمة 
املرورية والســالمة من أخطــار الحريق 
ومكافحــة الجرميــة واُملخــدرات وكيفية 

اإلبالغ عنها.
وأضاف املقدم ضابط مركز رشطة الخوض 
أن امللتقى اشــتمل عىل أوبريت أســبوع 
املــرور الخليجي (حياتــك أمانة)، وعرض 
فيلــم عن تاريخ رشطة ُعامن الســلطانية 
والخدمــات التــي ُيقدمهــا، بعدها ألقى 
اُملقدم مانع بن سامل البلويش محارضة عن 
السالمة املرورية، وألقى املالزم محمد بن 
سعيد الكلباين محارضة أخرى عن الجرمية 

وكيفية الوقاية منها، فيام ألقى محمد بن 
خلف الصبحي ُمحارضة توعوية يف مجال 

الدفاع املدين واإلسعاف.
عقب ذلك ألقى الشيخ محمود بن سعيد 
العويدي إمــام جامع جامعة الســلطان 
قابــوس محارضة دينيــة تضمنت تقديم 
إرشــادات توعويــة يف ُمختلف املجاالت، 

وحثَّ من خاللها عىل طاعة أولياء األمور 
والتقيــد باألنظمــة والقوانــني، ُمشــيداً 
بالدور الذي يقــوم به رجال ُرشطة ُعامن 
الســلطانية لخدمــة الوطــن واملواطــن 

واُملقيم.
ويف ختــام امللتقــى قام ســعادة الشــيخ 
إبراهيــم الرواحي وايل الســيب بافتتاح 

املعرض املصاحب الذي شــهد مشــاركة 
الحافلة التوعوية التابعــة لإلدارة العامة 
ملكافحة املخــدرات واملؤثــرات العقلية، 
والهيئــة العامة للدفاع املدين واإلســعاف 
ممثلة بوحدة اإلسعاف التَّابع ملركز ُرشطة 
الخوض. وأضــاف املقدم عــيل باصديق 
أنَّ املحــارضات التــي تضمنهــا امللتقــى 

أكدت حــرص القيــادة العامــة للرشطة 
عــىل توعية املواطــن والتواصل معه عرب 
تنظيــم الفعاليات واُمللتقيــات واملعارض 
والنــدوات واملحارضات التي تســتقطب 
أعداداً كبرية من الزوار لتوصيل الرســالة 
إليهــم مُبختلــف الطرق ولكافــة األعامر 
والفئات، والوقاية من الوقوع يف الجرمية 

والتوعية من مخاطر اُملخدرات واملؤثرات 
العقلية وطرق اإلبالغ عنها، وكذلك كيفية 
التَّعامل مــع الحوادث املنزليــة وتفادي 
نشوب الحرائق وكيفية مكافحتها، إضافة 
إىل رضورة الوعــي مبخاطر وطرق االبتزاز 
اإللكــرتوين واإلبالغ عــن مرتكبيهــا فوراً 

وعدم مُجاراتهم والتعامل معهم.

      

مصرية – عامر الحنيش 
تقــوم مراكز ُرشطة ُعامن الســلطانية بدور 
كبــري يف حفظ األمــن وتقديــم الخدمات 
واُملقيمــني وتعمــل جاهــدة  للُمواطنــني 
ُملكافحة الجرائم واُملتســللني ومركز رشطة 
مصرية واحــد مــن املراكز الحيويــة الذي 
يعمل عىل استتباب األمن وتقديم خدمات 

متنوعة للمواطنني واملقيمني.
 يف هــذا الســياق قال اُملقــدم خميس بن 
ســلطان الغيالين ضابط مركز رشطة مصرية 
أن املركــز يقوم بالعديد مــن األعامل منها 
التعامــل مــع البالغــات التي يتقــدم بها 
التَّحري  وأعــامل  واملقيمــون،  املواطنــون 
والبحث الجنايئ، وتشــكيل ملفات الجرائم 
الجزائيــة واملدنيــة ورفعهــا إىل الجهــات 
تغطيــة  فيها، كذلــك  للبــت  القضائيــة 
االحتفاالت واملباريات واملناســبات الواقعة 
يف نطاق اختصاصه املكاين. كام يوفر املركز 
قوة إســناد لقيادة رشطــة محافظة جنوب 

الرشقية يف حال تطلب األمر ذلك.
أما عــن الخدمــات التــي ُيقدمهــا املركز 

للمواطنــني واملقيمني أوضــح ضابط مركز 
رشطــة مصــرية أنَّه يوجــد باملركز أقســام 
كثرية منها قســم الحوادث املرورية وقسم 
التحقيــق يف القضايا وُمتابعتهــا يف االدعاء 
العام واملحاكم، وأقسام الجوازات واألحوال 
م  املدنيــة، وخفــر الســواحل، التــي ُتقــدِّ

خدمات كثرية.
وأشــاد ضابط مركز مصرية بالجهود الحثيثة 

املبذولة من قبل رجال الرشطة لحفظ األمن 
واألمــان وبتعاون املواطنني، مشــرياً إىل أن 
املركز يحرص عىل تســيري الدوريات األمنية 

املختلفة والبحث والتَّحري يف الجرائم. 
الوافــدة  العاملــة  ضبــط  جانــب  إىل 
املخالفــة لقانون العمل واإلقامــة، وإقامة 

نــدوات ومحــارضات توعويــة يف املدارس 
واملستشــفيات وبعض الدوائــر الحكومية 
عن حوادث الســري ومخاطر آفة املخدرات 
واألرضار التي تنتــج عنها، مام كان له األثر 
اإليجــايب يف انخفــاض نســبة الجرميــة يف 

الوالية.

وأضاف اُملقدم خميس بن ســلطان الغيالين 
أنه يتم تســيري دوريات ســاحلية مستمرة 
حول الجزيرة وإقامة نقاط معاينة احرتازية، 
كذلك يقوم قســم خفر السواحل بدوريات 
مســتمرة يف البحر حول الجزيرة إضافة إىل 
استيقاف القوارب املشــتبه بها والتأكد من 

هوية الصيادين.
 وأشار ضابط مركز رشطة مصرية إىل وجود 
تعاون كبري بني املركز واملجتمع فيام يتعلق 
بنــرش الثقافة األمنيــة واملرورية عرب إقامة 
العديــد من املحــارضات ونقــاط التوعية 
وتقديم النصح واإلرشاد ملستخدمي الطريق 
وتوزيــع املطويــات واملنشــورات املرورية 
وتثقيفهــم بالجانــب األمنــي وتعريفهــم 
باملحظورات التــي من املمكن أن يقع فيها 
املواطــن أو املقيــم بقصد أو بــدون قصد 
ليتم تجنبهــا، موجهاً الشــكر إىل املواطنني 
واملقيمني يف الجزيرة عىل تعاونهم من أجل 
استتباب األمن واألمان، مؤكداً حرص رشطة 
عامن السلطانية عىل توفري كافة اإلمكانات 
البرشيــة واملادية وتهيئة منشــآتها لتقديم 

أفضل الخدمات للمواطنني واملقيمني.

          

اُملقدم خميس الغيالين

مسقط – الرؤية 
يواصــل معهــد الســالمة املروريــة تنفيــذ برامجه 
التدريبية ملســتخدمي الطريق من أجل الوصول إىل 
سياقة آمنة عىل الطرق، حيث ينفذ املعهد خالل هذا 
األسبوع برنامج تأهيل معلامت السياقة التأسييس يف 
والية الرستاق مبحافظة جنوب الباطنة، والذي يستمر 

ملدة أسبوعني.
يشــتمل الربنامج عــىل عدة محاور نظريــة وعملية 

تســاهم يف ترســيخ مبــادئ الســالمة املرورية عىل 
الطريــق، ويــأيت تنفيذ هــذه الربامــج يف محافظات 
الســلطنة للوصــول إىل أكــرب رشيحــة ممكنــة من 
مســتخدمي الطريــق، وليتمكنوا من نقــل القواعد 
واألســاليب الصحيحة للســياقة بطرق أكــرث علمية 

ومنهجية إىل طالبي الحصول عىل رخص السياقة. 
كام يواصــل املعهد تنفيــذ دورة ســياقة الدراجات 
النارية التأســييس (األســبوع األخري) لرجال الرشطة 

ومستخدمي الطريق. 

صحم – الرؤية 
متكنت رشطة عامن السلطانية من إلقاء القبض 
عىل ٣ أشخاص بُتهمة رسقة ٥٢ ألفاً و٦٠٠ ريال 
ُعامين من مركبة أحــد الوافدين يف والية صحم 

مُبحافظة شامل الباطنة.
م كهــالن بن يحيى العمريي ُمدير  وأوضح اُملقدَّ
التحريات والتحقيقــات الجنائية بقيادة رشطة 
محافظــة شــامل الباطنــة أنَّ املتهــم األوَّل يف 

القضية قــام بالتَّهجم عىل املجنــي عليه وفتح 
درج املركبة عنوًة ورسقة املبلغ املوجود بداخله 
والهرب مــن املكان عىل الفــور وذلك باالتفاق 

والتَّعاون مع املتهمني اآلخرين.
وأضاف أنَّه تمَّ إلقاء القبض عىل املتهم األول يف 
والية صحم بينام ُألقي القبض عىل أحد املتهمني 
يف القضية يف ُمحافظــة الداخلية، فيام تمَّ إلقاء 
القبض عىل املتهم الثالث يف مطار ديب بعد قيام 
إدارة االتصال للرشطة العربية والدولية مبسقط 

بالتعميم عليــه. وأهاب املقدم مدير التحريات 
والتحقيقــات الجنائية بقيــادة رشطة محافظة 
شــامل الباطنة باملواطنني واملقيمني رضورة أخذ 
الحيطة والحــذر أثناء نقل األموال يف مركباتهم، 
مشيداً بالجهود التي بذلها رجال التَّحري بقيادة 
رشطة محافظة شــامل الباطنــة لضبط املتهمني 
بالتعــاون مــع إدارة التحريــات والتحقيقــات 
الجنائية بقيادة رشطة ُمحافظة الداخلية وإدارة 

االتصال للرشطة العربية والدولية.
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م كهالن العمريي اُملقدَّ

صحار– الرؤية 
ألقــت إدارة التحريات والتحقيقــات الجنائية 
بقيــادة ُرشطة محافظة شــامل الباطنة القبض 
عــىل أحد املواطنني بتهمة إرضام النار يف مركبة 
مواطــن مبنطقــة مجــز الكربى بواليــة صحار، 
فبعد نشــوب الحريق تحرك املختصون فوراً إىل 
املوقع وقد اتضح أن الحريق ُأرضم باســتخدام 
مادة رسيعة االشــتعال، وبجمع االستدالالت تم 
التوصل إىل املتهم والقبــض عليه، الذي اعرتف 
بأّنــه قام بفعلتــه بقصد االنتقــام من صاحب 
املركبــة لوجود خالف شــخيص بينهــام. وتعترب 
جرمية إرضام النار يف وســائل النقل من الجرائم 
الجنائية الكربى التي تشــكل خطرا عىل األرواح 
واملمتلكات حيث تنص املادة (٢٧٠) من قانون 
الجزاء العامين عىل : (يعاقب بالسجن من سبع 
ســنوات إىل خمــس عرشة ســنة كل من أرضم 
النار قصدا يف املنشــآت الخاصة أو العامة أو يف 
وســائل النقل الربية أو الجوية أو يف آبار النفط 
أو يف مختلف منشآته أو يف املساكن املأهولة أو 
غري املأهولة ســواء أكان ملكه أو غريه أو أرضم 
النار قصــًدا يف أي يشء عىل مقربة من األماكن 

املذكورة بصورة قد تسهل امتداد النار إليها).

مسقط – الرؤية 
نفذت قيادة رشطة أمن منشآت النفط 
والغــاز مبعهد الضبــاط وبالتعاون مع 
رشكة شــل العامنية للتســويق ورشــة 
عمل بعنوان ”املبادئ الطوعية بشــأن 
واســتخدام  اإلنســان  األمــن وحقوق 
القوة“، مبشــاركة ٢٠ ضابطا من قيادة 
رشطة أمــن منشــآت النفــط والغاز. 
التعريــف  الورشــة  تناولــت محــاور 
والدول  الرئيســية  الدولية  باالتفاقيــة 
واملنظامت والرشكات املشاركة يف تنفيذ 
املبــادئ الطوعية التي ُتحــدد معايري 
وحقوق اإلنســان وأســبابها وأهميتها 
واملنافع التي ميكن االستفادة منها عند 
تنفيذ هذه املبادئ كام تضمنت الورشة 
جوانب أخرى تتعلق بحقوق اإلنســان 

واملبادئ الطوعية.



07 اقتصاد متابعات

        
      

             

        

       

     
     

   
   

  

الرؤية - نجالء عبدالعال
عقدت غرفة تجــارة وصناعة ُعامن أمس حلقة 
نقاشــية حول اتفاقية التجارة الحرة املوقعة بني 
سلطنة ُعامن والواليات املتحدة األمريكية وذلك 

مببنى الغرفة الرئييس بروي.
وناقشــت الحلقة مع أصحاب األعامل املواضيع 
املتعلقة باالتفاقية وســبل االســتفادة منها من 
قبل الرشكات العامنية. وشــارك يف الحلقة عدد 
من املختصني من وزارة التجارة والصناعة وغرفة 
تجــارة وصناعة ُعــامن والهيئــة العامة لرتويج 
االســتثامر وتنمية الصــادرات (إثــراء) واإلدارة 
العامة للجامرك والســفارة األمريكية مبســقط، 
بحضور عــدد من أصحاب األعامل بالســلطنة. 
واستهلت الحلقة بكلمة للدكتور محمد الربواين 
رئيــس مجلس األعــامل العــامين األمرييك قال 
فيها إّن القطاع الخاص من الجانبني مل يســتغل 
وجود هذه االتفاقيــة عىل الوجه األكمل، ودعا 
للتعريف بالفرص املتاحة يف البلدين عرب حلقات 
مامثلــة مبا يقود لرفع أحجــام التبادل التجاري، 
كــام دعا لبذل املزيد يف شــأن زيــادة الواردات 

األمريكية للسلطنة.
من جانبه، قال جامل املوســوي رئيس القســم 
االقتصادي الســيايس بســفارة الواليات املتحدة 
األمريكيــة بالســلطنة إّنها ليســت املرة األوىل 
التي تعقد فيها السفارة حلقة نقاشية للتعريف 
باتفاقية التجارة الحرة بني الســلطنة والواليات 
املتحدة، مشــرًيا اىل أّن الســفارة عىل استعداد 
إلقامة جوالت تعريفية باالتفاقية متى ما دعت 
الحاجة لذلك. وأوضح املوســوي أّن الفرص أمام 
قطــاع األعــامل يف البلدين متنوعــة ومتعددة، 
وينبغــي الرتكيز عىل القطاعات املســتهدفة يف 
خطــط التنويــع االقتصادي، داعيا إىل تنشــيط 

تبادل الوفود التجارية يف القدم من الوقت.
وقدمت آن ماسون مسؤولة العالقات التجارية 
يف الســفارة األمريكيــة عرضــا تقدمييــا عــن 
االتفاقيــة والفوائــد منها، وأوضحــت األهمّية 
الكربى لالتفاقية يف تشــجيع االســتثامر وتبادل 
البضائع والخدمات، وإزالــة كافة العوائق التي 
قد تواجه املســتثمرين وتوفري الحامية والدعم 
للمســتثمرين من البلدين. وقالت إن الســفارة 
األمريكية بالسلطنة عملت مؤخرا عىل استطالع 
آراء القطاع الخاص العامين حول مدى معرفتهم 
باالتفاقية ومدى استفادتهم منها، وجاءت نتائج 
االستطالع بأن غالبية التجار عىل علم باالتفاقية 
لكن أكــرث مــن نصــف املســتطلعة آرائهم ال 
يتعاملون بها، لنقص معرفة بالتفاصيل أو بأوجه 

االستفادة التي ميكنهم جنيها من االتفاقية.
وشــهدت الحلقــة مناقشــة مفتوحــة جمعت 
كل من ســعود الخصيبي مديــر عام املنظامت 

الخارجية بــوزارة التجارة، وســيف املعويل من 
اإلدارة العامة للجامرك برشطة عامن السلطانية، 
ومدين البلــويش ممثال لـ «إثراء»، إضافة إىل آن 
ماســون من الســفارة األمريكية، وأدار الجلسة 
أحمد الهويت. وأكــد الخصيبي أن وزارة التجارة 
والصناعــة تعمل عىل تعزيــز العوائد االيجابية 
عىل االســتثامرات واألعامل بني البلدين، حيث 
تم تعيني مستشار لتسهيل العالقات التجارية يف 
نيويورك، كام يجري العمل عىل تقييم الزيارات 
االســتطالعية التي نظمتها الوزارة ليس فقط يف 
الواليــات املتحدة بل يف جميــع الدول األخرى 
لقياس مردودها. وأشــار إىل عــدم تكافؤ حجم 

التصدير واالسترياد بني البلدين.
فيام تحدث ســيف املعويل عن التسهيالت التي 
تقدمها الجــامرك عرب برنامج «بيــان»، موضحا 
أن الصــادرات العامنيــة إىل الواليــات املتحدة 
ارتفعت منذ رسيــان االتفاقية يف ٢٠٠٩ وحتى 

نهاية ٢٠١٦ بنســبة تقــارب ٦٥٪، كام ارتفعت 
بنفس النســبة تقريبا الصــادرات األمريكية إىل 

السلطنة.
وأثار الحضور قضية استرياد السيارات األمريكية 

واحتســاب رســوم وجــامرك عنــد دخولها عرب 
مينــاء صحــار، ويف هذا اإلطــار، أوضح املعويل 
أّن املناطــق الحرة ومنها منطقــة صحار الحرة 
تتعامل جمركيا عىل أّنها ليســت ضمن السوق 
املحــيل، والــذي تشــمله االتفاقية لذلــك فإّنه 
عند دخول الســيارة اىل املنطقة الحرة ال ترسي 
عليها قواعد إعفاء البضائــع األمريكية الواردة. 
وأكد أّن هذا املوضوع تجري دراســته وســيتم 
خالل أســابيع وضع نظام لحل هذه اإلشكالية، 
بحيث ال يجري احتســاب جامرك عىل البضائع 
التي تصل للمناطق الحرة للدخول إىل الســوق 

املحلية العامنية.
وشهدت الحلقة النقاشــية تساؤال طرحه جواد 
اللوايت والذي عرف نفســه بأنــه أحد املهتمني 
بقضية مكافحة أرضار التبغ، واستفرس عن الفئة 
الثالثة من البضائع التي تشملها االتفاقية، وتضم 
التبغ والخمــور ولحم الخنزيــر، والتي- ووفق 

االتفاقية- يرسي عليها اإلعفاء الرضيبي بعد ١٠ 
ســنوات من بدء االتفاقية، أي أّنه من املقرر أن 
تبدأ إعفاءاتها الرضيبية عام ٢٠١٩. وقال اللوايت 
إّن هذا االعفاء ســيقابله تطبيق رضيبة القيمة 
االنتقائية التي أقرتها دول الخليج، وعىل رأســها 
هذه السلع، بحيث ســيتم فرض رضيبة بنسبة 
١٠٠٪، وأنه يف حالة رسيان اإلعفاء فإّن املنتجات 
األمريكيــة من هــذه البضائع ســيكون وضعها 
متييــزي بنســبة ٢٠٠٪. ويف رد ســيف املعويل، 
قال إّن هذه النقاط ســيتم دراستها. غري أّن آن 
ماســون أكدت أّن املرحلة الثالثة من االتفاقية 

سترسي وفق جدولها الزمني. 
ويف رد ممثلــة الســفارة عــىل التســاؤل عــن 
الصعوبــات التــي تقابــل أصحــاب األعــامل 
العامنيني الراغبــني يف زيارة الواليــات املتحدة 
مقابــل حصــول األمريكيني عىل التأشــرية عند 
الوصول إىل عامن، قالت إّنها ال ميكن أن تعطي 
وعودا يف هذا الشــأن، مضيفــة أّن التعرف عىل 
عامن مازال يف بداياته؛ حيث ال يعرف البعض يف 
أمريكا الكثري عن عامن، بينام يتم نرش إعالنات 

ترويجية عن دول أخرى.
ورغم اتفاق املشــاركني عىل بطء االســتفادة 
من املزايــا املتاحة يف االتفاقية، إال أّن الوقت 
مــازال متاحا لتفعيــل كثري من الــرشاكات، 
واالســتفادة مــن اإلعفــاءات مــن الجامرك 
ورســوم التصدير للمنتجات العامنية، خاصة 
وأّن االتفاقية تســمح بتطبيق االعفاءات عىل 
أية ســلعة تحوي قيمة عامنية مضافة بنسبة 
٣٥٪ وأعــىل، مبا يعنــي فرصة للمؤسســات 
املتوســطة لتصدير منتجــات أدخلت عليها 
تعبئــة أو تغليف أو أية قيمــة مضافة بهذه 
النســبة وتصديرهــا كمنتج صنــع يف عامن، 

والتمتع باملزايا يف االتفاقية.

الرؤية - أحمد الجهوي
دعا مؤمتر عامن لالســتثامر الســياحي يف ختام 
أعاملــه أمــس إىل االســتفادة مــن اإلمكانيات 
التنافســية لقطاع الســياحة يف السلطنة وعىل 
العمــل التكاميل بني مختلــف الجهات ورشائح 

املجتمع من أجل تنمية القطاع. 
وشهد املؤمتر اســتعراض عدد من أوراق العمل 
التي تعرضت بالتفصيل إىل واقع قطاع السياحة 
يف الســلطنة واملشــاريع القامئــة والفرص التي 
املســتقبلية  واملشــاريع  للمســتثمرين  تتيحها 
املدرجــة عــىل خطط رشكــة مســقط الوطنية 
للتطويــر واالســتثامر منظمــة املؤمتــر ورشكة 
عمــران، تخللتهــا نقاشــات مســتفيضة حول 
القطاع السياحي بشكل عام. ويف جلسات اليوم 
الختامي، استعرضت رشكة عمران أهم مشاريعها 
القامئــة والتي يأيت عىل رأســها مــرشوع مدينة 
العرفان ومرشوعها املســتقبيل الواجهة البحرية 
يف مطرح وتطوير منطقة ميناء السلطان قابوس 
السياحي. وقدم املهندس عامر الخرويص، مدير 
إدارة التطوير برشكــة عمــران عرضاً حول أهم 
مشاريع الرشكة واستثامراتها السياحية املختلفة 
يف السلطنة، والتي تلعب دوراً رئيساً يف تحريك 
القطــاع الســياحي وتحقيق النمــو االقتصادي 
واالجتامعي للسلطنة.  ومن أبرز املشاريع التي 
تطــرق إليها العــرض مرشوع مدينــة العرفان، 
الذي يشكل نواة للتنمية الحرضية يف العاصمة 

مسقط ومنوذجاً رائداً يراعي جوانب االستدامة 
االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة والثقافيــة 
للبالد، حيــث تطرق الخرويص إىل مراحل تنفيذ 
هذا املرشوع الحيوي الذي يشــهد حالياً تطوراً 
ملموســاً يف مرحلته األوىل املتضمنة ملركز عامن 

للمؤمترات واملعارض. 
وتوقــع الخرويص أن تســهم هــذه الفنادق يف 
تعزيز عروض الســلطنة من الغــرف الفندقية 
الفاخــرة لدعم خطط التوســعة التــي تنتهجها 
ســلطنة ُعامن يف قطاعاتها الســياحية الرتفيهية 
وتلــك الخاصة بقطــاع االجتامعــات والحوافز 
واملؤمتــرات واملعــارض، مع إيــالء تركيز خاص 
عىل مرشوع التنمية البارز املرتقب واملتمثل يف 

مــرشوع مدينة العرفان، ليضيف نقلة نوعية يف 
تنمية وتطوير املدن الحرضية يف السلطنة.

ويتكامــل املســتوى العاملي للمــرشوع بوجود 
هــذه الفنــادق وتوفــر الخدمات املناســبة يف 
مــرشوع التنمية الحرضية ملدينة العرفان، فضًال 
عام يوجد من منشــآت ومرافق رفيعة املستوى 
والتي تهدف الستقطاب املستثمرين والرشكاء يف 
مكان قريب جًدا من مطار مسقط الدويل ليؤكد 
عىل أهميــة الدور املنوط بقطــاع االجتامعات 
الرؤيــة  واملعــارض يف  واملؤمتــرات  والحوافــز 

متعددة االستخدامات ملدينة العرفان.
وســيتضمن فندق ”جيه دبليــو ماريوت“ ٣٠٤ 
غرف، وسيكون األكرث متّيزاً وفخامة بني الفنادق 

يف موقــع مركــز ُعــامن للمؤمتــرات واملعارض، 
انطالقاً من كونــه ملكية عقارية فاخرة من فئة 
الخمس نجــوم تتيح أرقى مســتويات الفخامة 
والخدمــات لــزوار املركــز ومدينــة العرفــان. 
وســيتضمن فندق ”كراون بالزا“ من فئة األربع 
نجوم ٢٩٦ غرفة، وســيقدم لزواره تجربة شاملة 
مبــا يف ذلــك مجموعــة متنوعة مــن املطاعم 
واملقاهــي فضًال عن وجود نــاٍد خاص بالصحة 
والرتفيــه. وســيقدم الفندقان خيــاراً ديناميكياً 
للزوار، لتتكامل منشــآت املؤمتــرات واملعارض 
رفيعــة املســتوى يف مركــز ُعــامن للمؤمترات 
واملعارض مع معايري الضيافة الُعامنية املتوقعة.

واســتعرض الخــرويص املالمح العامــة ملرشوع 
الواجهة البحرية مليناء السلطان قابوس وأهمية 
املــرشوع يف تحويل مينــاء مطــرح العريق إىل 
وجهة ســياحية وحضارية بــارزة، مع املحافظة 
عىل الهوية التاريخية والثقافية للسلطنة. وتطرق 
العــرض إىل التصــّور العــام للمــرشوع ومبادئ 
االستدامة اُملتبعة فيه والجهود املبذولة لتحويله 
إىل بوابة ســياحية متفردة تحتضن كافة أطياف 
املجتمع املحيل من املواطنــني واملقيمني، عالوة 
عىل اســتقطابها للســياح القادمني إىل السلطنة، 
ومؤكــداً عــىل أهمّية هــذه الوجهــة يف تقديم 
منتجــات وتجارب ســياحية وثقافيــة وترفيهية 
ومجتمعية مميزة. وتحــّدث مالك بن هالل بن 
محمد العربي عضو لجنة تأسيس رشكة الحمراء 
للتنميــة الســياحية والعقارية عــن املحفزات، 

وأهــداف الرشكــة ومجــاالت االســتثامر التي 
تســتهدفها إضافة إىل الفرص املتاحة وتطرق إىل 
نقاط القوة ونقــاط الضعف واملخاطر املحتملة 
وأبرز املهندس محمد الغنبويص مدير اإلنشاءات 
يف رشكة ديــار رأس الحــد دور الرشكة القطرية 
يف تطويــر مــرشوع رأس الحــد عىل مســاحة 
إجاملية تبلغ ٢ ملیون مرت مربع. وقال الغنبويص 
إن العمــل جار إلنشــاء واجھة بحریــة متنوعة 
الطبيعة، وأشار إىل أن أرض املرشوع متیل باتجاه 
البحــر، واملنطقــة محطة ألصنــاف عديدة من 
الطيــور واألحبــاء، إضافة إىل أنهــا منطقة غنية 
باملواقــع األثريــة، وضمن محمیة الســالحف. 
وأضاف الغنبويص أن املرحلة األوىل من املرشوع 
تتضمن ٢٥٠ غرفة فندقية و٣٤٦ وحدة ســكنية 
مــع املرافــق والخدمــات الالزمة، ومــن املقرر 
اإلنتھاء من املرحلة هذه مــع نھایة عام ٢٠١٩، 
ويف املرحلــة (ب) مــن املــرشوع فســيتم بناء 
املزيد من الغرف الفندقية والوحدات الســكنّية 
حيث ســيتم إنشــاء ٤٥٠ غرفة فندقية واملزيد 
مــن الوحدات الســكنية مــع املرافــق الالزمة. 
وقــال املهندس محمد حول وضع املرشوع حتى 
مارس ٢٠١٧ إّنه تم االنتھاء من التصميم املبديئ 
لفنــدق ٥ نجوم، وتم اعتامد املخطط التنظیمي 
للمــرشوع مــن قبــل وزارة الســیاحة يف فربایر 
٢٠١٧، ومن املتوقع تعیین مقاول البنیة التحتیة 
للمرحلة ”أ“ يف شــھر أبریل املقبــل وتّم تعیین 

رشكة شیدي كمشغل للمرشوع.

مسقط – الرؤية 
تعقد لجنــة تحكيم جائزة الرؤية االقتصادية مســاء 
اليــوم اجتامعا لتحديد املراكــز الفائزة بفئات جائزة 
الرؤيــة االقتصادية التي جــرى اإلعالن عنها للتنافس 
منذ ينايــر املايض. وتواصل لجنة التحكيم منذ إغالق 
بــاب التســجيل يف ١٢ مــارس أعامل الفــرز النهايئ 
للمشاركات التي تقدمت لفئات الجائزة العرشة التي 

بلغ عددها وفق الفرز األويل ١٧٩ مشاركة.
وتضم لجنة التحكيم كل من الدكتور أحمد بن محسن 
الغســاين، عميــد كلية الدراســات املاليــة واملرصفية 
والدكتور نارص بن راشــد املعويل، مدير مركز البحوث 

اإلنسانية بجامعة الســلطان قابوس بجامعة السلطان 
قابوس أحمد بن ســعيد كشــوب، الرئيــس التنفيذي 
لرشكة الثقة الدولية لالســتثامر وأحمد بن عبدالكريم 
الهــويت، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عامن 
رئيس لجنة املؤسســات الصغرية واملتوســطة بالغرفة 
والدكتــور عمــر بن ســامل الجابري، أســتاذ مســاعد 
بقســم اقتصاد املوارد الطبيعية بكلية العلوم الزراعية 
والبحرية بجامعة الســلطان قابوس وحمد بن راشــد 
املــرشيف خبــري اقتصادي وخلفــان الطوقــي املديــر 
العــام لرشكة الحقل األخرض للحلول وطارق بن ســامل 
النهــدي رئيس قســم الصناعــات النســيجية بالهيئة 
العامــة للصناعات الحرفية بــإدارة الصناعات الحرفية 

مبحافظــة ظفار.  وتتضمن فئات املنافســة لهذا العام 
جائزة الرؤية ألفضل املشاريع الحكومية وجائزة الرؤية 
االقتصاديــة ألفضل مشــاريع القطاع الخــاص وجائزة 
الرؤية االقتصادية ألفضل املشاريع الصغرية واملتوسطة 
وجائزة الرؤية االقتصادية ألفضل مشــاريع التســويق 
اإللكرتوين وجائــزة الرؤية االقتصادية ملشــاريع املرأة 
املنزلية والحرفيــة وجائزة الرؤيــة االقتصادية ألفضل 
أداء مرصيف وجائزة الرؤية االقتصادية ألفضل شخصية 
اقتصاديــة وجائزة الرؤيــة االقتصادية ألفضل مرشوع 
اســتثامر وطنــي وجائــزة الرؤيــة االقتصادية ألفضل 
اســتثامر أجنبــي وجائــزة الرؤيــة االقتصادية ألفضل 

مشاريع املسؤولية االجتامعية.

مسقط- الرؤية
ناقشت لجنة املوارد البرشية وسوق العمل باجتامعها 
بالغرفة مســتقبل مكاتب ســند بعد توجه الجهات 
الحكوميــة إلتاحة خدماتهــا إلكرتونيــا للمراجعني 
دون الحاجــة ملراجعة مكاتب ســند لتخليصها مام 
أدى إىل انخفــاض دخول هــذه املكاتب، ومع توجه 
الحكومة لتوفري خدماتهــا لعموم الجمهور إلكرتونيا 
وعــن طريق التطبيقات والهواتف الذكية يزداد أرق 
قرابة ٢٠٠٠ من أصحاب هــذه املكاتب حول مصري 
مكاتبهم التي تشــكل مصدر دخلهم ودخل العاملني 
لديهم.  وكخطوة باتجــاه إيجاد حلول بديلة لهؤالء 
تعمل اللجنة عىل التنســيق لعقد اجتامع مع هيئة 
تقنيــة املعلومــات بحضور أصحاب هــذه املكاتب 

لبحــث التحديات والحلــول البديلــة املقرتحة من 
جانبهم، عــىل أن تطرح بعد ذلك خالصة هذا اللقاء 
مع املعنيني من كل من صندوق الرفد ورشطة عامن 
الســلطانية ووزارة التجــارة والصناعة ووزارة القوى 

العاملــة يف اجتامع الحق.  من جانب آخر شــكلت 
اللجنة فريق عمل إلجراء التحضريات الخاصة بندوة 
النقابات العاملية املزمع إقامتها بتنظيم من الجنة يف 

الثالث من مايو املقبل.

مسقط - الرؤية
عقدت اللجنة التسيريية لقطاع الصناعات 
التحويلية أمس األربعاء اجتامعها الدوري، 
للوقوف عــىل آخر مســتجدات مبادرات 
الربنامج الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي 
«تنفيــذ» يف القطــاع، وتــرأس االجتــامع 
معايل الدكتور عيل بن مســعود السنيدي 
وزيــر التجــارة والصناعة رئيــس اللجنة، 
بحضور فريق وحدة دعم التنفيذ واملتابعة 
وممثلني من الجهــات الحكومية والقطاع 

الخاص. 
واســتعرض االجتامع مراحل التنفيذ حتى 
تاريــخ األمس لعــدد من املبــادرات منها 
مصنع أغشــية العزل املايئ الحَجري حيث 
يتوقــع أن يصل إنتاج املصنع الذي ســيتم 
تنفيذه من قبل رشكة مسقط الدولية للقار 
لألغشــية العازلة القارية (اإلســفلتية) إىل 
حوايل ١٠ مليون م٢ سنويا، عىل أن يكتمل 
إنشاؤه بحلول عام ٢٠٢٠، وسينتج ١٣ نوًعا 
من املنتجــات املرتبطة بهذه الصناعة عىل 

عدة مستويات مختلفة حسب الطلب.
كام تم خالل االجتامع مناقشة املستجدات 
لتنفيــذ عدد مــن املشــاريع؛ حيث تقوم 
الهيئة االقتصادية الخاصة بالدقم بإجراءات 
الرتاخيص الالزمة إلنشاء محطة طاقة بإنتاج 
٥٠٠ ميجا وات مــن الكهرباء مع إمكانية 
أن تعمل بطاقة الفحم بعد إجراء دراســة 
الجــدوى االقتصادية أو بواســطة الضفائر 

اللجنة  واســتعرضت  املتجــددة.  والطاقة 
أيضاً مســتجدات مــرشوع مصنع الحواف 
(Flanges) مبنطقة نزوى الصناعية، والذي 
من املتوقــع أن يتم االنتهــاء من األعامل 
اإلنشــائية قريبــا. وبدأت الجهــة املنفذة 
ملرشوع أســمنت الوســطى بإعداد دراسة 
الجــدوى االقتصاديــة للمــرشوع عىل أن 
يتــم توقيع اتفاقية مــع الهيئة االقتصادية 
الخاصــة بالدقم نهاية أبريل املقبل. ومّتت 
املوافقــة عىل تقديم الدعم املايل إلنشــاء 
مركز بحثي متطور للصناعــات التحويلية 
وإنشــاء مصنع لتصميــم وصناعة أدوات 

القطع املعدنيــة والقوالــب بالتعاون مع 
جامعــة صحــار باإلضافة إىل مســتجدات 
مشــاريع األمــن الغذايئ وهــي عبارة عن 
أربعة مشاريع يف قطاعات األلبان واللحوم. 
وشــدد أعضاء اللجنة عىل رضورة األخذ يف 
االعتبار نســب التعمني عنــد التوظيف يف 

املشاريع الصناعية.
وتؤكــد وحــدة دعــم التنفيــذ واملتابعة 
عــىل متابعة مبــادارت الربنامــج الوطني 
لتعزيز التنويع االقتصــادي والوقوف عىل 
التحديات وإيجاد الحلول املناســبة لها مبا 

يسهل آلية تنفيذ املبادرات واملشاريع. 

مسقط- الرؤية
يتـرأس ســعادة حمــود بن ســنجور الزدجايل 
الرئيــس التنفيذي للبنك املركــزي العامين وفد 
الســلطنة لحضور االجتامع الســابع والســتني 
للجنــة محافظــي مؤسســات النقــد والبنوك 
املركزية بــدول مجلس التعاون لــدول الخليج 
العربيــة، والذي ســيعقد بإذن اللــه يف املنامة 

مبملكة البحرين اليوم الخميس.
وســتناقش خالل االجتــامع املذكــور عدد من 
املواضيع تتعلق بــاإلرشاف والرقابة عىل الجهاز 
املــرصيف بدول مجلس التعاون، وكذلك موضوع 
نظــم املدفوعــات بــدول املجلــس. وموضوع 
املقاصة وتسوية املدفوعات العربية، وموضوع 
التقنيــات يف مجال القطاع املايل بدول املجلس. 
باإلضافــة إىل ذلك ســتناقش اللجنــة املواضيع 
املتعلقة بالحوار املشــرتك بني مؤسســات النقد 
والبنوك املركزية بدول املجلس ودول مجموعة 
(اآلســيان+٣)، وكذلــك ورقة املركـــز اإلحصايئ 
الخليجــي (GCC STAT) حــــول املــؤرشات 
اإلحصائية النقدية واملالية إىل جانب التطورات 
النقــدي لــدول املجلــس  يف إطــار املجلــس 
والتطــورات النقديــة واملاليــة بــدول املجلس 

وموضوع غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
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سامئل – الرؤية 
زار َمَعايل الشــيخ عبــد الله بن نــارص البكري وزير 
القوى العاملة أمس املديريــة العامة للقوى العاملة 
مبحافظــة الداخليــة ودائــرة عمل ســامئل والكلية 
التقنية بنزوى . واطلع معاليه خالل الزيارة عىل ســري 
العمل باملديريــة العامة للقوى العاملــة باملحافظة 
والخدمــات التــي تقدمها ألصحاب األعــامل وأفراد 
املجتمع يف مجال تشغيل املواطنني وتراخيص العمل 
والرعايــة العاملية، وكيفية التعامل مع برامج التحول 
اإللكرتوين يف عدد من الخدمات التي تقدم للمجتمع.
واســتمع معاليه إىل عــدد من املواطنــني املراجعني 
باملديرية، ووجه املوظفني برضورة تسهيل اإلجراءات 
وإنهاء طلباتهم وفقاً ألحكام قانون العمل واإلجراءات 
املعمــول بها يف هذا الشــأن، كام حــثَّ معايل وزير 

القــوى العاملة املوظفني عىل بــذل املزيد من الجهد 
والعمــل عــىل ما من شــأنه تحقيق األهــداف التي 

تسعى إليها الوزارة .
وزار معاليــه الكلية التقنية بنزوى، واطلع عىل ســري 
العمل بالكلية والعملية التعليمية وبعض التجهيزات 
يف املختــربات، وحث املختصــني بالكلية  عىل تقديم 
أفضل الخدمات التدريســية للطلبة وتهيئتهم لسوق 
العمل وتوفري البيئة الدراســية التي تســاعدهم عىل 
االســتفادة من اُملقررات الدراســية واالهتامم بشكل 
أكــرب بالجانــب العمــيل التطبيقــي يف التدريس إىل 
جانب االهتامم باألنشــطة الطالبيــة .كام زار معاليه 
دائرة القوى العاملة بســامئل لالطالع عىل سري عمل 
الدائرة ومــا تقدمه من خدمات عامليــة للمجتمع. 
والتقــى باملوظفني وطالبهم ببــذل املزيد من الجهد 

واالستمرار يف تقديم أفضل الخدمات.

عربي – نارص العربي 
قــال الشــيخ عبد الله بــن طالب الهنــايئ مدير عام 
إســكان عربي إن الحكومة عملت كثريا عىل دراســة 
مــرشوع الطريــق الحيــوي الــذي يربط الســلطنة 
باململكة العربية الســعودية الشقيقة ”عربي - الربع 
الخايل“  لتوفري الخدمات اللوجســتية ومواقع الراحة 
واملطاعــم يف املحطــة املتكاملــة. مؤكــدا أّن وزارة 
اإلســكان تهتم بتيســري كافة إجراءات املســتثمرين 
إلقامة املشاريع الخدمية عىل الطريق الحيوي تسهيال 
عــىل املواطنني مــن مختلــف محافظات الســلطنة 

للحصــول عىل الخدمات املطلوبة عىل طول الطريق.  
ووجه الهنايئ الشــكر والتقدير للمقام السامي موالنا 
حــرضة صاحــب الجاللة الســلطان قابــوس املعظم 
-حفظــه الله- وحكومته الرشــيدة وللمجلس األعىل 
للتخطيط إلقامة هذه املحطــة الخدمية الهامة عىل 
الطريق الذي سُيســهم يف تعزيز التبادل التجاري بني 

السلطنة واململكة.
ويشــار إىل أنَّ مكتب ”الرؤية“ يف عربي كرم الشــيخ 
عبــد اللــه بن طالب الهنــايئ مدير عام اإلســكان يف 
عــربي تقديرًا لجهوده يف خدمــة املواطنني عىل كافة 

األصعدة.

مسقط – الرؤية 
عقــدت اللجنة املشــرتكة للتعمــني يف قطــاع الصناعة 
اجتامعهــا األول لهذا العــام بديوان عــام وزارة القوى 
العاملة برئاســة فهمي بن ســعيد الهنــايئ نائب رئيس 
مجلس إدارة رشكة منتجات البويل رئيس اللجنة، استكامال 
لجهود اللجنة الســابقة لتنمية وتشــغيل القوى العاملة 
مبا ُيواكب سياســة التعمني التي تحرص عليها الحكومة . 
واســتعرض االجتامع توصيات برنامج التنويع االقتصادي 
(تنفيــذ) فيام يخص القطاع الصناعي، إىل جانب االطالع 
عىل مبادرة عزميتي والتي تقدمت بها املؤسســة العامة 
للمناطــق الصناعية التي تهدف اىل تطوير كوادر عامنية 
مــن ذوي مهارات عالية يف القطــاع الصناعي من خالل 
التدريــب املقرون بالتشــغيل بالتعاون مــع الصندوق 
الوطني للتدريــب. وتقوم وزارة القــوى العاملة ممثلة 
باللجان القطاعية بدور كبري يف تنظيم ســوق العمل من 
خــالل التعاون والتنســيق مع كافة الجهــات املعنية يف 
الحكومة والقطاع الخاص والتي تسهم يف إعداد الخطط 
والربامــج املتعلقــة بالتعمني وتشــغيل القــوى العاملة 
الوطنية وتدريبها يف القطاع الخاص اســتنادا إىل ندوات 
تشغيل القوى العاملة الوطنية، باإلضافة إىل حرصها عىل 
متابعة خطط التعمني يف املنشآت داخل القطاع والتأكد 

من تحقيقها للنسب املستهدفة. 

مسقط - الرؤية 
مّثــل َمَعــايل الدكتــور فؤاد بــن جعفر الســاجواين 
وزير الزراعة والرثوة الســمكية الســلطنة يف افتتاح 
فعاليات الدورة الخامســة مــن معرض قطر الزراعي 
الــدويل ٢٠١٧ الذي تنّظمــه وزارة البلديــة والبيئة 
بالتعــاون مع الرشكة الدولية للمعارض مبركز الدوحة 
للمعارض واملؤمترات خــالل الفرتة من ٢٢ وحتى ٢٥ 
مارس الجــاري  تحت رعاية معايل الشــيخ عبد الله 
بــن نارص بن خليفــة آل ثاين رئيس مجلــس الوزراء 
ووزيــر الداخلية مبشــاركة عدد كبري مــن الرشكات 
واملؤّسســات املحلية واإلقليمية والعاملية املتخصصة 
يف املجــاالت الزراعية املختلفة، باعتباره فرصة لتبادل 
الخــربات والتجارب واالطالع عــىل أحدث التطورات 
واملامرسات العاملية وأهم التحديات والفرص املتاحة 
يف قطاع الزراعة. والتقى معايل الدكتور وزير الزراعة 
والرثوة السمكية بسعادة محمد بن عبدالله الرميحي 
وزير البلدية والبيئة واستعرضا العالقات بني البلدين 

الشــقيقني وســبل تطويرها وتنميتهــا وتحديد أطر 
التَّعــاون بــني البلدين وبحــث القضايا املشــرتكة يف 
مجال األمن الغذايئ وتعزيز التعاون الثنايئ يف املجال 
الزراعي والســميك، كــام تطرق الجانبــان إىل األمور 
املشرتكة التي تدفع بعجلة التعاون الثنايئ وفق النهج 

السليم والتوجيهات الرشيدة للقيادتني الحكيمتني.
ويشــهد املعرض الزراعي الذي يقام عىل مساحة ١٢ 
ألــف مرت مرّبع ، سلســلة من الفعاليات واألنشــطة 
التفاعلية املتنّوعة، يف مقّدمتها ”منصة تالقي األعامل“ 

التي ستمنح املشاركني بوابة ممتازة للتواصل والبحث 
يف أهــم القضايــا املّلحــة والتحّديات الرئيســة التي 
تواجــه القطــاع الزراعــي يف قطر ومنطقــة الخليج 
العريب، باإلضافة إىل عقــد مجموعة من االجتامعات 
واللقاءات الحرصية بني العارضني والجهات الحكومية 
املحلية ُملناقشة آخر التطّورات واإلجراءات القانونية 
والتنظيميــة واإلدارية ذات الصلــة يف قطر، باإلضافة 
إىل عقد عدد من ورش العمل التي يديرها ويشــارك 
فيها نخبة من الخــرباء واملتخّصصني الزراعيني لزيادة 

الوعي العــام حول أحــدث التقنيات وأجــود أنواع 
املحاصيل واملنتجات الغذائية والعضوية. 

ويحظــى معرض قطر الزراعي الــدويل باهتامم كبري 
عىل الخارطــة االقتصادية املحليــة واإلقليمية، كونه 
يوّفر أيضاً منصًة متكاملًة الستعراض أحدث التطّورات 
والحلول التكنولوجيــة الزراعية، مبا يف ذلك املعّدات 
الزراعية، ومســتلزمات الصناعــات الغذائية واإلنتاج 
الحيواين والبيطري، وتقنيات إدارة املحاصيل، وأنظمة 
الزراعة بواسطة اإلنارة االصطناعية، وتصميم وتجهيز 
املحالت، والبيوت الخــرضاء، وأنظمة الري والتهوية، 
باإلضافة إىل الخدمات اللوجستية والتخزين ومعالجة 

املياه والخدمات االستشارية ذات الصلة. 
وقــد اســتقطب املعرض يف دورته الســابقة أكرث من 
١٨٠ جهــة عارضة من الرشكات املحليــة والخليجية 
والعامليــة، والتــي عرضــت مجموعــة واســعة من 
املنتجــات الزراعية والغذائية والحيوانية والســمكية 
املتنّوعة، وســط إشــادة واســعة بالفــرص التجارية 

واإلمكانات العديدة التي قدمها ووفرها املعرض. 

مسقط - الرؤية 
كشــفت آخر اإلحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة 
للتأمينــات االجتامعية  بنهاية فربايــر للعام الجاري 
ارتفــاع عــدد املنشــآت النشــطة املشــمولة بنظام 
التأمينات االجتامعية إىل(١٦٤٠٤) منشآت. كام ارتفع 
عــدد املؤمــن عليهم النشــطني العاملــني يف القطاع 
الخــاص داخل الســلطنة إىل (٢١٥١٢٩) مؤمنا عليه، 
وبإجاميل (٩٤٨٠) حالة تســجيل خالل العام الجاري، 
فيــام بلغ متوســط األجر الخاضع لالشــرتاك إلجاميل 
املؤمن عليهم النشــطني (٦٦٥) ريــاالً عامنياً. وتركز 
أغلبية املؤمن عليهم النشــطني يف الفئة العمرية بني  
٢٦ إىل ٣٠ سنة ومبا نسبته (٪٢٣,٧) من إجاميل املؤمن 
عليهم النشــطني، مام يدل عىل القدرة االســتيعابية 
التي يتمتع بها القطاع الخاص يف اســتقطاب الكوادر 
الوطنية مبختلــف رشائحها، إىل جانب وجود الحوافز 
التي من شــأنها أن توفر بيئــة آمنة وجاذبة ملختلف 
القطاعــات اإلنتاجيــة، والتــي بدورهــا تســاهم يف 
زيادة منو االقتصاد الوطني. وتشــري مؤرشات املنتهية 
خدماتهــم إىل أن عدد حاالت انتهــاء الخدمة والتي 
تشمل إنهاء الخدمة واالستقالة واالنتقال إىل صاحب 
عمل آخر وانتهاء الخدمة بســبب الوفــاة أو العجز 
وانتهاء الخدمة ألسباب أخرى إىل (٩٤٤٣) حالة انتهاء 
خدمة. وأكدت مؤرشات املؤمن عليهم النشــطني يف 
نظام العامنيــني العاملني لحســابهم الخاص ومن يف 
حكمهــم إىل أنَّ عــدد املؤمن عليهم بلــغ (١٠٨١٢) 

مؤمناً عليه، مؤكــدة عىل إقبال الكوادر الوطنية عىل 
تبني مرشوعات خاصة للمســاهمة يف منو املؤسسات 
الصغرية واملتوسطة ودورها يف توجيه طاقات الشباب 
وكفاءتهم نحو العمل الحر إىل جانب التمسك باملهن 
والحرف العامنية، وبلغ عدد املؤمن عليهم النشــطني 
يف نظام مــد الحامية التأمينية ملواطني دول مجلس  
نني عليهم،  التعاون لدول الخليج العربية (١٨٠٣) مؤمَّ
أما عدد املؤمن عليهم النشــطني يف نظام التأمني عىل 
العامنيني العاملني بالخارج  ومن يف حكمهم فقد بلغ  

(٤١) مؤمناً عليه.
وفيــام يتعلق مبــؤرشات املســتفيدين مــن املنافع 
التأمينية، فقد وصل عدد حاالت املعاشــات الرتاكمية 
املرصوفة حتى نهاية شــهر فرباير مــن العام الجاري  
(١٣٩٥٤) حالــة،  شــّكلت حاالت الرصف ملعاشــات 
الشــيخوخة ما نســبته (٤١,١٪) مــن إجاميل حاالت 
املعاشــات املرصوفة، تلتها حاالت الرصف ملعاشــات 
الوفاة الناتجــة عن ســبب غــري مهني ومبا نســبته 
(٪٣٣٫١) مــن اإلجاميل، فيام شــكلت حاالت الرصف 
ملعاشات العجز الناتجة عن سبب غريمهني ما نسبته 
(٪١٨٫٧)، تالها حاالت الرصف ملعاشات العجز املهني 
ومعاشــات الوفاة املهنية مشــّكلة ما نسبته (٪٢,٩) 
و (٪٤٫٢) عــىل التــوايل من إجاميل حــاالت الرصف 
للمعاشــات، فيام بلغ عدد الحــاالت التي رصفت لها 
منافــع تأمينية بســبب إصابات العمــل  (٨٧) حالة 
حيث شــّكلت حــاالت الحــوادث املروريــة منها ما 

نسبته (٪٣٦٫٨).

مسقط - الرؤية 
استعرضت السلطنة ممثلة يف املركز الوطني لإلحصاء 
واملعلومــات تجربتهــا يف االنتقال مــن البيانات إىل 
املعلومــات واملعرفــة يف ورقــة عمــل قدمتها خالل 
امللتقــى اإلحصــايئ الخليجــي األول الــذي اختتــم 

بالعاصمة السعودية الرياض أمس.
وقــدم املركز الوطنــي لإلحصاء واملعلومــات تعريفا 
مبنهــج العمــل املتبــع يف املركز القائم عــىل مفهوم 
صناعي يبدأ بإنتاج اإلصدارات الرســمية من البيانات 
الخاصة املستمدة من مختلف املصادر كمرحلة أوىل، 
يعقبها مرحلــة إنتــاج املعلومات اإلحصائية ســواء 
من خالل صياغة رســائل واضحــة ذات قيمة مضافة 
مســتندة عىل مــؤرشات مركبة أو من خــالل القيام 
بدراســات  تحليلية أو بحوث تقييمية أو غريها وهي 
مرحلة تتطلب كوادر ذات خربات ومؤهالت متقدمة 

وقابلة عىل قراءة ما وراء األرقام.
وتطرقــت ورقة العمــل إىل مرحلة صناعــة املعرفة 
وآليــات تعزيزهــا يف املجتمــع انطالقاً مــن املبادئ 
العامة لإلحصــاءات الرســمية التي أقرتهــا األجهزة 
اإلحصائيــة عــرب العــامل والتزمت بهــا يف اجتامعاتها 
الســنوية مع املفوضيــة اإلحصائية باألمــم املتحدة. 
كام تطرقت الورقــة إىل الجهود التي يبذلها املركز يف 
مواكبة التقنيات الحديثة وحرص املركز عىل التواجد 
يف منصات التواصــل االجتامعي كــام تناولت الورقة 
كذلــك الخدمات املعرفيــة التي يقدمهــا املركز من 

خــالل وســائط التواصــل املختلفة مثــل تطبيقات 
مجانيــة للهواتف الذكية والتي يبلغ عددها خمســة 
 (ncsiind ) تطبيقات وهــي: املؤرشات اإلحصائيــة
واملعلومات الجغرافيــة املكانية (ncsi Geo) وجولة 

يف عامن وتطبيق بنيك وتطبيق وقودي.
ويف حلقة نقاشــية بعنوان الرشاكة بني القطاع العام 
والخاص يف مجال اإلحصاء، اســتعرض املركز الوطني 
لإلحصــاء واملعلومات تجربته يف بنــاء الرشاكات مع 
مؤسســات القطــاع الخاص. وذلك مــن خالل عرض 
تجربة جلــب بيانــات مسح األســعار بالرشاكة مع 
القطــاع الخــاص حيث اســتعرضت الورقــة التطور 
يف منظومة مسح األســعار واإليجابيات  التقنــي 

والفوائــد وأبــرز التحديــات. وقــد شــارك املركز يف 
املعــرض املصاحب للمنتدى بركن عرض فيه مختلف 
اإلصــدارات املعرفية. وعرف الركــن بالخدمات التي 

يقدمها املركز لكافة رشائح املجتمع.
وناقــش امللتقى الــذي انعقد تحت شــعار ”تعزيز 
الرشاكات اإلحصائيــة لدعم السياســات االقتصادية 
والتنمية املســتدامة يف دول مجلــس التعاون“ خالل 
اليومني املاضيــني الطلب عىل البيانــات من املنظور 
الدويل مع الرتكيز عــىل القضايا العاملية، وتأثريها من 
حيث السياســات واإلصالحات يف جميع أنحاء العامل 
ويف منطقة دول مجلس التعاون عىل وجه الخصوص 
إضافة إىل االحتياجات والثغرات يف البيانات املرتبطة 

بها. وتطرقت املناقشات إىل الطلب عىل البيانات من 
املنظور الوطني واملنظور اإلقليمي.

وركز امللتقى الذي استضاف ٤٠ متحدثاً خليجياً ودولياً 
وأطراف اإلحصاء من منتجي البيانات، ومســتخدمي 
البيانــات, والقطــاع األكادميي، عىل محاور رئيســة 
هــي: طلب البيانات واملعلومات اإلحصائية الناشــئ 
مــن املســارات اإلمنائيــة الوطنية، وأجنــدة التنمية 
املســتدامة والقضايــا االقتصادية العاملية الناشــئة، 
ومناقشة توفري املنتجات والخدمات اإلحصائية لدعم 
املسارات اإلمنائية الوطنية والتنمية املستدامة يف دول 
مجلــس التعاون، باإلضافة إىل بحث تعزيز الرشاكات 
اإلحصائية بني مســتخدمي ومنتجــي البيانات لدعم 

السياســات االقتصادية والتنمية املســتدامة يف دول 
مجلس التعاون.

وانعقــدت ضمن فعاليات املنتــدى ٦ حلقات نقاش 
علمية مصاحبة، ناقشــت األوىل قياس التقدم املحرز 
نحــو تحقيق أهداف التنمية املســتدامة، ويف الثانية 
تعزيز املعرفــة اإلحصائيــة، وحلقة النقــاش الثالثة 
مختصــة باإلعالم اإلحصايئ، كام تعرف املشــاركون يف 
الحلقة الرابعة عىل آليات تطوير اإلحصاء باســتخدام 
تقنيــات املعلومات واالتصاالت، ويف الخامســة ثورة 
البيانــات، حيث تم عرض التعــاون القائم بني الدول 
العربية لالســتفادة من ثورة البيانات يف تعزيز إنتاج 

ونرش اإلحصاءات.
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الربميي - سيف املعمري
انطلقت أعامل الحصاد ودواسة محصول القمح 
يف إدارة الزراعــة والــرثوة الحيوانيــة مُبحافظة 
الربميي حيــث وفــرت اإلدارة ملزارعــي القمح 
الحراثــة والدواســة باملراكز الزراعيــة بالربميي 

ومحضة والسنينة.
الحيوانيــة  والــرثوة  الزراعــة  إدارة  ووزعــت 
مبحافظــة الربميــي ٣ أطنان من تقــاوي القمح 
عــىل املزارعني مبحافظة الربميــي ضمن الربنامج 
اإلرشــادي للتوسع يف زراعة القمح الذي يهدف 
إىل توسيع الرقعة املزروعة مبحصول القمح عىل 
مستوى الســلطنة وكذلك إعداد املزارعني لهذا 
املحصول مبا يخدم أهداف التوسع يف زراعة هذا 

املحصول اإلسرتاتيجي بالسلطنة .
ويتصــدر محصــول القمــح قامئــة املحاصيــل 
الحقليــة التــي تســتهدف زراعتــه دول العامل 
لتوفــري احتياجاتهــا الغذائية الرئيســية، حيث 
تشــري اإلحصائيات إىل أن زراعــة القمح تحتل 
ما نســبته ٢٨٪ من إجاميل مساحة الحبوب يف 
العامل، يف حني يشــكل الغــذاء الرئيس ألكرث من 

نصف ســكان العامل، كام يعــد محصول القمح 
أحد املحاصيــل اإلســرتاتيجية يف تحقيق األمن 
الغذايئ الذي اتبعت فيه الحكومة نهجاً يســعى 
إىل التوسع يف زراعة املحصول بالسلطنة، حيث 

طورت وزارة الزراعة والرثوة السمكية األصناف 
املزروعــة وتحســني األصناف املحلية ودراســة 
أصنــاف جديدة ميكــن زراعتهــا تحت ظروف 

السلطنة . 

مسقط – الرؤية
أقيــم أمس حفل ختــام فعاليات امللتقــى األكادميي 
االقتصادي الثاين مبحافظــة الظاهرة بعنوان (التقنية 
واالقتصــاد نحو تنمية مســتدامة) الذي نظمته كلية 
العلــوم التطبيقية بعــربي بالتعاون مــع فرع غرفة 
تجــارة وصناعة عــامن مبحافظــة الظاهــرة والذي 
اســتمر لثالثة أيام. ورعى حفل ختام امللتقى سعادة 
الشــيخ سيف بن عبدالله املعمري وايل ينقل بحضور 
الدكتور جهاد الخلــف بني يونس عميد كلية العلوم 
التطبيقيــة بعــربي وعيل بن صالح بــن عيل الكلباين 
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عامن ورئيس 
فرع الغرفــة مبحافظة الظاهرة وعدد من مســؤويل 
الجهــات الحكومية والخاصة وعدد من أعضاء الهيئة 
التدريســية واألكادميية بالكلية والطالب املشاركني يف 

هذا امللتقى وجمع من الحضور .
وألقــى الدكتور الطاهــر عمران أحمد رئيس قســم 
تقنية املعلومات بكلية العلوم التطبيقية بعربي كلمة 
الكلية قائــًال إّن امللتقى حقق األهداف املوضوعة له 
بفضــل التعاون بني كليــة العلــوم التطبيقية وغرفة 
الظاهــرة. وألقى عيل بن صالــح الكلباين رئيس فرع 

الغرفة مبحافظة الظاهــرة كلمة قال فيها إن امللتقى 
شــهد تفاعًال من قبل أصحاب وصاحبات األعامل يف 
واليات املحافظة الثالث عــربي وينقل وضنك بفضل 
تنوع األعامل املعروضــة من قبل طالب كلية العلوم 
التطبيقيــة بعربي. وأكــد أنَّ غرفــة الظاهرة رشيك 
حقيقي مــع الكلية وتتفاعل مع مــا يخدم املجتمع 

املحيل.

وتــم عرض فيلــم حول مراحــل إقامــة امللتقى وما 
تناولــه من جوانب أكادمييــة واقتصادية. وتمَّ توزيع 
الشــهادات عــىل املشــاركني والطــالب الفائزين يف 
املهرجان التقنــي واملســابقات والفعاليات املختلفة 
للملتقى . وقام ســعادة الشــيخ وايل ينقل والحضور 
بجولة يف أركان املعرض املصاحب للملتقى الذي ضم 

إبداعات طالب قسم تقنية املعلومات.



   
ُيعــد الهجــوم اإلرهايب الــذي حدث أمس 
بالعاصمــة الربيطانية لندن تطــّورًا جديداً 
ومفاجًئــا لتلك املوجة التي اجتاحت أوروبا 
منذ فرتة؛ حيث توالت الجرائم من فرنســا 
إىل املانيــا وها هي تصــل إىل بث الفزع يف 
قلــب لندن، وعىل بعد خطوات من الربملان 
الربيطــاين، وكأّن منفــذي الهجوم يوجهون 
رســالة تحدي للحكومة الربيطانية وأجهزة 

أمنها.
الجميع يعلم عــدد الكامريات الذي يراقب 
أدق حــركات والتفاتات الناس يف كل شــرب 
يف العاصمة الربيطانية، فــام بالنا باملنطقة 

التي يقع فيها الربملان، ووقت انعقاد إحدى 
الجلســات التــي كانــت تحرضها رئيســة 
الــوزراء، وأّن األمــر مل يتوقــف عند جرمية 
واحــدة بل أكرث حســب املعلومــات التي 

تكّشفت حتى اآلن.
أهم ما ميكن اإلشارة إليه يف هذه اآلونة بعد 
إدانة شديدة للجرمية اإلرهابية التي وقعت 
أّن لندن كانت منذ سنوات طويلة وال زالت 
حضناً دافئاً للكثري من الجامعات اإلسالمية 
مبختلف توجهاتها من أكرثها اعتداال ألكرثها 
عنفاً، حتى إّن بعض الحكومات اإلســالمية 
اشــتكت كثريا من تلك الحرية التي يتمتع 

بهــا معارضوها اإلســالميني يف أهم عاصمة 
أوروبية، واليوم العــامل يواجه خطراً مرتامياً 
ال يعرتف بحدود وال جنسيات وال لون وإن 
كانت له مراكز بعينها إال أن أذرعته منترشة 
تنرش القتــل يف كل البــالد، أال وهو تنظيم 
داعش الذي قــد تتحمل بريطانيا جزءاً من 
ِوزر زراعِته وريِّــه حتى منا وكرب وتغّول إىل 

هذا الحد الذي صار يفزع الجميع.
قــد يكون القتلة الذين نفــذوا الهجوم من 
أفراد هــذا التنظيم اإلرهــايب، وقد يكونوا 
متأثرين بدعايته كام قال مســؤول حكومي 
أورويب لرويرتز أمس والذي أّكد أّن اُملحققني 

يدرســون احتامل أن يكون منفــذ الهجوم 
تأثر بالدعاية التي يروج لها تنظيم داعش.

الرعب يف  بّث  الهجوم  أّن  يبدو  اآلن  حتى 
عىل  واضحاً  أثره  يبدو  ما  وهو  لندن  قلب 
التحذيرات من داخل وخارج بريطانيا التي 
ُتطَلُق كل دقائق منذ أمس، والسفارات التي 
وإجــراءات  رعاياها،  تحّذر  بيانات  تصدر 
أخرى  دول  يف  الربيطانية  املواقع  تأمني 
وكذلك  األمريكية،  املتحدة  الواليات  مثل 

للعاصمة  التأمني  إجراءات 
ــات  ــع ــوق ــت بـــأرسهـــا وال

بهجامت أخرى.

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

ubaydli@gmail.com

 
 

      

ليس لدينا شك، أّن مقالنا املعنون باسم: 
«الحالنيات.. من املســؤول عنها؟»، قد 
وصل إىل كل مســؤول معنــي به، لكن، 
أين النتائج؟ حالنــا يبدو أننا قد رصخنا 
يف واد ســيحق، فال تزال العبارة مل ترجع 
للحالنيــات من حيث رحلــت، أو تبادر 
الجهات املسؤولة إىل رشاء عبارة جديدة 
رأفــة باملواطنني، رغــم أّن الحكومة قد 
قامت ببناء مرفأ جديد للعبارة، فإىل متى 
سيظل املرفأ الجديد يف الحالنيات ينتظر 
العّبارة؟ رمبا عندما تــأيت العبارة، تظهر 
مشكلة إعادة صيانة املرفأ، وتأهليه من 
جديد، لعدم استخدامه فرتة من الزمن، 
وهذا سيستلزم موازنة جديدة، فلامذا مل 

ترجع العبارة حتى اآلن؟
بعــد ذلك املقــال، ولقاؤنــا اإلذاعي يف 
اليوم نفس مع إذاعة (هال إف إم) حول 
املوضوع نفســه، ظهرت أصوات رسمية 
توضح لنا وجــود تعليم ثانــوي، لكنها 
تعــرتف بعدم وجود مركــز لالمتحانات 
يف الحالنيــات، مام يضطــر طلبة دبلوم 
التعليــم العام (الثانوية العامة ســابقا) 
إىل الذهــاب إىل الــرب يف مركــز الوالية 
لتأدية االمتحانات، فبدون العبارة، كيف 
سيكون ركوب البحر أمانا للطلبة لتأدية 
االمتحانات؟ وحتى يف أيام االستحقاقات 
االنتخابيــة يتــم نقــل من يحــق لهم 
االنتخــاب إىل مركز الوالية، لعدم وجود 
مراكــز انتخابيــة فيهــا، إذن، العّبــارة، 
وســيلة مركزيــة تتوقف عليهــا الحياة 
يف جــزر الحالنيــات، فيا مكتــب وزير 
الدولة ومحافظ ظفار، ويا وزارت النقل 
واملواصالت والســياحة.. متى ســرتجع 
عبارة الحالنيات؟ فحل كل مشاكل هذه 
الحالنيات تتوقف عىل العبارة نفســها، 
املواطنون هنــاك يعانون يوميا، وكذلك 
لصعوبة  األخــرى،  الحكومية  الجهــات 
تواصل وتوصيل خدماتها إىل الجزر، هل 
هناك من يدفع بدميوغرافية الحالنيات 
إىل هجرة الجزر أو تهجريها، بالتأكيد لن 
يكون وراءها سياسة حكومية، فاألوامر 
السامية مبشــاريع تنموية للحالنيات – 
أرشنا لها يف املقال السابق – أكرب استدالل 
يعكس لنا سياسة تثبيت الدميوغرافيات 
يف أماكنها، ولنا يف توصيل كل الخدمات 
التنمويــة األساســية إىل مناطق جبلية 
وصحراويــة منعزلة وبعيــدة، ملجرد أن 
فيهــا كتال برشية صغرية، هي سياســية 
الدولة الثابتــة، واملعيار الذي نحكم به 
عىل الصــواب والخطــأ، وتأخري وصول 
العبارة، وتــردي األوضاع الســكانية يف 
الحالنيات، يدفــع باملواطنني اىل النزوح 
اىل صاللــة أو الشــوميية، ولنــا تصــور 
الحــاالت املرضية.. كيــف يتم نقلها إىل 
مستشفى السلطان قابوس بصاللة دون 
عبارة؟ وسيلتهم الطائرة العمودية، وهي 
غري كافية، وغــري مضمونة لكل طالبيها 
يف الوقت املناســب، وذلك للضغوطات 
عليها، تــأيت مرة أو مرتني يف األســبوع، 
وكل الجهات الحكوميــة تقصدها ألّنها 
وســيلتهم الوحيدة، وهنا ندعوكم لفتح 
اآلفاق ملرىض الحالنيــات، إذا تّم نقلهم 
إىل املستشــفى يف صاللة، فلن يتمكنوا 
مــن العودة للحالنيــات أقل من نصف 
شــهر، لضغوطــات الطائــرة، ولجدولة 
مواعيد مقابلتهم من االستشاريني... إلخ 
لذلــك، يفضل البعض املكوث يف صاللة، 
ولنا أيضا تصور يف املدة الزمنية الطويلة 

التي يغيب فيها املعلم لدواعي العالج.. 
تتعطــل الدراســة حتى يرجــع، ومتى 
يرجــع؟ إذا توفرت لــه أمكانية الطائرة 

العمودية.
ســلبية التعاطي مــع قضيــة العبارة، 
تجعلنــا نركز هنــا عىل العامــل الذي 
ينتــج مثل هذه القضايــا، وما دام هذا 
العامل مســتمرا ســوف تظل مثل تلك 
القضايا مســتمرة، بــل ويف إنتاج قضايا 
أخرى، وهذا هو األهم هنا، وهو جوهر 
املشكلة األســايس، وهذا العامل يكمن 
يف البعد اإلداري للجزر، ويف اعتقادنا أن 
الحالنيات بجرزها الخمس مل متكن من 
وضعية إدارية تتناسب جغرافّيتها التي 
تجنــح نحو البحر بصــورة مطلقة عىل 
حساب اليابســة، حيث يحيط بها مياه 
البحــر من كل الجهــات األربع، وتبعد 
عــن حاســك (٨٠كم) وعن الشــوميية 
(٥٠ كلم) كام ال يرتقي وضعها اإلداري 
الحايل إىل مســتوى قيمتها االسرتاتيجية 
الفائقة – كام ذكرنــا يف اللقاء االذاعي 
- فلو فتحناها من املنظورين التاريخي 
واملعــارص، فســوف يدلــل ذلــك عىل 
أهمية رفع املستوى اإلداري لها، حيث 
هــي اآلن يف وضعية نيابة تابعة لوالية، 
يفصلها البحــر، ويبعدها عن امتدادها 
املســافة  تلكــم   – النيابــة   - اإلداري 
البعيدة نسبيا، وهذا يفقدها ديناميكية 
ومرونة التواصل الطبيعي مع محيطها 
الجهوي واملحيل، ويجعلها كذلك تغرق 
يف البريوقراطية، وملنطق توزيع الحصص 
والخدمــات التنمويــة واالســتحقاقية، 
فمثــال، ال يوجــد للحالنيــات اآلن أّية 
صفــة متثيليــة يف منظومــة الخدمات 
الجهويــة للواليــة واملحلية يف محافظة 
ظفار، فــال متثيل لها يف املجلس البلدي 
يف ظفــار - املنتخــب - وال متثيل لها يف 
لجنة الشــؤون املحليــة التابعة للوالية 
- املعينة - عىل اعتبــار أّنها قد أخذت 
حصتها ســابقا، من هنا، تكمن األهمية 
يف رفــع املســتوى اإلداري للحالنيات، 
ولكونهــا كذلك، جــزر آهلة وغري آهلة 
بالســكان، تقبــع يف بحر العــرب، ولها 
مستقبل سياحي واعد، ميكن لبالدنا أن 
تعتمــد عليها كثــريًا يف صناعة إيرادات 
مالية مســتدامة، بــل إّن املنطقة كلها 
مــن واليتي شــليم وجــزر الحالنيات 
وحاسك وسدح وحدبني، الواقعات عىل 
بحر العرب، تشكل مزارات سياحية، لو 
استغلت فعال، الســتفادت منها خزينة 
الدولة واملواطنني معا، خاصة وأّن والية 
شــليم وجزر الحالنيــات تجمع ما بني 
البيئــات الثالثة: البيئة الصحراوية التي 
تحتل املساحة األكرب من الوالية وتوجد 
بها حقــول النفط حيــث تختزن هذه 
البيئة كميات هائلة من مخزون سلطنة 
عامن النفطي وتقدر مبليارات الرباميل، 
كام توجد البيئة الســاحلية املطلة عىل 
بحــر العرب عىل طــول أكرث من (٣٠٠ 
) كلــم، ويتميــز هذا الســاحل بوجود 
مساحات شاسعة من الشواطئ الرملية 
الناعمة، والتي ميكن استغاللها ألغراض 
ســياحية ومن مميزات هذا الســاحل 
كذلك، تواجد كميــاّت كبرية من الرثوة 
البحرية كاألسامك والشارخة والصفيلح 
النادر.. فمتى ســتتحرك تلكم الجهات 
الحكوميــة لتأمني العبــارة للحالنيات؟ 

وهل تنتظر توجيهات عليا؟

كم هو محزن ما آلت إليه األمور يف هذا الزمن، 
نرى بأم أعيننا أّن األخالق أمست تكابد سكرات 
املوت، أّما األمانة فقد قضت نحبها وبدأ التاريخ 
يف تجهيز مراسم دفنها.. الوفاء والرشف شاهدا 
قربيهام يف مقابر التاريخ شــاخصان، املحزن أن 
جميع هذه املراسم والشــواهد تتم يف مقابرنا 
وبلداننا، فقد أمسينا يف زمن ليس كبقية األزمنة، 
زمن انترش فيه الفســاد بصورة ال ميكن تخّيلها، 
أصبح اإلنسان يســقط بتسارع رهيب يف وحل 
الرذائل واالنحطاط، فاإلنســان ما عاد إنســاناً 
بقدســيته ومل يعد جوهــره ذا بريق كام ُخِلق، 
تســاقطت عنه أنــواره وقدســيته بعدما صّب 
اهتاممه وتفكريه عىل أخيه اإلنســان، فأضحت 
الدماء بنداً رئيســياً ال تنعقد أي صفقة إال بعد 
توظيفهــا فيها، وما هــذه املؤمترات والحوارات 
التي يتــم تنظيمها بني أغلــب حكومات العامل 
ومعارضيهــا إال مــزادات للتفــاوض عىل هذه 

الدماء الربيئة.
فحينام نرى أّن الكثري من األرواح الربيئة صارت 
تزهق بكل برود وبال ورع، وتراكم أكوام اللحوم 
البرشية وأشــالئها عىل ضفاف أنهارالدماء التي 

ترويهــا يوميا دمــوع الثكاىل واأليتــام، وعندما 
صارت أعداد القتــىل أرقاماً متر علينا يف قنوات 
التلفــزة وال نعــري لها بــاالً واهتاممــاً لكرثتها، 
أصبحت َوْيَكأّنها نــرشة من نرشات الطقس يف 
تلك املنطقة أو الدولة، حينام مير هذا املشــهد 
أمــام ضمري أي إنســان حــّي ويِقظ يــدرك أن 
الســقوط إىل الهاوية بات قريباً، بل قريبا جداً، 
وســنصبح حينها يف قعر تلك الهّوة التي حذرنا 

منها حينام كنا عىل شفاها.
ليس هنالــك خطر داهم يف زمننــا هذا أخطر 
من تيه إنســانية اإلنسان العريب وضياع مبادئه 
وقيمــه؛ ولطاملا علت أصــوات بعض املفكرين 
قائلــة: إن الحضارة حينام تغيــب عنها القيم؛ 
واإلنســان حينام تنســلخ عنه األخــالق؛ يصبح 
حينهــا آلة بال رحمة بيد غريه وســيفا مســلطا 
عىل رقاب البرش وأرواحهم، نعم ولألســف فقد 
ضاعــت كل تلك القيم التي كانت مرضب املثل 
لإلنسان العريب قدمياً، ضاعت خلف سعي هذا 
اإلنســان إىل التوّحش متمــرداً عىل فطرته التي 
ُفِطــر عليها، فامتزجت أغلــب البلدان العربية 
-إال القليل منها- بالدماء والدموع معاً، يف حني 

تضج شــوارع دول أخرى بضحكات املرتفني غري 
آبهني مبا يحصل ألشقائهم.

ويف خضم ما نعيشه فإننا نعلم جميعنا سذاجة 
من يتخيــل مجتمعاً مثالياً ال ميكن أن يتســلل 
الــرش إليه، فالرش يســتحيل أن يختفي وكذلك 
الظلــم ألّن اإلنســان بطبعه مييــل إىل االنجرار 
خلــف الشــهوات والغرائــز، ولكــن أن ندعو 
إىل هــذه املثالية والســعي إليها لهــو الحكمة 
بعينها، ألّنه ملجرد الدعوة إىل الســمو باألخالق 
إىل كاملهــا واالرتقاء بالضامئــر إىل نقائها فإننا 
نســترشف املستقبل املرجو واملتخيل من هكذا 

أحالم.
وليــس مطلوبا منا تفعيل كل مــا يتطلبه ذلك 
العامل املثايل بقدر ســعينا إليه، فالغاية من مثل 
هــذه الدعوات إمنا تهدف للوصول إىل مقامات 
أعىل وأســمى مام نعيشــه حاليا، فكلام ارتقينا 
ُســّلم الكامل فهو مؤرش عىل أننا نعيش يف عامل 
أفضــل، فكام قيل أّن االجتامع عىل أدىن الكامل 
خري من االختــالف عىل تحققه تاماً يف الجميع، 

ومن الكامل أيضاً أن ندرك نقصنا.
إّن تقدم الحضارات مطلب مهم ولكن أن يكون 

تقدمها بخطى واثقة، وأال تغفل القيم واملبادئ 
السامية، ال أن تتقدم بإهامل الروح وطمرها يف 
مكبات الرذيلة واالنحالل الخلقي، فمهام بلغت 
أي حضارة من تقدم فال بد لها أن تسّخر املادة 
التي هي محور تقدمها لخدمة اإلنسان وروحه 
الذي هــو قطب هذه الحياة ورحاهــا، أّما إذا 
قامت تلك الحضارة عىل تدنيس القيم وانحالل 
األخالق فهــي وباٌل عىل الــكل، فبينام كان يف 
املايض السيف هو السالح األوحد، فقد اسُتبدل 
هذا السيف اآلن بضغطة زر تبيد شعبا بأكمله.

ولألسف أيًضا وألن البلدان العربية تخّلفت عن 
ركب معظم الحضــارات املجاورة فالكثري اعترب 
أّن اإلســالم هو الســبب يف هذا التخلف، بينام 
هناه بأفعالنا،  يف الحقيقة نحن السبب مبا شــوّ
ولنكــن عىل يقني أّن أي تغيــري ألوضاع أمتنا ال 
بــد أن يحــدث وفق تغيري جوهــري يف عقولنا 
وطريقــة تفكرينــا الذي بدونه لــن نصحو من 
ســباتنا ولن تتغــري حياتنا، أال نــرى أن أحالمنا 

صارت واقعاً لحضارات مجاورة.
ومبا أّن أوىل خطــوات تحقيق تلك األحالم هي 

االستيقاظ من النوم، إذاً فلنستيقظ،

كام ورد يف التقرير العاملي للسعادة لعام ٢٠١٧ الصادر 
عن شــبكة حلــول التنمية املســتدامة، وهــي مبادرة 
أطلقتهــا األمم املتحــدة يف العــام ٢٠١٢، وكام تناقلت 
وســائل اإلعالم «حلــت الرنويج الدمنارك كأســعد بالد 
العامل، ودعا الدول إىل تعزيز األمان االجتامعي واملساواة 
لزيادة رفاهية مواطنيها، (وعىل نحو مواز يشري التقرير) 
أيضا إىل أن دول إفريقيا جنوب الصحراء وسوريا واليمن 
هي األتعس حاليا بني ١٥٥ دولة شملها التقرير السنوي 

الخامس الذي أعلن يف األمم املتحدة».
وقــد جرت العــادة منــذ أن أعلنت األمــم املتحدة يف 
العــام ٢٠١٢، يــوم ٢٠ مــارس من كل عــام يوما عامليا 
لالحتفال بالســعادة، أن يتحول هذا اليوم إىل مناســبة 
وطنية تكشــف فيــه دول معينة، كل منهــا عىل حدة، 
عن إجراءاتهــا التي ترفع من مكانتها العاملية يف ســلم 
السعادة من خالل زيادة تقيدها، عىل املستوى الوطني، 
مبــؤرشات وضعت معايريهــا األمم املتحــدة، ”وفق ٨ 
فئات منها التعليم واالقتصاد واإلدارة العامة، متوســط 

األعامر وحالة سوق العمل ودرجة الفساد. كام يتضمن 
التصنيف نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل «. 

وســعادة اإلنســان غاية سعى لنيلها اإلنســان منذ بدء 
الخليقــة، وســاهم الفالســفة يف تعريفهــا فهــي عند 
الفيلســوف الســويرسي جان جاك روسو دعوة إلصالح 
”الذات أوال فمتي تم ذلك كانت الســعادة من نصيبنا. 

فالسعادة هي أن نعرف ما نريد وأن نريده بإلحاح.»
أما بالنسبة للفيلســوف والزعيم الهندي مهامتا غاندي، 
فهي تعني ”أن يكون ما تفكر فيه وما تقوله وما تفعله 
منسجام. فإذا توافقت أفكارك مع أفعالك فإن ذلك هو 

السعادة الحقيقية».
وأسهم الفالسفة القدماء يف هذا املجال فوجدنا أفالطون 
يعترب ”الرجل الذي يجعل كل يشء يؤدي إىل الســعادة 
يرتبط بشــخصه ال باآلخرين ميلــك أفضل خطة ممكنة 

لحياة سعيدة»
وال يخــرج افالطــون يف تناولــه موضوع الســعادة عن 
أستاذه أرسطو، الذي يعترب اإلنسان مسؤوال عن سعادته 

التي ”تعتمد عليه“، ومن هنا فالسعادة بالنسبة ألرسطو 
”هي يشء نقــوم نحن كأفراد بإيجــاده وتغذيته حتى 
يكرب، مضيفا أّن الســعادة ليســت هدية يقوم اآلخرون 
مبنحها لنا لكنهــا يشء نقوم بخلقه من العدم من قوتنا 

الداخلية ومسؤوليتنا حاميتها من كل ما يهددها».
ومل يكن الفالســفة املسلمون بعيدا عن محاوالت تناول 
موضع الســعادة اإلنســانية، فوجدنا الفــارايب يعتربها 
”الخري املطلوب لذاتــه وليس تطلب أصال، وال يف وقت 
من األوقات لينال بها شــيئا آخر، وليس ورائها شيئا آخر 

ميكن أن يناله اإلنسان أعظم منها».
ويدلــو الفيلســوف اإلســالمي ابــن مســكويه بدلوه، 
فيذهب نحو ذلك قائال ”إّن الســعادة أفضل خري وهي 
متام الخريات وغايتها؛ ولكنها تحتاج يف مرتبتها األوىل من 
هذا التامم إىل أشياء يف البدن وخارج البدن؛ أما إذا بلغ 
اإلنســان املرتبة العليا من السعادة فإنه ال يحتاج معها 

إىل يشء آخر.»
القصد من وراء هذا االستعراض املقتضب لقيم السعادة 

كام وردت يف اجتهادات مجموعة من الفالســفة التأكيد 
عــىل أننا نحن العــرب لنا تاريخ طويــل يف البحث عن 
مفهوم للسعادة، وهي قضية متأصلة يف فكرنا وخلفيتنا 
الحضارية، لكننا اليوم، وكام يشــري تقرير األمم املتحدة 
نقف أســفل درجات ســلم األمم السعيدة، بل نتصدر- 
إن جــاز لنا القول- قامئة األمم ”التعيســة. فحتى دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة التي تتصــدر قامئة البلدان 
العربية الســعيدة، نجدها تحتل املركــز ٢٤ يف الرتتيب 
الدويل، تســبقها يف الســعادة دول أخرى ليست الدول 

اإلسكندنافية سوى بعض منها.
تجدر اإلشــارة هنــا إىل أّن الــرثوة املالية ليســت هي 
املقيــاس الوحيــد للســعادة، وكذلــك األمر بالنســبة 
للقدرات العسكرية، ولو كان األمر كذلك، لتصدرت دول 
مثل الواليــات املتحدة أو كوريا الشــاملية قامئة الدول 
السعيدة. حتى الواليات املتحدة وجدناها ترتاجع خالل 
الســنوات الثالث املاضيات من املركز العارش يك تقبع يف 

املركز الرابع عرش.

وبخالف ما قد يذهب إليه البعض من أن ســبب شقاء 
العــرب وتعاســتهم يعودان إىل تدخل قــوى أجنبية يف 
شؤونهم الداخلية األمر الذي ينقلهم من خانة السعادة 
إىل مواقــع التعاســة. فالحقائق الدامغة تشــري إىل أن 
العرب، والحديث هنا يعالج األوضاع العربية يف العرص 
الحديث، هم أنفسهم من يقف وراء تعاستهم، دون أن 
يعني ذلك إعفاء القــوى الخارجية، إقليمية كانت تلك 

القوى أم عاملية من تلك املسؤولية.
نظرة رسيعة إىل الحروب املشتعلة فوق البلدان العربية، 
مثل العراق وســوريا، وليبيا، وهي من أســباب انتشار 
التعاسة يف صفوف البلدان العربية، تكشف بوضوح أن 
املتقاتلني يف امليدان، هم أساسا من العرب، وأّن األموال 
التــي تغذي تلــك املعارك، إمنا هي أمــوال عربية، وإن 

القوى املتصارعة هي، يف األساس دول عربية.  
عىل املســتوى الفردي املحض، وكام يقــول مدير مركز 
دراســات هارفارد لتنميــة الكبار روبــرت والدنغر، يف 
تشــخيصه لألســباب التي تحول الناس من تعســاء إىل 

ســعداء، مستندا يف ذلك إىل دراســة معمقة استغرقت 
منه ما يربو عىل ٧٧ عاما، انه ”توصل إىل دروس أولها أن 
الوحدة قاتلة لإلنسان، فاملنخرطون يف عالقات قوية أكرث 
سعادة، ويعيشــون مدة أطول، ثانيا العالقات الزوجية 
املليئة باملشاكل أكرث قسوة عىل الصحة، ثالثا من لديهم 
أصدقــاء يعتمدون عليهم يف األزمــات يتمتعون بذاكرة 

أفضل ويعيشون حياة أكرث سعادة.»
لو نقلنا هذه املقولة من مستواها الفردي، إىل املستوى 
الوطنــي، واســتبدلنا الفرد العــريب بالبلــدان العربية، 
فســوف نكتشــف أّن العرب، قبل ســواهم هم الجهة 
املســؤولة بشكل مبارش عن التعاسة التي نتحدث عنها، 

من ثم افتقادهم للسعادة التي نبحث عنها.
بوسع العرب وحدهم انتشال أنفسهم من خانة التعاسة 
إىل مواقع السعادة، لكن ذلك لن يتحقق بالتمنيات، وال 
بجرة قلم، بل من خالل خطط مدروسة، يعضدها عمل 
مجد، يقوم بهام شــعب مجتهد، فلــكل مجتهد نصيب 

من السعادة التي يجتهد من أجل نيلها.
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مسقط – الرؤية 
يواصــل برنامج ”بيتنــا“ للتمويل الســكني من بنك 
مســقط تحقيق نجاحات يف مجال تقديم التسهيالت 
املرصفيــة وتعزيــز العالقات مع مختلــف الرشكات 
املطــورة يف املجال العقاري بالســلطنة. وتعزيزاً لهذا 
الــدور الريــادي ،  أعلن  بنك مســقط  ورشكة  تالل 
القرم ،  عن رشاكتهام لتقديم تســهيالت متويلية عىل 
القــروض العقاريــة ملشــرتي العقــارات يف املرشوع 
الخــاص بالرشكة ” تالل القــرم  ” والذي يقع مبنطقة  
القــرم مبحافظــة مســقط ، الــذي يعد مــن احدث 

املشاريع السكنية والتجارية املتعدد االستخدامات.
وشهد املقر الرئييس لبنك مسقط التوقيع عىل مذكرة 
تفاهــم، وقعهــا نيابة عــن البنك  عبداللــه بن متان 
املعشني ، نائب مدير عام املبيعات وتطوير املنتجات 

ببنك مســقط ، وانطوان ميشال سفريان ، مدير عام 
رشكــة األرجان العاملية ومدير عــام رشكة تالل القرم 
بالسلطنة  ، بحضور عدد من املوظفني يف املؤسستني .

وقــال عبدالله بن متان املعشــني ، نائــب مدير عام 
املبيعــات وتطوير املنتجات ببنك مســقط: ســعداء 
بالتوقيــع عىل مذكــرة التفاهم لتعزيــز التعاون مع 
رشكــة  تــالل القــرم لتقديــم التســهيالت املرصفية 
وخاصــة املتعلقــة مبجــال التمويل و ذلــك بهدف 
مســاعدة الراغبني يف التملك واالســتثامر العقاري يف 
مرشوع ”تالل القرم السكني“ الذي يعد من املشاريع 
العقارية الجديدة يف منطقة  القرم ويتميز مبواصفات 
وموقع رائع يســتقطب العديد مــن الزبائن موضحاً 
أن القطاع العقاري يشــهد منواً وحركة نشطة وإقبال 
مــن الجمهور لتحقيق حلم امتــالك منزل األحالم أو 
االســتثامر يف املجــال العقاري مضيفا املعشــني  أن 

بنك مسقط من املؤسســات املالية الرائدة  يف مجال 
التمويل العقاري وتقديم التسهيالت املرصفية وسبق 
ووقعنــا خالل الفرتة املاضية عــىل عدد من مذكرات 
التفاهم مــع مجموعة مــن الرشكات واملؤسســات 
العقارية لتقديم التمويل ملشاريع سكنية يف مختلف 
املناطق مبحافظة مســقط  ومــن املتوقع توقيع عدد 
مــن االتفاقيــات يف املرحلــة املقبلة لتعزيــز دورنا 
يف مجــال تقديم التســهيالت والتمويــل للراغبني يف 
االستثامر او امتالك منزل االحالم يف مختلف املشاريع 
العقارية التي تشهدها السلطنة مقدما الشكر لكافة 
الرشكات العقارية عىل الثقة والتعاون القائم يف هذا 
املجــال. وقال انطوان ميشــال ســفريان ، مدير عام 
رشكــة األرجان العاملية ومدير عــام رشكة تالل القرم 
بالســلطنة: ســعداء بهذا التعاون مع بنك مسقط يف 
تقديم التســهيالت املرصفية املتعلقة مبجال التمويل 

للراغبني يف الحصول عىل الســكن املناسب و التملك 
أو االستثامر يف مرشوع  تالل القرم الواقع خلف مركز 
ســلطان ومجمع الحاريث  ولدينا تعاون مميز مع بنك 

مسقط خالل الفرتة املاضية.
وأكــد أن التوقيع عىل مذكرة التفاهم سيســاعدنا يف 
تقديم الحزمة الكاملة للمشــرتين والراغبني يف متلك 
العقــارات موضحــا أن املرشوع يعترب من املشــاريع 
اإلســتثامرية  الجديدة بالسلطنة من حيث املوقع و 
التصميم و روعة البناء. وسيسهم املرشوع يف تحقيق 
العديــد من األهداف و املزايا والفوائد التي ســتعود 
باملنفعــة عــىل الجميع و خاصة فئة الشــباب حيث 
تم تحديد أســعار مغرية و تنافسية مع توفر املرافق 
والخدمات االخرى مثل مواقف السيارات والساحات 
الخارجيــة لــكل مخطــط وتطوير شــبكة الطرق يف 

املرشوع والحدائق وممرات املشاه.

          

مسقط – الرؤية
نظــم بنك عامن العــريب مؤخرًا ســحًبا خاًصا للمعلمني 
ضمــن الســحوبات الشــهرية لربنامج حســاب التوفري 
”حصاد“، مبناسبة يوم املعلم العامين، وقد شهد السحب 
فوز ٣٥ معلام ومعلمة من مختلف أنحاء السلطنة، وبلغ 

مجموع قيمة الجوائز ١٠,٥٠٠ ريال عامين.
وأقيم السحب الخاص بيوم املعلم العامين يف مبنى وزارة 
الرتبيــة والتعليم يف ١٢ مارس تحــت رعاية ممثلني من 
وزارة الرتبيــة والتعليــم، وقد مثل البنك كال من رشــاد 
الشــيخ؛ نائب املدير العــام للتجزئــة املرصفية، وهالل 
الســيايب؛ رئيس املســؤولية االجتامعية. وشهد السحب 
فوز ٣٥ من املعلمني بجائزة قدرها ٣٠٠ رياال عامين لكل 
منهم. وقال رشاد الشيخ إّن رسالة التعليم هي من أعظم 
الرســائل، إذ أّن الجهود التي يبذلها املعلم ال تؤيت مثارها 
عىل أبنائنا فحسب بل عىل الدولة ككل فهم من ميهدون 
الطريق نحو مســتقبل أكرث ارشاًقا، ويف بنك عامن العريب 
أردنــا تكريم املعلمني عىل جهودهم وتفانيهم من خالل 
تخصيص سحب خاص لهم ضمن برنامج حساب التوفري 
”حصاد“ احتفاًال بيوم املعلم العامين. وبلغ عدد الفائزين 
يف ســحوبات شهر فرباير ١٠٠ فائز مقسمني إىل ٣٥ فائزا 
يف السحوبات الخاصة بيوم املعلم و٦٥ فائزا يف السحب 
الشهري لحســاب التوفري ”حصاد“، ويأيت هذا متاشًيا مع 

أهــداف الربنامج الذي تّم تصميمه ملضاعفة فرص الفوز 
من خالل مكافأة ١٠٠ فائز شــهرًيا هــذا العام. وأضاف 
الشــيخ: ”بالنيابة عن بنك عامن العريب يرسين أن أتقدم 
بالتهنئــة لجميع املعلمني يف عامن مبناســبة يوم املعلم، 
كام أود أن أبارك للفائزين الـ ١٠٠ ضمن سحوبات شهر 
فرباير، وأدعوا جميــع زبائننا إىل مواصلة اإلدخار متمنًيا 
لهم كل التوفيق يف السحوبات القادمة“. ويقدم برنامج 
التوفري حصاد يف نســخته الحالية فرًصا متساوية للزبائن 
من جميع املناطق والفروع للفوز بجوائزه القيمة، حيث 
يجري بنك عامن العريب الســحوبات عىل الجوائز يف كل 
شــهر بالتناوب بني املناطق والسحوبات العامة األخرى 
التي تشــمل جميع املناطق معاً. وسيكون هناك فائزان 
من كل فرع من فروع البنك يف املنطقة التي تســتضيف 
الســحب بجائزة ١,٠٠٠ ريال عامين لكل فائز، إىل جانب 

عــرشات الفائزيــن بجوائز بقيمــة ٥٠٠ ريال عامين من 
جميع فــروع البنــك. إضافــة إىل فائز واحــد بالجائزة 
الشــهرية الكربى للمنطقة بقيمــة ٢٥ ألف ريال عامين. 
أّما عن رشوط الدخول يف ســحوبات حصاد ٢٠١٧ فهي 
مبسطة للغاية، فام عىل الزبائن إال االحتفاظ مببلغ ١٠٠ 
ريــال عىل األقل يف حســاباتهم ليتمكنوا من الدخول يف 
ســحوبات الربنامج. كام ســيقوم البنك بإجراء سحوبات 
خاصة لحسابات األطفال بجائزة ٢٥٠ رياال عامنيا لعرشة 
فائزين يف كل شهر. ويستفيد عمالء ”إيليت“ من الربنامج 
الجديد لسحوبات جوائز حصاد. حيث سيكون بإمكانهم 
اآلن أن يشاركوا يف الســحوبات الشهرية املخصصة عىل 
جائزة ٢٥،٠٠٠ ريال عامين شهريا، باإلضافة إىل سحوبات 
جائــزة نصف العــام ونهاية العام بقيمــة ٥٠،٠٠٠ ريال 

عامين يف يونيو وديسمرب.

مسقط – الرؤية
وقعــت عامنتل، الرائــدة يف توفري خدمــات االتصاالت 
املتكاملة بالســلطنة، مذكرة تفاهــم مع صندوق عامن 
للتكنولوجيــا، لتوطيــد أوارص التعــاون بينهام يف مجال 
تطويــر نظــم التكنولوجيا لــرواد األعــامل واملبتكرين 
الشــباب. وتأيت هذه الخطوة تجسيداً للتكامل املؤسيس 
بــني الطرفني. ووقع طالل بن ســعيد املعمــري الرئيس 
التنفيذي لعامنتل واملهندس يوســف بــن عيل الحاريث، 
الرئيس التنفيــذي لصندوق عــامن للتكنولوجيا مذكرة 

التفاهم.

مسقط – الرؤية
شــاركت رشكة األحذية الواقية يف معرض ومؤمتر الدفاع 
الــدويل (ايدكس) يف أبوظبي باإلمارات العربية املتحدة. 
وافتتــح املعــرض صاحب الســمو محمد بن راشــد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد رعاهم الله.
وقــد القى جناح الرشكــة إقباال كبريا مــن قبل الجهات 
العســكرية من مختلــف الدول العــامل. وأّكد املتحدث 
الرســمي باســم معرض ايدكس توقيع ٢١ صفقة بقيمة 

تجاوزت ٤ مليارات درهم خالل فعاليات املعرض.

مسقط – الرؤية
أنهى املشاركون يف برنامج تطوير القيادات التنفيذية 
يف الــرشكات التابعة ملؤسســة الزبــري املرحلة الثانية 
من الربنامج الذي يشــمل ٨ مراحل ويســتمر لثالث 
ســنوات، وذلك بحضور زياد بــن محمد الزبري عضو 
مجلس اإلدارة مبؤسســة الزبري وعــدد من املديرين 
التنفيذيني واملشاركني يف الربنامج وبعض اإلداريني من 

 .shift Inn الرشكة املنفذة للربنامج رشكة
ولقد صمم الربنامج بحيث يتم تقديم مرشوع يحايك 
الواقــع بعــد كل مرحلة من مراحــل الربنامج، حيث 
بلــغ عدد املشــاركني الذين تقدموا مبشــاريعهم عن 
املرحلة األوىل ٢١ موظفا مقســمني إىل ٤ مجموعات، 
كل مجموعة تتحدث عن قطاع معني. وقدم املحارض 
املستشار جراهام مور، الحاصل عىل ماجستري معتمد 
يف الرشق األوســط املرحلة الثانيــة من الربنامج التي 
ســلطت الضوء عىل األساسيات واملهارات التي يجب 
أن تتوفر يف الشــخص القيادي واألساليب التي يتبعها 
يف اإلدارة. كــام ناقشــت أفضل األســاليب املتبعة يف 
التعامل مع املوظفــني ومواجهة التحديات مع عرض 
بعض األمثلة والصعوبات ملناقشــتها من أجل إيجاد 
الحلول الناجعة لها، وتغيري بعض االساليب التقليدية 
يف التعامــل مع مثل هــذه املواقف. وســوف يقوم 

قسم املوارد البرشية مبؤسسة الزبري مبتابعة املوظفني 
مــن خالل تقديم العديد من هــذه األمثلة والنامذج 
ملعرفــة كيفيــة التعامل بهــا. وقال زيــاد بن محمد 
الزبري عضو مجلس االدارة مبؤسسة الزبري إّن الربنامج 
يأيت تطبيقا ملنهج مؤسســة الزبــري يف إيجاد مخطط 
واضح ومنهجي لتطوير الكفاءات والقدرات العلمية 
والعمليــة واملســاهمة يف الجهود الوطنيــة لتأهيل 
الشــباب العامين وإيجاد الفرص املناســبة لهم، وتلك 
الرؤية ملؤسسة الزبري تؤكد يف مضامينها االسرتاتيجية 
الوطنية القامئة عىل متكــني ودعم الكفاءات الوطنية 

العامنية وتعزيز قدراتهم وصقــل مهاراتهم اإلدارية 
والقيادية لتهيئتهم من أجل تحمل مســؤوليات أكرب 
وأكرث يف مســريتهم العملية“. وعرب أحد املشاركني يف 
الربنامج عن ســعادته بهذه الخطوة التي تأيت يف إطار 
حرص املؤسسة عىل تطبيق أحدث األساليب العاملية 
يف مجال اإلدارة وأضاف: استفدنا مبعرفة كيفية تعزيز 
العمــل الجامعي يف املؤسســة وتعزيــز التواصل مع 
املوظفــني، ونتمنى أن نقوم بتطبيــق كل ما تعلمناه 
خالل هذه املرحلة يف مؤسســتنا مــن أجل تطويرها 

واملساهمة يف بناء الوطن.
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واشنطن - رويرتز

قال مســؤولون بــوزارة الدفاع األمريكيــة أمس إن 
التحالف الذي تقــوده الواليات املتحدة قام بعملية 
إنزال جوي لقوات من املعارضة الســورية يف عملية 
قــرب بلدة الطبقــة مبحافظة الرقة ووفــر لها نريانا 
للدعم. وقال امليجر أدريان رانكاين-جالواي املتحدث 

باسم البنتاجون إن طائرات من سالح الجو األمرييك 
اســتخدمت لنقل أفراد من التحالف العريب السوري 
املنضــوي تحت لواء قــوات ســوريا الدميقراطية يف 
محاولة الســتعادة ســد الطبقة. ومل يقدم املتحدث 
تفاصيل بشــأن حجم القوات التي نقلت إىل الطبقة 
أو طبيعــة الدعــم النــرياين. وقال التحالــف العريب 
الســوري املدعــوم من الواليــات املتحــدة يف بيان 

عــىل موقع للتواصل االجتامعــي إن العملية تهدف 
إىل الســيطرة عىل منطقة الطبقة اإلســرتاتيجية عند 
نهر الفرات ووقــف تقدم القوات الحكومية يف ذلك 
االتجاه وقالت وزارة الدفــاع األمريكية (البنتاجون) 
إنه ليســت هناك دالئل عىل أن رضبة جوية شــنها 
تحالــف تقوده الواليات املتحدة قــرب مدينة الرقة 
السورية قد أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيني لكنها 

ستجري املزيد من التحريات.  وقالت يف بيان ”ليس 
لدينــا دالئل عىل أن غارة جوية أصابت مدنيني قرب 
الرقة كام يزعم املرصد الســوري لحقوق اإلنســان.»   
وكان املرصد الســوري لحقوق اإلنسان الذي يراقب 
الحرب الدائرة يف سوريا قال إن ٣٣ شخصا عىل األقل 
قتلــوا يف رضبة جوية أصابت مدرســة تأوي نازحني 

قرب الرقة. 

املوصل - رويرتز
قصــف مقاتلــو تنظيــم الدولة اإلســالمية 
مناطق اســتعادتها القوات العراقية يف غرب 
املوصل فأصابوا مدنيــني هاربني من القتال 
أمس بينام تتقدم القوات الحكومية ببطء يف 
الطرقات الضيقة والخطرة للمدينة القدمية. 
وقال مسؤولون عســكريون إن قصفا كثيفا 
بقذائف الهــاون قتل خمســة مدنيني عىل 
األقل وأصاب أكرث مــن ٢٠ يف حيي املوصل 
الجديدة والرفاق اللذين استعادتها الرشطة 

االتحادية وقوات الرد الرسيع. 
ودخلــت الحرب يف املوصــل، املعقل األخري 
للتنظيم املتشدد يف العراق، شهرها السادس 
ومتكنت القوات العراقية بدعم من رضبات 

جوية ومستشــارين أمريكيني من السيطرة 
حتى اآلن عىل رشق املوصل وأكرث من نصف 

الشطر الغريب. 
ويرتكــز القتــال عىل الســيطرة عــىل جامع 
النوري االسرتاتيجي يف املدينة القدمية حيث 
أعلن زعيم تنظيم الدولة اإلســالمية أبو بكر 
البغدادي خالفة يف يوليو متوز ٢٠١٤ بعد أن 
احتلت الجامعة املتشددة مساحات واسعة 

يف العراق وسوريا. 
ومــا زال حــوايل ٦٠٠ ألف مدين يف الشــطر 
الغريب مــن املوصل وهو ما يزيد من تعقيد 
املعركة. ويهــرب اآلالف يوميا إىل مخيامت 
أو مناطق تسيطر عليها الحكومة يف الرشق. 
ومن املعتقد أن البغــدادي وغريه من قادة 
التنظيــم غادروا املوصل ويســتخدم مقاتلو 

الدولة اإلسالمية قناصة يختبئون بني املدنيني 
وسيارات وشاحنات ملغومة يف شن هجامت 
انتحارية عىل مواقع عســكرية عراقية حول 

املدينة القدمية. 
وقال متحدث باســم الرشطــة االتحادية إن 
التنظيــم املتشــدد قصف مناطــق محررة 
مأهولــة لتشــتيت انتباه القــوات العراقية 

وأصابوا العرشات.
وأغلقت القــوات العراقية الطرقات املؤدية 
إىل مناطــق متركــز الرشطــة االتحادية عىل 
مشــارف املدينــة القدميــة ملنع الســيارات 
امللغومــة التــي يقودهــا انتحاريــون من 

الوصول إىل جنودهم. 
يف حــني كانــت الدبابات وفــرق الصواريخ 
تقف متأهبة عند الســواتر ويتمركز الجنود 

املسلحني بقاذفات صاروخية عىل األسطح. 
وقــال مســؤول يف الرشطــة االتحادية إنهم 
ميشــطون الشــوارع واملباين من الســيارات 
املفخخــة والقذائــف املزروعة عىل جوانب 

الطرقات.
وعىل جبهة أخرى تقدمــت قوات مكافحة 
اإلرهاب يف حي اليابسات واملنطقة الصناعية 
القدميــة بغرب املدينة حســبام قــال معن 
الســعدي وهو ضابط كبــري يف قوة مكافحة 
اإلرهاب بغرب املدينة للتلفزيون الرسمي. 

ووفقاً ألرقام رســمية فإن عدد النازحني من 
شطري املوصل منذ بداية العملية العسكرية 
وصــل إىل ٣٥٥ ألفــا. ويقــدر مســؤولون 
أمريكيون عدد املقاتلني املتشــددين الباقني 

يف املدينة بحوايل ألفني.

عواصم - رويرتز
قــال الرئيس الــرتيك رجب طيب إردوغــان أمس إنَّ 
األوروبيني يف أنحاء العامل لن يتمكنوا من السري بأمان 

يف الشوارع إذا استمر موقفهم الحايل.
وتركيــا يف خالف مــع أملانيــا وهولندا بســبب منع 
مســؤولني أتراك من الظهور يف حمالت لحشد الدعم 
الســتفتاء مقــرر يف أبريل بشــأن زيــادة صالحيات 

إردوغان.
وقال إردوغان يف مؤمتر مــع صحفيني أتراك يف أنقرة 
”إذا اســتمرت أوروبا عىل هذا املنــوال فلن يتمكن 
أورويب يف أي جــزء مــن العــامل من الســري بأمان يف 
الشــوارع. ونحــن نطالــب أوروبــا باحــرتام حقوق 

اإلنسان والدميقراطية
وجه فرانــك فالرت شــتاينامير يف أوىل كلامته كرئيس 
ألملانيــا تحذيــرا حــادا للرئيس الــرتيك رجب طيب 
إردوغان قال فيه إنه ُيجازف بكل ما حققته بالده من 
إنجازات يف السنوات األخرية وباإلرضار بالعالقات مع 
رشكائه. وتشــهد تركيا خالفاً مع أملانيا ودول أوروبية 
أخرى بســبب ُمحاولة مســؤولني أتــراك الرتويج بني 
األتراك املقيمني يف هذه الدول الستفتاء مينح إردوغان 

سلطات أكرب.
وعــىل جانب آخر، قال شــتاينامير أمــس يف كلمة 
مبناســبة تنصيبه رئيًســا وهو منصب رشيف إىل حد 
كبــري ”نظرتنا (لرتكيا) مشــوبة بالقلــق من أن كل 
يشء ُبني عىل مر السنني والعقود آخذ يف االنهيار.» 
وأضــاف ”الرئيس إردوغــان.. أنت تعــرض كل ما 
بنيتــه مع اآلخرين للخطر.“ وقــال إنه يرحب بأّي 

”عالمــات ذات مصداقية“ عــىل تخفيف املوقف.  
واتهمت تركيا مرارا أملانيا باســتخدام أساليب نازية 
لدى منع وزراء أتراك مــن عقد لقاءات جامهريية 
وأثارت غضب أملانيا باحتجاز الصحفي الرتيك األملاين 

دينيز يوجل.
وقال شتاينامير ”توقفوا عن التشبيهات بالنازي التي 
ال يصح ذكرهــا... ال تقطعوا العالقــات مبن يُريدون 
عقــد رشاكة مع تركيا. احرتمــوا حكم القانون وحرية 

اإلعالم والصحفيني. وأفرجوا عن دينيز يوجل».
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تصُل بنا األيام إىل مشــارِف نهاية الشهر الثالث من العاِم الحايل ٢٠١٧م، عام ريايض بداياته ُتنبئ 
”بدرامــا“ مليئًة بالشــهِد والدموع، فيها نهاية مسلســالت طال بها األمد بني األســِف عليها والال 
أسف؛ وفيها تفاصيل ”من طول الغيبة جاب الغنائم“، ومع هذا وذاك نقف ُمتأملني ُمتبرصين يف 

يُس من فِطن لها. أحوالها، والعربة -بأي حال- دروس تجربة وانقضاء تاريخ، والكَّ
عرشون عاًما مل تكن كافية ”لفينجر“ يك ال ُيشــاهد الجمهور الذي عاش ُجل عمره بني ظهرانيهم 
وهم يلوحون بطلب مغادرته بيت ”املدفعجية“، فاألرسنال منذ عهد ”كعازف الناي الذي ال يطرب 
الحي“، ُيقدم إيجابية يف األداِء وسلبية يف األلقاب، وتراه يف كل عام ُمنطلًقا لُبستاِن الثامر اليانعة، 
لكنه ال يستطيع قطافها وقت الحصاد، فتتعاظم الحرسات مع األمنيات، وألن ”للصِرب حدود“ فقد 

باَت مصري املدرب التاريخي عىل ”كف عفريت“ وخاصًة بعد نتائج ”مارس“ الكارثية!!.
عنــد نهايــة بطولة األمم األفريقيــة وتتويج املنتخــب الكامريوين باللقب عىل حســاِب الفراعنة 
الذين عادوا إىل الواجهة من جديد، بدأت قصة أخرى ســقط فيها عيىس حياتو من وهم الزعامة 
”املطلقة“ لصالح ”املدغشقري“ أحمد أحمد، كام شهدت انتخابات االتحاد الجزائري رحيل روراوة 
بعد ستة عرش عاًما، واألخري -أي روراوة- رمبا نجد من يتحرس عىل رحيله رغم ”كآبة املنظر“ الذي 
ظهر به ”النســور الخرض“ -مؤخًرا- يف تصفيات مونديال روســيا حتى اآلن، ناهيك عن خروجهم 
”اُملخجل“ من دور املجموعات يف البطولة األفريقية، لكن ال أعتقد هناك من يتحرس عىل خسارة 
عيىس حياتــو لالنتخابات األفريقية؛ فكمية ”الغل“ التي يحملها األغلبية عليه دعت إلطالق ”آه“ 

الفكاك منه حتى وإن كان القادم ليس من حاميل قنديل التفاؤل الكبري.
يقول حبايبنا املرصيني: ”أخدُله بوووم كبرية“ ذلك ما حدث للمدرب ”رانيريي“ من إدارة ”ليســرت 
ســيتي“ النادي الذي حقق بقيادة العجوز اإليطايل ما ُيعد بتعبري مجازي ”باملعجزة“؛ أثر تتويجه 
بلقــب الــدوري اإلنجليزي املمتاز، ومع تحفــظ املتابعني للطريقة التي رحل بهــا املدرب، إال أنَّ 
الحقيقــة وقعت يف رضورة ”التضحيــة“ به من أجل تصحيح وضع النادي الصعب بعد سلســلة 
الخســائر واالنزالق الخطري من القمة إىل القاع، فحدث األمر -بســبب أو آلخر- وتعدل الحال يف 

الدوري، ووصلت ”الثعالب“ لثمن نهايئ دوري أبطال أوروبا يف سنة أوىل حضور.
م به العمر، وأخفته اإلصابة ملدة ستة أشهر، وخرج من تصنيف العرشة الكبار، وظن من ظن  تقدِّ
إنهــا النهاية، لكنه ”روجر فيدرر“ كوكب التنــس واألفضل عرب كل العصور يف عامل الكرة الصفراء، 
عاد من بعيد؛ فحلق يف وميبلدون االســرتالية وتوهج نجمــه من جديد يف إنديان ويلز األمريكية، 
والحديث عنه ال مُيل وُيعاد مرًة ومرات؛ فليس أكرب من ”رميونتادا البارسا“ عىل ”امراء باريس“ إال 

”رميونتادا فيدرر“ يف كرة املرضب، واملجد يصنعه العظامء.
ُكلنا يذكر حادثة النادي الربازييل ”شابيكوينيس“ ووفاة ٧١ من أعضاء النادي نجا منهم ستة فقط، 
مشــهد العودة مل يقل أملًا عن مشــهد الفقد؛ فقد عاد الفريق إىل اجواء املباريات الرسمية بذات 
القمصان وبـ٢٦ العب جديد، وال أعتقد أنَّ النتائج الحسابية مهمة عند جامهري النادي واملتابعني 
مــن كل انحــاء العامل بقدر تلــك الحياة التي اســتعادت ذكرى الراحلني، وعىل ”طــاري“ النتائج 
الحســابية ويف مشــهد محيل مختلف، حققت رياضة املرأة الُعامنية يف الدورة الخامســة لرياضة 
املــرأة الخليجية بالدوحــة ٣٦ ميدالية ملونة بينها ١٠ ذهبيــات و٩ فضيات و١٧ برونزية لتحتل 
الســلطنة املركز الرابع، وحتى ال نجمل الصورة أكرث من حقيقتها فاملراكز الرابع يا عزيزي القارئ 

هو نفسه املركز األخري!!؛ بحكم مشاركة أربع دول فقط يف الدورة.
أخــريًا.. ولزاًمــا عيلَّ أن أقــف مع تاريــخ ٢٨ يناير ٢٠١٧م؛ حيــث نهايئ كأس العامل العســكرية 
الثانية وفوز املنتخب العســكري بالبطولة، واألهم من ذلــك الفوز كان ذلك الحضور الجامهريي 
الرائــع الذي غصت به مدرجات مجمع الســلطان قابوس ببورش، جامهري تنفســت رائحة الفوز 
واستطعمت لذة االنتصار، وهي تتوُق اليوم إىل تاريخ جديد هو ٢٨ مارس القادم املوعد املرتقب 
لعودة املنتخب الوطني األول الذي سيخوض غامر التصفيات اآلسيوية، عودًة ستكون بثوب إداري 
وفني جديد يرتقب الجميع طلته، ومهام كان السواد يغطي واقعنا الكروي، سنظل نتمسك باألمل 

ونسترشف الضوء عله يأيت من عتبات ”مارس“ امللوح بكفوف الوداع.

املعتصم البوسعيدي
ؤية مسقط - الرُّ

يعقُد االتحاُد الُعامين لكرة القدم، يوم الســبت املقبل، 
جمعيته العمومية العادية األوىل للمجلس الجديد بعد 
انتخابــه ٢٩ ســبتمرب املايض؛ وذلك يف فندق شــرياتون 
مسقط العارشة صباحا، ووجه االتحاد الدعوة اىل جميع 
االندية املنضوية تحت لوائه من أجل حضور الجمعية.  
ســوف ُتســتهل أعامل الجمعية بكلمة سامل بن سعيد 
الوهيبي رئيس االتحاد؛ يســتعرض خاللها األنشــطة يف 
الفرتة املاضية والخطط املســتقبلية التي ينوي املجلس 
تنفيذها، يعقيها عــرض امليزانية املدققة  للعام ٢٠١٦، 
وما تحمله من تفاصيل مالية ثم سيتم عرض موازنة عام 
٢٠١٧ شاملة كافة املصاريف وااليرادات العتامدها من 
الجمعية العمومية  يف حني ســيتم فتح املجال ملناقشة 
املقرتحات املقدمة مــن اعضاء الجمعية العمومية عن 
محتلف املواضيع التــي تهم كرة القدم العامنية. ُيذكر 
أنَّ الجمعية العمومية لالتحاد العامين لكرة القدم تضمُّ 

٤٤ عضوا ميثلون جميع األندية املشهرة يف السلطنة.
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ؤية مسقط - الرُّ
ُيواِصل ُمنتخبنا الوطني األول استعداداته املكثفة 
ملواجهة منتخب بوتان، ضمن التصفيات اآلسيوية 
املؤهلة لنهائيات كأس آســيا اإلمــارات ٢٠١٩ من 
خــالل املعســكر الداخيل، الــذي ُيقــام بامللعب 
الرئييس يف مجمع السلطان قابوس الريايض ببورش، 
والذي بدأ ٢٠ ويســتمر حتى ٢٩ مــارس الجاري، 
ويوم أمس أنهى املنتخب حصته التدريبية الرابعة 
بقيــادة مســاعدا املــدرب وليد الســعدي ومهنا 
العدوي بعد اعتذار املــدرب الهولندي بم فريبيك 
الذي غادر السلطنة لظروف خاصة، وحرض الحصة 
التدرييــة أعضاء مجلــس إدارة االتحــاد وممثيل 

وسائل اإلعالم املحلية املختلفة.
وســيصُل ُمنتخــب بوتــان إىل الســلطنة ٢٦ من 
الشــهر الجاري؛ وذلك ملالقــاة منتخبنا الوطني يف 
أوىل مباريات الفريقنْي بالتصفيات. واختار مدرب 
منتخــب بوتان تورســنت فرانك ســبيتلر ٢٣ العبا؛ 
هم: هــاري جوارنــج وجوانج جامفيــل وكنزانج 
جايتشــنج ونيام وانجدي واورجن وانتشك وكنشو 
توبجي وتايش فونتــيش وجيجمي رشنج ودورجي 
وبريين باســنت وتنــزن جورجي ويــيش دورجي 
وكارما شيدرب وكارون جورنج وتشينشو وليندوب 
دورجــي وشــرينج دورجــي وتشنتشــو جايشــن 

وتشــيمي دورجي وسونام توبجاي وسامبا تشرينج 
وجيجمي تشيلرتنج، إضافة إىل تشويك وانجتشوك.

وســُيقام املؤمتر الصحفي ملدرب منتخبنا الوطني 
ومدرب منتخب بوتان يوم اإلثنني ٢٧ مارس؛ وذلك 

يف فندق سيتي سيزنز بالخوير ١١ ونصف صباحاً، 
ويسبق املؤمتر اجتامع الفني يعقده مراقب املباراة 
ويحرضه ُمقيِّم الحكام وممثلو الناديني، إضافة إىل 
ُممثل عن األمن والصحة واملجمع والرشكة الراعية.

ؤية مسقط - الرُّ
ــلطنة تصفيات غرب آســيا للناشــئني  تســتضيُف السَّ
والناشــئات لكرة الطاولة خالل الفرتة من ٥ إىل ٨ من 
مايو املقبل بالصالة الرئيســية ملجمع السلطان قابوس 
الريايض ببــورش بعد حصــول اللجنــة العامنية لكرة 
الطاولة عــىل موافقة االتحاد اآلســيوي لكرة الطاولة، 
وســتكون هذه التصفيات ُمؤهلة لنهائيــات البطولة 
اآلســيوية للناشــئني والناشئات، والتي ســتقام بكوريا 
خــالل الفرتة مــن ٢٩ يونيو وحتى ٤ يوليــو من هذا 

العام.
وبارشْت اللجنة َفــْور حصولها عىل الضوء األخرض من 
االتحاد اآلســيوي جهودها إلنهاء التحضريات املتعلقة 
بالبطولــة من الناحية الفنية والتنظيمية، وتمَّ ُمخاطبة 
كافة االتحادات العربية ملنطقة غرب آســيا للمشاركة 

بهذه التصفيات.
من جانب آخر، تنطلق مساء اليوم الخميس منافسات 
بطولة أوليبان لفرق األشبال والناشئني مبشاركة واسعة 

من األندية، وستســتمر املنافســات اىل يوم الســبت 
املقبــل، عىل أن تكون لدور الذهــاب فقط، بينام يتم 
اســتكامل البطولة ملرحلة االياب والنهائيات يف شــهر 
سبتمرب املقبل، ومن املتوقع أن يتم اختيار اول ٤ فرق 

للصعود اىل املربع الذهبي للمنافسة عىل اللقب.
وارتأْت اللجنة إقامة هذه البطولة لألشــبال والناشئني 
لتقام بنظام الــدوري يف مرحلتني ذهاب وإياب، وجاء 
تغيري النظام إلعطاء الالعبــني فرصة يف لعب مباريات 

أكــرث طوال املوســم، بعد أنَّ كانت تقــام فقط بنظام 
الدوري من دور واحد بعد أن تتوزع األندية املشاركة 
إىل مجوعتني يتأهل األول والثاين من كل مجموعة إىل 

دور النصف النهايئ ومن ثم املباراة النهائية.
وُيشارك يف بطولة األشبال تحت ١٥ سنة أندية: صحم 
وصاللة ونزوى وقريات وسامئل واالتفاق وعربي، بينام 
تشــارك يف بطولة الناشئني تحت ١٨ سنة أندية: صحم 

وصاللة وظفار ونزوى وقريات وسامئل واالتفاق.

ؤية مسقط - الرُّ
تستعدُّ ُعامن لإلبحار ملوسم جديد من التحّديات 
يف القــارة األوروبيــة؛ حيــث يبــدأ البّحــار فهد 
الحسني تدريباته لخوض عدد من السباقات عىل 
منت قــارب فئة كالس ٤٠ ثنايئ البــدن مع البحار 
الفرنيس املخرضم سيدين جافنييه. يأيت اإلعالن عن 
خوض هذا التحّدي يف ظّل تأّهب الثنايئ الحسني 
وجافنييه لواحد من أشــهر الســباقات الفرنسية 
املساّمة ”ترانسات جاك فابري“ والذي ينطلق كل 
عامني بدءا من فرنســا وانتهاًء بالربازيل مبســافة 

تبلغ ٣٠٠٠ ميل بحري.
هذا وســيخوض الثنايئ عىل منت القارب كالس ٤٠ 
ســباق ”جراند بريكس جايادير“ الشــهر املقبل، 
ليخوضا بعدها ســباق ”قناة نورماندي“ يف شهر 
مايــو القادم ، يليها تحدي ”ال ســابيل هورتا“ يف 
يوليــو، ومــن ثم ســباق ”رولكس فاســت نت“ 
يف أغســطس. وبعــد هــذه املجموعــة الحافلة 

بالسباقات والتحّديات سيكون أمام الثنايئ خوض 
ختام املوســم ممثال يف ســباق ”ترانســات جاي 
فابــري“ الذي يبلــغ طوله ٣٠٠٠ ميــال بحريا من 

فرنســا نحو الربازيل. وســينضّم يف عدد من مهام 
إيصال القارب لخّط انطالقة مختلف الســباقات 

البحار سامي الشكييل.

ؤية  بركاء - الرُّ
ُيقام، صباح اليوم، حفَل اختتام ســباقات الهجن األهلية 
لهذا املوســم، عىل ميــدان الفليج بوالية بــركاء، والذي 
مه الهجانة الســلطانية، وَسرَيْعى سباق الختام َمَعايل  تنظِّ
الشــيخ عبدامللك بــن عبداللــه الخلييل وزيــر العدل، 
وسيشــمل الحفل مجموعة من الفقــرات، إضافة إىل ٦ 
أشواط؛ منها: شوط لســباق العرضة الطويل، إضافة إىل 
اســتعراض لســالالت اإلبل األصايل وتشكيل واستعراض 
العربات مع معزوفات موســيقية، واســتعراض مهارات 
ركوب اإلبل وركض العرضة وتشــكيالت ركب الهمبل...
وغريها من الفنون، وتسليم جوائز السباق عىل الفائزين.
وَشــِهد، أمس، آخر منافسات السباق الختامي لسباقات 
الهجن؛ حيث اشــتمل سباق اليوم الثالث عىل ١١ شوطا 
٤ لفئة الليداع و٣ أشــواط للثنايا واثنان للحول وشــوط 
واحد للزمــول وآخر للعرضــة الثنايا.. وجــاءت النتائج 

كالتايل:
الشوط األول - الليداع: فازت باملركز األول شذى ملالكها 
محســن بن عيل بــن محمد الوهيبــي، ويف املركز الثاين 
الســديرة ملالكها عيل بن سامل بن ســعيد الوهيبي، ويف 
املركــز الثالث حواس ملالكها ســلطان بن حمود بن عيل 

الجحايف.

ت باملركز األول ملالكها صالح  الشوط الثاين - الليداع: توجِّ
بــن محمد بن حميــد الجحايف ويف املركــز الثاين ظنون 
ملالكها ســامل بن عيل بــن حمد املحاريب، وجــاءت ثالثا 

الشاهينية ملالكها سلطان بن حمود بن عيل الجحايف.
الشــوط الثالث - الليداع: حصلت عىل املركز األول دانة 
العني ملالكها عبدالله بن ســعيد بن مرزوق العســكري، 
ويف املركــز الثــاين الشــايبة ملالكها محســن بن عيل بن 
محمد الوهيبــي، وجاءْت ثالثا هملولة ملالكها غصن بن 

حمد بن راشد املحروقي.
الشــوط الرابع - الليداع: فاز باملركز األول جزيل ملالكه 
حمدان بن ســامل بن ســعيد الدرعــي، ويف املركز الثاين 
شــاهني ملالكه مطر بن عيل بن مكتــوم الخمييس، ويف 

املركز الثالث شــاهني ملالكه هالل بن عبدالله بن جمعة 
الشيدي.

الشــوط الخامس - ثنايــا: توجت باملركــز األول الظبي 
ملالكهــا حمود بن ســامل بن رغش الوهيبــي، ويف املركز 
الثاين تقدير ملالكها نارص بن سليامن بن سعيد الخالدي، 
وجاءت ثالثا الشاهينية ملالكها محمد بن حمد بن ثابت 

الوهيبي.
الشــوط الســادس - ثنايا: حققت املركــز األول احتالل 
ملالكها ســليامن بن سعيد بن ســامل الوهيبي، ويف املركز 
الثــاين اليم ملاكها عبدالله بن محمد بن الويهي الجحايف، 
ويف املركــز الثالث شــواهني ملالكها عمــر بن محمد بن 

ماجد الحجري.

الشــوط الســابع- ثنايا جعدان: فاز باملركــز األول جالد 
ملالكه ســامل بن غافل بن مشــمل الجحــايف، ويف املركز 
الثاين مياس للهجانة السلطانية، ويف املركز الثالث النادر 

للهجانة السلطانية.
الشــوط الثامن - حول: نالت املركز األول دمعة للهجانة 
السلطانية ويف املركز الثاين انتصار ملالكها عمر بن محمد 
بن ماجــد الحجــري، ويف املركز الثالث ســلطنة ملالكها 

للهجانة السلطانية.
الشــوط التاســع - حول: توجت باملركــز األول الطيارة 
ملالكها منصــور بن صبيح بن بن محمــد الوهيبي، ويف 
املركــز الثــاين الشــاهينية ملالكهــا عبدالله بن ســعيد 
العســكري، ويف املركــز الثالث منحــاف ملالكها بدر بن 

سيف بن سامل الشعيبي.
الشــوط العارش- زمول: فاز باملركز األول الرامي للهجانة 
الســلطانية ويف املركــز الثاين نجم ملالكــه حمود بن بن 
محمد بن ســعيد الحــاريث، وجاءت ثالثــا رساب ملالكها 

عبدالله بن عيل بن مربوك القنويب.
الشــوط الحادي عرش - العرضة ثنايا: فازت باملركز األول 
الغربة ملالكها ســامل بن ســعيد بن خويــدم الزرعي، ويف 
املركز الثاين الشاهينية ملالكها نارص بن غبيش العوييس، 
ويف املركــز الثالــث بشــاير غانــم بن ســيف بن نارص 

الخمييس.

ؤية  مسقط - الرُّ
ُيســدل الســتار، يوم غد الجمعة، عىل بطولة كأس مازدا 
للمحرتفــني؛ وذلك بإقامة املبــاراة النهائيــة التي تجمع 

نادي النرص ونادي النهضة عىل اســتاد الســيب الريايض 
يف الخامســة والنصف عرصا، وتقام املباراة النهائية تحت 
رعايــة مرتىض بن أحمد بن ســلطان رئيس مجلس إدارة 
مركز تاول للســيارات، وبحضور عدد من أعضاء مجلس 

إدارة االتحــاد العــامين لكــرة القــدم وضيــوف االتحاد 
والشــخصيات الرياضية واإلعالمية. وَيْسبق النهايئ إقامة 
املؤمتــر الصحفي ملــدريب الفريقــني؛ حيث ُيقــام اليوم 
الخميس يف الســاعة الحادية عــرشة والنصف صباحا يف 

قاعة املؤمترات الصحفية باستاد السيب الريايض، بحضور 
مدريب الفريقني والعب من كل فريق، وسوف يتحدث كل 
مدرب عن استعدادات فريقه للنهايئ. وللمرة الثانية عىل 
التوايل يصل نادي النرص إىل املباراة النهائية لكأس مازدا؛ 

وذلــك إثر تفوقه بــركالت الجزاء الرتجيحيــة عىل نادي 
العروبــة يف اللقاء الذي أقيم ٢٠ يناير املايض عىل مجمع 
صــور الريايض، وانتهى يف شــوطيه األصليــني واإلضافيني 
بالتعادل السلبي، بعدها احتكم الفريقان لركالت الجزاء 

الرتجيحية التي انحازت للنرص بنتيجة ٤ أهداف مقابل ٥، 
ويف نصف النهايئ اآلخر والذي جمع النهضة وصحار متكن 
النهضــة من العبور إىل النهايئ بعد أن تفوق أيضا بركالت 

الجزاء الرتجيحية بثالثة أهداف لهدف.

ؤية - أحمد السلامين  الرُّ
َتَتســارع وترية تصفيات الــدور الثالث من القارة 
اآلســيوية املؤهلة لكأس العامل روســيا ٢٠١٨، مع 
بلوغها منتصف الطريق مســاء اليــوم الخميس؛ 
حيث تشــهد الجولة السادســة خوض املنتخبات 
االثني عرش مباريات اإلياب، وهي تســعى للبناء 
عــىل ما حققته ســابقاً من انتصارات أو تحســني 
النتائــج. وســيحاول منتخبــا إيران والســعودية 
تشــديد قبضتهام عىل صــدارة مجموعتيهام من 
خــالل الفوز عىل قطر وتايلندا خــارج الديار، أما 
اليابان فتســافر إىل اإلمارات ســاعية إىل الثأر من 
خســارتها مباراة الذهاب عىل أرضهــا أمام نفس 
املنتخب،ة وتسعى كلٌّ من الصني وتايلندا لتحقيق 
الفــوز األول يف هذه التصفيــات علاًم بأنَّ آمالهام 

معلقة بخيط رقيق.

تستطيع اليابان والسعودية اللتان تتساويان نقاطاً 
يف صدارة املجموعة الثانية التمسك بها من خالل 
العودة بالفوز من خــارج الديار. َبْيد أنَّ اإلمارات 
التــي تتخلف بفــارق نقطة واحدة عــن اليابان 
سيجعلها فوزها عىل منافستها تحتل أحد املركزين 
األولني. ويف املجموعة  الثانية أيضاً تحلَّ أســرتاليا 
ضيفــة عىل العراق الذي يتخذ من ملعب باس يف 

العاصمة اإليرانية طهران مقراً لخوض مبارياته. 
ويحتــل املنتخب األســرتايل املركــز الثالث بفارق 
نقطــة واحدة عن الســعودية واليابان وهو يريد 
اســتعادة املركــز األول من خالل تحقيــق الفوز 
الثالــث. أما العراق، فحصــد ٣ نقاط فقط من ٥ 
مباريــات وبالتايل ال بديل له عن الفــوز إذا أراد 

االحتفاظ بأمل التأهل.
وتســتضيُف تايلند السعودية يف لقاء بني املتصدر 
ومتذيل الرتتيــب. عىل الرغم من الخســارة ٠-١ 

ذهاباً، فإن كتيبة املدرب كياتيســوك ســيناموانج 
تبــدو متفائلة بقدرتها عــىل تحقيق عرض أفضل 
يف القســم الثــاين من التصفيات بعــد أن نجحت 
يف الدفاع عن لقبها يف كأس ســوزويك اإلقليمية يف 
ديســمرب املايض. وتحلُّ إيران متصدرة املجموعة 
األوىل ضيفة عىل قطر يف الدوحة يف اللقاء العارش 
بني املنتخبــني يف تصفيات كأس العامل. عىل الرغم 
من الخسارة ودياً أمام العراق ٠-١ استعداداً لهذه 
املبــاراة، ميلك منتخــب ”مييل“ بقيــادة املدرب 
كارلوس كريوش طموحات عالية يف تشديد قبضته 
عــىل صدارة املجموعــة. أما قطــر صاحبة املركز 
قبــل األخري برصيد ٤ نقاط، فتدرك بقيادة مدربها 
خورخي فوسايت بأنه يتعني عليها الفوز ليك تنعش 

آمالها مجدداً.
ويســعى املنتخب الصيني إىل نقل عدوى النتائج 
األخــرية ألنديته عىل الصعيــد القاري، ليك تحقق 

متذيلــة ترتيــب املجموعــة األوىل املفاجأة عىل 
أرضها عىل حســاب منافســتها كوريــا الجنوبية. 
ويتخلف املنتخب الكــوري الجنويب بفارق نقطة 
واحــدة عن نظــريه اإليــراين ويســعى إىل إنتزاع 
الصــدارة أما الصني التي متلــك نقطتني فقط، فال 
بديل لها عن الفــوز إذا أرادت االحتفاظ ببصيص 

من األمل.
وتلتقي ســوريا مع أوزبكســتان مباليزيا يف مباراة 
يرفــع فيها املنتخبان شــعار الفــوز. ومن املتوقع 
أن يعتمد املنتخب الســوري الشجاع عىل تنظيم 
دفاعي كبــري( مل يدخل مرماه ســوى هدفني). يف 
املقابــل، ميلــك املنتخــب األوزبــيك العديد من 
الخيــارات يف الخــط األمامــي وتحديــداً بوجود 
املهاجم املخرضم ألكســندر جيرنيخ الذي ســجل 
هــدف فريقــه الوحيــد يف اللقــاء الســابق بني 

املنتخبني.
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صاللة - إميان الحريبيَّة
الســيِّدة  ــمو  السُّ صاحبــُة  َتْرَعــى 
الدكتورة تغريد بنت تريك بن محمود 
آل ســعيد، انطــالَق فعاليات معرض 
العروس الثــاين مبحافظة ظفار بوالية 
صاللة، والذي َيْشــَهد ُمشاركة واسعة 
لهذا العام لعدد مــن رائدة األعامل. 
وُيقــام املعــرض بتنظيم مــن غرفة 
تجــارة وصناعة ُعــامن، بالتعاون مع 
رشكــة األملــاس لتنظيــم املؤمتــرات 
والندوات للســنة الثانية عىل التوايل، 
وتحــت مظلَّة الهيئــة العامة لتنمية 
املتوســطة  و  الصغــرية  املؤسســات 
وذلك  الرفــد؛  وصنــدوق  «ريــادة» 
خالل الفرتة من ٢٤-٢٦ مارس ٢٠١٧، 
بالقاعــة امللكيــة مبنطقة الســعادة 
َمْعــرض  وُيتيــح  ظفــار.  مبحافظــة 
العــروس يف نســخته الثانيــة إطاللة 
متنوعة تلبــي احتياجات و تجهيزات 
األعــراس؛ وذلك بعد النجــاح الكبري 
قه املعرض يف نسخته األوىل.  الذي حقَّ

ويشــارك يف املعــرض -الــذي َتْرعاه 
جريدة «الرُّؤية» إعالميا- ١٠٠ رائدة 
أعامل يتطلعن لتقديم األفضل للمرأة 
يف هــذا املعــرض املتخصــص واألول 
مــن نوعه عــىل مســتوى املحافظة. 
ويهــدف املعــرض يف نســخته الثاين 
لتشجيع رائدة األعامل عىل التعريف 
مبنتجاتهن وكذلك خلق منصة لتبادل 
الخربات واكتســاب مهــارات جديدة 
ن املعرض قسام  يف التســويق. ويتضمَّ
للعبايات،  وقســام  العــروس،  ألزياء 
والفضيــات  للمجوهــرات  وقســام 
للتجــارة  وقســام  واألكسســوارات، 
املتنوعــة للعرائــس، وقســم البخور 
والعطور، وقسم العرائس والتجميل. 
مــة الجرافيكس انتصار  وقالْت ُمصمِّ
اإلعالميــة  الحملــة  إنَّ  املرهــون 
املصاحبة للمعــرض وصلت للجميع، 
وهناك حضور متوقع للمعرض، سواء 
من داخل أو خارج املحافظة، مشرية 
إىل أنَّ التفاعــل عرب وســائل التواصل 

االجتامعي يشهد ردوَد أفعال طيبة.

ؤية - خالد الخوالدي الرُّ
يعُكف مجموعة مــن طالب تخصص تقنية 
التطبيقيــة  العلــوم  كليــة  يف  املعلومــات 
بصحار، عىل مرشوع رقمــي متكامل إلدارة 
قلعة نــزوى واملنطقة املحيطــة بها، بهدف 
مواكبة التطورات الحديثة يف ســياق متكني 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوظيفها 
يف إطــار دعم قطاع الســياحة بالســلطنة. 
ويعــدُّ هذا املــرشوع األول من نوعه حيث 
توفري املعلومات الســياحية عن قلعة نزوى 
ومــا متتــاز به املنطقــة مــن مجموعة من 
األماكن السياحية واملحالت التجارية للسلع 
ص فكرة املرشوع  واملنتجــات املحلية. وتتلخَّ

حــول تصميم موقع إلكــرتوين تفاعيل ميتاز 
بتقنيات وطرق حديثة يف توصيل املعلومات 
والتفاعل مع الزائر؛ حيث ســيتم استعراض 

مجموعة مــن املعلومات باملوقع اإللكرتوين 
مثل معلومــات عن قلعة نــزوى وتاريخها 
العريق وكذلك بعض املعلومات عن املنطقة 

املحيطــة بالقلعــة واألماكن الســياحية يف 
محافظة الداخليــة. ويتكون فريق املرشوع 
من: أميمــة الحمدانية، وزينــب العجمية، 
وحليمة البلوشــية، وُعمرالســعدي، وأماين 
الخوالديــة؛ وذلــك تحــت إرشاف الدكتور 
هالل املقبايل أســتاذ مســاعد بقسم تقنية 
املعلومــات بتطبيقيــة صحار. وســيتضمن 
املوقع معلومات عن بعض املحالت التجارية 
العامنيــة املختصة بالفضيــات والفخاريات 
واملنتوجــات الســعفية، فقد عمــل فريق 
الطالب عىل جمع معلومــات لقرابة عرشة 
متاجر عامنية، والتي تعود ملكيتاها لعوائل 
قد امتهنــت صناعة ُمنتجاتهــا لفرتة تفوق 

الثالثني عاما.

ؤية - بثينة الفوريَّة الرُّ
شاركْت مكتبة السندباد املتنقلة لألطفال، 
أطفــاَل حضانة األفــق الدولية يف مرشوع 
املــوج، متعة القراءة، وذلك ضمن جوالتها 
التي تجوب أنحاء الســلطنة لتعزيز ثقافة 
القــراءة يف نفوس النشء. وتأيت املشــاركة 
برعايــة من رشكة تنميــة نفط عامن. وقد 
قدمت املكتبة حلقات قرائية ومناقشــات 
حــول الكتب التــي تم قراءتهــا، وذلك يف 
جو مــن املتعة والرتفيه. وتشــارك املكتبة 
الحضانــة الدوليــة يف خططها لغرس حب 

القراءة يف نفوس االطقال، وتقوية مهارات 
االطــالع والتعرف عــىل العلــوم واألفكار 
املختلفــة. ويف نهايــة الفعاليــات، دخــل 
الطــالب حافلة مكتبة الســندباد وتعرَّفوا 
عىل الكتــب املتاحــة، وتــم توزيع كتب 
وفواصل قرائية مجانية عىل جميع األطفال. 
ؤيــة» مبادرة مكتبة  وأطلقت جريدة «الرُّ
الســندباد املتنقلــة لألطفــال ضمن نهج 
«إعالم املبادرات»؛ حيث َتْســعى املبادرة 
اىل إكســاب الطفل حصيلة معرفية ودعم 
مهاراته يف القراءة واالطالع، كام تعمل عىل 
تعليــم الطفل أهمية الكتــاب والقراءة يف 

حياته اليومية. وخالل جوالتها يف الواليات 
واملدارس، تنظم املكتبة فعاليات تستهدف 
الصغار؛ حيث يستمعون إىل قصص باللغة 
العربية تتخللها مجموعة من املســابقات 
واألســئلة التي بدورها تشجع الطفل عىل 
التجاوب مع القارئ، والرتكيز عىل أحداث 
وشــخصيات القصــة والقيم املســتخرجة 
منها. وتحتــوي مكتبة الســندباد املتنقلة 
لألطفال عىل نحــو ٣٠٠٠ كتاب، مخصصة 
للصغار وطــالب املــدارس ودور الروضة. 
ويتم ترتيــب الكتب داخــل املكتبة بآلية 
متكن األطفال من اختيــار كتبهم املفضلة 

مبشــاركة معلامتهم، الــاليئ يحرصن عىل 
توجيههــم يف اختيار الكتب التي تناســب 
م فريق مكتبة السندباد كتبا  أعامرهم. وقدَّ
مجانية لجميع طالب الروضة لتشــجيعهم 
عــىل القراءة. وتســعى املكتبــة ألن تصل 
لِجميع أطفال محافظات وواليات السلطنة 
لنرش ثقافة القراءة لدى الناشئة وتزويدهم 
بكتب متكنهم من التعلم واالستفادة منها، 
وإكســاب الطفل حصيلــة معرفية ودعم 
مهاراته يف القراءة واالطالع، كام أنَّها ُتسهم 
يف تعليم الطفل أهمّية الكتاب والقراءة يف 

حياته اليومّية.

تغريد بن تريك

خــرباء الكمبيوتــر: ال جــدوى 
من منع أجهــزة الكمبيوتر عىل 
النقال يعترب  الطائرات والهاتف 

كمبيوترا بحد ذاته.

اهتــامم الشــخص بــك ال يكــون 
مرشوطا بالحب قــد يكون إعجابا 
بأخالقــك وحب تواجــدك بجانبه 

دامئا.

ُسئلت األم: َمن تحبني من أوالدك؟ 
فقالت: مريضهم حتى ُيشــفى، وغائبهم 
حتــى يعــود، وصغريهــم حتــى يكــرب، 

وجميعهم حتى أموت.
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ترصيحات معايل وزير الســياحة اليوم 
عــن مخططــات ســياحية جديــدة يف مختلف 
املحافظــات، يبــرش بالخــري لخلق فــرص عمل 

ô¡ŸG »∏Y…جديدة وتنويع مصادر الدخل للبالد.




