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لقاء الواقعية والشــفافية يف الطرح واملعالجة.. هكــذا خرجْت ُمقتنًعا من اجتامعنا 
مع معايل الشيخ وزير القوى العاملة، يوم الخميس املايض، مبقر الوزارة يف مرتفعات 
املطــار، والذي َبلور ِحرص الــوزارة عىل إطالع املجتمع واملختصــني والجهات ذات 
الصلة، عىل الخطط والجهود التي ُبذلت خالل الفرتة املاضية؛ لتنفيذ األوامر السامية 
من لدن موالنا حرضة صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد املعظم -حفظه 
الله ورعاه- بتوظيف ٢٥ ألًفا من أبنائنا الباحثني عن عمل؛ سواًء يف القطاع العام أو 
الخــاص؛ حيث َواَزن معاليه بني الواقع والتطلعات، واضًعا يَده عىل التحديات، متاًما 
م امللحوظ يف أعداد من تمَّ توظيفهم عىل مدى ٤٠  كام بثَّ األمَل بأرقام ترصد التقدُّ

يوًما، وما تمَّ انتهاجه من إجراءات أثلجْت الصدر حقيقًة.
فتوظيــف ٢٠٩٧ مواطنــا ومواطنة خــالل الفرتة ١-١٥ ينايــر- والتي رفعت إجاميل 
عدد املســتفيدين من برنامج الخمســة وعرشين ألف وظيفة، إىل ٦٢٢٣ ُمعيَّناً، منذ 
ة أمور ال يجب  انطالق الربنامج يف األول من ديســمرب املايض- يعكس يف جوهره ِعدَّ
أن متــر دون التوقف عندها؛ أولها: الكفاءة العالية واالســتجابة الرسيعة من وزارة 
القوى العاملة لتوجيهات مجلس الوزراء املوقر للتعامل مع واحدة من أكرث القضايا 
الوطنية حساســية، خاصــة إذا ما أخذنا يف االعتبار «تريند» هاشــتاج «ُعامنيون بال 
وظائــف». ثانًيا: الكفاءة التــي أثبتتها تجربة التحول اإللكرتوين والتي أســهمت يف 
عمليــات حرص ومتابعة الباحثني عن عمل النشــطني، والتفاعل املجتمعي الواســع 
معها. ثالثا: شــفافية األرقام املعَلن عنها والتي كان لها دور كبري يف وضع التشــخيص 
املثــايل للظاهرة، ومن ثمَّ التعامل معها. رابًعا: اآلليــات التي اتبعتها الوزارة لتنظيم 
سوق العمل بالقطاع الخاص؛ سواًء ما تعلق منها بتشكيل اللجان القطاعية للتعمني، 
أو بنك فرص العمل، وزيادة الطاقة االســتيعابية للتعليم التقني واملهني، وتشــكيل 
لجنــة للحوار املجتمعــي ُتعنى بضبط العالقة بني األطــراف ذات الصلة (الحكومة، 
أصحــاب األعامل، العامل)، وزيادة حمالت التفتيش. ويف الجانب اآلخر، اتخاذ مزيد 
من اإلجراءات الســتقطاب القوى العاملة الوطنية للعمل يف القطاع الخاص؛ أبرزها: 
زيــادة الحد األدىن لألجور للحــد األدىن من املهارات، والعالوات الدورية الســنوية، 
وتبني برامج التدريب والتأهيل، وتحسني مزايا التأمينات االجتامعية. األمر الخامس 
واألخري: املســاعي الجادة هذه املــرة لتطوير منظومتْي التعليــم التقني والتدريب 
املهنــي، والتي ُترتجم تطوًرا يف التفكري اإلســرتاتيجي للتعامل مع قضية الباحثني عن 
عمل، ليس فقط بخطط قصرية ومتوســطة املدى، وإمنا عىل املدى البعيد؛ للحد من 
محدوديــة توافر املؤهالت؛ والرتكيــز عىل تعدد املهارات ملواجهــة كافة احتياجات 

التنمية.
واآلن.. دعونا نتفق عىل أنَّ نجاح أي سياســة أو خطة اقتصادية مقرون بالقدرة عىل 
ق قيمة مضافة، وإنتاجية تدفع بعجلة االقتصاد لألمام، وهو ما  خلق فرص عمل تحقِّ
لن يتحقق دون وضع األمور يف نصابها الحقيقي؛ أوًال: قضية الباحثني عن عمل هي 
قضية عاملية، ُتعاين منها كل دول العامل بال استثناء. ثانياً: أي عملية توظيف تستهدف 
فقــط معالجة األرقام دون األخذ باالعتبار الحاجة الفعلية لتلك الكوادر يخلق أزمة 
ة لتطوير  بطالــة مقنعــة، وترهال إداريا يؤخــر اإلنجاز. ثالثا: أصبحنا يف حاجــة ملحَّ
قدرات شــبابنا ومتكينهم؛ ملا لذلك من إفادات معنويــة يف تحقيق الذات، وتنموية 
مبــا يحققونه القتصادنا الوطنــي من إنتاجية بكفاءة عاليــة.. وهي مجموعة نقاط 
تكتسب أهمية بالغة اليوم؛ كون التنمية البرشية لها جانبان أساسيان؛ األول: تعزيز 
االســتثامر يف التعليم والتدريب، والثاين مرتبط باالســتفادة من املهارات والقدرات 
للقوى العاملة الوطنية مبا يحقق لإلنســان الحيــاة املنتجة والكرمية؛ باعتباره نقطة 

ارتكاز أي عملية تنموية يف كل زمان ومكان.
ســات؛ فإن الرشاكة  ول واألفراد واملؤسَّ وإْن كانت األزمات جزًءا طبيعيٍّا من حياة الدُّ
االجتامعيــة القامئة عىل تضافر الجهود هي أنجع الســبل لحلهــا وتفادي تداعياتها، 
ويف قضية التوظيف لدينــا، نحتاج ابتداًء تحقيق تكامل حقيقي بني أدوار الحكومة 
والقطــاع الخاص واملجتمع املدين عىل أســس رشاكة قوية، مع إيــالء أهمية خاصة 
لتوزيع األدوار واملسؤوليات بشكل واضح؛ فالجميع اليوم بات عىل قناعة بأنَّ القطاع 
الحكومي تشــبع بالوظائــف، وأن املعول اآلن يف حل املعضلة هــو القطاع الخاص؛ 
وبالتــايل نحتاج زيادة فاعلية هــذا القطاع ليكون قادًرا عــىل تبني مبادرات تخلق 
وظائف للقادمني الجدد لســوق العمل، والتفاعل اإليجايب مع االحتياجات الوظيفية 
-خصوًصا ونحن ُنصنَّف كمجتمع فِتي، تزداد فيه القاعدة الشــبابية مبعدالت عالية- 
مــع رضورة الرتكيز عــىل جودة التعليم واالســتثامر يف رأس املال البــرشي الُعامين، 
وتعظيم معطيات املواهب والطاقات، وتوظيف إبداعاتهم بشــكل أفضل عرب بوابة 
جودة التعليم، رشيطة أن يواكب ذلك جهدا مستمرا للمواءمة بني مخرجات التعليم 
واحتياجات السوق، وتقديم مزيد من الدعم لقطاع ريادة األعامل؛ لضخ دماء جديدة 
يف رشايني اقتصادنا الوطني، ومن ثمَّ تعميق قاعدة اقتصادنا الوطني، واالستفادة من 
برامــج التنويع االقتصادي الواعــدة، لخلق مزيٍد من الفرص، واســتيعاب مزيٍد من 
ى حاجز الخمســة وعرشين ألف  القوى العاملة الوطنية؛ فطموحات املجتمع تتخطَّ

وظيفة؛ األمر الذي يفرض تسارع وترية العمل إليجاد مزيٍد من الشواغر.
إنَّ كل الجهود املبذولة اليوم من أطراف املعادلة، وما ننادي به وينشده الجميع من 
أجــل حل قضية التوظيف، البد أن يناظرها تغري يف ثقافة األجيال الحالية والجديدة 
من شــبابنا وفتياتنا؛ ممن بات مطلوباً منهم ُمكافأة هذا الِحراك املجتمعي الساعي 
لضــامن توفري فرص عمل ترقى بواقعهم وطموحاتهم؛ إذ عليهم القبول مبا ُيتاح من 
ُفــرص، وإثبــات الذات، والبناء عىل ما يتحقق لهم لالنتقال ملســتويات أعىل وأعىل؛ 
فطريــق األلف ميــل يبدأ بخطوة، وليس مــن املنطق أن يظل املــرء منتظرًا فرصة 
يبــدأ معها مســريته من أعىل قمة الهرم، وهو بالتايل مــا يحتاج منا نحن جيل اآلباء 
خصوًصــا، واملجتمع مبختلف آالته الفاعلة، غرس قيم العمل لدى األجيال الصاعدة، 
ناً أساســيٍّا يف تركيبتهم النفسيَّة والرتبويَّة، فإرساَء مفهوم  وتعزيز ثقافته، لُيصبَح ُمكوِّ
م يف ســباقنا  امنة اُملثىل للتقدُّ العمل كقيمة حضاريَّة لدى األجيال الجديدة، هو الضَّ

الحضاري، والضامن الحقيقي ملعالجة إشكالية التوظيف من جذورها.

حاتم الطايئ
hatim@alroya.net

الرؤية اليوم

الرؤية - فايزة الكلبانية

د معايل الشــيخ عبدالله بــن نارص البكري  أكَّ
وزيــر القــوى العاملــة أن الــوزارة ال ميكنها 
االشرتاط عىل مؤسســات القطاع الخاص دفع 
رواتــب مرتفعة للمواطنني عنــد تعيينهم، يف 
ظل الظروف االقتصاديــة الراهنة والتحديات 

التي مير بها القطاع.
وقــال معاليــه- خــالل لقــاء مع عــدد من 
الصحفيني واإلعالميني- إن الوزارة ال تألو جهدا 
يف السعي لتوفري فرص عمل مالمئة للمواطنني، 
غري أنــه أوضــح أن فــرص العمــل تحددها 
طبيعة األوضاع االقتصاديــة. وبني البكري أنَّ 
وزارة القوى العاملة عقدت لقاءات تنســيقية 
مشــرتكة مع عدد من القطاعــات االقتصادية 
املســتهدفة للتوظيف؛ حيث تم االتفاق عىل 
آليــات عمــل محــددة لتوفري فــرص العمل 

املطلوبة، كام تم تشــكيل الفــرق الفنية من 
الجهات الحكومية املعنية لتعمل عىل استيفاء 
الفــرص بالقطاعــات. وشــدد عــىل أّن وزارة 
القــوى العاملــة ماضية يف إجراءات ترشــيح 

وتشغيل الباحثني عن عمل يف القطاعات 
االقتصاديــة اُملختلفــة، ومتابعة التزام 

الخاص  القطاع  مؤسســات 
بخطط التعمني. وأشــار إىل 
أّن العمــل متواصــل لتوفري 

وهنــاك  للمواطنــني  الفــرص 
خطوات وإجراءات ســتتخذ خالل 

املرحلة املقبلة لدعم برنامج التوظيف.
وأوضح معاليه أّن عدد من تم توظيفهم 
بالقطاع الخاص خــالل الفرتة من ١٠-

١٥ ينايــر الجــاري بلــغ ٢٠٩٧ مواطًنا 
ومواطنــة، وبذلــك يصبح إجــاميل املعينني 

بالقطاع الخــاص منذ بدء برنامــج التوظيف 

وحتــى ١٥ يناير ٢٠١٨ حــوايل ٦٢٢٣ مواطنا 
ومواطنة حسب املستويات التعليمية والنوع. 
وبنّي أّن إجاميل عدد الذكور ممن تّم تعيينهم 
بلــغ حوايل ٤١٦٥ مواطًنــا، وبلغ إجاميل عدد 
اإلنــاث حــوايل ٢٠٥٨ مواطنــة، منهم ٣١٤٤ 
من حملة الشــهادات أقل من دبلوم التعليم 
العــام، وبلغ عدد الذكور ممن تّم تعيينهم 
حــوايل ٣٤١٦ مواطنا، وبلغ عدد اإلناث 
حوايل ٧٢٨ مواطنة أي بنسبة ٥٠٫٥ يف 
املئة، و٢٠٧٠ من حملة دبلوم التعليم 

العام.

الفــرق الفنية من
تعمل عىل استيفاء
ّ أّن وزارة ىلىلعــىل عـدد
 إجراءات ترشــيح

يف القطاعات 
تابعة التزام

 
 
ري 

ـاك 
ذ خالل 

ج التوظيف.
تم توظيفهم 
رتة من ١٠-
ًاا٢٠٩٧ مواطًنا

نينييل املعينني امام إجــام
برنامــج التوظيف 

وحتــى ١٥ يناير ٢٠١٨ حــوايل ٦٢٢٣ مواطنا
ومواطنة حسب املستويات التعليمية والنوع. 
تعيينهم  ّإجاميل عدد الذكور ممن تّم ّأّن نينيوبنّي
ًــبلــغ حوايل ٤١٦٥ مواطًنــا، وبلغ إجاميل عدد 
اإلنــاث حــوايل ٢٠٥٨ مواطنــة، منهم ٣١٤٤ 
من حملة الشــهادات أقل من دبلوم التعليم 
تعيينهم  ّالعــام، وبلغ عدد الذكور ممن تّم
حــوايل ٣٤١٦ مواطنا، وبلغ عدد اإلناث 
يف  ٥٠٫٥ حوايل ٧٢٨ مواطنة أي بنسبة
املئة، و٢٠٧٠ من حملة دبلوم التعليم 

العام.
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الرؤية- نجالء عبد العال

عقــدت وزارة النفط والغاز أمــس بالتعاون 
مــع منظمة البلدان املصــدر للنفط «أوبك» 
االجتامع الثاين عرش للجنة الفنية املشــرتكة، 
والــذي يســبق االجتــامع الســابع للجنــة 
الوزارية املشرتكة ملراقبة خفض إنتاج النفط، 

وتحتضنــه العاصمة مســقط ممثلة يف وزارة 
النفط والغاز اليوم. ويعقد االجتامع يف فندق 
جراند حياة مسقط، بتنظيم من وزارة النفط 
والغاز، وبالتعــاون مع منظمة أوبك، وبدعم 
مــن رشكة النفــط العامنية. ومــن املقرر أن 
يحــرض االجتامع عــدد من أصحــاب املعايل 
رؤســاء وفود وممثيل الدول األعضاء يف أوبك 

واملنتجني غــري األعضاء. واالجتــامع الوزاري 
يف مســقط األول لعــام ٢٠١٨، وســيناقش 
عددا مــن املوضوعات عىل رأســها تطورات 
العرض والطلب يف سوق النفط عامليا، ومدى 
التزام الدول املوقعة عــىل االتفاق بحصصها 
يف خفــض اإلنتاج، إضافــة إىل تأثريات إنتاج 
النفط الصخري وغريهــا من القضايا الخاصة 

بالواقــع العاملي للنفط. كانت الدول املوقعة 
عــىل اتفاق خفض اإلنتــاج، دعت إىل إرشاك 
الســلطنة ضمن اللجنة املكلفة مبراقبة تنفيذ 
خفــض اإلنتاج تقديرًا لجهود الســلطنة عىل 
مــدى عامني يف إقناع عدد من الدول املنتجة 
بأهميــة خفــض اإلنتــاج، مبا ميهــد الطريق 

الرتفاع األسعار. 

كولومبو - العامنية

أشادت صحيفة «دييل مريور» واسعة االنتشار يف 
رسيالنكا بالتطور الذي تشــهده موانئ السلطنة، 
وبدورها يف دعم حركة التجارة. وقالت الصحيفة 

-يف تقريــر لها- إنَّ املوانــئ العامنية تعد من بني 
املوانــئ الحرة املتنامية برسعــة يف العامل، خاصة 
وأن السلطنة تقدم اإلعفاء من الرسوم الجمركية 
إىل جانب الكثري من اإلعفاءات الرضيبية...وغريها 

من املزايا األخرى.

مسقط - الرؤية 

أعلنــت مجموعــة منــاء القابضة عــن تعيني 
عمليــة  يف  ملســاندتها  استشــارية  رشكات 
تخصيــص بعض رشكات املجموعــة -اململوكة 

من قبل الحكومة- والتي تندرج تحت مظلتها 
مجموعــة رشكات تعمــل يف مجــاالت توليد 
ونقل وتوزيع وتزويد الكهرباء ورشاء الكهرباء 
واملياه يف الســلطنة؛ وتأيت الخطــوة بناًء عىل 

توجيهات الحكومة الرشيدة.

مسقط - الرؤية

وقعت السلطنة، ممثلة يف الرشكة العامنية 
للغاز الطبيعي املسال، مع سنغافورة ممثلة 

يف رشكة يب.يب-سنغافورة، اتفاقية لبيع ورشاء 
الغاز الطبيعي املســال العــامين لرشكة يب. 
يب-سنغافورة. وعىل ضوء االتفاقية املوقعة 
تقــوم الرشكــة العامنيــة للغــاز الطبيعي 

املسال بتحميل حوايل ١٫١ مليون طن مرتي 
ســنويا -أي ما يعادل ١٨ شــحنة من الغاز 
الطبيعي املســال- ملدة ســبع سنوات بدًءا 

من يناير ٢٠١٨،.
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مسقط - العامنية

واصــل القطاع املــرصيف بالســلطنة تحقيق منو 
بنســب معقولة يف كل من االئتــامن والودائع؛ 
حيث تشــري البيانات إىل ارتفــاع رصيد االئتامن 
املمنوح من قبل القطاع املرصيف إىل ٢٣٫٥ مليار 
ا  ريال عامين يف نهاية نوفمرب ٢٠١٧م، مسجال منوٍّ
بنســبة ٧٫٣ باملائة عن مســتواه يف الفرتة ذاتها 
مــن العــام ٢٠١٦. وضمن هذا اإلجاميل، شــهد 
االئتامن املمنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنســبة 
٥ر٦ باملائــة، ليصــل إىل ٩ر٢٠ مليار ريال عامين 
يف نهاية نوفمرب ٢٠١٧، بحسب النرشة الشهرية 
الصــادرة عــن البنــك املركزي العامين. ويشــري 
التوزيــع القطاعي إلجــاميل االئتــامن املمنوح 
للقطــاع الخــاص إىل اســتحواذ قطــاع األفراد 
(معظمه تحت بند القروض الشــخصية) عىل ما 

08 االقتصادنسبته ٢ر٤٦ باملائة.
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مسقط - العامنية

أكد معايل الشيخ عبدامللك بن عبدالله 
الخلييل وزيــر العدل أّن املؤسســات 
القضائية يف السلطنة حظيت باالهتامم 
الكبري والعناية الفائقة من لدن املقام 
الســامي لحــرضة صاحــب الجاللــة 
الســلطان قابوس بن سعيد املعظم - 

حفظه الله ورعاه- قوًال وعمًال.
وقــال معاليــه- يف حديــث نرشه يف 
العــدد األخــري مــن مجلــة (رشفات 
مجلــس  يصدرهــا  التــي  املجلــس) 
الدولة- إن جاللتــه- أّيده الله- اختط 
نهضة وطنية شــاملة أساســها العدل 
واملساواة طبًقا لرؤية فكرية استوعبت 
معطيــات املــايض، ووضعت األســس 
الضابطــة لحركة الحارض مبا يشــهده 
مــن طفــرات اجتامعيــة واقتصادية 
وتتحســب كذلك ملا يأيت به املستقبل 
من مســتجدات. وأشــار إىل أّن جاللة 

الســلطان اُملعظــم- أبقاه اللــه- أّكد 
يف أحــد خطاباتــه الســامية املــيض 
قدًمــا يف تطوير املؤسســات القضائية 
والرقابية مبا يحقق التطلعات لرتســيخ 
دولة املؤسســات واســتقاللية القضاء 

واحــرتام قراراته بال محابــاة ألّن الكل 
سواســية أمــام القانــون. وأكد معايل 
الشيخ وزير العدل أن النظام األسايس 
للدولة الصادر باملرسوم السلطاين رقم 
(٩٦/١٠١) وّفــر األرضية الالزمة لقيام 

نظام قضايئ شــامل حيث أفرد له باًبا 
خاًصا رســم فيه مالمح وإطــار نظام 
الســلطة القضائيــة. كام مثــن معاليه 
الــدور الذي يقــوم بــه املحامون يف 

خدمة العدالة.

مسقط - العامنية

اعتمدت اللجنة املشرتكة بني جامعة السلطان 
قابوس وجامعــة اإلمارات العربية املتحدة يف 
اجتامعها الثالثني الذي عقد بجامعة السلطان 
قابوس أربعة مشاريع بحثية مشرتكة من أحد 

عرش مرشوعا بحثيَّا تقدم بها الباحثون.
واختلفــت املشــاريع البحثيــة املعتمــدة يف 
مواضيعهــا منها تأثري دخان (الشيشــة) عىل 
الجهاز التناسيل للفرئان، وتصميم جهاز يحفز 
األعصــاب كهربائيٍّــا للمصابــني يف أقدامهــم 
وإعــادة تأهيلهم للمــيش، ودراســة مقارنة 
للتنبؤ بحــدوث ازدهار للهامئــات النباتية يف 

الخليج العريب وبحر عامن، وسكري الحمل.
وتــرأس اللجنة من جانب جامعة الســلطان 
قابــوس األســتاذ الدكتــور عيل بن هويشــل 
الشــعييل نائــب رئيــس الجامعة للشــؤون 
اإلدارية واملالية، ومن جانب جامعة اإلمارات 
العربية املتحدة سعادة األستاذ الدكتور غالب 
عيل الحرضمي نائب مدير الجامعة للشــؤون 

األكادميية.
وتضّمن االجتامع عدًدا من النقاط التي تتعلق 
بجانب تطوير األنشطة الطالبية املشرتكة بني 
الجانبــني وتفعيلها، وتعزيــز التبادل الطاليب، 
والتعاون بــني املكتبات يف الجامعتني، وتعزيز 

تبــادل الخربات والبحوث العلمية املشــرتكة. 
وأقرّت اللجنة أيًضا إقامة حفل مبناسبة مرور 
ثالثني عاًما عىل تشــكيل اللجنة املشرتكة بني 
جامعة الســلطان قابوس وجامعــة اإلمارات 

العربية املتحدة.
يشار إىل أّن اللجنة تهدف إىل تبادل الزيارات 
العلميــة ألعضاء هيئــة التدريــس والطالب 
يف الجامعتــني من مواطنــي البلدين، وتبادل 
املطبوعــات والربامــج الســمعية والبرصيــة 
والنرشات والبحوث العلمية املختلفة، وإقامة 
لقــاءات ثقافيــة بــني طــالب الجامعتني يف 
املجاالت األدبية والثقافية والشــبابية، إضافة 
إىل إقامة معارض فنية مشرتكة بني الجامعتني 

تحفيزًا وتشجيًعا إلبداعات الطالب.
وتســعى اللجنــة إىل تبادل زيــارات الطالب 
املتفوقــني علميٍّــا واملجيديــن يف األنشــطة 
املختلفة بني الجامعتــني، وتخصيص عدد من 
املقاعد الدراســية ألبنــاء البلدين وتشــجيع 
تبــادل الزيــارات بــني املســؤولني اإلداريني 
والفنيــني لالطالع عــىل تجــارب الجامعتني، 
وإقامــة لقاءات رياضية مشــرتكة يف األلعاب 
املختلفة، واالســتفادة من الدورات التدريبية 
املتخصصــة التي تنظــم يف كلتــا الجامعتني، 
وإجراء البحوث العلمية املتخصصة لالستفادة 

من النتائج املتوقعة.
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مسقط - الرؤية

ضبطــْت وزارة التجــارة والصناعــة، مؤخرًا، 
وبالتعاون مع رشطة ُعامن السلطانية واالدعاء 
العــام، عدداً مــن املنتجــات املخالفة، ضمن 
الحمالت التفتيشية التي تنفذها عىل املحالت 

التجارية.
وأســفرت الحمــالت عــن ضبــط منتجــات 
تســتخدم شــعار الدولة (الخنجر والسيفني)، 
والشعار السلطاين (التاج والخنجر والسيفني)، 
باملخالفــة للقانون. وقامت الــوزارة مبصادرة 
املنتجات، ومبارشة اإلجــراءات القانونية ضد 

املؤسسات التجارية واألشخاص املخالفني.
وقــال محمود بن عامر الهطــايل املدير العام 
املســاعد للمديريــة العامة للتجــارة بوزارة 

التجــارة والصناعــة: إّن املنتجــات التــي تمَّ 
ضبطهــا؛ تتمثــل يف: الخناجــر، والســيوف، 
والســاعات،  والشــاالت،  واملصار،  والعــيص، 
والخواتــم، موضحــا أّن اســتخدام شــعارات 
الدولة يف أي منتج بدون ترخيص يعدُّ مخالفا 
لقانون علم الدولة وشــعارها الوطني الصادر 

مبوجب املرسوم السلطاين رقم (٢٠٠٤/٥٣).
وســوف ُيحال املخالفون لالدعاء العام؛ حيث 
ســتطلب الوزارة توقيع أقىص العقوبات، كام 
اغة  ستلتمس الوزارة يف بعض قضايا إبعاد الصَّ

األجانب املتعدين عىل شعارات الدولة.
وحــّذرت وزارة التجــارة والصناعــة مجــددا 
جميع املؤسســات والرشكات من اســترياد أو 
تصنيع منتجات تحمل شعار الدولة أو الشعار 

السلطاين دون إذن مكتوب من الوزارة.



03 متابعات األحد ٣ من جامدى األوىل ١٤٣٩هـ  املوافق ٢١ يناير  ٢٠١٨م - العدد رقم ٢٢٩٠

صاللة - الرؤية

اســتقبل ســعادة الشــيخ سامل بن 
عوفيت بن عبدالله الشنفري رئيس 
بلدية ظفار الوفد النسايئ من دول 
والذي  الخليجي  التعــاون  مجلس 
يزور محافظــة ظفار،  بهدف نرش 
روح العمل التطوعي واملســؤولية 
االجتامعيــة وتعزيــز التعاون بني 
القطاع الخاص واملؤسسات األهلية.
ويف بدايــة اللقاء رحب ســعادته 
بالوفــد متمنًيا لهــن طيب اإلقامة 
يف املحافظــة وتحقيــق األهــداف 

املرجوة من هذه الزيارات.
وقد اطلــع الوفــد خــالل زيارته 

للبلدية عىل ســري العمــل البلدي 
التي  التنمويــة  وأهــم املشــاريع 

تم تنفيذها خالل مســرية البلدية 
التنمويــة باإلضافــة إىل التعريف 

باملحافظــة ومــا تحتويــه مــن 
والثقــايف  التاريخــي  املــوروث 
والطبيعــي.  كام تــم خالل هذا 
مــن  العديــد  مناقشــة  اللقــاء 
املواضيع ذات االهتامم املشــرتك 

يف مجال العمل البلدي. 

عربي-الرؤية

تنظــم كليــة العلــوم التطبيقيــة بعربي 
امللتقــى الثالث عــرش لجــواالت كليات 
العلــوم التطبيقيــة، والــذي يبــدأ اليوم 
ويســتمر حتى الخميس القادم  ٢٥ يناير. 
يهدف اللقاء لتنمية العالقات بني عشــائر 
جــواالت الكليــات التطبيقية وإكســاب 
الجــواالت املهــارات الكشــفية املختلفة 
وتبادل الخربات واملعــارف بينها، وإتاحة 
الفرصة ملامرسة التقاليد الكشفية وتطوير 
قدرات الجــواالت يف القيــادة والتنظيم. 
ويأيت شــعار هذا اللقــاء بعنوان مبادرون 

ملجتمع أفضل.
يتضمــن برنامــج اللقــاء مجموعــة من 
الفعاليــات الكشــفية وحلقــات العمــل 
وأنشطة رياضية وثقافية وزيارات وبرنامج 

لتنمية املهارات والتقاليد الكشــفية.  وقد 
أشار الدكتور راشد الهنايئ عميد الكلية إىل 
أهميــة عقد مثــل هذه اللقــاءات حيث 
إنهــا تنمــي روح التعاون والتنســيق بني 
الجواالت فضًال عن تعزيز الثقة واالعتامد 

عىل النفس وهو جــزء ال يتجزأ يف الحياة 
األكادميية يف مراحل الدراسات الجامعية. 
ومتنــى الدكتــور عميــد الكليــة للجميع 
التوفيــق والنجــاح واالســتفادة من هذا 

اللقاء.

صاللة - الرؤية

لتطبيق  التدريبيــة  الــدورة  اختتمت 
نظام إدارة الوثائــق الخصوصية التي 
أقامتهــا بلديــة ظفــار وتهــدف إىل 
التعريف بأهميــة تطبيق هذا النظام 
واملزايا التي سوف تتحقق من تطبيقه 
يف مختلــف وحــدات البلدية اإلدارية 
حيــث اشــتملت األيام األخــرية عىل 
زيارات ملختلف دوائر البلدية من أجل 
الوقــوف عىل تطبيق النظام عىل أرض 
الواقع. واشتملت الدورة عىل التعريف 
بأهميــة النظــام ومزايــاه وطريقــة 
تطبيقه من حيث فتح امللفات واختيار 
رموز التصنيف املناســبة لها وطريقة 
اختيار الرمز التكمييل املناسب للفصل 
بــني املوضوعــات املســتخدمة للرمز 
نفسه باإلضافة إىل تعبئة واجهة امللف 
بالبيانــات املطلوبــة وعمليــة ترتيب 
والحافظات وطرق  امللفــات  وترفيف 

االستدالل والرجوع للملفات باإلضافة 
إىل إدارة امللفات الجارية واحتســاب 
مدد االســتبقاء لها متهيدا لتحويلها إىل 

مخزن األرشيف الوسيط .
الجديــر بالذكر أن الدورة اســتهدفت 

٩٧ موظفــا وموظفة وتم تقســيمهم 
إىل ثــالث مجموعات بهــدف تعميم 
الفائدة عىل املوظفني املســؤولني عن 
تطبيــق النظــام وإدارة وثائقهم وفق 

مقتضياته. 

مسقط – الرؤية 

اختتمت أعامل االجتــامع الدوري لفريق 
العمــل اإلقليمي بشــأن املغذيات وتكاثر 
الطحالب التابع للمنظمة اإلقليمية لحامية 
البيئة البحرية (رومبي)، والذي أقيم ملدة ٣ 
أيام مبشاركة عدة دول خليجية وإقليمية. 
شــمل اليوم األول من االجتــامع إقامة ٦ 
جلسات تضمنت  أوراق عمل مختلفة منها 
ملحة عامة عن األسباب واآلثار اإليكولوجية 
واالجتامعيــة واالقتصاديــة عــىل الصعيد 
الدويل واملنظمة اإلقليميــة لحامية البيئة 
البحريــة لظاهرة املد األحمــر والطحالب 
الضارة واملغذيات، كام تم استعراض أمثلة 
دولية عىل تقييم اُملغذيات وتجارب بعض 
الــدول، وقدم يف اليوم الثــاين أوراق عمل 
لتبــادل الخربات وتم عرض اســرتاتيجيات 
بعــض الدول وكيفيــة التعامل مع ظاهرة 
ازدهار الطحالب الضــارة واملغذيات، كام 
عرضت منظمة (رومبي) برنامجها للتعامل 
مع هــذه الظاهرة، وقامت الدول األعضاء 
مبناقشــة التحديات لكل دولــة، ويف اليوم 
الختامــي تم مناقشــة اإلســرتاتيجية التي 
سيتم العمل عليها خالل السنوات القادمة، 
كام تم مناقشة مسودة بنود اإلسرتاتيجية.

ويف هــذا الصــدد قالــت الدكتــورة لبنى 
بنت حمود الخــرويص مدير عام البحوث 
الســمكية ومدير وحدة الدعم السميك يف 
وزارة الزراعة والرثوة الســمكية إن أجندة 

االجتامع كانت شاملة ألغلب نقاط ومحاور 
وأهداف االجتامع، وذلك من خالل أوراق 
العمل واملحارضات التي قدمها املختصون 
مــن الوفــود التابعــون للمراكــز العاملية 
الحكومية واملنظامت،  البحثية والجهــات 
وظهــر ذلك من خالل التفاعــل الذي برز 
خــالل أيــام االجتــامع الثالثــة، حيث تم 
التعــرف عــىل جهــود الــدول يف مجابهة 
ظاهرة املد األحمر من دراســات وأبحاث 
ومشــاريع وسياســات للتقليل من آثارها 
والتصدي لها، كــام تم طرح أهداف خطة 

املرحلــة القادمة مع توضيــح آلية العمل 
املبنيــة عىل جدول زمنــي لتحقيق هدف 
كل دولة وتفعيل جانب التعاون بني الدول 

األعضاء وتبادل الخربات. 
وقــال الدكتور حمد الغيالين مدير التوعية 
إنَّ  العامنيــة  البيئــة  بجمعيــة  البيئيــة 
االجتامع خاص بوضع إســرتاتيجية لدراسة 
ومراقبــة والتخفيف من آثــار ظاهرة املد 
األحمر واملغذيــات عىل منطقــة الخليج 
العــريب وبحر عــامن، والهــدف من هذا 
االجتــامع هو تبادل الخربات والدراســات 

والخطــط الخاصة ببعض الــدول التي لها 
بــاع كبري يف هذا املجال، وتعترب الســلطنة 
من الدول الرائدة يف مجال دراسات ظاهر 
املــد األحمــر يف املنطقــة، وبــدأت هذه 
الدراسات يف الســلطنة منذ ١٩٧٦ وكانت 
هنــاك الكثري من الخطط واألنشــطة التي 
قامت بها وزارة الزراعة والرثوة الســمكية 

والشــؤون  البيئــة  ووزارة 
الســلطان  وجامعة  املناخيــة 
دراســات  ومركــز  قابــوس 
التحلية يف مجال دراســة املد 
األحمــر يف املنطقــة، وخــرج 
متكاملــة  بخطــة  االجتــامع 
إلقامة إسرتاتيجية لظاهرة املد 
األحمــر والتقليل مــن آثارها 
خصوصا عىل محطات التحلية 
واالستزراع السميك يف املنطقة. 
من جانب آخر قالت الدكتورة 
مريم الشحي من معهد مصدر 
التابع لجامعــة خليفة للعلوم 
والتكنولوجيــا بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة: «سعيدة جدا 
لدعويت إىل هذا االجتامع املهم 
عــن مراقبــة املــد األحمر يف 
منطقة الخليــج العريب، وأرى 
أن هناك جهــود فعالة يف كل 
دول الخيج ملراقبة املد األحمر 
التقنيــات  كافــة  باســتخدام 
ســواء كانــت جــوالت مــن 

خالل إجراء املســح البحــري أو من خالل 
األقــامر الصناعية، والبد مــن وجود خطة 
دولية لتوحيــد كل هذه الجهود والتي بال 
شك ستساعد يف تحســني جودة رصد املد 
األحمر يف منطقة الخليج».  وقال هاشــم 
الزواد من الهيئــة العامة لألرصاد وحامية 
البيئــة باململكــة العربيــة الســعودية:“ 

ناقشــنا اإلســرتاتيجيات والخطط ملكافحة 
الطحالب الضــارة يف املنطقــة، ونأمل أن 
يسفر االجتامع عن نتائج إيجابية يف سبيل 
املحافظــة عىل ميــاه املنطقــة، واململكة 
شــاركت ممثلــة بالهيئة العامــة األرصاد 
وحامية البيئة ونتمنى املســاهمة يف نجاح 

هذه املساعي من أجل املنطقة». 
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الرؤية - خاص

رحل عن عاملنا أمس األول الجمعة، 
األديــب والراوي العامين ســيف بن 
محمــد الطوقي عن عمــر ناهز ٨٨ 
عاماً، بعد حياة فكرية وأدبية ثرية.

وعرف عن سيف بن محمد الطوقي 
ذاكرتــه الخصبة، التــي وعت الكثري 
من التفاصيــل املعرفية الدقيقة عن 

التاريخ العامين الحديث.
والراوي ســيف بن محمــد الطوقي 
كان متميزا يف توثيق وحفظ التاريخ 
الشفوي يف مجال التعليم قدمياً، وقد 
تم تكرميــه من قبل هيئــة الوثائق 

واملحفوظــات الوطنيــة إلســهاماته 
التاريخ الشــفوي  يف مرشوع توثيق 
العــامين، خاصــة وأنــه كان دائــم 
الرتحال، وله جوالت يف رشق أفريقيا.

ويف العارشة من عمره حفظ الشــعر 
وقرضه.

ويعد ســيف الطوقي أحد النساخني 
الذين أثروا املكتبة العامنية يف سابق 
الوقت بالعديد مــن الكتب القيمة 
رغــم انعــدام التقنية، وعــرف عنه 
حب العمل الخريي، مثل املشــاركة 
الفاعلة يف الجمعيات الخريية، وبناء 

املساجد.
وقد هاجر الراحل إىل رشق أفريقيا، 

وعمل هناك بالتجارة بسبب ظروف 
العيــش الصعبــة يف عــامن آنذاك، 
ومكث يف زنجبــار وبوروندي أعواما 
كثرية، وترك آثارًا جليلة ومآثر حميدة 
ومحبة يف قلوب الناس هناك، ثم عاد 

إىل السلطنة مع بداية السبعينيات.
وقد ولد ســيف الطوقي حوايل سنة 
١٣٤٨هـــ/ ١٩٣٠م بقريــة الســباخ 
بإبــراء، وقــد تلقــى العلــم ببلده 
واشــتغل يف شــبابه بنســخ الكتب، 
وهــو والد الكاتــب والزميل خلفان 
الطوقي، وتم دفنه يف مســقط رأسه 
بقريــة الســباخ بوالية إبــراء صباح 

أمس السبت.

وقــال الدكتــور رجب بــن عــيل العوييس 
كاتب وباحث يف املواطنــة والتنمية واألمن 
الدراســات  وخبــري  والتعليــم  االجتامعــي 
االجتامعية والتعليميــة إن البحث عن دور 
املثقف الشــاب يف الســاحة الثقافية يضعنا 
أمام قراءة ألبعاد التمكني الثقايف التي يحصل 
عليها الشباب واملساحات التي تصنع لثقافة 
الشباب حضورا يف الواقع االجتامعي، إذ من 
شــأن هذا التمكــني واالهتامم ببنــاء بيئات 
ثقافية وتطويــر الربامج الداعمــة لذلك أن 
يعزز من حضور الشباب وتواجده، وهو أمر 
يلقي عىل مؤسسات الثقافة والفكر واملنتدى 
األديب والنادي الثقايف وغريها من املؤسسات 
الوطنيــة املعنيــة بالفكــر والثقافــة بنــاء 
إســرتاتيجيات داعمة للشباب بالشكل الذي 
يضعه أمــام تحوالت قادمة وأمنــاط ثقافية 
تتناغــم مــع الواقــع الثقايف العــامين امليلء 

باملفردات واألشكال التعبريية الثقافية .
وأضــاف كلام اتســع هذا املجــال وتعددت 
مداخلــه وحصل الشــباب عىل فــرص أكرب 
للتمكني الثقايف مستفيداً من الفرص الوطنية 
املتاحة يف هذا الشأن، كلام انعكس ذلك عىل 
قبول الشــباب للدخول يف املنافسة والبحث 
عن الشغف الثقايف وإثرائه بتجاربه وأفكاره 
نظراً ملا ميتلكه من مقومات البحث واإلرادة 
والرغبــة يف تحقيــق الطمــوح وأنَّ مســألة 
الفجــوة بــني الجيل الســابق وجيــل اليوم 
حارضة فثقافة الجيل الحايل تختلف بال شك 
عن الجيل السابق، نظًرا لطبيعة الثقافة ذاتها 
وتنــوع مصادرها وتعدد مداخلها، ولكن مع 
ذلك يبقى هناك مشــرتك بني جيل الشــباب 
والكبار، من خالله ميكن البناء عىل مسارات 
عمل قادمة، واالهتامم بقضايا مجتمعية تربز 
فيها أهميــة الثقافتني والدخول فيها من كل 

األطراف بقوة ومهنية.
ومىض بالقول إّن من يدعون أن هذه الفجوة 
قد حالــت دون التقــارب أو أوجدت نزعة 
كل طرف إىل إقصــاء الطرف اآلخر ليس من 
املصداقيــة مبكان، وواقعنا الثقايف بحاجة إىل 
خربات اآلباء والكبار وترانيم وبوح الشــباب 
والصغار بالشكل الذي يضمن إعادة صياغة 
املنتــج الثقــايف مبا يضمــن له االســتمرارية 
والواقعية والدخول يف حياة املواطن اليومية.

عــن  البعــض  ابتعــاد  أن  العويــيس  ورأى 
الفعاليات واألنشطة الثقافية مرده للتحوالت 
الثقافية يف حياة الشــباب وما يفرضه الواقع 
االجتامعــي والثقــايف من مســارات متنوعة 
وبدائــل وأدوات تختلف من مرحلة ألخرى، 
يفــرتض أن تنتهــج الفعاليــات واألنشــطة 
الثقافيــة نهجــا متوازنــا قامئا عــىل تحقيق 
مساحات أكرب من التوافقية فيام تطرحه من 
قضايا أو تعالجه من موضوعات، أو حتى يف 
طريقة التعاطي مــع املنجز الثقايف، وبالتايل 
أن متتلــك هذه األنشــطة الثقافيــة رصيداً 
من الحافــز والدافــع والتشــويق والتناغم 
مع فكر الشــباب، وتســتخدم أساليب قامئة 
عىل الحــوار والنقــاش وجلســات العصف 
الذهنــي واللقــاءات النوعيــة والجلســات 
التفاعليــة وغريهــا، وهو ما نعتقــد أنه من 
بني األســباب التي تقلل حضور الشــباب يف 
هذه الفعاليات، لذلك فإن عمليات التجديد 

والتطويــر لها ترتبط مبشــاركة الشــباب يف 
إعدادها ومســاهمته يف بناء أجندتها وإدارة 
حواراتها واختيار موضوعاتها والتســويق لها 
عرب شبكات التواصل االجتامعي والصفحات 

اإللكرتونية وغريها.
وأوضح العوييس أن الســاحة الثقافية ميكن 
أن تســتقطب طاقــات الشــباب يف إحداث 
حراك ثقايف من خالل اســتثامر الفرص التي 
يتيحها العــامل االفرتايض وشــبكات التواصل 
االجتامعي، ويف ظل تعدد الساحات الثقافية 
الوطنية الداعمة واملبادرات الشبابية يف هذا 
الجانب، نعتقد بأنَّ املســألة ميكن تحقيقها 
بكل مهنية يف ظل عمليات التســويق الثقايف 
عرب منح الشــباب فرص أكــرب للربوز يف هذه 
الســاحات الثقافية، وعليــه يبقى هذا األمر 
منــوط بقــدرة هــذه املؤسســات واملراكز 
الثقافية باســتقطاب قدرات الشباب وإيجاد 
الربامج الداعمة لهم بحيث يجد فيها الشاب 
شــغفه واهتاممه، كام نعتقد بأن االستفادة 
من اســتطالعات الرأي السابقة التي نفذتها 
اللجنــة الوطنية للشــباب ووزارة الشــؤون 
الرياضيــة ووزارة الــرتاث والثقــايف وغريها 
سوف تســتقرئ وجهات الشــباب الثقافية 
وتبني فيهم الطموح بالبحث عن مســارات 
ثقافيــة متنوعه تعــزز من رصيد الشــباب 

الثقايف والفكري.
وقالــت موزة بنــت خالد اليحيائية رئيســة 
لجنــة كتــاب وأدبــاء الظاهرة: هنــاك قلة 
تفاعــل من الشــباب مع األنشــطة الثقافية 
التي تستقطب صفوة املثقفني من الجنسني 
خاصة وأن هنــاك حراكا ملحوظــا تقوم به 
اللجان الثقافيــة يف النوادي مثل نادي ينقل 
ونادي عربي، إىل جانب املسابقات واألنشطة 
الثقافية التي تقام بــني فرتة وأخرى، كام أن 
لجنــة الكتاب واألدبــاء مبحافظــة الظاهرة 
لهــا دور ولله الحمد يف هــذا املجال فهناك 
قــراءات ثقافية يف مجاالت القصة والشــعر 
واملقال والخاطرة والتي يستمتع بها الشباب 
مــن الحضور الذين تســمح لهــم الظروف 
لحضــور مثل تلك األمســيات التي تقام بني 

فرتة وأخرى.
وأضافــت: إىل وقت قريــب كانت املكتبات 
توفر مســاحة للنقاش وتبادل اآلراء واألفكار 
مــام يخلق نوعــاً من التواصــل الفكري بني 
املثقفــني، لكننا نفتقــد اآلن تلك التجمعات 
الثقافيــة التــي كانــت تعقــد يف املجالس 

واملساجد وحتى املدارس من خالل جامعات 
اآلداب والفنــون واســتدركت أصبــح أكــرث 
املثقفني اآلن يعتمدون عىل وسائل التواصل 
االجتامعي يف البحث عن املعلومات والتي ال 

يأخذونها كاملة.
ومــن جانبه قال محمود بن حمد ســليامن 
الهنــايئ، إن دور املثقــف أصبــح محــدودا 
يقتــرص عىل إنتــاج الروايــات وكتابة بعض 
املقاالت املتفرقة هنا وهناك، واملثقف نفسه 
هو من يعطي لنفســه زخاًم أو يسحب عن 
نفســه هذا الزخــم مبشــاركاته وأطروحاته 
وهنــاك مثقفون لهــم منهج متــزن وثابت 
وتنال كتاباتهم استحسان الجميع.. وآخرون 
متقلبــون بني الثبات وعدمه. هذا إضافة إىل 
الفجوة التي تسبب فيها التقدم التكنولوجي 

والثقايف واالنفتاح عىل الثقافات املختلفة
وأشــار إىل أهمية إرشاك الشباب عن طريق 
منحهــم الفرصــة الكافيــة إلدارة وتنظيــم 
فعاليات ثقافية، وضمهم تحت مظلة ثقافية 
فعلية تلبي رغباتهم وطموحاتهم، وأن تصبح 
املراكز الثقافية مظلة يجتمع تحت ســقفها 

الشباب.
وذهبت عفراء الحوسني إىل أن دور املثقف 

يف الساحة الثقافية يظهر عىل استحياء، لقلة 
املنابــر واملنافذ وقنــوات التواصل بينه وبني 

محيطه.
ورأت أن مــن أهم األســباب التي تحد من 
املشاركة الفاعلة للشــباب يف الحراك الثقايف 
واألنشطة السياســية هو عدم وجود قنوات 
تواصل مســتمرة ومفتوحة مــع هذه الفئة 
مثال عدم وجود أندية ثقافية ومكتبات عامة 
ومقاٍه ثقافية تستقطب هذه الفئة. باإلضافة 
إىل عــزوف البعــض عن املشــاركة بســبب 
الثقافية  فقدان قناعاتهم بأهميــة أدوارهم 
ومســؤولياتهم املجتمعيــة وتابعت: يفرتض 
أن تكون وســائل التواصل االجتامعي عامل 
دعم وبناء للمساهامت الثقافية وليس عامل 
هدم ولو شــكلت لجان ثقافية عىل مستوى 
كل والية ترعى الفعاليات الثقافية واألنشطة 
السياســية وتنظــم فيهــا حلقــات نقــاش 
وأمسيات وندوات لشجع ذلك املثقفني عىل 
االنخراط فيها واملشاركة بفاعلية، وأن تفعل 
وســائل التواصــل االجتامعي يف هــذا البث 

الثقايف ويف دميومة الحراك الثقايف.
فيام اعترب الشــيخ نارص بن ســعيد السناين 
املثقف صوت األمة ولســان شــعبها، والعني 

التي يرى من خاللهــا املجتمع ما يحدث يف 
العــامل من مجريات وأخطار بكافة أشــكالها 
السياسية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية، 
ولهــذا ميكن اعتبار دور املثقف جندياً يقف 
عىل ثغرة هامة يف بنيان مجتمعه حني يبرص 

ويحّلل ويوضح الحقائق وينبَّه إىل املخاطر.
ورأى نارص السناين أن التقنيات الحديثة من 
تلفزيون وسينام وإنرتنت جذبت قطاعاً كبريًا 
من الناس مام تســبب يف غياب الشباب عن 
الفعاليات الثقافية وقلة مشــاركتهم إضافة 
إىل أن ســاعات العمل والــدوام أصبح نوعاً 
ما يحــول أمام بحث املتلقي عن األنشــطة 
الثقافية واملشــاركة فيها ومسؤولية الغياب 
واالبتعــاد عن هذه األنشــطة مشــرتكة بني 
املثقــف والشــباب فقطــاع مــن املثقفــني 
يتعاملون بفوقيــة مع املتلقني؛ مام نتج عنه 

عزوف كثريين عن املتابعة.
وتابع الســناين:حتى تســتطيع الســاحة 
الثقافية اســتقطاب طاقات الشــباب مام 
يعود بالنفع والفائدة عىل شــباب الوطن 
يف دفــع عجلــة التنميــة عليهــا احتواء 
الشباب وتقديم الربامج األدبية والثقافية 
مــن خــالل طــرح فعاليــات مســتمرة 

داخليــاً وخارجياً وبثَّ وتشــجيع الربامج 
الثقافية عرب وســائل التواصل االجتامعي 
والشــبكات الحديثة. واالهتــامم باملراكز 
األدبية والثقافية يف املحافظات وتنشــيط 
لجانها بصورة أكرب وأكرث فعالية إضافة إىل 
وجوب فتح مراكــز رعاية املوهوبني أدبياً 

وثقافياً وفنّيا.
وأوضــح هشــام مصطفى أنــه يجب أن 
تســد الفجــوة بــني األجيــال وخاصة يف 
مجال الثقافــة، فاالختالف طبيعي نتيجة 
تلــك الفجوات وعىل العكــس إن مل نجد 
ذلك االختالف وتلك الفجوات لكان األمر 
غــري طبيعــي، فمعنى االختــالف أن مثة 
حياة وتجــدد وأن عــدم االختالف يعني 
بالــرضورة املــوت للحيــاة، فاألمر ليس 
اختالفا أو فجوات بل ميكن أن نراه تطورا 
للــرؤى، وإن كان االختــالف الطبيعي أو 
الفجوات الحادثــة أو التطور الحتمي يف 
حدود االنتقــاالت املحســوبة واملتفهمة 

لطبيعة التطور الهائل للحياة الرقمية. 
وفيام يتعلق بابتعاد الشباب عن الساحة 
الثقافية: الشــاب الــذي يتميز باالنطالق 
والرسعة..كيــف تقنعــه بالجلــوس مثال 
لالســتامع إىل أغنية مدتهــا ٣٠ دقيقة، أو 

لقراءة قصائد أو رواية.
وذكر أن شــبكات التواصل االجتامعي لها 
أثر ســلبي عىل ضعف اإلقبال ويجب أن 
نجعل منها ســببا يف اإلقبال، ونعيد قراءة 
التاريخ لتطور الفنون مثال وحتى الصحف 
كفن من الفنون، فاملرسح مثال بدأ متحركا 
وتطور للمــكان الثابت الــذي نعرفه ومل 
يصبح ثابتاً إال بعد أن رســخ نفسه ودوره 
يف ذهنية املجتمع أتاح له البقاء والتطور 
واالزدهار، وهو اآلن تطور إىل ما يســمى 
املرسح التلفازي الذي يقوم فيه املمثلون 
بــأداء دورهم ليــوم واحد ومــن ثم يتم 
عرضه عىل شاشــات التلفــاز ومنها انتقل 
ملنصات مثل اليوتيوب وأصبح له جمهور.

أجمع عدد من املثقفني واملتابعني للساحة الثقافية عىل أنَّ شبكات التواصل االجتامعي 
أثرت بصورة كبرية عىل أحجام العديد من الشــباب من متابعة الفعاليات واملناشــط 
الثقافيــة، معتمدين بصورة كبرية عىل ما يتم تداوله ونرشه يف شــبكات التواصل من 
أجل املعرفة. مشــريين إىل أن ابتعاد الشــباب عن الســاحات الثقافية أيضاً يعود إىل 
التحوالت التي يشــهدها العامل إىل جانب أن الشــباب يتأثرون مبا يحيط بهم ســلباً 
وإيجاباً أن الساحة الثقافية ميكن أن تستقطب طاقات الشباب يف إحداث حراك ثقايف 
باســتقالل الفرص التي يتيحها العامل االفرتايض وشبكات التواصل االجتامعي موضحني 
أن الفجوة التي تحدث مابني جيل اليوم والجيل الســابق تتمثل يف اختالف الوســائل 
واملفاهيم خاصة وأن شباب اليوم مييل إىل الرسعة واالختصار يف الوقت متأثراً برسعة 

العرص وطبيعة شبكات التواصل االجتامعي.

الرؤية – محمد قنات

نارص السناينموزه اليحيائيةمحمود الهنايئد. رجب العوييس
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الربميي – سيف املعمري

احتفلــت جامعة الربميي بتخريــج الدفعة األوىل 
مــن طلبتها والبالغ عددهــم ٨٠٢ طالب وطالبة 
مــن كليات التجارة والهندســة والعلوم الصحية. 
تحــت رعاية معايل الشــيخ ســيف بــن محمد 
الشــبيبي وزيــر اإلســكان، بحضــور عــدد من 
أصحاب الســعادة الســفراء والوكالء واملحافظني 
واملكرّمني أعضاء مجلــس الدولة والوالة وأعضاء 
مجلس الشــورى وأعضاء املجلس البلدي وأولياء 
أمــور الطلبة الخريجني، وذلــك بالحرم الجامعي 
مبنطقة العقدة. ألقى يوســف بن عبدالرحيم بن 
كرم الفــاريس رئيس مجلــس إدارة رشكة الربميي 
للخدمــات التعليميــة كلمة تطــرق فيها ملراحل 
نشأة وتطور جامعة الربميي، مشيداً بالجهود التي 
بذلتهــا اإلدارات الســابقة للجامعة خالل مرحلة 
تأســيس الجامعة كام تحدث عن جهود وخطط 
اإلدارة الحالية كام أشــاد بجهــود مجلس األمناء 
بالجامعة لالرتقاء باملســتوى األكادميي للجامعة 
ووجه شكره وتقديره للدعم الالمحدود من وزارة 
التعليم العايل وجميع الجهات التي أســهمت يف 
وصول الجامعة لهــذه املرحلة وإىل أولياء األمور 

لتعاونهــم، واختتــم كلمتــه بتهنئــة الخريجني 
والخريجــات وأولياء أمورهم متمنيا لهم التوفيق 

يف حياتهم العلمية والعملية. 
ثم ألقى الربوفيسور نبيل بن حسن القايض رئيس 
جامعــة الربميــي كلمة قال فيها: هــا نحن اليوم 
بجامعة الربميــي نرحب بكم جميعاً لنزف برشى 

تخرج مــا يفــوق (٨٠٠) خريــج وخريجة لرفد 
ســوق العمل من اختصاصــات متنوعة تفردت 
بها كليات الهندســة والتجــارة والعلوم الصحية، 
وجامعة الربميي تفتخر اليوم بانطالقتها الجديدة 
والتــي متيــزت بانفتاحهــا عىل محيطهــا وليس 
أدل عــىل ذلك مام أطلقتــه الجامعة من دورات 

خدمــة مجتمــع بالتعــاون مع مكتب ســعادة 
محافظ الربميي لتســهم يف رقي القدرات املحلية 
بالقطاعني الحكومــي والخاص بزهاء (٣٠) دورة 
تدريبية مجانية وها هي الجامعة وبفضل توجه 
اســرتاتيجي واضــح ملجلــيس إدارة رشكة الربميي 
للخدمــات التعليميــة وأمناء الجامعــة تتصدر 

الصفحــات العامليــة؛ ليــس فقط عرب مشــاركة 
كوادرها األكادميية يف املؤمترات العاملية وترأســها 
بل وكذلك عرب ما متيزت به إدارتها التنفيذية من 

مد جسور التعاون مع مؤسسات عاملية.
بعدهــا قدمــت الخريجــة عذاري بنــت هالل 
النارصيــة كلمــة الخريجني وقالــت: اليوم نتوج 

مرحلــة ال تنىس وســنوات من حياتنــا انقضت 
بحجم الحياة كلها خلدت يف الروح أسمى معنى، 
جئنــا محملني بأحالم كبرية وتصورات عديدة عن 
مســتقبل نرســمه ألنفســنا منذ الصغر وأهدت 

فرحة التخرج آلباء وأمهات الخريجني.
ويف الختام قام راعي املناسبة معايل الشيخ سيف 
بن محمد الشــبيبي مبعية رئيــس مجلس إدارة 
رشكة الربميي للخدمات التعليمية ورئيس جامعة 
الربميي بتكريم الطلبة املتفوقني وتسليم شهادات 
التخرج للطلبة من مختلــف كليات وتخصصات 
الجامعة. وقد بلغ عدد الخريجني يف كلية التجارة 
٢٠٠ خريــج وخريجة ويف كلية الهندســة و٢٩٧
خريجــا وخريجة ويف كلّية العلــوم الصحية ٣٠٥

خريجني وخريجات ويوجد بجامعة الربميي عدد 
مــن التخصصات وهي يف كلية التجارة تشــتمل 
عىل تخصصات إدارة األعامل واألعامل اإللكرتونية 
وإدارة نظــم املعلومــات وإدارة التصدير وإدارة 
األعامل ويف كلية الهندســة تخصصات الهندســة 
املدنية والهندســة املعامرية وهندسة املعلومات 
واالتصــاالت والهندســة امليكانيكيــة ويف كليــة 
العلوم الصحية توجد تخصصات التمريض وعلوم 

البرصيات. 

جامعة البريمي تحتفل بتخريج 802 طالب وطالبة ضمن الدفعة األولى

عربي - نارص العربي

انطالقا من إعــالم املبادرات الذي تنتهجه 
جريــدة الرؤية ونظًرا للرشاكة املســتمرة 
الحكوميــة  واملؤسســات  الرؤيــة  بــني 
والخاصة والفــرق الخريّية. كرّمت جريدة 
الرؤية عــدًدا من املؤسســات الحكومّية 
والخاصــة الذيــن كانت لهم مســاهامت 
فّعالــة ورشكاء يف حملتــي  ومشــاركات 
عامن نظيفة وعامن خرضاء وهم املديرية 
العامة للرتبية والتعليم، ومديرية الزراعة 
والــرثوة الحيوانية، وبلديــة عربي، وإدارة 
البيئــة والشــؤون املناخيــة، ونادي عربي 
الريايض، واألســتاذ عيل بن صالح الكلباين 
رئيس غرفة الظاهرة، وفريق صقور خدل 
للرمايــة، وفريــق عربي الخــريي، وفريق 
رسب العطاء الخريي من والية ينقل وعدد 
من شباب والية عربي الذين لهم عدد من 
اإلنجازات واإلبداعــات يف مجال التصوير 
والتصوير الجوي واملجال الريايض والرسم. 
رعــى حفل التكريم الشــيخ عبــد العزيز 
بن حمدان البلويش عضو املجلس البلدي 
ممثــل واليــة عــربي، بحضــور املهندس 

عبدالله بن عيل بن سليامن الصقري مدير 
إدارة البيئــة والشــؤون املناخية مبحافظة 
الظاهرة، واألســتاذ عيل بن صالح الكلباين 
رئيــس غرفــة الظاهــرة، ومندوبــني من 

املؤسسات الحكومية.
ووّجه الشــيخ عبــد العزيز بــن حمدان 
البلــويش راعي الحفــل الشــكر لجريدة 
الرؤية عىل االهتامم واملساهمة الفاعلة يف 
حملة عامن نظيفة وعامن خرضاء. وذلك 
بالتعاون مع الجهات الحكومّية واملبدعني 
والفــرق الخرييــة؛ وهو مــا كان له األثر 
الطيب مــن خالل زراعة وتشــجري بعض 

املدارس باملحافظة. 
وقال خميــس بن عيل العلوي معلم للغة 
اإلنجليزيــة وصاحــب مؤسســة الرقمية 
بوالية ينقل: رغم ســنواتها الثامين يف عمر 
الصحافــة إال أّن جريــدة الرؤيــة وبــكل 
قوة اســتطاعت أن تصنع لها مكانة كبرية 
وتحقق إنجازات كثرية عىل كافة األصعدة. 
وقال محمــد بن ســليامن الكلباين رئيس 
فريــق صقور خدل للرماية: نتقدم بجزيل 
الشــكر إىل املكرم حاتم بــن حمد الطايئ 
عضو مجلس الدولة ورئيس تحرير جريدة 

الرؤيــة والعاملــني فيها، ومهــام قيل لن 
نوفيهم حقهم، واملؤسسة دامئاً سباقة.

وقــال ســيف بن ســامل الغريبــي: نتقدم 
بأجزل الشــكر وبأوفر التقدير إىل جريدة 
الرؤيــة يف التكريم املميز الــذي تقوم به 
لتشــجيع وتحفيز الشباب أصحاب الهمم 

العالية واإلبداعات.
وقال خالد بن عبدالله بن سيف الغريبي 
رئيــس فريق عــربي التطوعــي للتصوير: 
الرؤية صحيفة يومية تضئ يف سامء اإلعالم 
العــامين وهي جريــدة التزمــت بالخط 
اإلعالمــي املعتدل بني الصحف. وتســعى 
دامئًــا وأبــدا جريدة الرؤيــة إىل أن تكون 
قريبــة مــن املجتمع يف جميــع املجاالت 
اإلعالمية وهــي مهتمة بقضايــا املواطن 
اليوميــة ومشــاكله وهمومــه وأحالمــه 
وطموحاته. وتلتزم الجريدة بتحري الدقة 
بكل الوســائل للتأكد من مصداقية كل ما 
تنرشه من أخبار. وأىت اليوم تكريم الجهات 
الحكومّيــة والخاصــة والعامــة واألهلية 
التطوعية  والفــرق  واألفراد  واملجتمعيــة 
عىل خطــى واثقة وتكرميهــم لجهودهم 
التــي يبذلونهــا يف خدمــة املجتمع بكل 

مجاالتــه املختلفة.  وقال ســامل بن راشــد 
اإلسامعييل مرشف اللجنة اإلعالمية بفريق 
عــربي الخــريي: لكل فــرد مــن املجتمع 
طاقــات ودوافــع ونوايا خــرية رمبا تكون 
مكبوتة ال تجد األرضية املتاحة النطالقتها 
ومامرســتها، وعندمــا تجد هــذه النوايا 
والدوافــع املبادرات املنظمة واملدروســة 
كاملبادرات املتنوعــة التي تطلقها جريدة 
الرؤيــة فإنــه بال شــك ســتجد الرتحيب 
املطلــق واالندماج يف هذه األعامل الخرّية 
التــي تصب يف خدمة املجتمع، وتســاهم 
يف التنميــة الحكوميــة التي تقــوم بها يف 
ربــوع البالد، وهــذا املبــادرات املوجهة 
للمجتمع تثمر بنفعهــا ويتلمس نجاحها 
الفرد والجامعــة، وبالتايل تكون له بصمة 
يف وجودهــا لخدمتــه ولألجيــال القادمة 

ويحافظ عليها.
وقال ماجد بن عبدالله بن راشــد العلوي 
مــن فريــق رسب العطاء الخــريي بوالية 
ينقل: باســمي وباســم إدارة وأرسة فريق 
رسب العطاء الخريي بينقل نتقدم بخالص 
الشــكر والتقدير إىل جريــدة الرؤية عىل 

تكرميهم لنا وعىل جهودهم.

«         » تكرم شركاء حملتي «عمان نظيفة» و«عمان خضراء»

عربي – نارص العربي  

نظمت مدرسة العارض ملتقى برمجيات 
وتدريــس العلوم لعــام ٢٠١٨م بحضور 
راشــد الهنايئ مدير دائــرة تنمية املوارد 
البرشيــة بتعليميــة الظاهــرة. ويهدف 
امللتقى إىل عرض مناذج من اسرتاتيجيات 
التعليم ملادة العلوم شاركت يف امللتقى 
مــدارس  و٣  حكوميــة  مدرســة   ٣٢
خاصة من واليــات عربي وينقل وضنك 
مبحافظة الظاهرة. واشتمل امللتقى عىل 

عروض مرئية ومعرض للوسائل تنوعت 
بني الورقيــة واإللكرتونية واملجســامت 
واألشــكال كــام ضــم قاعتــني عرضت 
فيهام معلامت العلوم ملختلف املدارس 
املشــاركة ٥٠ ورقة عمــل. وقالت موزة 
بنــت عبداللــه العربية مديرة مدرســة 
العــارض إن امللتقــى يهــدف إىل تبادل 
الخــربات بــني معلــامت مــادة العلوم 
النــامذج  إبداعــات وعــرض  وإظهــار 
االسرتاتيجية التعليمية الحديثة ملختلف 

املدارس.

مسقط - الرؤية

فضيلــة الشــيخ الربوفيســور إبراهيم بن 
أحمد الكنــدي مل يكن رجال عاديا، بل كان 
عاملا يف قامة كبــار أجالء العلامء يف العامل، 
أنــار بعلمــه آالف العقول رغــم أّن عينيه 
مل تريــا النور منذ عــام ١٩٤٨ وحينئذ كان 

رحمه الله يف الثالثة من عمره.
الشــيخ الجليل مل يعرف يوما االستســالم، 
وجد يف كل عقبة تحد ويف كل ابتالء منحة 
مــن اللــه وامتحان، وهذا مــا جعل مرض 
الرمد يســحب منه نور البرص لكّنه زاد يف 
نور البصرية، فظل مشــعل العلم واإلســالم 
ينمــو بصيًصــا ويكرب لييضء شــعاعا ليس 

فقط ملن حوله بل للعامل اإلسالمي كله.
وكان رحمــه الله قليل الحديث إىل اإلعالم 
لكّنه يف حوار مع نرشة املسار التي تصدرها 
دائرة العالقــات العامة واإلعالم يف جامعة 
السلطان قابوس، كشــف بعضا من نشأته 
وحياته، حيث نشأ يف أرسة محافظة ووالده 
ووالدته يحفظــان القرآن الكريم عن ظهر 
قلــب، وبالنســبة لوالدتــه فــكان والدها 
القايض ســعيد الكنــدي - رحمه الله- من 
كبــار القضاة لدى اإلمــام الخلييل يف والية 
نخــل، ثم انتقل إىل مســقط ليعمل قاضًيا 
عند الســلطان ســعيد بن تيمور وكان من 
املالزمــني لــه يف محافظة ظفــار، وكانت 
والدته تتمتع مبكانــة علمية ودينية حيث 
كانت تحفظ الكثري من أحاديث الرســول 
صىل الله عليه وســلم وكانت تقدم بعض 
الفتــاوى للنســاء. أما والده فكان مدرًســا 
للقــرآن الكريم وله مكانته العلمية يف تلك 
الفرتة وكان يتمتع باألمانة والزهد، وكانت 
لديه تجارة بســيطة بالسوق وكان يذهب 
إىل هنــاك مشــًيا عىل قدميــه ملدة نصف 
ساعة ذهاًبا وإياًبا وكانت تجارته يف مجال 
األدوية الشــعبية، وتويف والده عندما كان 
إبراهيم يف الســابعة من عمره، وقد حفظ 
نصــف القــرآن الكريم عىل يديــه، وعاش 
إبراهيم يف كنف أخيه األكرب يحيى الكندي 
الــذي يتمتع مبكانة علمية رفيعة يف مجال 
الفقه واللغة العربيــة، وكانت البيئة التي 
نشــأ فيها إبراهيم هي الســبب األســايس 

الختياره مجال الدراسات الدينية.
ويف بدايته التحق األستاذ الدكتور إبراهيم 
الكنــدي بإحــدى مدارس تحفيــظ القرآن 
الكريــم ويف أحد األيام مّر ُمعلم من جامع 
نــزوى بهــذه املدرســة ملهمــة خاصة به 

وسأله إبراهيم عن (إن الرشطية) فقال له 
املعلم أنت يف هذا العمر الصغري وتســأل 
عــن إن الرشطية وتحفــظ الربزنجي الذي 
ألفه جعفر الربزنجي وشــجعه هذا املعلم 
لاللتحــاق بجامــع نــزوى لدراســة اللغة 

العربية.
كانت الرغبة يف الدراســة الجامعية تراوده 
يف ســن مبكر من العمر، ومل تكن الظروف 
مواتيه للذهــاب إىل الخارج للحصول عىل 
الشهادة الثانوية إلكامل الدراسة الجامعية 
ولكن الظروف عندما تسلم حرضة صاحب 
الجاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم 
- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم يف البالد 
وتحققت األمنية حيث ذهب إىل الحرمني 
الرشيفــني يف عام ١٩٧٣م وتم قبوله مبعهد 
الحرم املــيك، وأنهى فيه املرحلــة الثانوية 
وذلك بعد محاولة منه لاللتحاق بالجامعة 
الجامعــة  كانــت رشوط دخــول  ولكــن 
الحصــول عــىل الثانويــة العامــة وأكمل 
هذه املرحلة وكانت نســبته ٩٧٫٥ وبعدها 
التحق بكلية الرشيعة بالجامعة اإلســالمية 
يف املدينــة املنــورة وكان األول دامئًا يف كل 
ســنة حتى نهاية مرحلة الليســانس وأخذ 
اإلجازة العالية بتقدير امتياز، وحصل عىل 
املاجســتري بتقدير جيد جًدا يف مجال علم 
أصول الفقه من الجامعة اإلسالمية باملدينة 
املنــورة، وحصل عىل الدكتــوراه يف مجال 
أصول الفقه مــن جامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلســالمية بالرياض وبتقدير امتياز 

ومرتبة الرشف الثانية.

32 مدرسة في انطالق «ملتقى البرمجّيات» بعبري

الشيخ البروفيسور إبراهيم 
الكندي.. بصيرة خالدة





07 رؤى

املدير العام - رئيس التحرير
حاتم بن حمد الطايئ

االقتصاد
محول: ٢٠٢ , ٢٠٤, ٢٠٥

businessdesk@alroya.info
املحليات

محول: ٢٠٧ , ٢٠٨
localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: ٢١٤ , ٢١٥

sportdesk@alroya.info
االعالنات

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

االشرتاكات
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٢- فاكس : ٢٤٦٥٢٤٠٤

التوزيع
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٣- فاكس : ٢٤٦٥٢٤٠٤

الطباعة 
مؤسسة عامن للصحافة والنرش

يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 
للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٠-فاكس : ٢٤٦٥٢٤٤٤

األحد ٣ من جامدى األوىل ١٤٣٩هـ  املوافق ٢١ يناير ٢٠١٨م - العدد رقم ٢٢٩٠

 لقاء المكاشفة
كان لقاء معايل الشــيخ وزير القــوى العاملة مع 
اإلعالميــني، تأكيداً عىل التزام مؤسســات الدولة 
بالشفافية واملصارحة مع املجتمع؛ فقد استضاف 
معاليه الصحفيني يف جلســة مصارحة ومكاشفة؛ 
باعتبارهم همزة الوصل بني الحكومة واملواطنني، 
وهدف اللقــاء لنقل الحقائق كاملة دون تجميل 
او مواربة، خاصة وأن اللقاء شــهد حضور معايل 
وزير اإلعالم، ومســؤولني وممثلني لألمانة العامة 
ملجلــس الوزراء، وجمعيــة الصحفيني، وعدد من 

الكتاب واإلعالميني.
اللقــاء اتســم بالــرثاء املعلومــايت واملناقشــات 
املوســعة، ومل يدخر معايل الوزير وسعاً يف وضع 

الحقائق كاملة أمــام الجميع، والحديث عن كل 
ما يتعلق بربنامج التوظيف «معا نعمل»، والذي 
يأيت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء املوقر بتوفري ٢٥

ألف فرصة عمل للباحثني عنها.
وكان هــذا اللقــاء منوذجــاً يحــرتم ويحتذى يف 
التعامــل بني الدولة واملجتمع؛ فسياســة األبواب 
املفتوحــة أمام كافة التســاؤالت ووجهات النظر 
واألطروحات املختلفة، تسهم يف تعزيز الشفافية 

ودعم املصارحة بني الجميع.
لقــاء معايل الوزير بالصحفيــني أوضح الكثري من 
النقــاط املهمة للغايــة، ومنها مــا يتعلق بفرق 
العمل الخاصة بالتوظيف، والتي تبذل كل الجهد 

ليــل نهار من خــالل تلقي االتصــاالت وطلبات 
التوظيف. الرصاحة بلغت قمتها عندما أكد وزير 
القوى العاملة أن الوزارة ال ميكنها أن تفرض عىل 
القطاع الخاص أو تشرتط عليه دفع رواتب معينة 
وعالية الكلفة ملن يتم توظيفهم، ويف املقابل أكد 
أن وضــع الســوق وقدرات املؤسســات من أبرز 

العوامل التي تفرض ذلك. 
وبالتزامن مع هذا اللقاء، يتم فتح املجال ملناقشة 
مجتمعية أوســع، ومن أبرز أمثلتها برنامج «معاً 
نعمــل» الذي تبثــه القنــاة العامــة لتليفزيون 
الســلطنة، مســاء كل أربعــاء، ومــن خالله يتم 
توضيــح الكثــري مــن الحقائــق للمواطنني، عرب 

استضافة مسؤولني من الحكومة والقطاع الخاص.
... إنَّ مثل هذه السياســات الشفافة تستحق كل 
الدعم والتشــجيع، وأن يتجاوب معها املواطنون 
مبختلف فئاتهم، كام تؤكد أن ما تحقق وسيتحقق 
خالل الفرتة املقبلة يحمل الخري للجميع، يف وقت 
تعاين فيه اقتصاديــات دول كبرية من أزمات غري 
مســبوقة، بســبب انخفاض أســعار النفط، لكن 
وعىل الرغم من ذلك تعكــف الدولة عىل إيجاد 
حلــول وتلبيــة متطلبــات املواطنني، مبــا يحقق 

ويدعم  املتتاليــة  النجاحــات 
املســتدامة  التنميــة  مســرية 

بالبالد.

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

«ال تحتل مساحة أكبر مما ينبغي لك»

حلَّت الذكرى املئوية مليــالد الزعيم الراحل جامل عبدالنارص 
يف ١٨ ينايــر ١٩١٨، واألمة العربية يف أســوأ أحوالها، لذا فإنه 
ب، ومل تحَظ باهتامم  مل يجر االحتفاء بهذه املناسبة كام يتوجَّ

رسمي من قبل الدول العربية والقوى الفاعلة.
كان التحضري لالحتفالية محدودا، واقترص رســميا عىل بلدين؛ 
هام: مــرص وطن عبد النارص، ولبنان وطن الحريات، وبضعة 
ندوات يف عدد مــن البلدان العربية. أمــا التغطية اإلعالمية 
-خصوصــا يف الفضائيات- فكانت محــدودة جدا، واقترصت 
عــىل فضائيات ذات توجه قومي ومقــاالت متناثرة يف بعض 
الصحــف العربية. وعىل املســتوى الــدويل، فعىل حدِّ علمي 
اقترصت عىل عدد قليل من البلدان؛ منها: روسيا وغانا وكوبا 
وفنزويال؛ وذلك ال يتناسب مع التأثري الذي أحدثه عبدالنارص 
يف وطنــه مرص ويف الوطن العــريب ويف إفريقيا، وعىل امتداد 

العامل، خصوصا بلدان كتلة عدم االنحياز.
ال شــك أن إحيــاء الذكــرى من خــالل االحتفــاالت وإقامة 
النــدوات والكتابة يف الصحافة ووســائل التواصل االجتامعي 
والفضائيات...وغريهــا مــن ِقبل أناس -القليــل منهم عايش 
مرحلــة عبدالنارص، لكــنَّ غالبيتهم ولدوا بعــد وفاته يف ٢٨
ســبتمرب ١٩٧٠- يؤكد أن اإلرث الــذي تركه يف حياة املرصيني 
والعــرب والعامل، ال ميكــن أن مُيحى رغم كل ما ُبذل من أجل 
تشويه هذا اإلرث؛ حيث ال يزال املرصيون والعرب يفتقدونه، 
دهم يف املعارك  ويفتقدون فيه الزعيم القومي الذي كان يوحِّ

الكربى، ويعرب عن مصالحهم القومية الجامعة.
هذا ال يعني أن كل ما عمله عبدالنارص صحيح، وأنه مل يرتكب 
أخطاء، خصوصا يف ظل النظام الســيايس املرصي الذي ترتب 
عىل ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، والذي وضع يف قمة السلطة ضباطا 
عســكريني، اســتمروا يف قيادة الدولة التي تتطلب بالرضورة 
قيادات سياسية مدنية، ووجود مؤسسات  منتخبة وسلطات 
تراقب وتوازن بعضها البعض. كان عبدالنارص يف موقع القائد 
األول؛ مام جعله يف موقع اتخاذ القرارات مبشــاركة وموافقة 
عدد محدود يف قمة السلطة؛ سواء من رفاقه الضباط األحرار 
حتــى حل مجلس قيادة الثورة، ثم قيادات الدولة يف املرحلة 

التالية حتى وفاته.
لت فيها شــخصية عبدالنارص  ال شــك أن املرحلة التي تشــكَّ
منذ والدته يف اإلســكندرية يف ٩ يناير ١٩١٨، وعيشه يف عدد 
مــن املدن املرصية آخرها القاهــرة بفعل تنقل والده مفتش 
الربيد، هي مرحلة عاصفة ســواء املقاومة املرصية الســتالب 
الســيادة املرصية مــن خالل االحتــالل الربيطــاين والهيمنة 
الربيطانيى عىل شــؤون مرص وسيطرتها عىل أهم مرفأ مرصي 
وممر مالحي دويل ”قناة الســويس“، مبشاركة أو خضوع من 
قبل النظام املليك والطبقة الحاكمة، يف ظل أوضاع اســتغالل 
وتخلف وقمع للشعب املرصي. وعىل املستوى العريب، عايش 
عبدالنارص الغزو الصهيوين لفلســطني بتواطــؤ من بريطانيا 
والغــرب عموما، وســط عجز عــريب، وخضــوع العديد من 
البلــدان العربية لالســتعامر الفرنيس والربيطــاين املبارش، أو 

كونها واقعة ضمن النفوذ الغريب وأدوات خدمته.
ســرية عبدالنارص تكشــف عن وعي مبكر ومشــاركة سياسية 
أثناء املرحلة الطالبية ملا ُيعانيه الشعب املرصي. ويف ظلِّ فساد 
معظم األحزاب، فقد رأى يف الجيش وسيلة الخالص من النظام 
امللــيك، ثم التخلص من األحزاب الفاســدة. وكانت أول مهمة 
لــه يف الجيش ضمن القوة التي أرســلت ملواجهة الصهاينة يف 
ر لعبدالنارص وبعض  فلسطني يف ظل أوضاع مختلة. وهكذا ُقدِّ
رشكائه من الضباط األحرار أن يعيشوا حصاَر الفالوجة وهزمية 
مل تكن من صنعهم، وهناك تبلورت فكرة االنقالب عىل النظام 
امللــيك لتغيري الوضع كليــا يف مرص، ومن بعــد ذلك مواجهة 

إرسائيل وحلفائها من الدول االستعامرية.
مســرية عبدالنارص خالل ١٨ عاما يف السلطة منذ قيام الثورة 
يف ٢٣ يوليو ١٩٥٢ وحتى وفاته يف ٢٨ سبتمرب ١٩٧٠، هي فرتة 
عاصفة يف حياة مرص والعرب والعامل، فرتة التحول من سيطرة 

وهيمنــة الغرب مبارشة أو من خالل عمالئه ووكالئه -أنظمة 
ورشكات ومؤسســات وشــبكات مصالــح- إىل مرحلة تصفية 
االســتعامر، والنضــال من أجل االســتقالل والبنــاء الوطني، 
والتكتــل ضمن منظومــات مثل كتلــة دول عــدم االنحياز 
ومنظمــة الوحــدة  اإلفريقية...وغريهــا. خــاض عبدالنارص 
رصاعــات داخل مرص، وخــاض معارك بل حروبــا مع أعداء 
مــرص واألمة العربية خصوصا إرسائيل، والدول االســتعامرية 
الغربيــة خصوصــا أمريــكا وبريطانيــا وفرنســا وحلفائهم 
اإلقليميــني تركيا وإيــران واألنظمة العربيــة املوالية للغرب، 
ودعم كفاح الشــعوب العربية من أجل التحرير خصوصا يف 
فلسطني والجزائر واليمن، والتخلص من األنظمة االستبدادية 

املتحالفة مع الغرب.
كــام دعم نضال الشــعوب اإلفريقية ضد االســتعامر، كام يف 
جنوب إفريقبا وغانا وغينيا...وغريها. ومع نيل هذه الشعوب 
الســتقاالتها، دعمــت ”مرص عبدالنارص“ هــذه البلدان لبناء 
ذاتهــا من خالل الخرباء واملشــاريع، يف حني اســتقبلت مرص 
أجياال من الطالب وعىل نفقتها ويف جميع التخصصات. كانت 
مرص ملجأ املناضلني من أجل الحرية والهاربني من القمع من 
مختلف بلدان العامل. ونتذكر هنا البعثات التعليمية املرصية 

والكوادر املرصية يف أكرث من بلد عريب وإفريقي.
وهناك مهام أخرى تصدى لها عبدالنارص؛ أبرزها:

- تحديث مرص وإقامة نظام وطني يوفر االستقالل الحقيقي 
والسيادة والكرامة والعدالة للشعب املرصي، ومن ذلك جالء 
قوات االحتالل الربيطاين، وإنهاء حتالل بريطانيا وتأميم قناة 
الســويس وبناء السد العايل، وإســرتتيجية التصنيع وتحديث 
وتوســيع الزراعة، مبا تطلبــه من إصالح زراعــي وتأميامت، 
ومتكــني الفالحني والعــامل، ومجانيــة التعليــم والتطبيب، 
ومشــاريع اإلســكان واملواصالت وخطط التنميــة الطموحة 
الشــاملة، كام أضحت مرص األبرز عربيــا يف العلوم والتعليم 

والثقافة والفنون جميعا.
- النضال من أجل تحرير فلسطني، ومن أجلها تعرضت مرص 
لحربــني عدوانيتــني يف ١٩٥٦ و١٩٦٧، وخاضت مع ســوريا 
حــرب أكتوبــر ١٩٧٣ املجيــدة، وحربا يف اليمــن دفاعا عن 
الثورة اليمنية. واألهم هــو أن عبدالنارص دعم بقوة منظمة 
التحرير الفلســطينية لتقود الشــعب الفلسطيني يف كفاحه 
لتحرير فلسطني. وبعد انطالقة الثورة الفلسطينية يف ١ يناير 
١٩٦٥ والتي وصفهــا بأنها «أنبل ظاهــرة يف تاريخ العرب»، 
فقــد دعمها بدون تدخل أو إمــالءات. وعندما تفجر الرصاع 
مع الثورة الفلسطينية يف األردن، عمل عبدالنارص عىل حامية 
الثورة الفلسطينية بتسويات مع كل من لبنان واألردن؛ حيث 
تطلب االتفاق الفلسطني األردين قمة عربية طارئة يف سبتمرب 
١٩٧٠، وجهودا اســتثنائية من عبدالنارص انتهت مبوته نتيجة 

مضاعفات هذا الجهد.
- أحــدث عبدالنــارص نقلــة يف الفكــر الســيايس املــرصي 
والــرأي العام املرصي، وسياســة الدولة املرصيــة؛ حيث كان 
االعتقــاد الســائد بالقوميــة املرصية، ومل يكن ســائدا الفكر 
القومــي وحقيقــة األمــة العربية التــي تنتمــي إليها مرص 
ووعيها ومســؤولية قياداتها. من هنــا، فإن من أبرز إنجازات 
عبدالنــارص: تاكيــد انتامء مرص لألمة العربيــة، وقيادة مرص 
لهذه األمة وتحمل تبعــات ذلك. ومن هنا، كان تعامل مرص 
النشــط مع الوضع يف كل بلد عــريب، ودعمها القوي للثورات 
كام يف الجزائر واليمن الجنويب، ونضال الشعوب العربية ضد 
الهيمنــة الغربية وتبعيــة أنظمتها واســتبدادها. ويف مرحلة 
الحقــة، وضمن وضع مختلف، بادر عبدالنارص بالدعوة ألول 
قمة عربيــة للجامعة العربية يف اإلســكندريى يف ١٩٦٤، إثر 
تحويل إرسائيل لروافد نهر األردن؛ حيث تكرســت مؤسســة 
القمــة يف محاولة منــه لتحقق الجامعــة العربية الحد األىن 

للدفاع القومي وللتضامن والتنسيق العريب.
* كاتب وحقوقي من البحرين

 ما أجمل الوصايا التي تالمس واقعنا، وتجعلنا نفهمها 
بشــكل أفضل، اسرتجعُت خالل األسبوع املايض بعضا 
مــن وصايا املعلم الروحــي «ك.إ. كيورجييف»، الذي 
تويف قبل أن يكتمل النصف األول من القرن العرشين، 
تاركا عاملا يتنازع أفراده املســاحات سواء كانت دوال 
أو مؤسســات؛ حيث قال: ”ال تحتل مساحة أكرب مام 
ينبغي لك»، تضيق املســاحة التي يشــغلها اإلنســان 
أو تتســع مبقدار الســلطة التــي يتمتع بهــا، واألمر 
ينطبق متاما عىل جامعات ومؤسســات ودول، وكأننا 
أمام مســاحات ال أوطان، وأمام أفراد ال مؤسســات، 
وهنــا تكمن الخطورة التي تجعــل من الفرد يف حالة 
اســتعداد دامئا؛ إما للحفاظ عىل املســاحة التي يقف 
عليها حتى ال يزيحه عنها أحد، أو يف ســبيل توســيع 
هذه املســاحة، وما يرافق ذلك من زيادة املنافع التي 
ميكن أن تأيت بها املســاحة الجديدة. لذلك؛ تزيد حدة 
الــرصاع الخفي من أجل احتالل املســاحات ومع كل 
سيطرة عىل مســاحة يفقد كثريون مســاحاتهم التي 
توفــر لهم ما يحتاجون، إنهــا حالة من حالة املواطنة 

التــي تقود إىل صناعة فئات مهمشــة، وصفها املنظر 
الربيطاين يت مارشــال منذ أكرث من ســبعني عاما بأنها 
تقســم املجتمع إىل طبقات وتوســع الفجــوة بينها؛ 
ألن املســاحات تتســع فال يكاد أحد ميكنه أن يلتقي 
بأحد، لذا ركز عىل أهمية تحقيق املواطنة التي تكفل 

للجميع حقوق يف املساحات التي ينتفعون منها.
علينا أن نطرح سؤال املساحات التي يشغلها أفراد من 
أبناء هذا الوطن، ونطرحهــا معها القرار الذي يرتبط 
بها، ونرضب املســاحة يف اإلشكاليات التي نتجت عن 
شــغل تلك املســاحات املؤثرة جدا لفرتة طويلة عىل 
يف صناعــة الفرص، وتوفريها ملعظــم املواطنني الذين 
ال ميلكون من املســاحات إال الوظيفــة التي وضعت 
لها قيود ورشوط وســدود، ومهام اجتهد اإلنسان فيها 
يحاسب ليس عىل نجاحه، وإمنا عىل إخفاقه؛ وبالتايل 
هو يخرس ليس توســعة مســاحة فيهــا امتيازات يف 
الراتب أو املكافآت، إمنا يخرس مســاحة األمان التي ال 
ينشد ســواها، والتي تبدو أمامه أشبه ببقعة وهمية 
ينشــد الوقوف عليها، لكنه يحرم منها؛ ألن مساحات 

األمان الوظيفي مل تعد حقــا للجميع، إمنا هي امتياز 
ال يحصل عليه إال من كان من أتباع صاحب املســاحة 

الكربى يف املؤسسة.
لكن اإلشــكالية ليســت يف الســيطرة عىل املساحات 
املؤقتة للقرار، إمنا يف السيطرة عىل املساحات الدامئة؛ 
فاملســاحات املؤقتة -وإن طالت فرتة الســيطرة فيها 
لعدة سنوات- سيأيت يوم ويرتكها صاحبها بدون تقرير 
وظيفي يكشــف عن حجم اإلنجــاز واإلخفاق، يرتكها 
كام هي بإشكاليتها والكلفة الباهظة أحيانا ملعالجتها، 
أو يف بعــض األحيــان بدون معالجة الســتحالة ذلك، 
لــذا ُتحتل مرة أخــرى بصاحب جديــد ال يعرف إن 
كان ســيقيم فيها عىل نهج من ســبق أم سيتبع نهَج 
الجميع ويحافظ عىل مســاحات الجميع من موظفني 
ومواطنــني فيها، أمام احتالل املســاحات الدامئة فهذا 
يقــود إىل صناعة واقع اقتصــادي واجتامعي مختلف 
جدا، يتمكن فيه البعض من توسيع مساحاتهم بصورة 
أكرب من يتوقع، يف الوقت الذي يخرس كثريون القدرة 
عىل الحفاظ عىل مســاحاتهم نتيجــة الضغوط التي 

يواجهونها يف مختلف القطاعات نتيجة ارتفاع األسعار 
والخدمات، ونتيجة ضعف القدرة عىل املنافسة لدى 
الذيــن ميكــن أن يغامــروا، ونتيجة ضعــف الثقة يف 
مؤسساتهم من قبل أصحاب املساحات األكرب، ونتيجة 
عدم قــدرة املســاحات التي يشــغلونها عىل تعديل 
القوانني ليك تحميهم وامتيازاتهم، أو توفر لهم الفرص 
التــي يحتاجونها ليك يوفروا متطلبات حياتهم، أو ليك 
ميارســوا حقوقهم، أو ليك يدافعوا عنها، أو ليك يعززوا 
من مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وليك ُيرسوا قاعدة 

األنسب واألجدر، وليس األقرب يف املساحة.
إنَّ احتالل مســاحات أكرب مــام ينبغي من قبل بعض 
متخــذي القــرار يف الــوزارات واملجالــس والهيئات 
املختلفة، أثبتت الســنوات أنه إعاقة للنمو التنموي، 
ومل ُيقــدم  حتــى اآلن أي مؤرشات عىل ســالمة هذا 
النهج، بل إن القراءة املتعمقة تشري إىل أنه كلام طالت 
فــرتة مكوث متخذ قرار يف املؤسســة التي يشــغلها، 
تراكمــت اإلشــكاليات نتيجة لذلك، لــذا فإن املرحلة 
التي مير بها البلد ومــا ينتج من ضغوطات اقتصادية 

عىل املواطنني مرشحة إىل التنامي يف السنوات املقبلة، 
تتطلــب مراجعة ملعايــري البقاء يف إدارة املســاحات 
املتعلقــة بحياة املواطنني والحقــوق االجتامعية التي 
تقدم لهم، فال ميكــن  التخفيف من تلك الضغوطات 
إال بإعــادة التفكــري يف وضــع معايري تحــدد رشوط 
شــغل املســاحات والبقاء فيهــا، كان النظام العثامين 
يتبنى نظام الثالث ســنوات يف البقاء يف اإلدارة خشية 
تكويــن النفــوذ وتوجيه املؤسســة إىل خدمة أغراض 
خاصة، لكن البعض ال يزال يرى يف عرص الرسعة التي 
مييض بها العامل أن ثالث ســنوات هــي فرتة قصرية ال 
يتمكــن فيها متخذ القرار األكــرب إال من التعرف عىل 
مؤسســته، لكن ماذا إن تضاعفــت الفرتة إىل ضعفني 
أو ثالثة أو خمســة أو ســتة أو أكرث مــن ذلك، دون 
ابتكار وتطوير للمؤسســة، دون بناء مؤسسة متميزة، 
دون بناء مؤسسة تقل فيها اإلشكاليات، دون مؤسسة 
تعد منوذجا للمؤسســات يف البلــد، هل يكون املعيار 
فقط هو تســيري املؤسسة بأي شــكل كان، إذن ملاذا 
كل هــذه املعايري والرشوط التي يقيد بها املوظف إن 

كان املوظف األكرب لن يقيم إنجازه؟ ولن مينح تقديرا 
محددا أو لن ُيوضع تحت املالحظة أو لن ُتشــكل له 
لجنة ملناقشــة عدم إنجازه ملا يجــب؟ ما قيمة البقاء 
يف مســاحة أو اثنتــني أو ثالث دون مــؤرشات تحدد 

االستمرار والتجديد أو الخروج؟
ال يكتفي املعلم الروحي «ك.إ. كيورجييف» بتحذيرنا 
من أن ال نشــغل مساحة أكرث مام ينبغي، لكنه مييض 
أكرث ليقول كالما عميقا لكل من يشــغل مساحة عامة 
يعمــل منها عىل خدمة املواطنــني ورعاية مصالحهم 

وحقوقهم؛ فيقول: 
”احرتم العقود التي وقعتها 

ال ُتْلِق باألوامر ملجرَّد إشباع شهوة طاعة اآلخرين لك 
يها اآلخرون من أجلك  ْد مثَن الخدمات التي يؤدِّ سدِّ

ال تدافــْع أبــًدا عن أفكار قدمية ملجــرَّد أنك أنت َمن 
عربَّ عنها

احصْل عىل األشياء يك تقتسمها“.
ماذا لو اقتســم كل من يتواجدون يف هذه املساحات 
املؤثرة األشياء مع اآلخرين؟ كيف سيكون هذا الوطن؟

عبدالناصر متوهجا في 
ذكرى عيد ميالده (1- 2)

عبدالنبي العكري *

مرتضى بن حسن

رؤية

د. سيف المعمري

ضمن أية محاولة جدية إلعادة األمل للخليجيني، وبث 
الحيــاة من جديد يف أوصال مجلــس دول التعاون، يف 
ات الكبــرية والرسيعة الحاصلــة يف العامل،  ظل التغــريُّ
ينبغــي عــىل دولهــا الرتكيز عــىل جبهاتهــا الداخلية 
ومتتينهــا، وتقويتها علميا واقتصاديا واجتامعيا، وإقامة 
دول عرصية وليســت دوال معارصة فقــط، واالعرتاف 
بواقعية الجوار، والتخيل عن سياسة املواجهة، والحرص 
عــىل التعايــش مــع الجــريان، وتجنــب التصعيد غري 
الرضوري، مهام بلغــت الخالفات، والتخيل عن عقيدة 

هدم اآلخرين.
لقد ُهّدمت العراق وسوريا واليمن، وتم جلب تركيا إىل 
الخليــج، كام تم جلب إيران أكرث فأكرث للحدود، وصوال 
إىل شــواطئ البحر املتوسط، وتقوية مركزها ونفوذها، 
بــدًال من العكــس، كــام ُهّدمت قبل ذلــك الصومال 
والســودان وليبيــا يف الوقت الــذي كان من املفروض 
مساعدتها لتتجاوز مشــاكلها، والسمو فوق جراحاتها، 
كام عليها أن تعيد النظر يف مجمل عالقاتها مع بعضها 
البعض ومع دول الجوار املحيطة عىل أســس جديدة، 
وتجنــب االعتامد عــىل أحالف غري منطقيــة ومكلفة، 
أحالف تثق يف الخــارج أكرث من ثقتها يف الداخل أو يف 
دول الجــوار. الوضع الداخيل ال بــد أن يكون األقوى، 
والشــعب يكون هو الحلــف الحقيقي لحكوماته؛ ألن 
الشعب القوي معناه حكومة قوية، والشعب الضعيف 

يعني حكومة ضعيفة.
ال ُبد لدول الخليج أن تعي أنَّ ظالل الجغرافيا والتاريخ 

ثابتة، بينام ظالل البوارج والصواريخ متحركة.
أكــرث دول الخليــج مل تتوقــع التوقيــع عــىل االتفاق 
النووي بــني إيران والواليات املتحــدة والدول الغربية 
األخــرى، وهو االتفــاق الذي هدم عــددا من العقائد 
الخليجيــة؛ منها عقيدة: أن الغــرب معها وضد إيران. 
فالــدول ليســت جمعيات خريية بقــدر ما هي متتلك 
أجندة مختلفة وواســعة من املصالح، وإســرتاتيجياتها 
ال تتميــز بالثبــات بل متغــرية، إذا اقتضــت املصالح 
واختلفت األطراف. ذلك يعني أن تتجنب دول الخليج 
الرتكيز الدائــم عىل حلفاء يف الخــارج، والذي يتطلب 
منهــا تخصيــص موازنــات ضخمة يف وقــت تقل فيه 

إيراداتها وتزداد الحاجة لألموال لبناء الداخل ومواجهة 
التحديات الجديدة.

وعــىل الرغم مــن سياســات الرئيس دونالــد ترامب 
وتوجهاتــه الحاليــة، فليس هناك دليــل أو ضامن أنه 
ل سياســاته، أو أن يــأيت رئيس جديد من بعده  لن يبدِّ
وينتهــج نهجا مختلفــا.. عدٌد من املراقبــني واملحللني 
يزعمــون أن ترامــب يتميــز بتقلباته الشــديدة التي 
تختلــف بني لحظــة وأُخــرى. وإضافــة إىل ذلك، فإن 
ترامب ســبق له ورفع شــعار «أمريــكا أوال» بوضوح، 
كــام ســبق ألوباما وغريهــام رفعــه. وِيف كل األحوال، 
فــإن كثريين من املراقبني يعتقدون أن الذين يتوقعون 
عمال عســكريا ضد إيران مثلام كانوا يتوقعون ســابقا 
ســوف يصابون بخيبة أمل، إذ من األرجح أن ال تتعدى 
الضغــوط األمريكية اإلطارْين الدبلومايس واالقتصادي، 
مثلــام رصح وزير الدفاع األمرييك جيمس ماتس.. كام 
هناك من يعتقد يف واشنطن برضورة حث دول الخليج 
عىل إعادة النظر يف سياســاتها إزاء املشاكل اإلقليمية، 
ال سيام سياســاتها تجاه قطر واليمن والوضع يف لبنان 
والــذي قد يعني عدم تطابق سياســات واشــنطن مع 
سياســات بعــض دول الخليــج يف ملفــات عديدة. يف 
األخــري، فإن هناك قوى عديــدة ومؤثرة يف الكونجرس 
ووزارات الخارجيــة والدفــاع االمريكيــة، إضافة لرأي 
الجيــش واالســتخبارات، كام هناك تســاؤالت عديدة 
حول الدور الــذي يلعبه جاريد كوشــرن صهر الرئيس 
ترامــب ومستشــاره يف البيت األبيض. عــدد من تلك 
اآلراء قــد ال يتفق مــع رأي ترامب، وكثريون يعتقدون 
صعوبة بقاء الواليات املتحدة عىل قيادة العامل منفردة 
أو مامرســة دور الرشطي عىل الــدوام، وِيف كل مكان. 
وسياســات وزيــر الخارجية األمرييك تيلرســون أقرب 
للمــزاج األورويب منها إىل سياســات ترامب. وكل ذلك 
يســتوجب عــىل دول الخليــج أن تراهن عــىل قوتها 
الناعمة، وأن تتوســع يف مصادر أصدقائها والتقليل من 
أعدائهــا. ليس هناك ما يضمن اســتمرار دعم الرئيس 
األمرييك لتوجهاته الحالية، وقد يكون رهينة للتطورات 
السياســية املتسارعة يف الداخل األمرييك، أو يف مناطق 
أخرى ككوريا الشــاملية عىل ســبيل املثال. علينا أيضا 

أن نفكر يف التحول اإلســرتاتيجي األمرييك الحاصل من 
تحويــل الرتكيز عىل الــرشق األوســط إىل الرتكيز عىل 
منطقة آســيا واملحيط الهادي. سوف يكون صعبا عىل 
الواليات املتحدة أن يســتغرق إقليم واحد وقتها كله، 
وسوف تفكر يف الوقت املناسب لخطوة للوراء وإعادة 
التقييــم، ولــن تســمح أن تبتلع األحــداث يف الرشق 

االوسط كل أجندة أعاملها.
من جهة أخرى، فإن اســتمرار التهديــد بإلغاء االتفاق 
النووي مع إيران ســوف يــؤدي لتعميق الخالفات بني 
الواليــات املتحدة وحلفائهــا األوروبيــني، وكذلك مع 
روســيا والصني، ودول أخرى مؤثرة. وهذا الوضع حال 
حصولــه ســوف مينح طهــران فرصة ذهبيــة لتحقيق 

اخرتاقات حقيقية داخل هذه الجبهات املنقسمة.  
علينا األخــذ بعني االعتبار أو عىل األقل عدم اســتبعاد 
فرضيــة بذل محاولــة أقوى إلعادة إيــران يف املنظومة 
الدولية وإدارة منظومة دبلوماسية جديدة. وهذا راجع 
للتحول الكبري الذي تشــهده إيران؛ حيث تصبح الحالة 
الدينية تدريجياً جزءاً مــن املايض، وظهور جيل جديد 
يتبنــى الفكر القومي الحدايث أكــرث من الديني. رمبا أن 
القوى الغربية سوف تبذل محاوالت أكرث لتغليب جناح 
روحاين عىل منافســيه من الحرس القديم، وتتعلم من 
األخطاء التي ارتكبتها أثناء فرتة الرئيس محمد خامتي. 

وحالــة املواجهة املســتمرة تتطلب مــن دول الخليح 
االنتبــاه والرتكيــز عــىل عمليــة التحــول الحاصلة يف 
منظومة الدول الغربية من العسكرة إىل الدبلوماسية؛ 
وذلــك تحت ضغــط املعاناة مــن تكاليــف الحروب 
وإدارة الرتاجع الــذي تعانيه القــوة األمريكية لصالح 
الدبلوماسية وتقديم السياسة وإعطائها مجاال متقدما 
عىل الحرب. والواليات املتحدة ليســت مســتعدة أن 
تضحي بأموالها وال بأبنائها، وِيف كل الحال فإن حروبها 

بدأت تتجه لحروب بالوكالة بأموال ودماء اآلخرين.
وعــىل الرغم من عرشات املليارات من الدوالرات التي 
ُرصفت عىل هدم ســوريا واستنزافها، فإن دول الخليج 
تبدو عىل وشك أن تخرس جنيف سوريا بعد ان خرست 
جنيف النووي اإليراين. فالدول التي راهنت عىل رضبة 
أمريكيــة ضد ســوريا أصيبــت باإلخفــاق والغضب، 

بعــد أن أدركــت أن الرضبــة املتوقعة بعيــدة املنال، 
وأنها اســتبعدت بعد أن أدركــت الواليات املتحدة أن 
الغرب لن يؤيدها، ولن يتدخل بأكرث من الالزم إلزاحة 
األســد. ونتيجة ذلك، تزايدت قوة إيران التفاوضية كام 
اســتفادت إيران من التطورات يف العراق ولبنان وعىل 
جبهات أخــرى. رمبا قد يخطر يف بــال الغرب يوما أن 
يجعل إيــران أداة ملكافحة اإلرهاب ورشطي املنطقة.. 

فكل يشء يف السياسة ممكن.
وليــس ُمبالغا القول بأنَّ دول الخليج حاليا هو أضعف 
نقطة يف املنطقة مــع كل الرثوات التي حصلت عليها. 
ومع قرب انتهــاء الجزء األكرب من القتال ضد املجاميع 
املسلحة يف العراق وسوريا، فإن هناك احتامال أن يعود 
قســم كبري من املقاتلــني إىل بلدانهــم، ورمبا يقومون 

بأعامل إرهابية يف بعض مناطق الخليج.
وإضافة لــكل ذلك، فإن النفط الــذي كان يف يوم من 
األيــام مــوردا يحاول الغرب الســيطرة عليــه والدفاع 
املســتميت عنه، أصبح ســلعة تفقد أهميتها يف مجال 
الطاقــة أمام تطور مصادر الطاقــة الجديدة والزاحفة 
برسعــة كبرية، مام يعني أن الغرب بصورة عامة مل يعد 
يف حاجــة إىل نفط الخليج. ومعه تنتفي أهمية الخليج 

كمنطقة إسرتاتيجية بالنسبة للغرب.
كل ذلك ســوف يــؤدي لرتاجــع مكانــة دول الخليج 
اإلســرتاتيجية، والتقليــل مــن أهميتها عىل املســتوى 
العاملــي؛ األمر الــذي رمبا ســيدفع عددا مــن الدول 
اآلســيوية الصاعدة مثــل الهند والصــني إىل مزيد من 
التعــاون مع إيران، مؤدية باملحصلــة إىل تزايد أهمية 
إيــران يف نظر تلك الدول، كام ســتدعم خطوط بعض 
الدول الخليجية السياســية واالقتصادية مع إيران، بل 
ل  تعزيزها؛ تحســًبا ألية تطورات مستقبلية. وقد تتشكَّ
محاور داخل الخليج كل محور يتبع سياسات مختلفة 
والتحوط من املحور الثاين من خالل تعزيز الروابط مع 
القوى الفاعلة األخرى يف املنطقة، أو تخومها، وإىل قيام 
حركات مثل حامس والجهاد اإلســالمي وحركة اإلخوان 
املســلمني نحــو االقرتاب مــن إيران، وميكــن لطهران 
اســتغالل هذه الظــروف من أجل توســيع نفوذها يف 

املنطقة.

محاولة إللقاء نظرة عامة على المنطقة

saifn@squ.edu.om

appleorangeali@gmail.com



مسقط – عبدالله الجرداين

تصوير/ يوسف العوييس

شهد متنزه العامرات انطالقة رائعة وإقباال جيدا 
من املواطنــني واملقيمــني منذ اليومــني األولني 
اســتمتعوا خاللهام بالفعاليــات املتنوعة حيث 
تتضمن الفعاليات باملتنزه معرض سجل الزيارات 
الســامية الذي يحتوي ما خطــه حرضة صاحب 
الجاللة الســلطان قابوس –حفظــه الله ورعاه-  
بيــده الكرمية من كلامت خــالل زيارات جاللته 
للعديــد من املرافق الحكومية أو تلك التي رعى 
جاللته حفل افتتاحهــا إضافة إىل الكلامت التي 
كتبها جاللته يف ســجل الزيــارات لبعض الدول، 
ويحمل املعرض الكثري من املعاين ويســتلهم من 
خالله الجميع جاملية الخط العريب األصيل الذي 
يتميز به حرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس 
املعظم. ويف القرية الرتاثية توافدت أعداد كثيفة 
من الــزوار منذ اليــوم األول لالســتمتاع بقراءة 
التاريخ العامين يف أجــواء معطرة بروائح البخور 
واللبان واملأكوالت الشــعبية واللوحات الغنائية 
الفلكلورية يف مشــهد عفوي ممتزج بالبســاطة 
والطيبــة واالبتســامة يدل عىل حــب العامنيني 
وحرصهم عىل متســكهم برتاثهم وعاداتهم ويربز 

مالمح الثقافة العامنية وهويتها الوطنية.
أما املعــرض التجــاري فيجد فيه الزائــر ضالته 
يف التســوق وســط مجموعة متنوعة وكبرية من 

املنتجات االســتهالكية املحلية والعربية مبشاركة 
األرس املنتجــة، ولألطفال نصيبهــم من األلعاب 
الهوائيــة التي تضفــي البهجة واملــرح والرسور 
يف نفوســهم حيث متعة القفــز الحر والتزحلق 
واللعــب باملاء وكذلك األلعــاب الكهربائية التي 
تلبي احتياجات األطفال والكبار فهي تناسب كل 

األعامر إضافة إىل ألعاب املهارات والخفة.
كام شــهدت ســاحات متنزه العامــرات عروًضا 
شــيقة كعروض اللهــب واألكروبــات والتوازن 
فكاهيــة  وفقــرات  الكرتونيــة  والشــخصيات 
للمهرجــني، إىل جانــب املرسح الرئيــيس الذي 
تعــرض عليه العديد من الفقــرات اليومية التي 

تتناسب مع كافة فئات املجتمع وزوار املهرجان 
مــن مختلف الجنســيات مبشــاركة العديد من 
الفــرق الدوليــة التي تقدم الفنــون الفلكلورية 
والرقصات الشــعبية للدول املشــاركة تعبريًا عن 

ثقافتها والبيئات املختلفة بها.
 ووسط املساحات الخرضاء يجد الزائر نفسه بني 
ألوان وأشــكال رائعــة يف الحديقة املضيئة وهي 
تشع بأبهى األضواء يقيض خاللها أجمل األوقات 
مع األهل واألصدقــاء. ويف معرض الهيئة العامة 
للوثائــق واملحفوظات يتمكن الزائر من التعرف 
عىل تاريخ الوثائق العامنية ووثائق األصول التي 
تتحــدث عن عامن منــذ العصــور الحجرية ثم 

عامن ما قبل اإلسالم وبعد ذلك عامن خالل عهد 
اإلمامــة األباضيــة األوىل والثانية ثم عامن خالل 
فرتة عهد النباهنة وصوالً إىل فرتة حكم اليعاربة، 
كام يوضح املعرض أمئة وسالطني عامن وسالطني 
زنجبــار وعالقات عامن مع مختلــف قادة دول 
العــامل عرب مختلــف الحقب الزمنيــة إضافة إىل 
ســرية حرضة صاحب الجاللة الســلطان قابوس 
املعظــم -حفظه اللــه ورعاه- ومســرية النهضة 
املباركــة بصور ووثائق قدميــة توضح التطورات 
االقتصادية واالجتامعيــة والتعليمية وغريها من 
املجاالت التي جاءت خالل عهد جاللة السلطان.
أما الركن الثقايف فيقــدم فعاليات متنوعة حتى 

نهاية املهرجان تلبــي مختلف الرشائح كمعرض 
الكتب للنادي الثقايف ومعارض فنية ومســابقات 
ثقافيــة وأمســيات شــعرية وفنيــة وحلقــات 
تدريبيــة لألطفــال منها: ركن الكتــاب واملقهى 
األديب املصاحــب مبتنزه العامرات، املؤمتر الدويل 
الفكــر ودوره يف بناء الوعــي يف منطقة الخليج 
العــريب بالجمعيــة العامنيــة للكتــاب واألدباء، 
الليلة اإلنشــادية مبتنــزه النســيم تحييها فرقتا 
بيان وترانيم، جائزة ســامل بهوان لألفالم الروائية 
القصــرية بالجمعيــة العامنية بالســينام، ندوة 
االستثامر يف ســوق الكتب بالركن الثقايف مبتنزه 
العامــرات، ملتقى عامن الدويل للتصوير الضويئ 

بالجمعيــة العامنية للتصويــر الضويئ، محارضة 
بعنــوان «األبعــاد الحضارية لألفــالج العامنية» 
يقدمهــا الدكتــور عبداللــه بن ســيف الغافري 
بالنــادي الثقايف، أمســية «يف الذاكــرة الدكتور 
ملري املوســوي» يقدمها الدكتور محمد املعشني 
والدكتــور حميــد الحجــري والدكتورة شــيخة 
املنذرية وحسن املطرويش وعبدالرزاق الربيعي، 
أمسية شعرية للشــاعر يحيى الساموي، أمسية 
حول «املهرجانات الســياحية والتسويق الثقايف 
االقتصادي» مبشــاركة الدكتور زهري املزيدي من 
دولة الكويت والدكتور محمد الحبيس والدكتور 
ســعيد الصقري وإبراهيم القاسمي، فرقة الدن 
للثقافة والفن، فرقة صاللــة األهلية، فرقة الفن 
الحديث، فرقة الوطن  من دولة قطر، إضافة إىل 
مسابقة أفالم األنيميشــن واألفالم ثالثية األبعاد 

بالجمعية العامنية للسينام.
كــام ســيكون الجمهور عــىل موعد مــع بعض 
الحفالت الفنية واملرسحيات عىل مرسح املدينة 
بالقرم تبدأ بحفل الفنان محمد أسلم يليها حفل 
الفنانــة مرييام فارس مســاء اإلثنــني القادم ٢٢
يناير ثم حفل الفنان تامر حســني ٢٣ يناير، أما 
الخميــس والجمعــة ٢٥، ٢٦ يناير فيقدم طارق 
العــيل مرسحية «ولد بطلهــا»، الجمعة ٢ فرباير 
حفلة فرقة لوجيليا العامنية للفالمنكو، وسيكون 
حفل فرقة ميامي الكويتية يوم الخميس ٨ فرباير، 
إضافة إىل عروض األزياء املتنوعة يوم الجمعة ٩

فرباير مبركز عامن للمؤمترات واملعا رض.

إقبال كبير من جمهور المهرجان على متنزه العامرات

مسقط - نارص املجريف 

تحظــى الفعاليــات الثقافيــة بنصيــب كبري من 
االهتــامم يف مهرجان مســقط ٢٠١٨م، من خالل 
العديد من الفعاليات ســواء كان يف ركن الكتاب 
واملقهى األديب مبتنزه العامــرات العام الذي يقام 
يومًيــا أو مــن خالل الفعاليــات املتنوعة يف عدة 
مواقع تشــمل املؤمتر الدويل حــول الفكر ودوره 
يف بناء الوعي مبنطقة الخليج العريب الذي ســيقام 
مبقر الجمعيــة العامنيــة للكتــاب واألدباء، كام 
ســتقام ليلة إنشــادية لفرقتي ترانيم وبيان عىل 
املرسح الرئييس مبتنزه النســيم العام، وستقام يف 
الجمعيــة العامنية للســينام أمســية لعرض عدد 
من األفالم الروائية والقصرية تحت مسمى جائزة 
ســامل بهوان لألفالم الروائيــة والقصرية إضافة إىل 
مســابقة أفالم األنيميشــن واألفالم ثالثية األبعاد، 
أما ندوة االســتثامر يف ســوق الكتب فستقام يف 
الركن الثقايف مبتنزه العامرات العام، وســيحتضن 
مــرسح كلية الرشق األوســط والجمعية العامنية 

للتصوير الضــويئ ملتقى عامن الــدويل للتصوير 
الضويئ مبشاركة مجموعة من املصورين الضوئيني 

من داخل عامن وخارجها.
أما يف النادي الثقايف فســتقام أمســية بعنوان يف 
الذاكرة عن الراحل الدكتور شــرب املوسوي إضافة 
إىل أمســية شــعرية للشــاعر يحيــى الســاموي 
ومحارضة حول األبعاد الحضارية لألفالج العامنية 
للدكتور عبدالله بن سيف الغافري، وستقام أيضا 
ندوة حول املهرجانات السياحية والتسويق الثقايف 
واالقتصادي. التي تشمل الندوات واملحارضات يف 
تنمية الذات ودور اإلسالم يف تطوير ثقافة الطفل 
واألمراض النفســية يف اإلســالم وحقوق املرأة يف 
اإلسالم إضافة إىل ندوات قواعد االستقرار األرسي .

تجدر اإلشــارة إىل أن الفعاليات الثقافية تشــكل 
عنرصا مهــام يف أجندة مهرجان مســقط ٢٠١٨م 
حيث إن لها أهمية كربى يف مد جســور التواصل 
الثقــايف مع عدد كبري مــن الزوار ونــرش الثقافة 
والفنون يف أوساط املجتمع وإظهار صورة مسقط 

الحضارية.

مسقط – عبدالله الجرداين 

انطلقــت الحفالت الغنائيــة عىل مرسح 
املدينة بالقــرم ضمن فعاليــات مهرجان 
مســقط منذ اليوم األول للمهرجان حيث 
أحيا الفنان الهندي نجــم بوليوود محمد 
أسلم وفرقته أوىل الحفالت يومي الخميس 
والجمعة وســط حضور جيــد من محبي 
الفنان. غّنى الفنــان مجموعة من أغانيه 
منهــا: «هيتس أوف محمــد رايف، هيتس 
أوف كيشور كومار، ديوانا هوا بادل، باتشا 
آحســينو، ييجو محبة هيه، ديكانا هريي 
سوشــانا، مريي ريســيك قمر ومريي سبنو 
كرياين» كــام غّنت معــه زوجته جرسين 
أسلم التي أمتعت الحضور بصوتها الشجي 
مبجموعــة من األغاين الهنديــة إضافة إىل 
أغنية عربية للفنانة نانيس عجرم «مفيش 
حاجة كــدا» ، وتضم الفرقة مجموعة من 
الفنانــني اآلخريــن وهم: أناند كرســاكر، 
راج كومار باتشــاين، كامريشوار وشانتانو 

غوش» إىل جانــب مجموعة من العازفني 
والراقصني الذين أطربوا الحضور بوصالت 

غنائية متنوعة من أغاين األفالم الهندية. 
وعــرب الفنان محمد أســلم عن ســعادته 
بتواجده يف السلطنة للمشاركة يف مهرجان 
مســقط وااللتقــاء مبحبيه مــن الجمهور 
العــامين والهنــدي موضحــاً  أن الزيــارة 
ليســت األوىل فقد ســبقها عــدة زيارات 
إلحيــاء حفــالت مختلفــة، ويعترب محمد 
أسلم القادم من جنوب الهند من الفنانني 
األكــرث شــهرة يف بلــده ودول الخليج وله 
دور يف صناعة ســينام التاميل والبوليوود، 
ويف طفولتــه كان يغنــي لــــ «كيشــور 
كومــار، محمد رايف ومكيــش» حيث كان 
يغني  منذ عمر ٦ ســنوات، وبــدأ الغناء 
الفعيل يف سن الــ١٣ وكانت أغنيته األوىل 
لفيلم «نان أورافوكاران» يف ناتاماي إخراج 
رافيكومار يف عام ١٩٩٤، وبعد ذلك استمر 
يف الغنــاء يف مجموعة من أفــالم التاميل 

والتيلجو.  

مسقط – خالد الراشدي

تصوير / حنان الربيعية

تبقى الحلوى العامنية أحد أهم املوروثات الشعبية 
الحــارضة يف مهرجان مســقط، حيث حافظت عىل 
مكانتهــا وأصالتها يف عكس الضيافــة العامنية منذ 
انطالق مهرجان مســقط لتضيــف الطعم الجميل 
لليايل املهرجان، حيــث تتواجد الحلوى العامنية يف 
ميــدان  املهرجان مبتنزه النســيم لتضيف الضيافة 
العامنيــة لزوار  ومرتادي املهرجان، حيث يشــارك 

أحمد بن عبدالله الريامــي صاحب مصنع األصالة 
للحلــوى العامنيــة بطاقمه العامين ليقــدم أطباق 

الحلوى العامنية املتنوعة.
وبإمكان الــزوار متابعــة طريقة تحضــري الحلوى 
العامنية منذ البداية والتي تتكون من مواد طبيعية 
دون أي إضافــة مــن نكهات أو أصبــاغ حيث يتم 
تحضريهــا مبكوناتها األصيلة للحلــوى العامنية من 
(النشــا. السكر األبيض . الســكر األحمر . ماء الورد 

الجبيل . السمن الطبيعي . املكرسات) .
ويحــرص زوار املهرجان عىل رشاء  الحلوى العامنية 

والتي تعرض بأسعار مناسبة . 

مسقط - نبيلة الدشيشة

مــع انطــالق مهرجــان مســقط ٢٠١٨، مبتنزه 
النسيم العام قامت رشكة الخليج وآسيا للتطوير 
بفتــح أبواب الحديقــة الصينية ضمن فعاليات 
املهرجان، وأوضحت روز املدير العام للرشكة أن 
الحديقــة الصينية هدفهــا إضفاء جو من املرح 
واملتعــة للعائلــة إضافة إىل تقديــم معلومات 
مفيدة، حيث نســتعرض معلومــات عن حياة 
الديناصــور عــرب مجموعة مجســامت منترشة 
بأرجــاء الحديقة، وقد أضفــى املطعم الصيني 

بالحديقــة طابعــا صينيا عرب األطبــاق املقدمة 
هناك وســيتم تعديل وإضافة أطباق أخرى لها 

محبوها من الزوار.
هــذا وقد كرســت الحديقة لألطفال مســاحة 
ملجموعــة من األلعــاب املنوعة وســيعلن عن 
مســابقات يوميــة خاصة فقــط لألطفال، كام 
أنه تم إضافة قســم جديد للتدليك عرب أجهزة 

مطورة بعامل التدليك. 
تفتح الحديقة الصينية أبوابها من الرابعة عرصاً 
إىل الحادية عرشة مستمرة بفعالياتها طيلة فرتة 

امل هرجان.  

مسقط- محمد الحسني

تصوير / هيثم املجريف

ضمن الفعاليات املتعددة ملهرجان مســقط ٢٠١٨م 
يشارك نادي الســيارات الكالسيكية التابع للجمعية 
العامنيــة للســيارات ألول مرة يف مهرجان مســقط 
مبتنزه ميدان النســيم العام بتقديم عروض ملختلف 
الســيارات الكالســيكية والتــي يعــود تاريخ صنع 

بعضها لعام ١٩٢٧م. ويف هذا الســياق يقول الياس 
بن هــارون الزدجايل رئيس نادي عامن للســيارات 
الكالسيكية :“تأســس النادي يف سبتمرب عام ٢٠١٦م 
وتم إشــهاره يف إبريــل ٢٠١٧م نظــراً لتزايد محبي 
هواة الســيارات الكالسيكية رأينا أن نجمعهم تحت 
مظلة نادي واحد يتبع للجمعية العامنية للسيارات.

ويتم عرض ١٥ ســيارة كالســيكية يوم الجمعة من 
كل أسبوع بحيث يكون مجموع السيارات املشاركة 
حوايل ٦٠ ســيارة. وهناك ســيارة كالسيكية من نوع 

الندكــروزر تعرض طيلة فــرتة املهرجان. وعن أنواع 
الســيارات يقول إلياس الزدجــايل لدينا الرولزرايس 
من النوع النادر لصاحبها محمد الصبحي موديل ٧٦
وسيارات كوبر من األحجام الصغرية من موديل ٧٣

وكذلك سيارات الزامير موديل ٨٠ وسيارات كاديالك 
٦٣. وعن مشــاركات النادي يقول هناك العديد من 
املشــاركات والفعاليات الداخلية التطوعية كالتربع 
بالدم ويــوم امليش وفعالية ملرىض الرسطان لألطفال 
وأما عن املشاركات الخارجية فيقول: شاركنا يف شهر 

ديسمرب من عام ٢٠١٦م يف إمارة رأس الخيمة بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة وكذلك كانت لدينا مشاركة 
أخــرى يف اململكــة العربيــة الســعودية يف منطقة 
القصيــم من خالل معرض للســيارات الكالســيكية 
والذي كان لفرتة ٣ أيام وفزنا بجائزيت أفخم ســيارة 
أوروبية من نوعية الروزراير ٧٦ وحصلنا عىل املركز 
األول كام نلنا املركز األول يف فئة الســيارات معادة 
الصنع من السيارات الكالسيكية نوعية بوجايت والتي 

يعود صنعها إىل١٩٢٧م.

الفعاليات الثقافية تشّيد 
جسورا للتواصل مع الزوار

340 عنوانا لكتب متنوعة في ركن «بيت الغشام»

الفنان الهندي محمد أسلم 
يحيي أولى الحفالت الغنائية

للحلوى العمانية مذاق 
مختلف في مهرجان مسقط

افتتاح الحديقة الصينية بمتنزه النسيم

ألول مرة في المهرجان.. مشاركة بارزة لنادي السيارات الكالسيكية في النسيم

مسقط – زينب الخزميي 

تصوير/ إبراهيم العرميي  

يســعى مهرجــان مســقط لعــام ٢٠١٨ لدعــم 
املشاريع الثقافية والحضارية العامنية التي تعزز 
الحراك الثقايف حيث تربز مؤسســة بيت الغشام 
للصحافــة والنــرش والرتجمــة واإلعــالن يف هذا 
الجانب  لهذا العام يف متنــزه العامرات العام يف 

ركن الكتاب واملقهى الثقايف.
وقال هشــام الرحبــي أحد املشــاركني «إن ركن 
مؤسســة بيت الغشام للصحافة والنرش والرتجمة 

لهــذا العام يضــم ٣٤٠ من الكتــب، والروايات، 
والشعر، والدراسات لكتاب عامنيني جدد وكتاب 
عرب وأجانب، كام ســتنطلق فعاليــات تنظمها 

املؤسسة طوال فرتة املهرجان ”.
الجلســات الحوارية هــي أبــرز الفعاليات التي 
تنظمهــا املؤسســة، حيــث تقــام أيــام اإلثنني 
والخميس من الساعة الســابعة والنصف وحتى 
التاســعة مســاء عىل مدار ٣  أســابيع متواصلة، 
حيث ستســتضيف الجلســة الحوارية الشعرية 
غــداً  اإلثنــني الشــاعر خالد املعمــري يف مجال 
الشعر الفصيح، والشــاعر خالد العلوي يف مجال 
الشــعر الشــعبي. أما يف مجال الســينام فستقام 

جلســة حوارية برفقة املخــرج محمد الكندي يف 
يوم الخميس القادم  ٢٥ يناير ٢٠١٨.

ويف األســبوع الثاين ستتضمن الجلسات الحوارية 
مواضيع تتعلق باملوســيقى العامنيــة والتصوير 
الضويئ، حيث ســيتم اســتضافة مســلم الكثريي 
برفقــة بعض العازفني  للحديث حول املوســيقى 
العامنية والطرب األصيــل يف يوم اإلثنني املوافق 
٢٩ يناير ٢٠١٨، كام سيتم استضافة املصور أحمد 
البوســعيدي يف مجــال التصوير الضــويئ يف يوم 

الخميس املوافق ٦ فباير ٢٠١٨.
ويف ختام فعالياتها، ســترسد الجلسات الحوارية 
لهذا األسبوع موضوعات تتعلق باملرسح والرواية، 

حيــث ستســتضيف الدكتــور ســعيد الســيايب 
للحديــث حول الفنون املرسحية اإلثنني ٥ فرباير، 
أما للحديث حــول فنون الرواية فستســتضيف 
الروايئ والشــاعر زهران القاســمي يف يوم اإلثنني 

املوافق ٨ فرباير ٢٠١٨ . 
يقــدم ركــن بيت الغشــام يف املهرجــان عروضا 
مغرية لجميع الزائرين، حيث ســيحصل كل زائر 
عىل نســخة مجانية من مجلــة التكوين، وتذكرة 
عائلية لزيارة متحف بيت الغشام  مع اشرتاك يف 
املجلة، وقيمة رشاء ٢٠ كتابا بعرشين رياالً فقط ، 
وتخفيضات تصل إىل ٤٠٪ عىل جميع اإلصدارات 

عدا إصدارات (٢٠١٧-٢٠١٨) .

األحد ٣ من جامدى األوىل ١٤٣٩هـ  املوافق ٢١ يناير ٢٠١٨م - العدد رقم 08٢٢٩٠



مسقط – خالد الراشدي

انطلــق مهرجــان مســقط يف متنــزه النســيم 
بحزمــة من الفعاليات املتنوعة واألنشــطة التي 
تقام بشــكل يومي يف املتنــزه، حيث تلبي هذه 
الفعاليــات رغبــات مختلف الفئــات العمرية، 
لتجمــع فعاليات ميدان املهرجــان بني فعاليات 
مرسح الطفل والقريــة الرتاثية والعرض الصيني 

ملجموعة متنوعة من املجسامت. 
كام ميكن لــزوار املهرجان التجول وقضاء أوقات 
ممتعة يف املعرض االســتهاليك أو يف متنزه فنون 
التســلية، أو التوجه ملتابعة مختلف العروض يف 
املــرسح املفتوح، كام ســيكون الزائر عىل موعد 
مع الفرق الشبابية والفنون الشعبية أثناء تجوله 
يف ميــدان املهرجــان، باإلضافــة إىل العديد من 

الفعاليات املتجددة واملتنوعة.  
يقــدم مــرسح الطفــل طــوال فــرتة املهرجان 
مجموعــة مــن الفقــرات الرتحيبيــة والربامــج 
والعــروض الخاصــة باألطفال وكذلك ســيكون 
األطفال عىل موعد مع املسابقات التعليمية التي 
يصاحبها توزيع الهدايا عىل األطفال باإلضافة إىل 
عروض املهرجني والعروض من الفلكلور الهندي، 
وتجســد القرية الرتاثية الحياة البدوية والبحرية 
يف عاداتها وفنونها، حيث تتضمن القرية العديد 
مــن األركان، حيــث تركــز البيئــة البحرية عىل 
طبيعة الحياة املســتمدة من الساحل. باإلضافة 
إىل ركــن البيئة البدوية التي تقــدم العديد من 

الفنــون الرتاثيــة وكذلــك ركــن بيــع الرتاثيات 
والحرفيــات، إىل جانــب ركن البيــت الرتايث مع 
مرسح للفعاليــات اليومية املختلفة والتي تقدم 
الفنون الرتاثية، وكــام تتضمن القرية ركنا خاصا 

باألفراح واملناسبات . 
وتضم قرية العرض الصيني مجموعة متنوعة من 
املجســامت املضيئة مختلفة األشــكال واألحجام 
املستوحاة من البيئة الصينية والتي تم تصميمها 
بشــكل جميــل وملفــت لالنتبــاه يحــايك زمن 
الديناصــورات، وميكن لزوار املهرجــان التعرف 
عليها عن قرب من خالل معرفة تاريخها واسمها 
والعــرص الذي تواجــدت فيه، لتجســد التاريخ 

الطويل الذي مرت بــه. وقامت اللجنة املنظمة 
بتخصيــص خيمــه للمعــرض االســتهاليك، تضم 
(٣٥٨) ، محــال مبختلف املعروضــات واملنتجات 
واملؤسســات الصغرية واملتوســطة والتي يديرها 
الشــباب العــامين، ليكــون لهــم دور من خالل 

مهرجان مسقط، يف التسويق ملنتجاتهم.
وكــام يضم متنزه فنون التســلية ألعابا كهربائية 
وهوائية جديدة ملختلــف الفئات العمرية التي 
توفــر جانبــا ترفيهيا متميــزا لــألرس وأطفالهم 
بجانــب الفعاليات املصاحبــة. حيث تجمع بني 
التسلية واملغامرة يف جو يسوده املرح والتشويق 
لذا يجذب متنزه فنون التســلية زوار املهرجان. 

ويقدم املــرسح املفتوح العديد مــن األكروبات 
العاملية وعــروض فكاهية وشــخصيات كرتونية 
باإلضافــة اىل عروض رقــص فلكلورية من الهند 
والجزائــر وأروبــا وإقامة ليلة إنشــادية وكذلك 
إقامــة ٣ حفــالت غنائيــة لعدد مــن املطربني 
العامنيــني.  كام تقدم الفرقــة الهندية عدًدا من 
الرقصات املتنوعة من الفلكلور الهندي. وهنالك 
ســاحة مخصصة للمهارات والتــي تقدم عروضا 
متنوعة ترفيهية تتمثل يف عروض بهلوانية ومتثيل 
وأكروبــات فكاهية وعــروض الســريك واألزياء 
العرصيــة مــن مختلــف دول العامل ســتدهش 
الجمهور بقوة األداء واالستعراض الرائع باإلضافة 

إىل عروض اللهب واإلضاءة والليزر. وميكن لزوار 
املهرجان االســتمتاع بالفنون الشعبية من خالل 
وجود ٢٠ فرقة شــعبية وحامســية من مختلف 
واليــات الســلطنة تعكــس فنونهــا التقليديــة 
والحضاريــة وتقــدم الشــالت بكافــة أنواعهــا 
وأشــكالها حيث تتمثل يف الرزفة،اليولة، العازي 
والشــالت الرتاثيــة الوطنية التي تنــال إعجاب 
العديد من الــزوار املحليني والقادمني من خارج 
السلطنة ملشــاهدة فعاليات املهرجان. أو قضاء 
وقت ممتع مــع لعبة البينتبــول تجمع فريقني 

لتمزج اإلثارة وفن التصويب. 
حيث تهدف لتطوير مهارات محبي هذه اللعبة 

وتعريــف باقي الــزوار عىل لعبــة البينتبول مع 
وجود لوحة إرشــادية إلجراءات السالمة الالزمة 

عىل الالعبني أثناء تأدية اللعبة. 
كام تقدم الفرق الشــبابية حزمة من الفعاليات 
تتضمــن عرضا للســيارات الكالســيكية القدمية 
معــربة عــن عراقة املــايض حيث حافــظ عليها 
مقتنوهــا عىل مر الســنني لتجذب هــواة هذه 
الفئة النادرة من محبي الســيارات الكالســيكية 
كذلــك مشــاركة فريــق عــروض بهلوانيــة مع 
الــكالب من خالل القفز واملطــاردة ومن ضمن 
املشــاركات الشــبابية فريق باركور عامن يقدم 
عــروض الجمباز والقفز عــىل الحواجز باإلضافة 
إىل فريق سكيت عامن وهو فريق يقدم عروض 
التزلــج وتكون بشــكل جامعــي أو منفردة من 
خالل املرور من عدة نقاط موجودة عىل األرض 

بواسطة حذاء التزلج.
ويضم متنــزه النســيم العديد من املشــاركات 
الحكوميــة واألهليــة منهــا مشــاركات توعوية 
وتثقيفية ملختلف الجهات املتمثلة يف مشــاركة 
رشطة عامن الســلطانية من عدة إدارات اإلدارة 
العامة للمرور اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات، 
اإلدارة العامة للتحريــات والتحقيقات الجنائية. 
وأيضاً بلدية مسقط والجمعية العامنية ألصدقاء 
املســنني باإلضافة لفريق عامن لرعاية الوالدين 
وفريق مســقط للطريان ودائــرة خدمات بنوك 
الدم،الجمعية العامنية لذوي اإلعاقة الســمعية 

والجمعية العامنية للمعوقني.

مسقط - الرؤية

شاركت بلدية مسقط ممثلة يف لجنة الرتويج 
والتســويق ملهرجــان مســقط ٢٠١٨ بإقامة 
ركن ترويجي للتعريــف باملهرجان وفعالياته 
ومواقــع تلك الفعاليات ضمن الدورة الحالية 
وذلك يف إطار املشــاركة يف ماراثون مســقط 
الدويل الذي أقيم ١٨و١٩ يناير الجاري مبجمع 
املوج بوالية السيب والذي شارك فيه أكرث من 
٦٠٠٠ ريــايض ورياضية من أكرث من ٨٥ دولة 
وســط اعرتاف دويل وتغطيــة إعالمية دولية 

متميزة.
وتهدف مشاركة البلدية إىل تعريف املشاركني 
يف ماراثــون املوج والزوار والســياح مبهرجان 

مســقط وما يقدمه مــن فعاليــات متنوعة 
تراثية وثقافية وترفيهية ورياضية وباقات من 
الربامج والعروض الشــيقة التي تقدمها فرق 
عامليــة وعربية، إذ تجمــع فعاليات املهرجان 
بــني الــرتاث واألصالــة واملعــارصة كرســالة 
مفتوحة للعامل للتعريف باملقومات واملوروث 
الحضاري التي تتميز به سلطنة عامن بهدف 
تنشــيط الســياحة الداخليــة والخارجية يف 
الســلطنة حيث تأيت إقامــة املهرجان يف فرتة 

اعتدال الطقس وتلطف درجة الحرارة.
وقد شــهد الركن الرتويجي حضــورا جيدا تم 
فيــه توزيع املطبوعــات التعريفيــة والهدايا 
التذكارية لــزوار الركن للتعريــف باملهرجان 

ومواقع الفعاليات املختلفة. 
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مسقط - نارص املجريف 

ال غرابــة أن يّزيــن جناح جمهوريــة نيبال 
االتحادية الدميقراطية بصــورة كبرية لجبال 
الهماليا التي يقع جــزء كبري منها يف النيبال 
ويحظى بشهرة عاملية باعتباره أعىل قمة يف 
العــامل. ويف الجناح تنترش العديد من الصور 
التي تشــتهر بها العاصمة بضمها عدداً من 
املعامل الســياحية، كمعبد كاثامانداب، وبرج 
بهيمســن (برج داراهارا) الواقــع يف البلدة 
القدميــة، ومعبــد ســويامبهوناث، وميدان 
أســان تول الذي يعد من أكرث امليادين ببيع 
الخضــار والتوابــل، ومعبد جيــيس ديفال، 
وحديقة األحالم التي تعترب من أكرث الحدائق 

جامالً يف الدولة، ومعابد اآللهة الثالثة.
ويف جنــاح نيبــال ســيجد الزائر عــددا من 
الحــرف التقليديــة التي عرف بهــا التاريخ 
والســكاكني  األباريــق  كصناعــة  النيبــايل، 
للمالبــس  عــرض  إىل  إضافــة  والخناجــر 
التقليدية وغطاء الرأس الشــهريالذي يشــبه 
الكمة العامنية ويلبســه رجال نيبال عالوة 
عىل األزياء النســائية التقليدية والعديد من 
املعروضــات املتنوعة األخــرى ، كام يعرض 
جناح نيبال عددا من املنتوجات التي يتميز 

بها خاصة الشاي.

مسقط - الرؤية
احتفلــت عامنتل مع زوار مهرجان مســقط ٢٠١٨ 
بفعاليــات وأنشــطة وبرامــج متعــددة اتســمت 
بالحيوية والحامس يف إطار مســؤوليتها االجتامعية 
واملســاهمة الفعالــة يف املهرجانــات الوطنية التي 
من شــأنها إبراز مكانة السلطنة إقليميا وعامليا من 
الناحية الســياحية والحضارية التــي تؤكد التقارير 
الصحفيــة العديدة وآخرهــا تقرير يس إن إن الذي 
وضع مســقط ثاين وجهة سياحية واقتصادية ينصح 

بها لهذا العام.
وأشــار محمــد حســن اللواتيــا مديــر الفعاليات 
بعامنتــل إىل أن الرشكــة تتواجــد بشــكل فّعــال 
يف مواقــع مهرجــان مســقط الرئيســية يف كل من 
حديقتــي العامرات والنســيم العامتــني من خالل 
جناحني صمام بأحــدث التقنيــات املبتكرة لتوفري 
بيئة تفاعلية لزوار املهرجان واملشــرتكني عن طريق 
مــا تقدمه عامنتل مــن خدمات تحقــق تطلعات 

مشرتكينا وشغفهم لعامل اإلنرتنت والتكنولوجيا.
 وأضــاف محمد اللواتيــا:» مفاجآت عــدة تنتظر 
مشــرتكينا يف مواقع عامنتل تفــوق توقعاتهم فمن 
خاللها سيعيشــون اللحظات املمتعــة مع فعالياتنا 
املتنوعة طــوال املهرجان ويتفاعلــون بحامس مع 

األنشــطة الرتفيهية، ويواكبوا االبتــكارات الحديثة 
املتوفــرة يف جناحــي الرشكة من أجهــزة للهواتف 
الذكية وتقنيات إنرتنت األشياء باإلضافة إىل خدمات 
اتصــاالت مختلفة وذلــك إلثراء تجربة مشــرتكينا 
وزوار املهرجــان، وبدأنــا بأوىل فعالياتنــا الرتفيهية 

لألرس يوم الجمعة املايض مبــرسح البلدية بحديقة 
العامــرات وحظيــت بإقبــال كبري مــن قبل األرس 
واألطفال زائري الحديقة، وستستمر هذه الفعاليات 
املصاحبة طوال فرتة املهرجان بشــكل أسبوعي عىل 
أن تكــون الفعالية القادمة يــوم الخميس بحديقة 
النســيم العامة.  وقــال مدير الفعاليــات: كرشكة 
وطنية نسعى للمســاهمة يف إنجاح هذا املهرجان 
الســياحي الرتفيهي الذي يربز وجها آخر للســلطنة 
ويعزز موروثنا الحضاري والثقايف وأيضاً السياحي ملا 
يقدمه للزائر والســائح من فعاليات وبرامج ثقافية 
وتعليمية ورياضية باإلضافة إىل األنشــطة الرتفيهية 
التي تنسجم مع اهتاممات الجمهور وزوار السلطنة 
خاصــة خالل هذه الفرتة من الســنة حيث األجواء 
املناخيــة املعتدلــة، كام يركز املهرجــان الذي أخذ 
شهرة إقليمية عىل املقومات الرثية التي تحظى بها 
الســلطنة من تنوع بيئي فريد والعادات والتقاليد 

العامنية املتميزة وإحيائها عىل أرض الواقع.

مسقط - الرؤية 

تنظم الجمعية العامنية للكتاب واألدباء مســاء 
غد وبعد غد املؤمتــر الدويل الثاين للفكر (الفكر 
ودوره يف بنــاء الوعــي مبنطقــة الخليج العريب) 
وذلــك بالتعــاون مع مهرجان مســقط ٢٠١٨م، 

ضمن الفعاليات الثقافية للمهرجان.
ينطلق املؤمتر يف نســخته الثانية اســتمراراً لنهج 
الجمعية العامنية للكّتــاب للقيام بدورها تجاه 
املجتمع الخليجي، يف إطار واجبها نحو اإلســهام 
يف دراســة الوضع الفكري، واملشاركة يف بلورته، 
حيــث يؤمــن القامئون عىل املؤمتر بــأن الخليج 

العــريب يف عــرص يصعــب فيــه الســيطرة عىل 
األفــكار والقناعات، أو إعــادة توجيهها، يف ظل 
الثورة الرقمية التي باتت مباحة للجميع بالتأثري 
والتأثري املضاد يف أفكار أبناء األمة، لذلك أضحت 
العــربة بأن يكــون العمل أكرث منهجيــة ودواماً، 
وأكرث قدرة عىل تحديــد األولويات، وأكرث مرونة 

وشفافية، وقرباً من النفوس والقلوب.
وقــد جــاءت فكــرة اســتمرار املؤمتــر يف دورة 
ثانية ليســاهم يف وضع بعض الــرؤى واألفكار، 
التي قد تســاعد يف فهم الفكــر الذي يؤثر عىل 
اإلنســان يف هــذه البقعة من العــامل. وبناًء عىل 
الطــرح الذي يراد منــه أن يكون قدرة عىل فهم 

الذات، فقــد أرىت القامئون عىل املؤمتر أن تكون 
هذه الــدورة مخصصــة يف دول الخليج العريب. 
وسيحارض يف املؤمتر عدد من املهتمني والباحثني 
العامنيــني والعرب، ويشــتمل اليــوم األول عىل 
جلســتني، يدير األوىل الباحث خميس العدوي، 
وتتضمــن ورقتني، األوىل بعنوان القدرة عىل بناء 
فكر مشــرتك يف منطقة الخليج العــريب يقدمها 
الدكتور خليفة بن أحمد القصايب، والورقة الثانية 
بعنــوان مؤسســات املجتمع املــدين ودورها يف 
البناء الفكــري يف الخليج العريب يقدمها الباحث 
الكويتي محمد البغييل. ويف الجلسة الثانية التي 
ســيديرها الباحث الكويتي محمد البغييل يقدم 

الباحــث الســعودي خالد العضــاض ورقته عن 
الخلــل الفكري املؤدي للتطرف، ونصيب الخليج 
العريب منه، وتقدم الشــاعرة واإلعالمية شميسة 
النعامنية ورقة بعنوان اإلعــالم وعالقته بالطرح 

الفكري يف منطقة الخليج العريب.
ويف اليــوم الثاين يقــدم الباحث البحريني عيىس 
الشارقي ورقة حول دور التنوع املذهبي يف دعم 
مســرية الفكر يف الخليج العريب، ويتناول الدكتور 
محمد املعشني قدرة املؤسسات األكادميية عىل 
التجديــد الفكري بــدول الخليج العــريب، فيام 
تتنــاول الباحثة يف الورقة الثالثة رنا بنت حمدان 
الضويانية دور املرأة الخليجية يف البناء الفكري.

مسقط - عبدالله الرحبي 

تصوير/ منترص الجرداين

تتميــز القرية الرتاثية يف متنــزه العامرات بتعدد 
مواطــن الجــذب فيهــا، فهي عــروس املهرجان 
واملقصد األهم للزوار، حيث املكونات الشــاهدة 
عىل الحضارة العامنية العريقة وتاريخها الضارب 
يف القــدم وتتنوع مفردات تلك الحضارة بني بيئة 
صحراوية بدوية وزراعية وأخرى ســاحلية تكتنز 
موروثاتها بالفنون الشــعبية والصناعات والحرف 
التقليدية تنقل عــادات وتقاليد وثقافة املجتمع 
العامين القريــة الرتاثية العامنية، وهي تجســيد 
واقعــي للقــرى العامنية ملا تقدمه من مشــاهد 
حيــة تختــزل الزمان واملــكان الكتشــاف روعة 
الــرتاث وتنوعه، إضافة للســوق الشــعبي الذي 
يهدف للرتويج للرتاث العامين ويشكل الحرفيون 
بالقرية وهم يداعبون حرفهم لوحة يتناغم فيها 
روح األصالــة املمتزجــة بحب العمــل والحفاظ 
عليهــا مهام تتطورت عجلــة الزمن متخذين من 
اهتامم الدولة دافعا قويا ملامرستها وتحرص إدارة 
املهرجان كل عام عىل التجديد والتحديث بالقرية 
والتجديــد يف ديكورات القريــة بطابع معامري 
فريــد، كل زاوية من زوايا القرية تعكس التاريخ 
العــامين ويف كل زاوية صور تحــيك عبق املايض 

وتــرسد حياة األجــداد ويف كل صورة قصة تحيك 
إرصار العامين وعزميته وعشــقه ملاضيه وحارضه 
ومــن خالل تلــك الصور يتعرف الجيــل الجديد 
عىل حياة أجدادهم واملهن التي كانوا ميارســونها 
ففي جناح الصناعات الحرفية يجود هذا الجناح 
مبجموعــة من الحرفيني وهــم يداعبون حرفتهم 
بكل مهارة وإتقان وتشــمل القرية الرتاثية البيئة 
البدوية وتتضمن أدق تفاصيل الحياة والطقوس 
اليوميــة واملهن، كــام عرضت مناذج مــن البيئة 

الحرضية والزراعية والبحرية.
ويعد الســوق الشــعبي قبلة الزوار فهو يختزل 
تفاصيــل الســوق قدميــاً بزوايــاه الرتاثية حيث 
يحايك األسواق التقليدية ومبا تحويه من منتجات 

مختلفة بتواجد الحرفيــني العامنيني والباعة من 
بخــور وعطــورات والكثــري من الســلع وقد تم 
توســيع القرية البحريــة ونقلهــا إىل مكان آخر 

لتكون أكرب مساحة. 
ويف أحــد أركان القريــة الرتاثيــة أعــدت اللجنة 
املنظمة مرسحا كبريا يســتقبل الفرق الشــعبية 
ســواء املحلية أو الخليجيــة أو العربية ويحظى 

بإقبال جامهريي متنوع 
كذلــك يوفــر املطعم الشــعبي أجــود األكالت 
العامنيــة الطازجة بأيدي مجموعــة من الطهاه 
العامنيــني التقليديني والــزوار والعائالت غالباً ما 
تستوقفهم املطاعم الشــعبية ليستمتعوا بإحدى 

األكالت الطازجة .
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بركاء - الرؤية 

نظم نادي سباق الخيل السلطاين السباق 
الحادي عرش  للموســم الحايل وذلك عىل 
مضامر الرحبــة لســباقات الخيل بوالية 
مو السيد  بركاء، رعى السباق صاحب السُّ
فهر بــن فاتك آل ســعيد وبحضور عدد 
من أصحاب الســعادة وجمهور غفري من 
محبي هذه الرياضة، اشتمل السباق عىل 

مثانية أشواط خصصت ستة منها للخيول 
العربية األصيلة وشوطان للخيول املهجنة 
األصيلــة حيــث خصص الشــوط الثامن 
للخيول العربية األصيلة للمنافســة عىل 
كأس الديريب العامين كام خصص الشوط 
السابع للخيول العربية األصيلة للمنافسة 
عىل كأس بطولة العامل لســمو الشــيخة 
فاطمة بنت مبــارك للفارســات (افهار) 
مبشــاركة ١٤ فارســة مــن مختلف دول 

العامل وخصص الشوط السادس للمنافسة 
عىل كأس النخبة للخيول العربية األصيلة 
والشــوط الخامس للمنافســة عىل كأس 
بطولة العامل لســمو الشيخة فاطمة بنت 
مبــارك للفرســان والفارســات املتدربني 
(افهار) مبشــاركة ١٤ فارســا وفارسة من 
مختلــف دول العــامل وخصص الشــوط 
الرابع عــىل كأس النخبة للخيول املهجنة 

األصيلة 

مسقط – الرؤية 

وصلــت مســاء أمــس إىل جنــني بدولة 
فلســطني بعثــة  الفريــق األول بنــادي 
السويق الريايض وذلك للقاء فريق هالل 
القــدس الفلســطيني يف مبــاراة  ذهاب 
امللحق  اآلسيوي ببطولة االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم  التي ســتقام يوم  غد اإلثنني 
الساعة الخامسة مساء بتوقيت فلسطني 
الســابعة مســاء بتوقيت الســلطنة عىل 

إستاد الجامعة االمريكية يف جنني .
ومــن املقرر أن تقــام مبــاراة اإلياب يف 
مســقط  ٢٩ مــن نفس الشــهر ليصعد 
الفريق الفائز مبجمــوع املباراتني لدوري 
االتحــاد  كأس  ببطولــة  املجموعــات 

اآلسيوي.
وتتكون بعثة نادي السويق التي وصلت 
مســاء أمس األول مطــار امللكــة علياء 
باململكة األردنية الهاشمية من قاسم بن 
درويش املجيني نائب رئيس النادي وعبد 
اللــه بن خميــس الحاريث مديــر الفريق 
ووليد بن الحبيش النعامين إداري الفريق 
وعيىس النويب مسؤول إعالمي وسعيد بن 
حمد العلوي موفد إعالمي وهالل الدين 
عامل وجي جي مساعد املدرب  وجاسم 
بــن ماجــد  الدوحــاين مــدرب للحراس 
وسعيد بن نارص اليحيايئ مسؤول مهامت 
ومحمد بن سيف  البارحي أخصايئ عالج 

طبيعي وسامل بن درويش الفاريس أخصايئ 
عــالج طبيعــي و٢١ العبــا وهــم  فايز 
الرشــيدي وأنور العلوي وغالب املغيزوي 
وعبــد العظيم العجمي وأحمد الخمييس 
ومحمود املشــيفري وحســن الســعدي 
وعامر الشــيادي وســعيد آل عبدالسالم 
وياسني الشيادي ودخيل اليحمدي وعبد 
الله دينــج وديانــج وعبدالعزيز املقبايل 
وعيل البوســعيدي والعبد النوفيل وفهد 
الجلبويب وصالح السيايب ومحسن الغساين 
وخالــد الهاجري وحســني الحرضي بينام 
مل يتمكــن مدرب الفريــق الروماين اييل 

بالتيش من الذهــاب مع الفريق إلصابته 
بوعكــة صحيــة قبــل الســفر أدت إىل 
عدم تواجــده مع البعثة حيث ســيقود 
تدريــب الفريق يف املبــاراة مواطنه جي 
جــي مســاعد املــدرب كــام تخلف عن 
بعثــة  الفريــق الالعــب عمــر الفزاري 
لإلصابة حيث يأمل نادي السويق تقديم 
مبــاراة جيدة والخــروج بنتيجة إيجابية 
قبــل مبــاراة اإليــاب مبســقط للوصول 
لــدوري املجموعات ورمبــا إىل أبعد من 
ذلك وقد أدى الفريق مرانه يف فســلطني 

مبعنويات عالية .

صحم- الرؤية

اختتمــت صباح أمــس عىل ميدان ســيح 
الطيبــات بوالية صحم فعاليــات مهرجان 
النعيمــي لركض عرضة الهجــن والخيل يف 
نســخته الثامنة عرشة وذلــك تحت رعاية 
صاحب الســمو الشــيخ حميد بن راشــد 
النعيمــي عضــو املجلــس األعــىل لدولة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة حاكــم إمارة 
عجامن، وبحضور صاحب الســمو الســيد 
تيمور بن أســعد بن طارق آل سعيد وعدد 
مــن أصحــاب املعــايل الــوزراء وأصحاب 
الســعادة أعضاء مجلس الشــورى والوكالء 
والــوالة وجمع من املدعويــن واألهايل من 
الســلطنة ودولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشــقيقة. حيث اشــتمل املهرجان والذي 
اســتمر ملدة أربعة أيام وشــاركت فيه أكرث 
مــن ٨٥٠ ناقة من واليات محافظة شــامل 
وجنوب الباطنة و ٢٠٠ حصان متثل مختلف 
واليات السلطنة، عىل العديد من الفعاليات 
واملســابقات الرتاثيــة، حيــث بــدأ الحفل 
بدخول املشــاركني أمام املنصة الرئيسية يف 
اســتعراض عىل ظهور اإلبــل والخيل وهم 
يــؤدون بعــض الفنــون الرتاثيــة املرتبطة 

بالخيل واإلبل كفــن همبل الخيل والبوش 
وفــن التغرود، ليبدأ بعدهــا ركض العرضة 
للهجن والخيل الذي أظهر خالله الفرســان 
عــىل ظهور الجياد وركيبة الهجن بعضاً من 
املهارات كالوقــوف أثناء الركض ورفع علم 
الســلطنة والتشــابك باأليــادي والتي متيز 
بعض الفرسان والركبية عن بعضهم البعض، 
كام اشــتمل املهرجان عــىل تقديم الفنون 
العامنية الشعبية املغناة والقصائد الشعرية 

وتقديم مهارة فن تنويم وأدب الخيل ليأيت 
الختام بلوحة العازي التي شارك فيها مالك 
الهجــن والخيل وفــرق الفنون الشــعبية، 
ذلك إىل جانب إقامة مســابقة فنون ركض 
العرضة للهجن والخيل بني املشاركني والتي 
جاءت نتائجها بتتويــج والية صحم باملركز 
األول وجائــزة الكأس الذهبي ومبلغ نقدي 
للهجن املشــاركة وجاءت والية الخابورة يف 
املركز الثاين وحصلــت عىل الكأس الذهبي 

والفيض ومبلغ نقدي للهجن املشاركة وكان 
املركــز الثالث مــن نصيب والية الســويق 
وحصلت عىل الــكأس الفيض ومبلغ نقدي 
للهجن املشــاركة بينام جاءت والية صحار 
يف املركز الرابــع وحصلت عىل مبلغ نقدي 
للهجــن املشــاركة. ويف ختــام الحفل قام 
صاحب الســمو الشــيخ حميد بن راشــد 
النعيمــي بتكريــم الفائزين يف املســابقة 
وتكريم املؤسســات املســاهمة يف تنظيم 
املهرجان، فيام قدم سعادة الشيخ مهنا بن 
ســيف اللميك محافظ شامل الباطنة هدية 
تذكاريــة لصاحب الســمو الشــيخ حاكم 
عجــامن نيابة عن أهايل واليــات محافظة 

شامل الباطنة.
يذكــر أن املهرجــان يقام بشــكل ســنوي 
بدعــم من صاحب الســمو الشــيخ حميد 
بــن راشــد النعيمي عضــو املجلس األعىل 
لدولــة اإلمــارات العربية املتحــدة حاكم 
إمارة عجامن تشــجيعا منه ملــالك الهجن 
والخيل األهليــة للمحافظة عليها وذلك يف 
إطار االهتامم الذي توليه السلطنة بتنظيم 
والخيــل  الهجــن  مناســبات ومســابقات 
والفعاليــات األهلية الرتاثيــة األخرى ذات 

االرتباط .

الرؤية – وليد الخفيف 

تصوير/ عبد الله الربييك 

استفادة فنية محدودة ألندية دوري عامنتل 
إثر املشــاركة يف بطولــة كأس مــازدا لكرة 
القدم بحســب ما يرى مراقبــون، فالبطولة 
التــي بدأت وانتهت بلمــح البرص مل يتعدى 
عدد مبارياتها ١٣ مباراة، بعدما ارتأت لجنة 
املسابقات تنظيمها بطريقة خروج املغلوب 

من مرة واحدة مبارشة.
ومل يكــن النهضــة بحاجــة ســوى لفوزين 
حققهام عــىل صحم وظفار لبلــوغ النهايئ، 
وفــاز الشــباب عىل نــادي عامن والســالم 
والنــرص للوصول لليلة الختــام، فالبطولة يف 

مجملها بدأت وانتهت يف ملح البرص.
ومــن جهته وصــف املــدرب الوطني فهد 

العرميــي نهــايئ كأس مــازدا بالضعيف فنيا 
وبدنيا، الفتــا ملردودها املتواضع عىل الحالة 
التدريبيــة نظــرًا إلقامتهــا بطريقــة خروج 
املغلــوب من مــرة واحدة ، مشــريا إىل أن 
املعطيات كانت متاحة أمام لجنة املسابقات 
إلقامتهــا بطريقــة املجموعــات تزامنا مع 
توقف الدوري ملدة زمنية تالمس الشهرين.

وتوج أمس األول فريق الشباب بلقب كأس 
مازدا بالفوز عــىل النهضة ٢-١، حيث حول 
فريق املدرب الوطنــي عيل الخنبيش تأخره 
بهــدف للفــوز بهدفني بعد وصــول املباراة 
لألوقــات اإلضافيــة لفض اشــتباك التعادل 

بهدف ملثله يف الوقت األصيل.
وأكد العرميي لـــ «الرؤية» أن الحالة الفنية 
التــي ظهــر عليهــا الفريقان أمــس األول 
عكســت عدم جاهزيتهام لعــودة الدوري، 
مشــريا إىل أن التوقف الطويل أفقد الالعبني 

جانًبا من حساسية املباريات مستشهدا عىل 
ذلك بافتقادهم الدقة يف التســليم والتسلم 
وضعف القدرة عىل االستحواذ لفرتة طويلة 
باإلضافة إىل تراجع الكفاءة البدنية، موضًحا 
أن التوقف الطويل يف ظل غياب املعسكرات 

واملباريــات الوديــة أدى لرتاجع املســتوى 
العام، خاصة يف ظل غيــاب الحافز النتظام 
الالعبــني يف املــران البتعــاد تاريــخ عودة 

الدوري والكأس الغالية.
وحــول أحقيــة الشــباب بــأول ألقابه قال 

«الشــباب مل يظهر يف الشوط األول. النهضة 
فــرض أفضليتــه ونجح يف التقــدم بهدف . 
الشــوط الثــاين جاء مغايــرًا. الشــباب كان 
األفضــل، خــربة العبيه منحتــه األفضلية يف 
الوقتني اإلضافيني. فوز الشباب جاء مستحقا. 
رغبة الفريقني كانت كبرية يف تحقيق اللقب 
ولكــن حالتهــم التدريبيــة كانــت ضعيفة 

لتحول دون تقديم مستوى جيد“ 
ويــرى مراقبون أن البطولة مل تحقق الهدف 
الفني املتمثل يف املحافظة عىل املكتســبات 
البدنية والفنية التي تحققت مع نهاية الدور 
األول من مســابقة الدوري ووصول الالعبني 
للحالة التدريبية شــبه املثالية، مؤكدين أن 
إقامتهــا بطريقــة خروج املغلــوب صنعت 
عائقــاً أمام املدربــني للمحافظة عىل الحالة 
التدرييــة التي بلغها العبوهــم فإقامة فرتة 
إعــداد جديدة تحتاج ملوازنــة خاصة تزامًنا 

مع الوضع املايل الصعب ملعظم األندية.
وكان بوســع لجنة املسابقات إقامة البطولة 
بطريقة املجموعات لتمنح األندية املشاركة 
فرصــة خوض أكرب عدد مــن املباريات قبل 
انطالق الدوري ثم استكامل مبارياتها خالل 
فرتة التوقف الطويلــة التي أرهقت األندية 
ماليا بســداد رواتب شــهرين متتاليني دون 

عمل.
وبــات واضًحــا أن إقامة البطولــة بنظامها 
الحايل يؤثر ســلبا عىل جذب رشكاء تجاريني 
جــدد لتوقيع عقــود رشاكة مســتدامة مع 
اتحــاد الكرة الذي يبحث عن تعزيز موارده 
املاليــة من خالل هذا امللــف الهام، فنجاح 
البطولة يعتمد عىل عــدد مبارياتها ومدتها 
الزمنيــة املناســبة تحــت غطــاء جيد من 
التغطيــة اإلعالمية التي مل تحظ بها البطولة 

عرب مختلف وسائل اإلعالم.

يتفــق الكثري من خرباء الكرة الُعامنية وممن خرب وســرب أغوارها أنها يف أمس الحاجة إىل التطوير 
والتغيري يف املســابقات املحلية وهذا ينطبق أيضاً عــىل باقي الرياضات ببقية االتحادات واللجان، 
فالرياضة ولضامن التفوق واإلجادة بها ال بد وأن متارس وأن يحتك الالعب ويصقل ضمن روزنامة 
مســابقات محلية متطورة وقوية فنياً حتى نســتطيع أن نخرج بكوكبــة من الالعبني ويف مختلف 
الرياضات للمقارعة واملنافسة بهم خارجياً وبالتايل ضامن حضور عامين مؤثر عىل منصات التتويج 
إقليميا وقاريا وحتى دوليا وخاصة يف األوملبياد وكل ذلك ليس بعزيز علينا فكل املؤرشات الحالية 
تشري إىل رغبة جامحة وطموحة لدى القامئني عىل الرياضة يف بالدي والالعبني يف التفوق واإلجادة 
بعد ســنني عجاف وبعد أن شهدنا تفاعل ومطالبات جادة من الشارع الريايض تناغم معها اإلعالم 

الريايض فشكلت جميعها وسائل ضغط للتعديل والتقويم .
ويف خضم مشاركة منتخبنا الوطني األول لكرة القدم بـ»خليجي ٢٣» والتي توج بلقبها « كنت قد 
أثنيت ووجهت سؤاال للهولندي «فريبيك» مدرب منتخبنا وسؤايل كان» لقد صنعت لنا خط دفاع 
قــوي وثابت ويصعــب اخرتاقه فمتى تصنع لنا خط هجوم وهدافــني إلحراز األهداف؟»، اإلجابة 
كانت «حتى ونحن نفوز أنتم تنتقدون!!»، مل أفهم من إجابته شــيئاً ولكن الرجل وبعد يوم واحد 
وأثناء إحدى الحصص التدريبية أرس يل «السؤال شغلني كثريًا، لكن ليس من السليم أن نحط من 
قدر مهاجمينا يف مؤمتر صحفي يعج بوســائل اإلعالم اُملختلفة، طرحك ســليم ولكن أىن يل مبهاجم 
قناص وبحساســية تهديفيــة عالية مضادة للخطط التكتيكية والدفاعيــة التي تنتهجها املنتخبات 

واألندية حالياً والدوري ال ينتج أمثال هؤالء“.
أعتقد أن رسالة الرجل واضحة والحقيقة أن مسابقاتنا املحلية بشتى فئاتها ويف مختلف الرياضات 
وبالوضعية الحالية ال تؤهلنا للذهاب بعيًدا، فباستثناء كرة القدم فإن هناك رياضات ككرة السلة 
واليد والطائرة والهويك ال تتجاوز عدد األندية املشاركة بها الثامنية من أصل ٤٤ ناديا تنترش وتبدأ 
مســابقاتها وتنتهــي وال نعلم عنها إال النزر اليســري، وأعزي كل ذلك إىل عجــز القامئني عليها عن 
تســويق البطوالت لدى األندية والرتويج لهذه املســابقات لدى مؤسسات القطاع الخاص وجلب 
الرعايات الكربى التي تضمن مشــاركات واسعة وحضورا قويا مؤثرا لهذه املسابقات والبحث عن 
طرق غري تقليدية الستقطاب اإلعالم كونه رشيك أصيل وفاعل لتطوير هذه املسابقات والتسويق 
والرتويــج لها، وأربت عىل يد القامئني عىل لجنة «كــرة الطاولة» يف الطريقة الجديدة واملبتكرة يف 

الرتويج للعبة ومسابقاتها.
أدرك يقينــا أن تطوير املســابقات والبطــوالت املحلية يرتبط ارتباطا وثيقا باملــال والدعم املادي 
لهــا وعلينا أن ال نركن لهذا الوضع وأن ال نتعلل باألزمــة االقتصادية الخانقة التي متر بها املنطقة 
ونحن جزء منها، فرجل الشــارع البســيط يدرك أن رشكات ومجموعات تجارية كربى يف السلطنة 
تجني من األرباح أرقاما كبرية معلنة وأخرى غري معلنة خاصة يف قطاعات مثل االتصاالت والبنوك 
واملواصالت واملقاوالت، وبرصاحة فإن نســبة بســيطة منها فقط من يساهم يف قطاع الرياضة رمبا 
الرشكات الوطنية فقط وأخرى ما تعطيه باليمني تأخذه بالشــامل أضعاًفا مضاعفة وواحدة تتبنى 
مســابقة مهمة بحفنة بســيطة من املال واألدهى أنها تشتيك من أن وسائل اإلعالم ال تتعاطى مع 
اســمها التجاري، ما هكذا تكافأ األوطان، رمبا ال يــدرك القطاع الخاص أو أنه يتغافل فـ»بالرياضة 
والوثوب عىل منصات التتويج يف املناسبات الرياضية الكربى يعني صناعة»عالمة وطنية» والرتويج 

لها وبالتايل فإن منتوجاتهم يف األقاليم األخرى سيكون لها حضور قوي»،احسبوها صح.

أحمد السلامين
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«مهرجــان مســقط ٢٠١٨» 
متنفس املواطن واملقيم، بدأ قويا يف 
سنواته األوىل، وكان أفضل مام صار عليه 

اآلن.. إشكاليات يف اإلدارة والتخطيط.

املركز الوطنــي للســالمة املعلوماتية ينصح 
بعدم االســتجابة لرسائل االحتيال اإللكرتوين، 
وحظر األرقــام مجهولــة املصــدر؛ فالحذر 
واجــب لحاميتكــم وحاميــة املجتمــع من 

مخاطر االحتيال.
اإلمرباطورية العامنية توسعت بفضل الله؛ 
لكونهــا حملت مشــاعل اإلســالم والعلم 
دت وجمعــت أبناءها عىل  والســالم، فوحَّ
كلمة سواء، وهذه حال عامن حتى اليوم!

دامئاً ما نربط العطاء باملادة، لكْن 
هنــاك أنواع قد تكــون أكرث أثراً؛ 

منها: عطاء العلم، وعطاء الفكر.
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ارسلوا إلينا تغريداتكم عرب الهاشتاج:
#مغردو_الرؤية
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الخميــس املايض، اجتمــع وزير القوى العاملة مع عدد من الكتــاب والصحفيني بحضور وزير اإلعالم، 
أوضح لهم يف اللقاء جهود الوزارة يف توفري فرص العمل للشــباب، وآلية التوظيف للـ٢٥ ألف مواطن، 
ل  واآلفاق املســتقبلية التي ُتريــد وزارة القوى العاملة الوصول إليها، والخطــوات التي اتخذتها للتحوُّ
إىل الحكومــة اإللكرتونية (املنتظرة)...وغري ذلك من مســؤوليات تضطلع بها الوزارة، وتتحمل برمجتها 

ونتائجها، وهي يف مجملها جهود مقدرة ومشكورة، وتحسب للمسؤولني فيها.
ولعــل مثل هذه اللقاءات اإلعالمية دليل عىل وعي املســؤول بأهمية ودور اإلعالم كوســيلة رشيكة، 
وصانعة للحدث، وليســت مجرد وســيلة ناقلة للجهود، وهو أمر تقوم به بعض املؤسسات الحكومية 

حني تعتزم القيام بعمل وطني ضخم، أو تسعى للتمهيد لحدث نوعّي كبري.
كان الحوار ثريا، وأجاب معاليه عن أســئلة تشــغل أذهان بعض الصحفيني، واستمع ملقرتحاتهم، وهو 
أمر مهم، يف ظل غياب إســرتاتيجية واضحة ومعلنة عن آلية توظيف الخمســة وعرشين ألف مواطن 
التي تم اإلعالن عنها، وأثارت العديد من التســاؤالت، حول مدى اســتعداد وقدرة القطاع الخاص عىل 
اســتيعاب هذا الكم الضخم من الكوادر الشــابة املعطلة، والتي تبحث عن العيش الكريم يف بلدها، 
يف مقابــل قطاع مير مبرحلة اقتصادية حرجة ال يحســد عليها، والتي قد تطيح بعدد كبري من الرشكات 
واملصانع، (وقد أطاحت بالفعل برشكات كبرية)، بينام تعاين رشكات أخرى من صعوبات جادة، ويقاوم 

مالكو بعضها مقاومة شديدة يف سبيل إبقائها عىل قيد الحياة.
أخــربين أحد املســؤولني (الثقاة) يف أحد املصانع الكربى يف الســلطنة، والتي تعيــل عرشات املوظفني 
العامنيــني، أن الوضع الحايل لكثري من الرشكات واملصانع الكبــرية صعب للغاية، وهو يحتاج إىل إنقاذ 
بــدال من زيادة األعبــاء عليه، ويخربين أن املصنع الــذي يعمل به -وهو ليس اســتثناء- يرتنح يف ظل 
الظروف االقتصادية املحلية والعاملية، يف حني تذهب بعض العقود الحكومية أحيانا إىل خارج السلطنة 
-حسب كالمه- بينام تعاين الرشكات املحلية من الكساد والركود، ويقاوم عدد من املصانع شبح اإلفالس 
واإلغــالق، وهذا يعني ترسيح مئــات العامنيني، وزيادة أعباء االقتصاد الوطنــي، وبالتايل زيادة أعداد 
الباحثني عن عمل. ورغم كل هذه املعاناة الصعبة، تطالب الحكومة هذه الرشكات باســتيعاب باحثني 
ن الوضع- إىل إغالق املصانع،  عن عمل ُجدد، وهو ما يزيد من مأزقها، وقد يؤدي بعد فرتة -إذا مل يتحسَّ

وعودة املوظفني الجدد والقدامى إىل منازلهم وكأنك «يا بو زيد ما غزيت»!
إنَّ إشــكالية التوظيف يف ظل هذه األزمة تعترب تحديا حقيقيا للحكومة والقطاع الخاص، وليس الحل 
يف زيادة أعباء هذا القطاع يف هذه الظروف االقتصادية االستثنائية، بل مساعدته عىل التعايف والخروج 
ين؛ ألنه ليس من املنطقي أن تطالب  من أزمته، وإعادة الثقة إليه. وبعد ذلك، ميكن أن نطالبه برد الدَّ
الحكومة املؤسســات الخاصة مبا تنادي به من تقشــف، وزيادة رســوم، وفرض رضائب، وتشــديد يف 

اإلجراءات، بينام تضع معظم الثقل عىل القطاع الخاص.
إّن الرشاكة املجتمعية للقطاع الخاص أمر ال مناص منه، كام أن مسؤوليته تجاه الوطن قضية محسومة، 
ولكــن يجب أن تكون الحلول أكرث منطقية وواقعية، تراعي مصلحة الوطن والعامل، وصاحب العمل، 
حتى ال نجد أنفســنا أمام إشكالية خطرية أكرب من قدرة البالد عىل استيعابها. لذلك؛ الحذر..الحذر من 
الضغط املبالغ فيه عىل أكتاف وأعناق القطاع الخاص، حتى ال نجد أنفسنا ذات يوم يف مواجهة أزمتني: 
أزمة زيادة الباحثني عن عمل، وأزمة إغالق رشكات ومصانع كبرية أبوابها، والخروج من الســوق، تاركة 

خلفها آثارا سلبية ال ميكن عالجها بسهولة.

مسعود الحمداين
Samawat2004@live.com

الرؤية - إبراهيم الهادي

نظم أهــايل واليــة العامــرات حملة 
للتربع بالدم، تحت مسمى «العامرات 
عطاء»؛ وذلك بالتعاون دائرة خدمات 
الدم، ومع مكتب الوايل، ومركز الوفاء 
االجتامعــي بالوالية. ونجحت الحملة 
يف استقطاب جمع غفري من الجنسني؛ 
حيث بلغ عدد املتربعــني من الرجال 
٢٢٢ فــرًدا ومــن النســاء ٥٣، ليصل 
إجاميل عدد املشــاركني ٢٧٥. وقد تم 
إرجــاع قرابة ٥٠ متربًعا ومتربعة لنفاد 
الوقت، وعــدم قــدرة الطاقم الطبي 
عــىل التعامل مــع األعــداد املنتظرة 
ر للحملــة؛ األمر  خــالل الوقــت املقرَّ
الذي دفع اللجنة املرشفة عىل الحملة 
إلغالق باب تســجيل االســتامرات يف 

وقــت املســاء. وهدفــت الحملة إىل 
تنشــيط التربع بالدم للمســاهمة يف 
األعامل اإلنســانية، ولرفــد بنك الدم 
مبخــزون جيد من الــدم الذي تتطلَّبه 

الحاالت املرضية بالسلطنة.
ُيشــار إىل أنَّ حملة «العامرات عطاء» 

تنطلق ألول مــرة، ومع نجاح الحملة 
تم وضع برنامج فصيل ملواصلة حشد 
املتربعني؛ حيث سيتم تنظيمها ٤ مرات 
يف السنة، إىل جانب املشاركة يف أعامل 
مهرجان مســقط ٢٠١٨ بالتعاون مع 

دائرة خدمات الدم.

الرستاق - طالب املقبايل 

رعى ســعادة خالــد بن هــالل املعويل رئيــس مجلس 
الشــورى، الحفَل الســنوي لفريــق الرســتاق الخريي.. 
وتضمــن الحفل كلمة الفريق، ألقاها ســعادة نارص بن 
راشد العربي عضو مجلس الشورى ممثل والية الرستاق 
رئيــس الفريق؛ اســتعرض فيهــا تاريخ نشــأة الفريق، 
واألنشطة التي يقوم بها، يف إطار اآللية املحددة ألنشطة 
الفريــق. بعد ذلك، قدمت فرقة قلعة الرســتاق للفنون 
الشعبية فن العازي، ُمشاركًة منها يف هذه املناسبة، كام 
قــدم حافظ بن ســليامن الهنوي نائب رئيــس الفريق، 
نبذة تعريفية عن أعامل الفريق. بعد ذلك، تم تدشــني 
الفيلم التعريفي عن الفريق «فكر ومناء“، ثم قدم أحمد 
بن محمد الذهيل التقريــر املايل. ويف نهاية الحفل، قام 
راعي املناســبة بتوزيع الجوائز عىل الفائزين يف مسابقة 

زكايت، إضافة للفائزين يف مسابقة الحفل السنوي.
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مسقط - الرؤية

حصدت الهيئة العامة لحامية املســتهلك، 
وللمــرة الثالثة عــىل التــوايل، جائزة درع 
دورتهــا  يف  العربيــة  الذكيــة  الحكومــة 
التاســعة، عن تطبيــق ”دليل املســتهلك 
اإللكرتوين“، ضمن فئــة التطبيقات الذكية 
األفضل عربياً لقطاع الســلطات والهيئات 
االقتصادية، املالية والتجارية، التي تنظمها 
أكادمييــة جوائز التميز يف املنطقة العربية. 
ومــن املقرر توزيع الجوائــز يف حفل ُيقام 
تحت بالعاصمة املرصيــة القاهرة، برعاية 
وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري 
املرصي، يف الســابع والعرشيــن من فرباير 

املقبل.
وقال ســعادة الدكتور ســعيد بن خميس 
الكعبــي رئيــس الهيئــة العامــة لحامية 
املســتهلك: إن حصــول الهيئــة عىل هذه 
الجائزة املرموقة للمــرة الثالثة عىل التوايل 
مدعــاة فخــر لنا؛ حيــث يعد ذلــك دليال 
واضحا عىل الــدور الذي تقوم بــه الهيئة 
-ممثلة بكوادر موظفيها- يف سبيل مواكبة 

التطورات التكنولوجية التي يشهدها العامل، 
وتطويعهــا لتحقيق أهدافها املنشــودة يف 
حاميــة املســتهلك، والعمل عــىل تطوير 
خدماتها اإللكرتونية بشكل مستمر لتتناسب 
مع احتياجات املستهلكني واالرتقاء بها إىل 

أعىل املســتويات، ويف الوقت نفسه تكليًال 
للجهــود املبذولة ملواكبة التوجه الحكومي 
يف السلطنة نحو إنشــاء منظومة حكومية 
إلكرتونيــة. وأضاف ســعادته بأن سلســلة 
الجوائــز املحلية والعربيــة والعاملية التي 
حصدتهــا الهيئــة حتى اآلن تعد أوســمة 
فخر لكل منتســبيها، ودافعاً قوياً لشــحذ 
هممهــم ملواصلــة جهودهــم الحثيثة يف 
حامية املســتهلكني، وتوفري كافة الخدمات 

التي من شــأنها تحقيق ذلك واالرتقاء بها، 
مؤكداً أن منتسبي الهيئة ميتلكون املهارات 
والقــدرات التي تؤهلهــم للتميز وتحقيق 

اإلنجازات عىل مختلف األصعدة.
فيام قال عــادل الريامي مدير دائرة تقنية 
املعلومــات بالهيئــة: إن هذا الفــوز يأيت 
ضمن الجهــود التي تبذلها الهيئة يف مجال 
استخدام أحدث التقنيات املتطورة يف كافة 
املجاالت التي يعنى بها املســتهلك، حيث 
إن تطبيــق ”دليل املســتهلك اإللكرتوين“ 
يعد أحد منافذ التقنية املهمة التي وفرتها 
الهيئــة لتكــون جــرس تواصــل بينها وبني 
املســتهلكني؛ وذلــك للتمكــن مــن تبادل 
البيانــات واملعلومات فيــام بينهم، وتلبية 
بإمدادهم  ســواء  املســتهلكني  احتياجات 
بقامئة أســعار السلع االستهالكية، أو بتوفري 
النصائــح واإلرشــادات التي تهمهــم أثناء 
قيامهــم بالعمليــة االســتهالكية، وكذلــك 
التعريــف بأبرز أخبار الهيئة، كام يســاعد 
التطبيق املستهلكني عىل تقديم شكاواهم 
أو آرائهم أو مالحظاتهم ومن ثم إرســالها 

اىل نظام الهيئة اإللكرتوين.

مسقط - العامنية

ارتفَع عدد املنشــآت النشطة املشــمولة بنظام 
التأمينات االجتامعية إىل ١٦٦٧٢ منشأة، بحسب 
ما أظهــرت آخر اإلحصائيات الصادرة عن الهيئة 
العامــة للتأمينــات االجتامعية بنهاية ديســمرب 
٢٠١٧، وذلك لزيادة توجه الشباب لفتح مشاريع 
ن  خاصــة، مام انعكس عــىل ارتفاع عــدد املؤمَّ
عليهم النشــطني العاملــني يف القطــاع الخاص 
داخل السلطنة؛ حيث بلغ ٢٢٢١٨٦ مؤمنا عليه، 

وبإجاميل حاالت تسجيل بلغت ٦٢٣٤٥ حالة.
ــز أغلبية املؤمن عليهم النشــطني يف الفئة  وتركَّ
العمريــة بني (٢٦-٣٠) ســنة مبا نســبته ٨ر٢٢ 
باملائة من إجاميل املؤمن عليهم النشــطني، وبلغ 
متوســط األجر الخاضع لالشرتاك إلجاميل املؤمن 
عليهــم النشــطني ٦٧٧ رياال عامنيــا. ويف إطار 
مــؤرشات املنتهية خدماتهم (العاملني يف القطاع 
الخــاصـ  داخل الســلطنة) بلغت حاالت انتهاء 
الخدمة والتي تشــمل إنهاء الخدمة واالستقالة 
واالنتقــال لصاحب عمل آخــر، وانتهاء الخدمة 
بسبب الوفاة أو العجز، وانتهاء الخدمة ألسباب 
أخرى حتى نهاية شــهر ديسمرب املايض ٥٨١٦٠ 

حالة انتهاء خدمة.
فيام بلغ عدد املؤمن عليهم النشطني يف نظام مد 
الحاميــة التأمينية ملواطني دول مجلس التعاون 
لــدول الخليج العربيــة ١٨٣٠ مؤمنا عليه، وبلغ 

عدد املؤمن عليهم النشطني يف نظام التأمني عىل 
العامنيــني العاملني بالخارج ومن يف حكمهم ٣٣ 

مؤمنا عليه حتى نهاية شهر ديسمرب ٢٠١٧م.
وبلــغ عدد املؤمــن عليهم النشــطني يف نظام 
التأمــني عــىل العامنيــني العاملني لحســابهم 
الخاص ومــن يف حكمهم ٩٨١٠ مؤمنني عليهم 
حتى نهاية شــهر ديســمرب٢٠١٧، وفيام يتعلق 
مبؤرشات املســتفيدين مــن املنافــع التأمينية 
فقــد وصل عدد حــاالت املعاشــات الرتاكمية 
املرصوفــة «للمســتحقني يف جميــع األنظمة 
التأمينيــة» حتى نهاية شــهر ديســمرب املايض 
١٥٣٦٣ حالة، وشكلت حاالت الرصف ملعاشات 
الشيخوخة ما نســبته ٩ر٤١ باملائة من إجاميل 
حاالت املعاشات املرصوفة تلتها حاالت الرصف 
ملعاشــات الوفاة الناتجة عن ســبب غري مهني 
ومبــا نســبته ١ر٣٢ باملائــة من اإلجــاميل، ثم 
حاالت الرصف ملعاشــات العجــز الناتجة عن 
ســبب غــري مهني وشــكلت ما نســبته ٣ر١٩ 
باملائة  يف حني شكلت حاالت الرصف ملعاشات 
العجز املهني ومعاشات الوفاة املهنية ما نسبته 
٨ر٢ باملائــة  و٩ر٣ باملائــة عــىل التــوايل من 
إجاميل حاالت الرصف للمعاشات. وسجل عدد 
الحاالت التي رصفت لها منافع تأمينية بسبب 
إصابات العمل حتى نهاية ديسمرب املايض ٤٩٥ 
حالة، حيث شــكلت حاالت الحوادث املرورية 

منها ما نسبته ١ر٣١ باملائة.

مسقط - الرؤية

اختتمــت الســلطنة -ممثلة بالرشكة 
الُعامنية إلدارة املطارات- مشــاركتها 
الكويــت  معــرض  دورات  أوىل  يف 
للطريان ٢٠١٨، والتي ُعقدت باملطار 

األمريي مبطار الكويت الدويل.
واستعرضت الرشكة -خالل مشاركتها 
عىل مــدى ٤ أيام- تجربتهــا الرائدة 
والجهــود الكبــرية التــي تقــوم بها 
الجهات املعنية يف السلطنة إلحداث 
نقلة نوعية كبــرية يف قطاع املطارات 
يف الســلطنة، خصوصــا مــع اقرتاب 
افتتاح مطار مســقط الدويل الجديد 
أمــام الرحــالت املحليــة والدوليــة، 
بجانب ما شــهدته مطــارات صاللة 
وصحــار والدقم مــن منــو يف العام 

٢٠١٧، واألعــوام القريبــة املاضيــة؛ 
مــام جعلها تكتســب ســمعة عالية 
الرائدة  الوطنيــة  الــرشكات  كإحدى 
إقليميــاً وباعرتاف دويل، اســتطاعت 

اثبــات وجودها عاملياً يف هذا القطاع 
خالل فرتة وجيزة. وشــاركت الرشكة 
الُعامنيــة إلدارة املطارات يف املعرض 

بوفد رفيع من كفاءاتها الوطنية.

وتــأيت مشــاركة الرشكــة يف معــرض 
الكويت للطريان ٢٠١٨ تلبية للدعوة 
التي تلقتها السلطنة للمشاركة يف أول 
معرض طــريان من نوعه تســتضيفة 
الكويــت، انطالقــاً من إميــان قيادة 
الرشكة برضورة دعم جسور التواصل 
واإلخاء الراســخة مع األشقاء يف دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
يف مختلف املجــاالت، وكذلك ضمن 
خطط الرشكــة للتواجــد يف املحافل 
واملعارض الدولية إلســتعراض املكانة 
العالية التي وصلتها التجربة العامنية 
يف قطاع الطريان املدين، واالســتفادة 
مــن التجــارب العامليــة يف تطويــر 
املطــارات، وااللتقــاء مــع الرشكات 
الدولية للتعرف عن قرب عىل أحدث 

التطورات يف قطاع الطريان.

إزيك - الرؤية

اختتمــت الجمعية العامنية لــألوراق املالية 
فعاليات برنامج إعداد دليل إجراءات إدارات 
املراجعــة الداخلية، الذي نظمته خالل الفرتة 
مــن ١٥ إىل ١٨ يناير ٢٠١٨، برشاكة مع هيئة 
املحاســبة واملراجعة لدول مجلــس التعاون 
لــدول الخليج العربية، ملؤسســات القطاعني 

العام والخاص.
وشــمل ختام الربنامج حفل توزيع الشهادات 
التدريبيــة، برعايــة خالد بن جــامل الكايد 
الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، وبحضور أحمد 
بن سعيد كشوب رئيس مجلس ادارة الجمعية 
العامنيــة لألوراق املالية عضــو مجلس إدارة 
سوق مسقط لألوراق املالية، وأمين بن أحمد 
الشــنفري مدير عام الجمعية، كام حرض من 
اململكة العربية الســعودية ســعد بن محمد 
املهيزع مدير التدريب ممثل هيئة املحاســبة 

واملراجعة لدول مجلس التعاون.
وشــارك يف هــذه الربنامج عــدد من موظفي 

القطــاع العــام والخــاص من ســلطنة عامن 
ودولة الكويت الشــقيقة واململكــة العربية 
الســعودية، مبشــاركة من موظفــي مجلس 
الشــورى وصندوق تقاعد الحرس الســلطاين 
العــامين والبنــك املركــزي العــامين، ورشكة 
مســقط للمقاصة واإليداع، والرشكة الدولية 
لألوراق املالية، والصنــدوق الكويتي للتنمية 
االقتصاديــة العربيــة، وعــدد من ُمنتســبي 
رشكات التدقيــق واملحاســبة يف دول مجلس 

التعاون الخليجي.

وعىل هامش حفل الختام، قام راعي املناسبة 
بتوزيــع شــهادات التدريب عىل املشــاركني 
بالربامــج، معرًبا عــن أملــه يف أن تثمر تلك 
الربامج يف تبادل الخــربات العلمية والعملية، 
ــي مزيد من املعارف التي تؤدي لتطوير  وتلقِّ
أنظمة وأعامل املؤسســات يف القطاعني العام 
والخاص. وقــال: إن هذه الربامج تســتهدف 
تعزيز تبادل الخربات واإلمكانيات يف املجاالت 
املاليــة واالســتثامرية، خصوصــا يف مجاالت 
املراجعة واملحاســبة والتدقيــق وكبح جامح 

املخاطــر التــي مــن املمكن أن تتعــرض لها 
املؤسســات، كام تســهم يف النهــوض باملهن 

واألعامل، ورفع أداء مزاوليها؛ من 
املعايري واالتجاهات  تلقي  خالل 
بهــا دوليا،  املعمــول  الحديثــة 
وُيؤمــل خالل الفــرتة املقبلة أن 
يكــون هناك مزيد مــن الربامج 
تقدمها  املتخصصــة  التدريبيــة 
الجمعيــة واملؤسســات األخرى 
الكوادر  بتطويــر  ُتعنــى  التــي 
البرشية يف كافة مجاالت العمل 

يف القطاع املايل واالستثامري.
بينام أكد أحمد بن سعيد كشوب 
رئيــس مجلــس إدارة الجمعية 
العامنية لــألوراق املالية، حرص 
الجمعية العامنية لألوراق املالية 
عــىل تقديــم خدمــات متميزة 
العــام  القطاعــني  ملؤسســات 
والخــاص، واهتاممهــا بتقديــم 
الربامج التدريبية التي لها ارتباط 

مبجال األعامل املالية واالستثامرية، وتنظيمها، 
وســعيها لتقديم الربامج التي تسهم يف تقليل 

مخاطر املؤسســات؛ وذلك لتفــادي األخطاء 
والخسائر وتقليل الهدر والتكاليف.

3 آالف ترصيح إلكرتوين 
إلعفاء واردات املنشآت 

الصناعية الخليجية

حملة عىل «تويرت» 
للرتويج السياحي لوالية 
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مسقط - الرؤية

ُتوِّجت السلطنة -ممثلة يف املركز الوطني 
لإلحصــاء واملعلومــات- بجائــزة «التميز 
والقيادة العامليــة املكانية»، والتي حصل 
عليها برنامج البنيــة الوطنية للمعلومات 
الجغرافية  كأفضل الوسائل لتعزيز النمو 
االقتصــادي؛ حيــث متنح هــذه الجائزة 
للجهــات التي توظف أفضل السياســات 
والتقنيــات الحديثة عىل مســتوى العامل؛ 
املحليــة  املجتمعــات  خدمــة  بهــدف 

واملواطنني يف بلدانهم.
وتســلم الجائزة املهندس حسن بن علوي 
بن أحمد الغزايل مدير عام البنية الوطنية 
للمعلومــات الجغرافيــة باملركــز، خالل 
الحفل الذي أقيم مبناســبة ختام املنتدى 
 Geospatial) العاملــي للجغرافيا املكانية
يف  واملنعقــد   ،(World Forum٢٠١٨
مدينة حيدر آبــاد بجمهورية الهند خالل 
الفــرتة مــن ١٦ وحتى ١٩ ينايــر الجاري 

٢٠١٨م.
وحول الجائزة، قال سعادة الدكتور خليفة 
بــن عبدالله الــربواين الرئيــس التنفيذي 
للمركــز الوطنــي لإلحصــاء واملعلومات: 
متثل جائزة القيادة العاملية املكانية اعرتافاً 
دوليــاً باملســتوى املتقدم الــذي حققته 
الســلطنة يف مجــال قطــاع املعلومــات 
الجغرافيــة؛ حيث أولت الســلطنة عناية 
خاصــة بهذا القطــاع؛ إمياناً منهــا بالدور 
الحيوي الذي ميثلــه يف إنجاح أداء املهام 
املنوطة باملؤسسات الحكومية، السيام يف 
الجوانب التخطيطية. وأضاف سعادته  أن 
الســلطنة اعتمدت تقنية نظم املعلومات 
الجغرافيــة كأداة مــن ادوات  التخطيط 
العلمي ورسم سياسات استخدام األرايض، 
واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية التي 
تزخر بها الســلطنة، موضحاً سعادته أنه 

استجابة لهذه املبادرة، قامت العديد من 
املؤسسات الحكومية باالستثامر يف قطاع 
املعلومات الجغرافية وأنظمتها والبيانات 
املرتبطــة بها وصــور األقــامر الصناعية؛ 
األمر الذي أســهم يف توفــري البيئة املالمئة 
إلطالق مبادرة البنية الوطنية للمعلومات 
الجغرافيــة، مبيناً الربواين أن هذه املبادرة 
جاءت اتســاقا مــع املســتجدات التقنية 
العامليــة لخدمــة إســرتاتيجية التنويــع 
للســلطنة،  واالســتثامري  االقتصــادي 
ولتعزيــز قــدرات الجهــات الحكوميــة 
عىل تبــادل البيانات املكانيــة فيام بينها، 
إضافة لتحســني جودة الخدمات املكانية 
املؤسسية وزيادة العائد من االستثامرات 
الحكومية يف قطاع املعلومات بشكل عام 

واملعلومات املكانية خاصة.
وقال املهندس حســن بن علــوي الغزايل 
مديــر عام البنيــة الوطنيــة للمعلومات 
الوطنــي لإلحصــاء  الجغرافيــة باملركــز 
واملعلومات: إن املركــز يتوىل -وبالتعاون 
مــع الجهــات الحكومية- تنفيــذ مبادرة 
بناء وتطوير البنيــة الوطنية للمعلومات 
الجغرافيــة يف الســلطنة والعمــل عــىل 
التحــول  لربنامــج  الجغــرايف  التمكــني 

اإللكرتوين؛ ليشــمل كافــة الخدمات التي 
تقدمهــا الجهــات الحكوميــة للمواطنني 
واملقيمني والزائرين ورواد األعامل؛ ســواء 
الصغــرية  للمؤسســات  أو  املســتثمرين 
واملتوسطة، مضيفاً أن هذه املبادرة ُتعنى 
بالعمــل عىل تجهيــز مجموعة من األطر 
القانونيــة والترشيعيــة؛ مــن بينها األطر 
املتعلقة بالتعاون وميثاق االلتزام للجهات 
املشــاركة، وأطر  تعزيز وبنــاء الكفاءات 
والخربات املطلوبة، واإلطار التقني بهدف 
التهيئــة لالنتقال من خدمــات الحكومية 
اإللكرتونيــة إىل الخدمــات  الحكوميــة 

املكانية الذكية.
وبــنيَّ الغــزايل أن اإلســرتاتيجية الوطنية 
للمعلومــات الجغرافية التي أعدها املركز 
الوطنــي لإلحصاء واملعلومات، مبنية عىل 
رؤية ورسالة وعدد من األهداف واملبادئ 
الرئيســية التــي توجــه املرحلــة املقبلة 
للبنيــة الوطنية للمعلومــات الجغرافية، 
كام حددت الجهات اإلرشافية والتنفيذية 
واألدوار املناطة بكل جهة؛ حيث تم رسم 
خريطة طريق لتنفيذ املشــاريع املتصلة 
باإلســرتاتيجية من أجل تحقيق األهداف 
املرجوة. وأوضح الغزايل أن املركز الوطني 

لإلحصــاء واملعلومــات -ممثــال يف البنية 
الوطنيــة للمعلومــات الجغرافيــة- ينفذ 
حاليــاً مرشوع العنونة املوحد للســلطنة 
الذي يعترب من املشاريع املرتبطة مبرشوع 
التعداد اإللكرتوين العام للسكان واملساكن 

واملنشآت ٢٠٢٠م.
وقال سعود بن ســامل النوفيل مدير دائرة 
املعلومات املكانية باملركز الوطني لإلحصاء 
واملعلومــات: إن البنيــة تنفذ العديد من 
املبادرات من أجل خلق البنية األساســية 
الحديثة للبيانات املكانية الوطنية، والتي 
تعزز من اســتخدام املعلومات الجغرافية 
املكانية وتدعم أصحــاب األعامل وصناع 
الحكومــة  أهــداف  لتحقيــق  القــرار 
اإللكرتونية يف الســلطنة. وأوضح النوفيل 
أن البنيــة الوطنية للمعلومات الجغرافية 
قامــت بتصميم قاعدة بيانــات جغرافية 

وطنية ُيعتــد بها كمصدر رئييس للبيانات 
الجغرافيــة املكانية للســلطنة؛ وذلك من 
خالل بيئــة آمنة يتم تغذيتهــا وتحديثها 

من قبل املعنيني بهذه البيانات.
وأشــار النوفــيل إىل أن البنيــة الوطنيــة 
للمعلومــات الجغرافيــة أطلقــت معيار 
 ،(Metadata Stander) البيانات الدليلية
وعدد من السياســات؛ من بينها: سياســة 
ملكيــة البيانــات الجغرافيــة الوطنيــة، 
وسياســة تحديث بياناتها، وسياســة أمن 
ونرش هــذه البيانات، إضافة إىل سياســة 
البيانات الجغرافية املفتوحة؛ وذلك ضمن 
برنامج تطوير املعايري الوطنية الجغرافية.

وقال ماجد بن ســعيد البوسعيدي رئيس 
الوطنــي  املركــز  إن  العمليــات:  قســم 
لإلحصــاء واملعلومــات -ممثــال يف البنية 
قام  الجغرافيــة-  للمعلومــات  الوطنيــة 

بتطويــر البنيــة الربمجية املشــرتكة لبناء 
تطبيقات الهواتــف الذكية؛ بحيث تكون 
قابلة للتطوير ومتخصصة وتدعم منصات 
الربنامــج  هــذا  أن  موضحــاً  متعــددة. 
متوفــر لجميع الجهات الحكومية وشــبه 
الحكوميــة ذات العالقــة بالبنية الوطنية 
البوسعيدي  مبيناً  الجغرافية،  للمعلومات 
أن هــذا اإلطار يوفــر ٧٠٪ من الوظائف 
الحيويــة الالزمــة لتصميــم التطبيقــات 
املكانيــة للهواتف الذكيــة التي تحتاجها 

الجهات لدعم أعاملها.
ويضيف البوســعيدي أن البوابة املكانية 
للبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية توفر 
وســائل للبحث عن البيانــات والخدمات 
املكانيــة املتوفرة واملتاحــة لدى الجهات 
الحكومية املشــاركة بالبنية الوطنية، مع 
إمكانيــة عرض وتنزيــل البيانات املكانية 
التي تحتاجها هــذه الجهات وإىل جانب 

تنزيل البيانات املراد تبادلها فيام بينها.
ُيذكر أن برنامج البنية الوطنية للمعلومات 
الجغرافية يسمح للجهات املشاركة فيه يف 
إمكانيــة الوصول الفــوري إىل املعلومات 
لتحديثهــا ومواءمتها بناء عىل املواصفات 
وذلك  املعتمدة؛  والسياســات  واملقاييس 

لتسهيل مشاريع التحول اإللكرتوين.
لإلحصــاء  الوطنــي  املركــز  قــام  كــام 
واملعلومــات -ممثــال يف البنيــة الوطنية 
للمعلومات الجغرافية- بإطالق حزمة من 
تطبيقــات الهواتف الذكية كتطبيق بنيك، 
وتطبيق وقودي، وتطبيق جولة يف عامن، 
وذلك بهدف تقديم عــدد من الخدمات 
ملختلــف فئــات املجتمــع انطالقــاً من 
الحرص الذي يوليه املركز يف سبيل تقديم 
البيــان واملعلومة يف عدة قوالب متاشــياً 
مــع الطفرة التقنية الحديثة، وتســهم يف 
تعزيز املعرفة املقرونــة بالبعد املكاين يف 

السلطنة.

مسقط - الرؤية

التجــارة والصناعــة أن عــدد  أوضحــت وزارة 
شــهادات املنشأ الصادرة حســب اإلدارات خالل 
الربــع الثالث من العــام ٢٠١٧م، بلغت ١٠٣١٩ 
شــهادة، مقارنة بالفرتة ذاتها من ٢٠١٦م، والتي 
بلغ عددها ٨٨٩٢ شــهادة؛ حيث شهدت ارتفاعا 
بنســبة ١٦٫٠٪؛ وذلك يف كل من مسقط وصحار 
وعربي وصور وخصب والربميي وظفار والرستاق 

ودبا ونزوى.
وأشــارت دائرة اإلحصاء إىل أن عدد الشــهادات 
التي تم إصدارها خــالل الربع الثالث من ٢٠١٧ 
يف محافظة مســقط بلغ ٢٢٩٩ شــهادة، مرتفعة 
بنسبة ٤٫٨٪ عن الفرتة ذاتها من ٢٠١٦م، كام تم 
إصدار ٤٣٧٥ شــهادة يف صحــار، مقارنة بـ٣٦٣٠ 
شــهادة تم إصدارها يف ٢٠١٦م، كــام تم إصدار 
٦٧٢ شــهادة يف عــربي مســجلة ارتفاع بنســبة 
٥٢٫٠٪ عن العام الفائت؛ حيث يعود ذلك لزيادة 
عدد الشحنات املرصحة لرشكة دليل للغاز من ٤ 
شحنات يف اليوم إىل ٨ شحنات، كام تم إصدار ١٦ 
شهادة يف صور، وإصدار ٤٨ شهادة منشأ يف إدارة 
خصــب، مقارنة بـــ١٥ شــهادات كانت يف نفس 

الفرتة من ٢٠١٦م، كام ســجلت شــهادات املنشأ 
يف الربميي ارتفاعا بنسبة ١٧٫٧٪ من خالل إصدار 
٣٨٦ شــهادة، مقارنة بـ٣٢٨ شــهادة تم إصدارها 
يف نفــس الفــرتة مــن العــام ٢٠١٦م، وإصــدار 
١٥٨٤ شــهادة يف ظفار مسجلة نسبة تغري بلغت 
١١٫٣٪ عــن العام ٢٠١٦م، وإصدار ٧٦٥ شــهادة 

يف الرســتاق مقارنة بـ٥٥٨ شــهادة تــم إصدارها 
يف نفس الفــرتة من ٢٠١٦م، كام تــم إصدار ٦٧ 
شــهادة يف إدارة التجارة والصناعة بدبا، وإصدار 

١٠٧ شهادات يف نزوى.
وأكــدت وزارة التجــارة والصناعــة أن تحويــل 
خدمتي تصاريح االســترياد والتصديــر إلكرتونيا 

جاء بهدف التســهيل عىل املؤسسات والرشكات 
يف إنجاز معامالتهــم إلكرتونيا، واختصارا للوقت 

والجهد، دون الحاجة للحضور إىل الوزارة.
ونوهــت الــوزارة بأنــه يجب عىل املؤسســة أو 
الرشكة الراغبة يف الحصول عىل تصاريح االسترياد 
أو التصدير الدخــول إىل املوقع اإللكرتوين لنظام 
عــرب  أو   ،(www.customs.gov.om) «بيــان“ 
تطبيــق الهواتــف الذكية «بيان»، ثم التســجيل 
والدخول عىل خدمة االسترياد أو التصدير وتعبئة 
البيانــات املطلوبة؛ مثل: (نــوع املواد وعددها)، 
بعدهــا يتم إرفاق رســالة طلــب موجهة لوزارة 
التجارة والصناعة. بعــد ذلك، تتم املوافقة عليها 
إلكرتونيــا مــن قبل املختصــني بدائرة الشــؤون 
التجارية أو باملديريات واإلدارات التابعة للوزارة 

باملحافظات.
الــرشكات  والصناعــة  التجــارة  وزارة  ودعــت 
واملؤسســات إىل االلتــزام بالــرشوط والضوابط 
لــيك يتم إنجــاز املعامالت بكل بســهولة ويرس، 
واســتخدام الخدمــات اإللكرتونيــة واســتخراج 
تصاريــح االســترياد والتصدير من خــالل املوقع 
اإللكــرتوين لنظــام «بيــان» أو عــرب التطبيــق 

اإللكرتوين «بيان“.

مسقط - الرؤية 

أعلنت مناء القابضــة -اململوكة من قبل 
الحكومــة، والتي تنــدرج تحت مظلتها 
مجموعة رشكات تعمل يف مجاالت توليد 
ونقــل وتوزيع وتزويــد الكهرباء ورشاء 
الكهرباء واملياه يف السلطنة- عن قيامها 
بتعيني رشكات استشــارية ملســاندتها يف 
عمليــة تخصيص بعض رشكات مجموعة 
مناء؛ وذلك بناًء عىل توجيهات الحكومة 

الرشيدة.
ويأيت هذا التعيني تنفيذا للقرار الوزاري 
 ١٩ يف  الصــادر   (٢٠١٧/١٣٧٧) رقــم 
ديســمرب ٢٠١٧ من معــايل درويش بن 
إســامعيل البلــويش الوزيــر املســؤول 
عــن الشــؤون املاليــة واملــرشف عــىل 
الهيئة العامة للكهرباء واملياه بتشــكيل 
لجنــة مؤقتة لــإلرشاف عــىل تخصيص 
بعــض الــرشكات الحكوميــة العاملة يف 

قطــاع الكهرباء. وتضم قامئــة الرشكات 
املســتهدفة بعمليــة التخصيص كالٍّ من: 
رشكة مسقط لتوزيع الكهرباء ش.م.ع.م، 
ورشكة كهرباء مجــان ش.م.ع.م، ورشكة 
كهربــاء مــزون ش.م.ع.م، ورشكة ظفار 
للطاقة ش.م.ع.م، والرشكة العامنية لنقل 
الكهرباء ش.م.ع.م. وتقود الرشكات التي 
تم تعيينها لتقديم الخدمات االستشارية 
لعمليــة التخصيــص كالٍّ مــن: الرشكــة 
العاملية «لندن أيكونوميكس املحدودة» 
والتــي يقع مقرهــا يف اململكة املتحدة، 
والرشكة العاملية «الزارد فريريس ساس» 
التي يقع مقرها يف فرنسا؛ حيث ستقدم 
االستشــارات  أيكونوميكــس»  «لنــدن 
االقتصادية فيام ســتقدم «رشكة الزارد» 
االستشــارات املاليــة، إضافــة إىل قيــام 
خمــس رشكات أخــرى بتقديم خدمات 
استشــارية يف املجــاالت األخــرى ضمن 

عملية التخصيص.
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أطلــق اإلعالمي محمد بن عيــىس البلويش 
وســام جديدا يهتم بالقطاع السياحي لوالية 
صــور، تحــت مســمى #مرحبابكم_فصور، 
وقال يف أول تغريدة لتدشني الوسم: «نسعد 
اليوم بإطالق الوســم العامين #مرحبابكم_

فصور؛ لرصد املشــاهد الســياحية والرتاثية 
والتاريخية واملواقع األثرية التي تشــتهر بها 
والية صور العفية، واملشاركة بها عرب الوسم، 
لتصــل إىل ربوع عــامن الحبيبــة والخليج 
والعام»، داعيا الجميع إىل «دعم هذا الوسم 
لخدمة وتنشيط القطاع السياحي بالعفية».

ويضيف البلويش: ســعينا مــن خالل إطالق 
هذه املبادرة اإلعالميــة واملجتمعية لخدمة 
وتنشــيط الحركة الســياحية بواليــة صور، 
ورصد أبــرز املواقع األثرية والتي يرتاد إليها 
الســياح؛ فوالية صور موقع ســياحي فريد 
من نوعــة وتتنوع فيه املنتجات من التاريخ 
واملــكان وثراء الفكر اإلنســاين. وأشــار إىل 
أن املبادرة املجتمعية يشــارك فيها الجميع 
مبواد كتابيــة وصور ومقاطــع مرئية تخص 
الجانب الســياحي، وأيضا العادات والتقاليد 
والفنون واللهجــة الصورية واملالبس، وأبرز 
النزل السياحية واملطاعم...وغريها من املواد 

التي نرثي بها مكتبة تويرت عن الســياحة يف 
والية صور. من جانبه، قال اإلعالمي عبدالله 
بن محمد باعلــوي يف أوىل التغريدات التي 
انطلقت بعد تدشــني الوسم: «نبارك ألهايل 
والية صور إطالق وسم #مرحبابكم_فصور، 
الذي يعنى برصد ومتابعة وتنســيط الحركة 
السياحية»، ودعا الجميع «للمشاركة وإثراء 
الوســم باملادة والصورة املناســبة التي تربز 
مكانة العفية، واملواقع التاريخية والسياحية 

املشهورة بها».
وتفاعــل عــدد مــن املغرديــن مع وســم 
#مرحبابكم_فصــور من خــالل نرش الصور 
واملقاطع املرئية، ممزوجة بعبارات تتحدث 

عن املكان الســياحي؛ حيث كتب املهندس 
أســعد الخنجري يف تغريدة له: «والية صور 
جميلة مبكنوناتها السياحية، وثرية بالتاريخ 
واملواقــع األثرية القدمية جــدا، إضافة لكرم 
أهلهــا الطيبــني، لقد زرت الواليــة أكرث من 
مــرة، وأعتقــد أن مبادرتكم بإطالق وســم 
#مرحبابكم_فصور سيســاعد عشــاق صور 
أنهم يزوروا جميع املواقع.. شكرا ملن أطلق 

هذا الوسم الوطني الجميل».
وكتبــت إحدى املغــردات تعليقا عىل بعض 
التغريــدات الخاصة بطريقة كتابة الوســم، 
قائال: «الهاشــتاق مكتوب باللهجة الصورية 

ليل مستغرب».

مسقط - العامنية  

سجل عدد املسافرين عرب مطاري مسقط الدويل 
وصاللة ارتفاعا بنهاية العام ٢٠١٧، بلغت نسبته 
٧ر١٦ باملائــة و٢٧ باملائــة عىل التــوايل، مقارنة 
بنهاية العام ٢٠١٦؛ ليبلغ مجموع من سافروا عرب 

املطارين ١٥ مليونا و٥٦٢ ألفا و٨٨٦ مسافرا.
وبحســب النرشة اإلحصائية الصــادرة عن املركز 
الوطنــي لإلحصــاء واملعلومــات، ارتفــع عــدد 
املســافرين عرب مطار مســقط الدويل مبن فيهم 
املحولــون و»الرتانزيــت»، ليبلــغ بنهاية شــهر 
ديسمرب املايض ١٤ مليونا و٣٤ ألفا و٨٦٥ مسافرا، 
مقارنــة مــع ١٢ مليونا و٣١ ألفا و٤٩٦ مســافرا 
بنهاية ديســمرب ٢٠١٦، فيام بلــغ عدد الرحالت 
١١٤ ألفــا و٢٥٨ رحلــة بنهاية ديســمرب ٢٠١٧، 
مقارنــة مــع ١٠٣ آالف و٣٢٦ رحلــة بنهاية عام 

٢٠١٦ وبنسبة ارتفاع بلغت ٦ر١٠ باملائة.
وبلغ عــدد الرحالت الدولية عرب مطار مســقط 
الدويل بنهاية ديســمرب املــايض ١٠٢ ألف و١٤٨ 
رحلة، مقارنة مع ٩٣ ألفا و٨٢٢ رحلة بنهاية عام 
٢٠١٦، بارتفاع نسبته ٩ر٨ باملائة، وسافر عىل منت 
هذه الرحالت ١٢ مليونا و٨٢٤ ألفا و٢٩٤ مسافرا 

بارتفاع نسبته ٥ر١٦ باملائة.
وأشــارت النــرشة االحصائيــة إىل أن الرحــالت 
الداخلية عرب مطار مسقط سجلت ارتفاعا نسبته 

٤ر٢٧ باملائــة ليبلغ عددها ١٢ ألفا و١١٠ رحالت 
بنهاية ديســمرب ٢٠١٧، مقارنة مع ٩ آالف و٥٠٤ 
رحالت بنهاية ديســمرب ٢٠١٦، ســافر عىل متنها 
مليــون و٢١٠ آالف و٥٧١ مســافرا، مقارنــة مع 
مليون و٢٣ ألفا و١٨٤ مســافرا عىل منت الرحالت 
الداخلية بنهاية عام ٢٠١٦، بارتفاع نسبته ٣ر١٨ 
باملائــة. وأوضحت النــرشة أن عدد املســافرين 
عرب مطار صاللة بلغ بنهاية شــهر ديسمرب ٢٠١٧ 
مليونا و٥٢٨ ألفا و٢١ مسافرا، مقارنة مع مليون 
و١٩٨ ألفا و٥٩٦ مســافرا بنهاية عام ٢٠١٦، فيام 
بلــغ عدد الرحــالت ١٤ ألفــا و٤٤٤ رحلة بنهاية 
٢٠١٧، مقارنــة مــع ١٠ آالف و١٤٨ رحلة بنهاية 

٢٠١٦، وبنســبة ارتفاع بلغت ٣ر٤٢ باملائة. وبلغ 
عدد الرحــالت الدولية عرب مطــار صاللة بنهاية 
ديســمرب املايض ٥ آالف و٦١١ رحلة، سافر عربها 
٥٧٩ ألفا و٤١ مســافرًا، مقارنة مع ٤ آالف و٤٧٤ 
رحلة دولية بنهاية عام ٢٠١٦، ســافر عربها ٤٣١ 
ألفا و٢٧١ مســافرا، بزيادة يف الرحالت نســبتها 
٤ر٢٥ باملائــة. وبلغ عــدد الرحالت الداخلية عرب 
مطــار صاللة ٨ آالف و٨٣٣ رحلــة بنهاية ٢٠١٧، 
سافر عربها ٩٤٨ ألفا و٩٨٠ مسافرا، مقارنة مع ٥ 
آالف و٦٧٤ رحلة بنهاية عام ٢٠١٦، ســافر عربها 
٧٦٧ ألفا و٣٢٥ مسافرا، بنسبة ارتفاع يف الرحالت 

بلغت ٧ر٥٥ باملائة.
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(10319) عدد شهادات المنشأ التي تم اصدارها 
خالل الربع الثالث من العام ٢٠١٧

شهادة منشأ في مسقط

اصدار

4375
شهادة منشأ في صحار

اصدار

672
شهادة منشأ في عبري

اصدار

16
شهادة منشأ في صور

اصدار

48
شهادة منشأ في خصب

اصدار

386
شهادة منشأ في البريمي

اصدار

1584
شهادة منشأ في ظفار

اصدار

765
شهادة منشأ في الرستاق

اصدار

67
شهادة منشأ في دبا

اصدار

107
شهادة منشأ في نزوى

اصدار

ماجد البوسعيدي د.خليفة الربواين



03 اقتصاد األحد ٣ من جامدى األوىل ١٤٣٩هـ  املوافق ٢١ يناير  ٢٠١٨م - العدد رقم ٢٢٩٠

الرؤية - أحمد الجهوري

قال أحدث تقارير صادر من منظمة العمل 
الدوليــة إّن اآلفــاق االقتصاديــة آخذة يف 
التحّسن، عىل الرغم من أّنها ال تزال مرهونة 
إىل درجــة كبــرية باإلصالحــات الهيكلية يف 
دول مجلس التعــاون الخليجي وبالتوترات 

الجيوسياسية الدامئة يف املنطقة بأرسها.
ومن املتوقع أن يتحّســن النمو االقتصادي 
يف الــدول العربية ليصــل إىل ٢٫٣ باملئة يف 
عــام ٢٠١٨، بعــد أن كان ٠٫١ باملئة يف عام 
٢٠١٧، وأن يحافــظ عىل هذا املســتوى يف 
عــام ٢٠١٩. وتعزى التحســينات املتوقعة 
إىل االنتعــاش االقتصــادي يف بلدان مجلس 
التعــاون الخليجي، حيــث ُيتوقع أن يرتفع 
الناتج املحيل اإلجاميل بنســبة ٢٫٢ باملئة يف 
عــام ٢٠١٨، بعــد أن كان ٠٫٥ باملئة يف عام 
٢٠١٧، بســبب ازدياد نشاط القطاعات غري 
النفطّية واســتمرار التوّسع يف املوازنات. مع 
ذلك، ورغم عدم اليقني يف توقعات أســعار 
النفط، فــإّن مخاطر الهبوط الكبري ما زالت 

قامئة نتيجة تفاقم التوترات الجيوسياســية 
يف دول عــدة يف املنطقــة. ويف الدول خارج 
مجلس التعاون الخليجي، ال تزال الشــواغل 
الجيوسياســية طويلــة األمــد، ويف بعــض 
الحاالت النزاعات املســلحة النشطة، تكبح 
النشــاط االقتصادي: ُيتوقع أن يراوح معدل 
منو الناتج املحيل اإلجاميل عند ٢ باملئة فوق 

التوقعات.
وأوضــح التقريــر أّن من املتوقــع أن تظل 
ظروف ســوق العمل مستقرة نسبياً؛ حيث 
يتوقــع انخفاض معــدل البطالة يف املنطقة 
انخفاضاً طفيفاً إىل ٨٫٥ باملئة يف عام ٢٠١٨، 
وأن يتجــه نحو االرتفاع مــرة أخرى يف عام 
٢٠١٩. ونتيجة لذلك، سيصبح قرابة ٥ ماليني 
شخص يف املنطقة عاطلني عن العمل يف عام 
٢٠١٨، تشــكل النســاء ثلثهم، رغم أنهّن ال 
ميثلن ســوى ١٦ باملئة من القــوة العاملة. 
ويف الواقع، ال تزال هناك تفاوتات كبرية بني 
الجنسني يف الدول العربية؛ حيث بلغ معدل 
البطالة بني النساء ١٦٫٧ باملئة يف عام ٢٠١٧، 
أي ضعفه بني الرجــال، يف حني بقي معدل 

مشــاركتهن يف ســوق العمل ١٨٫٨ باملئة يف 
عــام ٢٠١٧، أي أقل مبقدار ٣٠ نقطة مئوية 
من املتوســط العاملي. غــري أّن هناك بعض 
الدالئــل املعتدلة عىل تحســن آفاق عمل 
املــرأة؛ إذ ُيتوقــع أن يصــل معــدل بطالة 
اإلناث إىل ١٦ باملئة يف عام ٢٠١٨، وهو أدىن 

معــدل منذ عام ٢٠٠٠. ويف الوقت نفســه، 
ال يزال الشــباب يف ســوق العمل يواجهون 
ظروفاً أســوأ بكثــري من ظــروف البالغني. 
وبالتحديــد، أدى تباطؤ النمــو االقتصادي 
مؤخــراً إىل زيادة تدهور آفاق ســوق عمل 
الشــباب: تشــري التقديــرات إىل أن معدل 

بطالة الشــباب ارتفع منذ عــام ٢٠١٥ أكرث 
من نقطتني مئويتــني ليصل إىل ٢٥٫٦ باملئة 
يف عام ٢٠١٧، وهو ثاين أعىل معدل يف العامل 

بعد شامل أفريقيا.
ويعرف معدل العاملة الضعيفة بأّنه نســبة 
العاملــني لحســابهم الخــاص والعاملني يف 
األرسة املســاهمني يف العاملة الكلية. ويشري 
معــدال الفقر املعتــدل والفقــر املدقع يف 
العمل إىل نسبة العامل الذين يعيشون عىل 
دخل أو استهالك للفرد الواحد ما بني ١٫٩٠ 
دوالر و٣٫١٠ دوالر يف اليــوم (تعادل القوة 
الرشائيــة) وأقــل مــن ١٫٩٠ دوالر يف اليوم 
(تعادل القوة الرشائية) عىل التوايل. ويشــري 
إجاميل دول مجلس التعــاون الخليجي إىل 
أعضــاء املجلــس وهم البحريــن والكويت 
وعامن وقطر واململكة العربية الســعودية 
واإلمــارات العربية املتحدة. وتشــري الدول 
غري الخليجيــة إىل العــراق واألردن ولبنان 

واألرايض الفلسطينية املحتلة واليمن.
ويرجح أن تكون نســبة العاملني يف وظائف 
مهددة يف الدول غري الخليجية قد زادت يف 

عام ٢٠١٧ للســنة الثالثة عىل التوايل لتصل 
إىل ٣٤٫٤ باملئة من إجاميل العاملة. ونتيجة 
لذلــك، تظل املخاوف ملحــة حيال العاملة 
الفقرية يف تلك الدول. فالتقديرات تشري إىل 
أّن أكرث من ١٤ باملئة من العامل يعيشــون 
يف فقــر مدقــع (أي بأقل مــن ١٫٩٠ دوالر 
يف اليــوم) و٣١٫٤ باملئة يعانــون من الفقر 
املعتــدل (أي ١٫٩٠ – ٣٫١٠ دوالر يف اليوم). 
وعوماً، يقدر أن أكــرث من ٤٥ باملئة (أو ١١ 
مليون) من العاملني يف الدول غري الخليجية 
يعيشــون يف فقر مدقــع أو معتدل يف عام 
٢٠١٧، بينــام كانت النســبة ٤٣٫٤ باملئة يف 
عــام ٢٠١٦ و٣٣٫٧ باملئة يف عام ٢٠١٠. ويف 
دول مجلس التعاون الخليجي، يتم القضاء 
عىل الفقر املدقع تقريباً، عىل الرغم من أّن 
حوايل ٢ باملئة من السكان العاملني ما زالوا 
يعيشــون يف فقر معتدل. كــام أّن معدالت 
العاملــة الضعيفــة يف دول مجلس التعاون 
الخليجــي متدنية أيضاً، ولكن ال تزال هناك 
مخــاوف حيال ظروف العمل الســيئة لغري 

املواطنني.

وخالل اللقــاء، قال معايل الشــيخ عبدالله 
بــن نــارص البكري وزيــر القــوى العاملة، 
إن وزارة القــوى العاملــة عقــدت لقاءات 
تنسيقية مشرتكvة مع عدد من القطاعات 
االقتصاديــة املســتهدفة للتوظيف بحضور 
أصحاب املعايل الوزراء املســؤولني عن تلك 
القطاعات، وذلك ابتداء من تاريخ ٨ نوفمرب 
٢٠١٧ إىل ١٦ نوفمــرب ٢٠١٧م، وتم االتفاق 
عىل آليات عمل محددة لتوفري فرص العمل 
املطلوبة، كام تم تشــكيل الفرق الفنية من 
الجهــات الحكوميــة املعنيــة لتعمل عىل 
استيفاء الفرص بالقطاعات. وأوضح أنه تم 
التعاقد مع مكاتب خدمات تشغيل خاصة 
(كمرشوع تجريبي) لتتوىل جزءا من عملية 
ترشــيح الباحثــني عن عمل وهــي مكتب 
تارجت ومكتب مجيد، مشــريا إىل أّن وزارة 
القوى العاملة استمرت يف إجراءات ترشيح 
وتشــغيل الباحثني عن عمل يف القطاعات 
التــزام  ومتابعــة  املختلفــة،  االقتصاديــة 

مؤسسات القطاع الخاص بخطط التعمني.
وأوضح معايل الشــيخ وزير القوى العاملة 
أّن الــوزارة وفرت بعــض الوظائف املؤقتة 
املرتبطــة باألحداث الجاريــة كاملهرجانات 
واملؤمترات، كام أشار إىل أّن الخط الساخن 
بالوزارة يتلقى أســبوعيا مــا يقارب ٢٠٠٠ 
اتصــال يتــم الــرد عليهــا من قبــل فريق 
متخصص عىل مدار الساعة. وأكد أّن الوزارة 
ال ميكنها أن تفــرض عىل القطاع الخاص أو 
تشــرتط عليه دفــع رواتب معينــة وعالية 
الكلفة ملن يتم توظيفهم، وإمنا وضع السوق 
وقدرات املؤسســات هو الذي يفرض ذلك. 
وشــدد معاليه عىل أّن هنــاك فرق تفتيش 
متخصصة للتفتيش عــىل الرشكات ملتابعة 
إجراءات تعيني الباحثني عن عمل؛ حيث إّن 
ظاهرة صعوبة التوظيف والبحث عن عمل 
عامليــة، وعامن ليســت مبعزل عــن العامل، 
وتحــاول إيجــاد الحلول لذلك. وأشــار إىل 
أّن هنــاك آليات عمل تتبع يف حالة ترسيح 
الرشكة ذات العقود املؤقتة، لعاملها، وذلك 
بهدف تأمني فرص عمــل بديلة، مؤكدا أّنه 
من الصعب تطبيق نظام التوظيف املبارش 
ألّنه من حق صاحب العمل اختيار الكوادر 

التي تناســبه للعمل يف مؤسســته. وبنّي أّن 
فرص العمل ليســت من اختصــاص وزارة 
القــوى العاملة فقط، بل يجب أن تتكاتف 
فيهــا مختلف الجهــات املعنيــة، ويوفرها 
االقتصاد ومتطلبات املرحلة، مشــريا إىل أن 
الوزارة مستمرة يف برنامج توظيف الباحثني 

عن عمل.
إحصاءات التوظيف

وأوضــح معايل وزير القوى العاملة أّن عدد 
من تــم توظيفهم بالقطــاع الخاص خالل 
الفرتة مــن ١٠-١٥ يناير الجاري بلغ ٢٠٩٧ 
مواطًنــا ومواطنــة، وبذلــك يصبح إجاميل 
املعينــني بالقطاع الخاص منــذ بدء برنامج 
التوظيــف وحتــى ١٥ ينايــر ٢٠١٨ حوايل 
٦٢٢٣ مواطنا ومواطنة حســب املستويات 
التعليميــة والنــوع. وبــنّي أّن إجاميل عدد 
الذكور ممن تــّم تعيينهم بلغ حوايل ٤١٦٥ 
مواطًنــا، وبلغ إجاميل عــدد اإلناث حوايل 
٢٠٥٨ مواطنــة، منهــم ٣١٤٤ مــن حملة 
الشــهادات أقل من دبلــوم التعليم العام، 
حيــث بلغ عدد الذكور ممــن تّم تعيينهم 
حــوايل ٣٤١٦ مواطنــا، وبلغ عــدد اإلناث 
حوايل ٧٢٨ مواطنة أي بنسبة ٥٠٫٥ يف املئة، 
و٢٠٧٠ مــن حملــة دبلوم التعليــم العام، 
حيــث بلغ عدد الذكور ممــن تّم تعيينهم 
حــوايل ١١٣٦ مواطًنــا، وبلغ عــدد اإلناث 
حوايل ٩٣٤ مواطنة أي بنســبة ٣٣ يف املئة، 

فيــام بلغ عدد املعينني مــن حملة الدبلوم 
الجامعي فأعىل ١٠٠٩ مواطنني ومواطنات، 

وبلغ عدد الذكــور ممن تم تعيينهم حوايل 
٦١٣ مواطنــا، وبلغ عدد اإلناث حوايل ٣٩٦ 
مواطنة أي بنســبة ١٦٫٥ يف املئة مشريا إىل 
أّن العمل متواصل لتوفري الفرص للمواطنني 
وهنــاك خطوات وإجراءات ســتتخذ خالل 

املرحلة القادمة لدعم برنامج التوظيف.
وأوضــح معــايل وزيــر القــوى العاملة أن 
أعــداد القــوى العاملة الوطنيــة والوافدة 
وعدد املنشآت- حســب درجة املنشأ- بلغ 
يف املنشــآت العاملية واملمتازة واالستشارية 
واألوىل حــوايل ١,٠٦٧,٥٧٨ عامــال حتــى 
نوفمرب ٢٠١٧، وبلغ عدد املنشــآت ٢٩٤١٦ 
منشــأة، وســجل إجــاميل القــوى العاملة 
الوطنية منهــم ٢٢٤,٧٧١ مواطنا ومواطنة، 
يف حــني يصل عدد القــوى العاملة الوافدة 
٨٤٢,٨٠٧ وافدين ووافدات، بنســبة تعمني 

بلغت ٢١,١ يف املئة.
وأشــار البكري إىل أّن توزيع القوى العاملة 
الوطنية والوافدة وعدد املنشــآت حســب 
درجــة املنشــأة يشــري إىل أن إجاميل عدد 
القوى العاملة الوطنية والوافدة يف املنشآت 
من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة واملهن 
األخــرى حتــى نوفمــرب ٢٠١٧ يبلغ حوايل 
١,٩٣٦,٠٦٤ عامــال وعاملــة، وبلــغ عــدد 

املنشــآت حــوايل ٢٠١,٤٤٠ منشــأة، فيام 
وصــل عدد القوى العاملة الوطنية يف هذه 
املنشــآت إىل ٢٣٢,٩٢٧ مواطنــا ومواطنة، 
أّمــا إجاميل القــوى العاملــة الوافدة فبلغ 
١,٧٠٣,١٣٧ وافــدا ووافدة، بنســبة تعمني 

بلغت ١٢ يف املئة.
تنظيم سوق العمل

وأوضح معــايل وزير القوى العاملة أّنه يتم 
تنظيم سوق العمل يف القطاع الخاص وفقا 
لعــدد من آليات تنظيم ســوق العمل؛ من 
خالل تشــكيل اللجــان القطاعية للتعمني، 
وبنــك فــرص العمــل الشــاغرة يف القطاع 
الخــاص، والعمــل عــىل زيــادة الطاقــة 
واملهنــي،  التقنــي  للتعليــم  االســتيعابية 
وإيقــاف بعض األنشــطة واملهــن ليقترص 
العمــل فيها عىل القوى العاملــة الوطنية، 
بجانب تنظيم عالقــات العمل بني الرشكاء 
االجتامعيــني (أصحاب األعــامل والعامل)، 
والعمــل عىل تنظيم تفتيش للعمل ســواء 
شــامل أو مشــرتك أو تخصيص أو حمالت 
تفتيــش، إىل جانــب تفعيل لجنــة الحوار 
االجتامعــي مع الحكومة وأصحاب األعامل 

والعامل.
وحــول اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا 

الســتقطاب القوى العاملة العامنية للعمل 
يف القطــاع الخــاص، أوضــح معــايل وزير 
القوى العاملــة أّنها تتمثل يف تطوير برامج 
تفتيش العمــل، وزيادة الحد األدىن لألجور 
وفقــا للحــد األدىن من املهــارات إىل ٣٢٥ 
رياال عامنيــا يف الشــهر، إىل جانب توحيد 
اإلجازات األســبوعية والرسمية للعاملني يف 
القطاعني العام والخاص، والعالوة الدورية 
الســنوية بحيث ال تقل عن ٣٪ من الراتب 
األســايس، عــالوة عىل عرض فــرص العمل 
املتوفــرة يف الرشكات الرئيســية (الدرجات 
االوىل فأعىل) عــىل الباحثني عن عمل، إىل 
جانب التحول اإللكــرتوين، وتفعيل الحوار 
االجتامعــي لتحقيــق التوافق بــني أطراف 
اإلنتاج لتنظيم ســوق العمــل (الحكومة- 
وتطويــر  العمــل)،  األعــامل-  أصحــاب 
منظومــة التشــغيل اإللكــرتوين، ومرشوع 
مراجعــة وتحديث قانون العمــل وبرامج 
التدريــب والتأهيل متمثلــة يف (الصندوق 
الوطني للتدريب)، إىل جانب تحسني مزايا 
للمواطنني  والسامح  االجتامعية،  التأمينات 
العاملــني بالقطــاع الخــاص بالتنافس عىل 
الوظائــف الحكوميــة وتطويــر منظومتي 

التعليم التقني والتدريب املهني.

متابعات

2000

عقــدت وزارة القــوى العاملة يــوم الخميس املــايض لقاًء مع عدد مــن الصحفيني 
واإلعالميــني، للتعريف بجهود الــوزارة فيام يخص برنامج التوظيــف «معا نعمل»، 
والــذي يأيت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء املوقر بتوفــري ٢٥ ألف فرصة عمل للباحثني 

عنها.
واســتهدف اللقاء اســتعراض أبرز الخطــوات املتخذة لتنفيذ الربنامــج، بالتوازي مع 
توظيف الباحثني عن عامل. وحرض اللقاء معايل الشيخ عبدالله بن نارص البكري وزير 
القوى العاملة، ومعايل الدكتور عبداملنعم بن منصور الحسني وزير اإلعالم، إىل جانب 
ســعادة حمد بن خميس العامري وكيل القوى العاملة لشؤون العمل، واُملكرّم حاتم 
بــن حمد الطايئ عضــو مجلس الدولة ورئيس تحرير جريــدة الرؤية، وعوض باقوير 
رئيــس جمعية الصحفيني العامنية، وممثلني لألمانة العامة ملجلس الوزراء، ورؤســاء 

اإلقسام االقتصادية بالصحف، وعدد من الكتاب والصحفيني.
وبدأ اللقاء بجولة يف أرجاء الوزارة، قام خاللها سعادة حمد بن خميس العامري وكيل 
القوى العاملة لشــؤون العمل بتعريف اإلعالميني عىل مراحل ومستجدات التشغيل، 
وآليــات اســتخدام التقنيات الحديثة يف ترسيع عمليات التوظيف، وقاعة التشــغيل 
التــي يتــم فيها لقاء الرشكات الخاصة باملرشــحني للتوظيف مــن الباحثني عن عمل 

وإجراء املقابالت، واستقبال الطلبات.

الرؤي- فايزة الكلبانية
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مسقط - الرؤية

بلــغ عــدد املعامــالت الصناعيــة التي تم 
تخليصهــا عرب نظــام «بيان»، خــالل العام 
املايض، ٣ آالف و٣١٦ ترصيحا لدول مجلس 
التعــاون لــدول الخليج العربيــة للحصول 
عىل إعفاء من واردات املنشــآت الصناعية، 
مقارنــة مــع ٣ آالف و١٦٥ ترصيحــا خالل 

العام ٢٠١٦.
وبلغ عــدد طلبات اإلعفــاء الجمريك خالل 
العــام املــايض ٢٥٤ طلب إعفــاء لواردات 
املعدات وقطع الغيار واملواد الخام األولية، 
مقارنــة بـ٢٠٦ طلبات يف العام ٢٠١٦م، كام 

تم إصدار ١٣٢ قــرارا وزاريا خاصا باإلعفاء 
الجمريك صــادرا مــن وزارة املالية يف العام 
٢٠١٧م، مقارنة بـــ٥٣ قرارا يف العام ٢٠١٦. 
وقال املهندس محمد بن ســعيد املحروقي 
رئيس قســم اإلعفــاءات باملديريــة العامة 
للصناعــة بــوزارة التجــارة والصناعــة: إن 
االرتفاع يف أعداد تصاريح اإلعفاءات وطلبات 
اإلعفاء الجمريك ُيعزى إىل توجه املستثمرين 
للخدمــات اإللكرتونية التي تقدمها كل من 
البوابة اإللكرتونية «استثمر بسهولة» ونظام 
«بيان». وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة 
تســعى من خالل تقديم خدماتها إلكرتونيا 
إىل تسهيل وانســياب حركة السلع الصادرة 

والــواردة من وإىل الســلطنة، والتقليل من 
تكلفة عمليات االسترياد والتصدير، وتعزيز 
عالقة الرشاكة بني الجامرك وفئات املجتمع 
التجاري املختلفة، إضافة لتشجيع االستثامر 
املحيل واألجنبي واستقطاب رؤوس األموال. 
وأشــار إىل أن تقديــم الخدمــات إلكرتونيا 
من شــأنه تعزيز مكانة الســلطنة عامليا يف 
مجال التجارة عرب الحدود حسب املقاييس 
اإلجراءات  وتوحيــد  العامليــة  واملــؤرشات 
والعدالــة واملســاواة يف التعامــل، وتوفــري 
الجهد والوقــت واملال للمجتمــع التجاري 
وزيــادة اإليــرادات الجمركيــة، والحد من 
الغــش التجــاري، وتوفــري إحصائيات عن 

التجــارة الدوليــة لوضع الخطــط التنموية 
التجاري  امليــزان  واحتســاب  واالقتصادية، 

ودراسات الجدوى.
وأكــد املحروقــي أن نظام بيان يســاعد يف 
تســهيل اإلجراءات واختصار وقت املعاملة؛ 
حيــث مــن املمكــن بالنســبة للمنشــآت 
الصناعية تقديــم املعاملة من مكاتبها دون 
الحضور إىل الوزارة، كام ميكن للرشكة متابعة 
طلبها ومســار املعاملة وأي مالحظات عن 
طريق النظــام، إضافــة إىل أن النظام يتيح 
التأكد من صحة مســميات املواد واملعدات 
وأرقام النظام املنسق التابع لها والتي كانت 

يف العادة تواجهها العديد من املشاكل.

كولومبو - العامنية

أشــادت صحيفة « دييل مريور» واسعة 
االنتشــار يف رسيالنــكا بالتطــور الــذي 
تشــهده موانــئ الســلطنة، وبدورها يف 
دعم حركــة التجارة. وقالــت الصحيفة 
-يف تقرير لهــا- إن املوانئ العامنية تعد 
من بني املوانئ الحرة املتنامية برسعة يف 
العامل، خاصة وأن السلطنة تقدم اإلعفاء 
من الرســوم الجمركيــة إىل جانب الكثري 
مــن اإلعفــاءات الرضيبية...وغريها من 

املزايا األخرى.
وأضافــت أن املســؤولني العامنيني عادة 
مــا يؤكــدون أن منطقــة صحــار الحرة 
-التــي تبلغ مســاحتها ١١ ألــف فدان، 
وهي مرشوع مشرتك مع ميناء روتردام- 
ا بني  هي واحدة مــن أرسع املناطق منوٍّ

املوانئ االقتصادية يف العامل، وهي متاحة 
ملصدري رسيالنــكا. وقالت الصحيفة إن 
الســلطنة تأيت يف املركز ٥٩ يف العامل من 
حيث التصدير، كام تأيت يف املركز الثالث 
عرش بني دول الرشق األوســط من حيث 

التصدير إىل رسيالنكا.
وأشــارت إىل أن إجــاميل حجــم التبادل 
التجــاري بــني الســلطنة ورسيالنكا بلغ 
٤٥ مليــون دوالر أمريــيك عــام ٢٠١٦، 
الفتة إىل أن الصــادرات الرسيالنكية إىل 
الســلطنة تشــمل جوز الهنــد املجفف 
والشــاي والفواكه الطازجة والخرضاوات 
واملكرسات والبــذور واألغذية املصنعة، 
بينام تشــمل الــواردات من الســلطنة 
املنتجــات النفطيــة والزيــوت الخفيفة 
والبوليمــرات واألملنيــوم غري املشــبعة 

والراتنجات األمينية.

مسقط - الرؤية

قالت وزارة التجــارة والصناعة أن إجاميل 
كميــات الســبائك واملشــغوالت الذهبية 
والفضيــة والبالتينيــة التــي تــم دمغها، 
خالل الربع األخــري من العام ٢٠١٧م، بلغ 

٢١٧ر٩٢٨ر٢ كيلوجراما.
للمواصفات  العامــة  املديريــة  وأشــارت 
واملقاييس إىل أنه تم خالل شــهر ديسمرب 
مــن الربع األخــري تســجيل ٠٢٩ر١٩١ر١ 
كيلوجراما من الســبائك، وجاء ثانيا شــهر 
أكتوبر بـ٤٠٤ر٠٢٤ر١ كيلوجراما، ويف شهر 

نوفمرب تم دمغ ٧٨٤ر٧١٢ كيلوجراما.
وأكــدت الــوزارة أنهــا تبــذل دورا كبريا 
يف مجــال الرقابــة عىل املعــادن الثمينة 
واألحجــار الكرمية للحد من املامرســات 
غري املرشوعة وحامية للمستهلك والتاجر 

وزارة  وأكــدت  الغــش.  عمليــات  مــن 
التجــارة والصناعة أنهــا ماضية يف تقديم 
التسهيالت واإلجراءات للراغبني يف العمل 
يف بيــع وصناعة األحجــار الثمينة؛ حيث 
يجب فتح ســجل تجاري ملامرســة نشاط 
مزاولة اســترياد املعادن الثمينة من خارج 
السلطنة بوزارة التجارة والصناعة، وتعبئة 
استامرة التعهد الخاصة بعدم فتح الختم 
الجمريك وبيع وتســويق هذه املصوغات 
إال بعــد إجــراء االختبــارات والتحاليــل 
الالزمــة، وختمها من قبل املديرية العامة 
مطابقة  ويتــم  واملقاييس،  للمواصفــات 
بيانات االستامرة من قبل موظفي املنافذ 
الجمركيــة مع محتويات الطرد، وترســل 
االســتامرة والطــرد إىل املديريــة العامة 
للمواصفات واملقاييس لدمغها والحصول 

عىل إذن البيع والتسوق.

مسقط - العامنية  

قالــت وزارة القوى العاملــة إن ٦٢٢٣ باحثا عن 
عمل يف كافــة محافظات الســلطنة تم تعيينهم 
يف ١٩ قطاعــا اقتصاديا، خــالل ٤٤ يوما من بدء 
الخطــوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتوفري 
فرص عمل لخمســة وعرشين ألــف باحث عن 
عمل (كمرحلة أوىل) يف مؤسسات الدولة العامة 
والخاصة، والتي ســتنتهي يف مايو ٢٠١٨ حســب 

قرار املجلس.
وأوضحت إحصائيات الوزارة أنه تم تعيني ٤١٦٥ 
مواطنــا و٢٠٥٨ مواطنــة، خــالل الفــرتة من ٣ 
ديســمرب املايض إىل ١٥ ينايــر الجاري، من بينهم 
٣١٤٤ من حملة شهادات أقل من دبلوم التعليم 
العــام، و٢٠٧٠ من حملة دبلــوم التعليم العام، 

و١٠٠٩ من حملة الدبلوم الجامعي فأعىل.
وأكــدت الوزارة أن العمل متواصل لتوفري الفرص 
الوظيفية للمواطنني، ومتابعة مستمرة للتأكد من 
التزام مؤسسات القطاع الخاص بخطط التعمني، 
وهناك خطوات وإجراءات سُتتخذ خالل املرحلة 
املقبلــة لدعم برنامج التوظيف. وأضافت الوزارة 
أنها اتخــذت العديد من اإلجراءات الســتقطاب 
للعمــل يف رشكات  العامنيــة  العاملــة  القــوى 
ومؤسســات القطــاع الخاص؛ من بينهــا: تطوير 
برامج تفتيــش العمل وزيادة الحد األدىن لألجور 
للحد األدىن مــن املهــارات إىل ٣٢٥ رياال عامنيا 
شــهريا، وتوحيد اإلجازات األســبوعية والرسمية 
للعاملني يف القطاعني العام والخاص، وأن العالوة 
السنوية الدورية ال تقل عن ٣ باملائة من الراتب 
األســايس، والتحول اإللكــرتوين، وتطوير منظومة 
التشغيل اإللكرتوين، والحوار االجتامعي لتحقيق 
التوافق بني أطراف اإلنتاج لتنظيم ســوق العمل 
(الحكومة، أصحــاب األعامل، العمــل)، وبرامج 
التدريب والتأهيل (الصندوق الوطني للتدريب)، 
وتحســني مزايا التأمينات االجتامعية، والســامح 
للمواطنني العاملــني يف القطاع الخاص بالتنافس 
عــىل الوظائــف الحكومية، وتطويــر منظومتي 
التعليم التقني والتدريب املهني، إضافة ملرشوع 

مراجعة وتحديث قانون العمل.
وأشــارت اإلحصائيــات إىل أن قطــاع التشــييد 
اســتقطب ٥٫٣٤ باملائة من إجاميل عدد املعينني 
مبــا مجموعه ٢١٥٠ باحثا عــن عمل، وتم تعيني 
٨٦٨ مواطنــا ومواطنة يف قطاع الجملة والتجزئة، 
و٨١٦ مواطنــا ومواطنــة يف قطــاع الصناعــات 
التحويليــة، و٤٤٤ مواطنــا ومواطنــة يف قطــاع 
التعديــن واســتغالل املحاجــر، و٣٨٠ يف قطــاع 
النقــل والتخزيــن، و٢٨٦ يف أنشــطة الخدمات 
اإلدارية وخدمات الدعم، و٢٥٠ مواطنا ومواطنة 
يف أنشــطة اإلقامة والخدمــات الغذائية، و٢١١ 
يف األنشــطة املهنية والعلمية والتقنية، و١٧٢ يف 
قطاع التعليــم، و١٥٥ يف قطاع األنشــطة املالية 

والتأمني، و٥٩ مواطنا ومواطنة يف انشــطة صحة 
اإلنســان والخدمة االجتامعيــة، و١١١ يف مجال 
إمدادات املياه وأنشــطة الرصف الصحي وإدارة 
النفايات ومعالجتهــا، و٧٠ فردا يف قطاع الزراعة 
األســامك، و١١٤ يف قطــاع  والحراجــة وصيــد 
املعلومــات واالتصــاالت، و٣٩ يف اإلدارة العامة 
والدفــاع والضامن االجتامعي، و٣٦ يف األنشــطة 
العقارية، و٣٢ يف مجال إمدادات الكهرباء والغاز 
والبخار وتكييف الهواء، و٢٠ مواطنا ومواطنة يف 
أنشــطة الخدمات األخرى، و١٠ آخرين يف قطاع 

الفنون والرتفيه والتسلية.
وبينــت اإلحصائيــات أن هنــاك ٢٣٢ ألًفا و٩٢٧ 
مواطنــا ومواطنة يعملون حتى نهاية نوفمرب من 
العام املايض يف ٢٠١ ألف و٤٤٠ منشأة يف القطاع 
الخاص، بنسبة تعمني تبلغ ١٢ باملائة من إجاميل 
عدد العاملــني يف القطاع البالــغ عددهم مليونا 

و٩٣٦ ألًفا و٦٤ عامال.
وقالــت إن ٢٫٧٧ باملائة من العامنيني يعملون يف 
١٢٠٣١ منشــأة من الفئة املمتــاز،  مبا مجموعه 
١٧٩ ألًفا و٨٨٩ مواطنــا ومواطنة، و٢٫١٥ باملائة 
يعملون يف ١٦٩٢٥ منشــأة من الدرجة األوىل مبا 
مجموعه ٣٥٣٧٢ مواطنــا ومواطنة، و٩٫٣ باملائة 
يعملون يف ١٢٠٣١ منشأة من الدرجة املمتازة مبا 

مجموعه ٩١٥٠ مواطنا ومواطنة.
مــن جانب آخر، قــال الدكتور عامــر بن عوض 
الرواس رئيــس مجلــس إدارة الجمعية العامنية 
لخدمــات النفــط (أوبــال)، يف حديــث للحلقة 
الســابعة من برنامــج «معا نعمــل»، الذي تبثه 
القنــاة العامة لتليفزيون ســلطنة ُعامن، مســاء 
كل أربعاء، والذي دشــن مــع انطالق الخطوات 
التنفيذية للقــرار: إن «(أوبال) انتهت من إجراء 
دراســة مبناســبة مــرور ١٤ عامــا عــىل برنامج  
التدريــب املقــرون بالتوظيف يف قطــاع النفط؛ 
حيــث وفــر الربنامــج أكــرث مــن ٦٨٠٠ وظيفة 
يف القطــاع، ومــا زال منهــم ٨٢ باملائة عىل رأس 
عملهم، وكثري منهــم يف وظائف أعىل، ويقدمون 

قيمة مضافــة للرشكات التي يعملــون بها، فيام 
خــرج ١٢ باملائة منهم من القطاع، منهم من قام 
بإنشاء مؤسسات خاصة بهم وأوجدوا فرَص عمل 
آلخرين، وعىل ضوء نتائج  الدراسة عززت رشكات 
النفط مــن قناعتها بأهميته وعىل رأســها رشكة 
تنميــة نفط ُعــامن، ووافقت عــىل توفري ١٠٠٠ 
فرصة أخرى حتى عــام ٢٠٢٠ للتدريب املقرون 
بالتوظيف؛ وبالتايل يدخلون يف مسارات التطوير 

يف الرشكات العاملني فيها“.
وأضاف الرواس أن «التلمذة املهنية أمر مهم جدا 
عىل رأس العمل، وتعمل (اوبال) حاليا مع وزارة 
القــوى العاملــة إلدخال هذا املوضــوع بكليات 
التدريــب املهني كجــزء من التدريــب؛ وبالتايل 
فإن املوظف عندمــا يلتحق بالوظيفة فإن الفرتة 
املهنيــة التــي يحتاجها للوصول إىل االســتقاللية 
املهنيــة واإلنتاجية الذاتية تكــون أقرص، وإيجاد 
قيمة مضافة للمؤسســة التــي يعمل بها بأرسع 
وقت ممكن»، مشــريا إىل أنه «يجب أن تخصص 
املؤسســة جزًءا من الوقت لتعريف املوظف بأثر 
هذه املؤسسة عىل املجتمع ويف االقتصاد الوطني؛ 
مام يحفز املوظف عىل اإلنتاجية، ويعزز انتامءه 
لوظيفتــه وللمؤسســة، بغض النظــر عن درجته 

الوظيفية أو مستواه العلمي».
وحول أهمية الحوافز الوظيفية ووضوح الهيكلية 
يف أي رشكة الجتذاب الشباب، أكد الدكتور عامر 
بن عوض الرواس أن «هناك دراسات أثبتت اآلن 
أن العامــل املــادي أقل مام يعطى مــن أهمية، 
وتكمن األهميــة خاصة يف قطــاع النفط والغاز 
يف وضوح املســار املهني للعامــل، ووجود آليات 
مســتدامة للتــدرج يف هذا املســار؛ حيث توجد 
وظائف أخرى يشغلها آخرون، إضافة لبيئة عمل 
خاصــة يف البداية وهو مــا يتميز به هذا القطاع 
ألســباب أساســية؛ منهــا االهتامم ببيئــة العمل 

واألمن والسالمة واإلنتاجية».
وأضــاف إن «برنامج القيمة املحلية املضافة وهو 
برنامج وطنــي يف قطاع النفط والغــاز والقيادة 

فيه للــوزارة والريادة لرشكة تنمية نفط عامن يف 
الربامــج التي وضعتهــا، واآلن كل رشكات النفط 
لديهــا هذا النوع من الربامــج، وهي تعمل عىل 
ثالثة أبعاد أساســية؛ واملحــور األول هو «محور 
التعمــني»، والثــاين «الخدمــات» التــي تقدمها 
الرشكات الصغرية واملتوســطة، حيث ميكن إيجاد 
وظائف مــن خالل الخدمات التــي تقدمها تلك 
الرشكات، واملحــور الثالث هــو «إنتاج املعدات 
واألجهزة»؛ من خالل إقامة مشاريع صناعية يتم 
متويلها من بنك التنمية؛ حيث يحقق ذلك فوائد 
لالقتصــاد املحيل بوجــود األموال داخــل البالد، 
بــدال من أن تذهــب األموال الســترياد املعدات 
مــن الخارج، وثانيا إيجاد فرص عمل يف سلســلة 
التوريــد املتصلة بتوفــري املواد الخــام للمصنع، 
وأيضا يف مجال البيع والتســليم، والحقا يف مجال 

الصيانة».
وتحــدث يف برنامــج «معــا نعمــل» أحمد بن 
صالــح الجهضمي الرئيس التنفيذي لرشكة النفط 
العامنيــة للمصايف والصناعات البرتولية (أوربك)، 
الذي أكد أن «توظيف العامنيني يجب أن يحظى 
باالســتمرارية، وأن تكــون هنــاك سياســة لدى 
الرشكات عىل أن هذا املســار إســرتاتيجي ومهم 
يف اســتمرارية الرشكــة»، مشــريا إىل أن «أوربك 
بدأت منذ ٥ ســنوات يف استقطاب الكفاءات من 
خريجــي الجامعات والكليات، وقد التحق ١٠٠٠ 
عامين خــالل تلك الســنوات بالرشكــة، وأعلنت 
الرشكة عن طرح ١٠٠ وظيفة خالل األيام املاضية 
يستمر التقدم لها حتى يوم ٢١ يناير الجاري، تتم 
بعدهــا املقابالت والتقييــم؛ حيث تطرح الرشكة 

سنويا مجموعة من الفرص الوظيفية».
وقامــت ”أوربــك“ يف ســبتمرب املــايض بتخريج 
الدفعــة السادســة مــن برنامج أوربــك لتطوير 
قــدرات املتدربــني ضمــن إســرتاتيجية الرشكة 
املســتمرة لالســتقطاب القوى العاملــة الوطنية 
يف املشــاريع التــي تنفذهــا الرشكــة واملقرونة 
بالتدريــب، والبالــغ عددهــم ١٧١ متدربا عىل 

رأس العمــل يف تخصصات الهندســة امليكانيكية 
واإللكرتونية وهندسة اآلالت الدقيقة واإلطفاءيني 
مــن  العمليات...وغريهــا  وفنيــي  ومهنــديس 
التخصصات؛ حيث سيشــكل هــؤالء الخريجون 
النواة األوىل من القوى العاملة التي ستأخذ عىل 
عاتقها تشــغيل أحد أكرب مشاريع النمو بالرشكة، 
وهو مجمع لوى للصناعات البالســتيكية املتوقع 

تدشينه يف العام ٢٠٢٠م.
واستقبلت الرشكة الدفعة السابعة من املتدربني، 
والبالــغ عددهم ١٤٧ متدربا، وأســهم حتى اآلن 
الربنامــج -الذي يســتمر ما بني ١٢ ــ ١٥ شــهرا 
حسب املخرجات والتدريب- يف تخريج ما يقارب 

٨٨٤ متدربا.  
وأضــاف الجهضمــي أن «الــرشكات الحكوميــة 
والقطاع الخاص يوفــران بيئة تعليمية كبرية ألي 
شخص يسعى للنجاح وتطوير نفسه يف املستقبل، 
ويجب عىل الجهات الحكومية أن تستقطب من 
لديهــم خربة يف العمــل يف القطاع الخاص؛ حيث 
إنهــا بيئة مليئــة بالتحديــات والفــرص للتعلم 
واكتســاب املهارة، وعىل الرشكات أن توفر البيئة 
الصحية واملحفزة، والرتكيــز عىل التدريب خالل 

العمل الذي يطور املهارات الفنية واإلدارية».
كام تحدث يف الربنامــج عبدامللك بن عبدالكريم 
البلــويش الرئيــس التنفيذي لرشكــة بريد ُعامن، 
الذي أشــار إىل أن نسبة التعمني يف الرشكة بلغت 
٩٨ باملائة، وأن خطط التوســع يف مجاالت العمل 
ســتعمل عىل إيجاد وظائف جديــدة خاصة يف 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
وقــال الرئيــس التنفيذي لرشكة بريــد ُعامن إن 
الخدمة اإللكرتونية ”متجر ُعامن“ التي دشــنتها 
الرشكة، مؤخرا، تهدف لتســهيل تدفــق التجارة 
مــن وإىل الســلطنة ودعم املؤسســات الصغرية 
واملتوســطة ونقل منتجاتها، مضيًفــا أن التجارة 
اإللكرتونية أوجدت نهضة يف مجال الربيد؛ حيث 
تعمل ”بريــد ُعامن“ حاليا يف هــذا املجال، كام 
تعمــل عىل إيجاد جانب آخر من العمل يف دعم 
الخدمات يف القطاع املــرصيف وتقديم الخدمات 
عن الغري؛ من خالل ٨٣ فرعا للرشكة موجودة يف 

كافة محافظات السلطنة.
وقــال أحمد بن ســامل الحــاريث مدير عــام بنك 
التنميــة العامين: إن «إســرتاتيجية البنك التي تم 
تدشــينها مؤخرا ركزت خالل الســنوات الخمس 
املقبلــة التــي تســتمر حتــى عــام ٢٠٢٢ عىل 
مضاعفة القروض خالل تلك الفرتة، والرتكيز عىل 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ حيث سيتم خالل 
األشــهر الثالثة القادمة تدشــني برنامج التمويل 
املصغر بأســلوب مرن يستهدف الشباب العامين 
من حملة الدبلوم العام وأقل؛ المتالك مشــاريع 
مــع برامج تدريب يســهم البنــك يف متويل جزء 
منها؛ حيــث أوجد البنــك دائــرة مختصة لنقل 
املعرفة، والبنك ســيواكب جهــود التعمني ودفع 

االقتصاد الوطني من خــالل بيئة عمل محفزة». 
وأضاف يف حديثه لربنامج «معا نعمل» أنَّ «البنك 
ميول ســنويا يف املتوســط حــوايل ٤٠٠٠ مرشوع 
بقيمة إجاملية تصــل إىل ٥٠ مليون ريال عامين، 
أقلها يوفر فرصتي عمل وأكربها ١٠٠ فرصة عمل 
واملحافظة عىل هذه الفرص، وسريكز البنك خالل 
العام الحايل عىل متويل مشاريع التوظيف الذايت؛ 
حيــث قام بتمويــل ١٧٠٠ مرشوع منــزيل، منها 

الكثري من املشاريع الناجحة».
وحول الجهود التي تبذلها مديرية القوى العاملة 
مبحافظــة ظفار لتعيني القوى العاملة الوطنية يف 
رشكات ومؤسســات القطاع الخــاص، أكد خالد 
بن حمــد الرواحي املديــر العــام للمديرية، أن 
جهــود تشــغيل العامنيني يف هــذا القطاع متيض 
بشــكل جيــد، وبتعــاون مــن تلك املؤسســات 
إلنجــاح الجهود وتســهيلها»، موضحــا أن رشكة 
صاللــة للمنطقة الحرة طرحــت ١٥ فرصة عمل 
وهنــاك ١٤٣ فرصة عمــل أخرى ســيتم عرضها 
خالل الفرتة املقبلة يف املنطقة، كام عرضت رشكة 
ظفار للســياحة ١٣ فرصة، وقدمت رشكة صاللة 
لخدمات الرصف الصحــي ٣٥ فرصة عمل يجري 
حاليا املقابالت للمتقدمني فيها والقطاع السياحي 
يقــدم ٢٥٠ فرصة عمل حتــى اآلن، والفرص تأيت 
تباعا، ونســعى لعرض أفضل الفــرص املتاحة يف 

القطاع الخاص».
وقال للربنامــج التليفزيوين «معا نعمل» إنه «تم 
حتى اآلن االنتهاء من إجراءات تعيني ١٥٠ مواطنا 
ومواطنة من الباحثني عن عمل، والنســبة األعىل 
يف القطــاع الســياحي، ثم الــرشكات الحكومية، 
وســيتم األسبوع املقبل اإلعالن عن فرص عمل يف 

رشكة صاللة لخدمات املوانئ ويف رشكة أوكتال.
ودعــا الرواحــي الباحثني عن عمــل لإلقبال عىل 
الفــرص املتوفرة يف القطــاع الســياحي؛ باعتبار 
وجود العديد من املشــاريع الســياحية والتوسع 
يف هــذا القطاع وكذلــك قطاع البيــع بالتجزئة، 
مؤكدا حرص الــوزارة عىل أن تكون فرص العمل 
املعروضــة للباحثني عن عمل واألجور تتناســب 
مع املؤهالت الجامعية بالذات ســواء من حملة 
الدبلــوم أو البكالوريــوس، والقطاع الخاص يولد 
خربات ومهــارات وتدرجا وظيفيــا مُيكن العامل 
مــن البحث عن فرصة اخرى مســتقبال أفضل يف 

قطاعات ورشكات أخرى».
وأشــار إىل أن «الفــرص املعروضــة حاليــا عىل 
الباحثــني عــن عمــل تعــرض باملهنــة واملؤهل 
املطلوب لها واألجر املناســب لها، وأن املؤهالت 
الجامعيــة ال تقل أجورها عــن ٦٠٠ ريال عامين، 
والدبلــوم ال تقل عــن ٤٥٠ إىل ٥٠٠ ريال عامين، 
ومؤهالت دبلــوم التعليم العــام ال تقل أجورها 
يف محافظــة ظفــار عــن ٤٠٠ ريــال؛ وبالتــايل 
هذه األجور مناســبة، وندعــو الباحث عن عمل 

لالستفادة من الفرص املتاحة“.
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ال نختلف أنه ومع بداية النهضة العامنية املباركة، كانت الحاجة الستقطاب خربات من 
خارج الوطن رضورة ملحة لبعض مؤسســات الدولة، والتي عملت عىل تحديد وتطوير 
هوية املنتجات والخدمات التي تقدمها، وأسهم تواجد تلك الخربات يف تطوير الكفاءات 
العامنية بشــكل مبارش وغري مبارش، من خالل نقــل العلوم واملعرفة والتجربة امليدانية. 
وبال شــك أن أعداد الوافدين العاملني يف مؤسســات الدولة أصبــح يف تناقص مع تطور 
خــربات ومعارف الشــباب العامين يف العلوم التي كانوا يشــغلونها، وهــذا أمر طبيعي 
يحــدث يف جميع القطاعات التي تحتــاج يف بدايات عطاءاتهــا إىل بعض الكوادر ذات 
الخربات املتقدمة، ولكن يســتمر الحال مع بعض مؤسسات الدولة إىل توظيف األجانب 
أو التعاقد معهم بشكل مبارش أو غري مبارش لشغل وظائف يتواجد فيه الخربة العامنية 

فهذا أمر محري.
لــن أشــتت من يقرأ هذا املقال يف التأويل، فهذه هيئــة حكومية قامت بتوظيف مدير 
تقنيــة املعلومات رغم أن التنافس كان بني كادر عــامين ذي كفاءة عالية وبينه، ووصل 
األمــر إىل التنافــس النهايئ الذي كانت إحــدى رشكات التوظيف الخاصــة تقوده، ومع 
األسف تم توظيف األجنبي يف تلك الوظيفة براتب ال يقل عن ٣٠٠٠ ريال، مع العلم أن 

يف تلك املؤسسة من يتقاىض رواتب تفوق ٦٠٠٠ ريال من املوظفني األجانب.
وهناك أيضا حكاية أخرى يف إحدى الرشكات املساهمة العامة، والتي متلك فيها الحكومة 
النسبة األعىل، يف قصة ألحد الكوادر العامنية الشابة والطموحة، والتي تسعى إىل إثبات 
ذاتها وتقديم األفضل للمؤسســة، فقد فتح الباب لوظيفة مدير عام، رأى هذا الشــاب 
أن من واجبه التنافس عليها، إال أن األمر العجيب أن تلك املؤسســة فتحت املجال أمام 
األجانب للتنافس يف نفس الوظيفة، ويبدو أن يف األمر شــيئا مل أفهمه بعد عن الســبب 
الذي يجعل مؤسســة تعمل عىل فتح الفرص أمام األجانب يف ظل أنهم ليســوا املعنيني 
بالتنافس والرتقي، وأخذ نفس االمتيازات الخاصة باملواطن، ال أدري عن الحكمة يف ذلك؟

أرى أن مــن واجب مؤسســات الدولــة والــرشكات الحكومية أن تعيــد النظر يف عدد 
الوافدين الذين يعملون لديها يف وظائف بعقود مبارشة وغري مبارشة، وتبقي فقط عىل 
من تحتاجه بشكل رضوري، وتفتح بقية الفرص أمام أبناء البلد، وأن عليها أيضا أن تعمل 
عىل فتح الفرص الوظيفية األعىل أمام الشــباب العامين الطامح، وتحدد دور الوافد إليها 

يف حدود الحاجة التي تم تحديدها يف العقد. 
أدعــو مجلس وزرائنا املوقــر إىل توجيه تلك الجهات لتعمــني الوظائف التي متلك فيها 
الكفاءات العامنية الخــربات والعلوم، وأن يتم تعمني الوظائف التي ال توجد لدينا فيها 
خربات خالل الســنوات القليلة املقبلة، وأن يحدد دور األجانب يف تقديم االستشــارات 
يف املؤسســات، وذلك حتى نعطي األمر حاجته الطبيعية، وأن مننح مســاحة وثقة أكرب 

لكوادرنا البرشية العامنية.

محمد البلويش 
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وقــال التقرير إّنه عىل وقــع اإلعالن عن 
النتائج الســنوية األولية للرشكات والتي 
جاءت معظمها منخفضة إضافة إىل حالة 
الحذر املوجودة أصال عند املســتثمرين، 
وبالتايل تراجع مســتويات السيولة، فقد 
سجل املؤرش العام لسوق مسقط لألوراق 
املاليــة تراجعا بنســبة ١٫٢٥ يف املئة عىل 
أساس أســبوعي اىل مســتوى ٥,٠٢٤٫٠٦ 
الفرعيــة  املــؤرشات  نقطــة. وســجلت 
انخفاضات تصدرها املؤرش املايل بنســبة 
١٫٨٧ يف املئــة عنــد مســتوى ٧,٤٠١٫٢٠ 
نقطة تــاله مؤرش الصناعة بنســبة ١٫٢٩ 
يف املئة ثم مؤرش الخدمات بنســبة ١٫١٤ 
يف املئة. وتراجع أداء مؤرش سوق مسقط 
املتوافــق مــع الرشيعة بنســبة ٠٫٠٦ يف 

املئة.
وبإلقاء نظرة عىل أخبار الرشكات، أعلنت 
رشكة عــامن لالســتثامرات والتمويل أنه 
تــم ترســية مناقصــة تتعلــق بخدمات 
طباعــة فواتري الكهرباء واملياه وإرســالها 
بالربيد يف محافظة مسقط من قبل رشكة 
مســقط لتوزيــع الكهرباء مببلــغ ١٫٠٤ 
مليــون ريال عامين وملدة ثالث ســنوات 
ابتداء مــن العام الحــايل. وأعلنت رشكة 
الباطنــة للتنمية واالســتثامر عــن قرار 
مجلــس إدارتها املوافقة عىل االســتحواذ 
عىل جميع أســهم رشكة فالكم للخدمات 
املالية ش.م.ع.م وهي رشكة وساطة مالية 
مرخصة يف السلطنة وذلك رشط الحصول 
عىل موافقة الجهات الحكومية والرقابية 
املختصــة. وكشــفت الرشكــة الوطنيــة 
للتمويل عن تحديد موعد التســجيل يف 
حقوق األفضلية البالغة ٢٧٫٦ مليون ريال 
عــامين ليكون يف يــوم الخميس ٢٥ يناير 
٢٠١٨ حســب اإلعالن عىل موقع السوق 

املايل. 
ومع إعالن الرشكات املدرجة عن نتائجها 
األولية لعام ٢٠١٧ (الرشكات التي تنتهي 
ســنتها املالية يف ديســمرب)، تظهر األرقام 
تراجــع إجــاميل صــايف ربح عــام ٢٠١٧ 
بنسبة ١٨٫٣ يف املئة عىل أساس سنوي إىل 
٥١٤ مليــون ريال عامين بضغط من كافة 
القطاعات التي تأثــرت بعوامل مختلفة 
التشــغيلية  التكاليــف  ارتفــاع  أهمهــا 
والرضائب والتعديالت املرتبطة بالرضائب 
املؤجلة واألتاوات واملنافســة. وبلغ عدد 
الرشكات التي ســجلت خسائر للعام، ٢١ 

رشكة حسب البيانات املتاحة. 
أداء القطاعات

وقطاعيا، ســجل قطــاع الصناعة الرتاجع 
األكرب بنســبة ٦٠٫٨ يف املئة عىل أســاس 
سنوي إىل ٢٥٫٥ مليون ريال عامين متأثرًا 
بنتائج رشكات األســمنت ورشكة الحسن 
العامنية.  الكابــالت  الهندســية ورشكــة 
الــرشكات املدرجــة يف قطــاع الخدمات 
ســجلت تراجًعا بنســبة ٤٣٫٩ يف املئة يف 
صــايف الربح املجمع لهــا (أي مببلغ ٦٣٫٢ 
مليــون ريال عــامين) عنــد ٨٠٫٦ مليون 
ريال عــامين أكرث من نصــف االنخفاض 
جاء بســبب قطاع الطاقــة الفرعي الذي 
تأثرت نتائجه بالدرجة األوىل بالتعديالت 
عــىل الرضائــب املؤجلة بســبب ارتفاع 
نســبة الرضيبة. ومع عدم إصدار عامنتل 
لنتائجها الفصلّية، حتى لحظة إعداد هذا 
التقرير، أشــارت الرشكة يف إفصاح لها إىل 
أّنها بانتظار انتهــاء مجموعة زين (التي 
سبق وأن اســتحوذت عامنتل عىل حصة 
بـــ٢١,٩ يف املئة من رأســاملها) من دمج 
نتائج الرشكات التابعة، وذلك قبل أن يتم 
توحيد هذه النتائج والتي تشــكل أهمية 

للنتائج املالية ملجموعة عامنتل.
وفيام يتعلــق بنتائج الــرشكات املدرجة 
يف القطــاع املايل فقد ســجل صايف الربح 
املجمع تراجعا طفيفا بنسبة ٢٫٩ يف املئة 
عىل أساس سنوي اىل ٤٠٧٫٩ مليون ريال 
عامين يف ظل أداء مســتقر لقطاع البنوك 

الفرعي وجّيد لقطاع التأمني الذي شــهد 
إدراج أربــع رشكات جديــدة (تم األخذ 
بعني االعتبار نتائجها لعام ٢٠١٦) وتراجع 

يف أداء الرشكات االستثامرية والقابضة. 
ويف التحليل الفني األسبوعي، اقرتب مؤرش 
سوق مسقط من مالمسة مستوى الدعم 
األول عند ٥,٠٠٠ نقطة والذي أرشنا إليه 
يف تقريرنا الســابق، حيث يشري التحليل 
الفنــي إال أّنه يف حال كــرس املؤرش لهذا 
املستوى سوف يتجه نحو مستوى الدعم 
الثــاين عند ٤,٩٦٠ نقطــة. يف حني إغالق 
املــؤرش واســتقراره فوق هذا املســتوى 
سيؤهله ملالمسة ٥,١٢٠ نقطة من جديد.

األخبار املحلية
يف  الســيادية  الــرثوة  يعتــزم صنــدوق 
الســلطنة إنشــاء صندوق للبنية التحتية 
تعزيــز  بهــدف  دوالر،  مليــار  بقيمــة 
االستثامر يف املشــاريع مبا يف ذلك الطرق 
والنقل والطاقة، بحســب ما ذكرته وكالة 
بلومبــريج اإلخباريــة. ويجــري صندوق 
االحتياطــي العام للدولــة مفاوضات مع 
عدة بنوك عاملية ومســتثمرين محتملني 
للحصــول عىل التمويــل املطلوب. ويرى 
التقرير أن الســلطنة ستستمر يف البحث 
عن الطرق املختلفة لتنويع مصادر الدخل 
لديها وزيادة العائدات من مصادر أخرى، 
إما من خالل االســتثامر األجنبي املبارش 
أو من خــالل إنشــاء صناديــق جديدة 
متخصصــة. قــد نــرى املزيد مــن هذه 

التحركات يف األيام املقبلة.
ويف ســياق آخر، أظهرت النرشة الشهرية 
الصــادرة عــن البنــك املركــزي الُعامين 
أن الفرق بني املتوســط املرجح ألســعار 
الفائدة لإلقــراض والودائــع (اإلقراض – 
الودائع) بالريال الُعامين قد ارتفع بـ ١٫٨ 
نقطة أساس عىل أساس شهري إىل ٣٫٥٣٨ 
يف املئــة لشــهر نوفمرب من عــام ٢٠١٧، 
بسبب االرتفاع األعىل يف متوسط الفائدة 
عــىل اإلقــراض والــذي بلــغ (٥٫٢١٥ يف 
املئة) وذلك برصف النظر عن االرتفاع يف 
متوســط الفائدة عىل الودائع عىل أساس 
شهري والذي استقر عند ١٫٦٧٧ يف املئة. 
وأوضــح التقريــر أنه ال يــزال الفرق بني 
املتوسط املرجح ألسعار الفائدة لإلقراض 
والودائــع بالريال الُعامين أقل بـ١٠ نقاط 
أســاس مقارنــة مع شــهر نوفمــرب لعام 
٢٠١٦. ومن ناحية أخرى شهد الفرق بني 
املتوسط املرجح ألسعار الفائدة لإلقراض 
والودائــع بالعملة األجنبية ارتفاعا بـ ٨٫٩ 
نقطة أساس لشهر نوفمرب من عام ٢٠١٧ 
عنــد ٢٫٨٤٣ يف املئــة مقارنة مع الشــهر 
الذي ســبقه. إال أن الفــارق أعىل بـ٥٣٫٥ 
نقطــة أســاس مقارنة مع شــهر نوفمرب 

.٢٠١٦
وإستقر املتوســط املرجح ألسعار الفائدة 
عىل الودائع ألجل بالريال العامين للقطاع 
الخاص عند حوايل ٣٫٦ يف املئة عىل مدى 
الثالث األشــهر الســابقة. كذلك اســتمر 

اســتقرار املتوسط املرجح ألسعار الفائدة 
عــىل جميــع الودائــع للقطــاع الخاص 
بالريــال العامين عند حــوايل ١٫٣ يف املئة 

خالل الثالث األشهر السابقة.
األسواق الخليجية

الســعودية  املالية  الســوق  وتصــدرت 
األســواق الرابحة بنسبة ٢٫٧٤ يف املئة يف 
حني كان ســوق مســقط لألوراق املالية 
الخارس الوحيد بنسبة ١٫٢٥ يف املئة عىل 

أساس أسبوعي. 
ويف ســياق متصــل، وافقــت كل مــن 
الســعودية والســلطنة خالل األســبوع 
املايض عــىل إنشــاء صندوق اســتثامر 
مشــرتك بهدف تعزيز العالقات الثنائية. 
وتم التوصل إىل االتفــاق خالل اجتامع 
بني وزيــر الداخلية الســعودي ونظريه 
العــامين. ويف وقت ســابق خــالل يناير 
الجــاري، وّقع البلدان اتفاقا بني حكومة 
الســلطنة والصندوق السعودي للتنمية 
يقيض بحصــول األوىل عىل متويل بقيمة 
٨١ مليــون ريــال عــامين (نحــو ٢١٠ 
ماليــني دوالر) لعدة مشــاريع صناعية 
يف منطقة الدقــم. وتبلغ قيمة املرشوع 
األول ٥٢ مليــون دوالر (٢٠ مليون ريال 
عامين) ويتعلق بتطويــر البنية التحتية 
يف املنطقــة االقتصادية الخاصة بالدقم، 
يف حــني تصل تكلفة املــرشوع الثاين إىل 
١٥٨٫٤ مليــون دوالر أمرييك (٦١ مليون 
ريال عامين)، ويشــمل بناء ميناء للصيد 
البحري يف الدقــم. وتزداد العالقات بني 
اململكــة العربية الســعودية وســلطنة 
عامن قوة، ويرى التقرير أن كال البلدين 
سيستمران يف العمل عن كثب للنظر يف 

مجاالت التعاون املختلفة يف املستقبل.

إىل ذلك، ويف إطــار تحديثها لإلجراءات 
والقوانــني الهادفــة إىل تســهيل عملية 
املشــرتك  اإلدراج  رشكات  اســتقطاب 
للسوق املايل، ألغت هيئة األوراق املالية 
والســلع يف اإلمــارات رشط عدم تجاوز 
عدد األســهم املراد إدراجها يف أســواق 
الدولــة ملا نســبته ٣٠ يف املئة من رأس 
مال رشكات اإلدراج املشرتك الذي تضمنه 
قــرار مجلس إدارة الهيئة لســنة ٢٠٠٨. 
تجدر اإلشارة إىل أّن أحد رشوط اإلدراج 
لهــذه الرشكات أن يكــون قد مىض عىل 
تأســيس الرشكة مدة ال تقل عن سنتني 
صدرت عنهــا ميزانيتــان مدققتان من 
قبل مدقق حســابات معتمد ويستثنى 

مــن ذلك الرشكة التي متلك الحكومة أو 
إحدى الحكومات املحلية ما ال يقل عن 

٢٥ يف املئة من أسهمها. 
ويف الســعودية، وافقت مؤسســة النقد 
العريب الســعودي «ســاما» عــىل زيادة 
نسبة الحد األقىص للتمويل العقاري من 
«٨٥ يف املئــة إىل ٩٠ يف املئــة من قيمة 
املســكن األول للمواطنني. جاءت هذه 
الخطوة عىل ذات النســق للخطوة التي 
متــت خالل العام املــايض عندما رفعت 
مؤسســة النقد العريب السعودي حدود 
قروض اإلســكان إىل ٨٥ يف املئة من ٧٠ 
يف املئــة. نعتقد أن هذه الخطوة تهدف 
لتحفيز النمو يف قطاع التمويل العقاري 

الســكني وتحقيق أهداف اإلســكان يف 
إطار رؤية السعودية ٢٠٣٠ مع الحفاظ 
عىل االســتقرار املايل للقطــاع املرصيف. 
ستمكن هذه الخطوة البنوك والرشكات 
املقدمــة لخدمات التمويل العقاري من 
زيادة القــروض العقارية وتلبية الطلب 

املتزايد يف السوق.
عامليــا، شــهدت االســتثامرات الصينية 
الخارجيــة تراجعــا ســنويا خــالل عام 
٢٠١٧ هو األول منــذ عام ٢٠٠٩؛ حيث 
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة 
الصينية أن االســتثامرات الخارجية غري 
املاليــة للــرشكات الصينيــة يف الخارج 
تراجعــا بنحو ٢٩٫٤ يف املئة عىل أســاس 
ســنوي (أي ٥٠ مليــار دوالر) إىل ١٢٠ 
مليــار دوالر يف عــام ٢٠١٧. وجاء هذا 
االنخفاض بعد تشــديد صانعو السياسة 
يف البــالد القيود عىل الــرشكات الكربى 
منــذ آواخر عــام ٢٠١٦ بهــدف إبطاء 
عمليــات االســتحواذ يف الخــارج التي 
ســاهمت يف زيــادة تدفقــات األموال. 
يعتقــد املحللون أن التوجهات قد تتغري 
هــذا العام؛ حيــث إن اليــوان الصيني 
ارتفع خالل عام ٢٠١٧ بنســبة ٦٫٧٢ يف 
املئة وسط تراجع للدوالر األمرييك. ومن 
شأن االقتصاد القوي الذي من املتوقع أن 
يرتفع بنسبة ٦٫٨ يف املئة يف عام ٢٠١٧، 
وزيادة التدفقات من الخارج إىل ســوق 
السندات أن يساعد أيضا عىل دعم سعر 
رصف العملة الصينيــة مام يفتح نافذة 
أمام السلطات يف البالد لتخفيف القيود 

املفروضة عىل رؤوس األموال.

قال التقرير األســبوعي لرشكة «أوبار كابيتال» إّنه عىل الرغم من تراجع أداء معظم 
الرشكات املدرجة يف ســوق مســقط لألوراق املالية عىل أســاس ســنوي، إال أّن ذلك 
كان متوقعــا لعــدد منها مثل رشكات الطاقــة. ويرى التقرير أّن أســعار العديد من 
األسهم قد سبق وأن عكست مسبقا التوقعات لعدة نتائج، وبأن املتبقى من األسعار 
والسوق قد عكس أيضا بدوره أثر النتائج خالل األسبوع املنرصم، وبالتايل حان الوقت 
اآلن لالســتفادة من الفرص املتوفرة، خاصة عىل األســهم التي تقدم عوائد توزيعات 
جاذبة عند مســتويات األســعار الحالية. ويتوقع التقرير أن تــؤدي األخبار املتعلقة 
بالطلب عىل إصدارات السلطنة للسندات ومبادرات تطوير البنية األساسية إىل توفري 
الدعم املطلوب للســوق خالل الفرتة املقبلة. وجــدد التقرير قوله إّن نتائج الرشكات 
لعــام ٢٠١٧ ”ضحية“ لعوامل خارجــة عن إرادة الرشكات، مثل رفع أســعار الطاقة 
والتعديالت عىل الرضائب ورفع األتاوات، مشــريا إىل أّنه باستثناء هذه العوامل، فإّن 
الهوامش بشكل عام تبقى ليست بعيدة عن األداء التاريخي ملعظم الرشكات. وينصح 
التقرير املســتثمرين بالرتكيز عىل الرشكات التي تتمتع بإيرادات جيدة مع اســتمرار 

الطلب عىل منتجاتها والتي تقدم أسعارا جاذبة حاليا.
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مسقط - الرؤية

أعلنت الرشكة العامنيــة للغاز الطبيعي 
املسال ورشكة يب.يب-سنغافورة عن توقيع 
اتفاقية بيع ورشاء الغاز الطبيعي املسال 
العامين لرشكة يب. يب-ســنغافورة؛ وذلك 
بحضور معايل الدكتــور محمد بن حمد 
الرمحي وزير النفط والغاز رئيس مجلس 
إدارة الرشكــة العامنية للغــاز الطبيعي 
املســال، وحارب بــن عبداللــه الكيتاين 
الرئيس التنفيذي للرشكة العامنية للغاز 
الطبيعــي املســال، وجوناثــان شــيبارد 
الرئيس التنفيذي للعمليات برشكة يب.يب 

للغاز الطبيعي املسال.
وتــأيت االتفاقيــة لتعــزز أوارص الرشاكة 
املتينــة بــني الرشكــة العامنيــة للغــاز 
الطبيعي املسال ورشكة يب.يب، وعىل ضوء 
االتفاقية املوقعــة تقوم الرشكة العامنية 
للغاز الطبيعي املسال بتحميل حوايل ١٫١ 
مليون طن مرتي سنويا -أي ما يعادل ١٨ 
شــحنة من الغاز الطبيعي املسال- ملدة 
سبع ســنوات بدًءا من يناير ٢٠١٨، عىل 
أن تتحمــل رشكة يب.يب ســنغافورة كافة 
متطلبات وتكاليف شحن الغاز عرب توفري 

ناقالت خاصة بهم.
وقــال معــايل الدكتور محمــد بن حمد 
الرمحي: سوف توسع هذه االتفاقية من 
أعامل الغاز الطبيعي املسال يف السلطنة؛ 
حيث ستعزز من مكانة السلطنة كوجهة 
عاملية ملصــادر الطاقة النظيفة»، مضيفاً 
أن «عائدات هذه االتفاقية سوف تسهم 
يف تعزيــز االقتصاد، كــام تدعم الجهود 
املبذولة من أجل تحقيق القيمة املحلية 
املضافة واملســؤولية االجتامعية للرشكة، 
وهي متثل عوامل مهمة لدعم النســيج 

االقتصادي واالجتامعي يف السلطنة».
وتعزز هذه االتفاقية الســمعة التجارية 
التــي حصدتهــا الرشكة العامنيــة للغاز 
الطبيعي املســال، والصورة التي رسمتها 
منذ إنشــائها كمصــدر معتمد وموثوق 
للغاز الطبيعي املسال يف السوق العاملي، 
الفعالــة لعمليــات  اإلدارة  إىل جانــب 
الرشكة العامنية للغاز الطبيعي املســال 
إلنتاج مصدر نظيف للطاقة وتســويقه 
وتوصيلــه بطريقــة آمنة وموثــوق بها 

لكافة العمالء يف أنحاء العامل.

ومن شــأن االتفاقية أن تسهم يف زيادة 
االنتــاج ملصنع الرشكــة لتســييل الغاز 
الطبيعــي يف قلهــات بوالية صــور عرب 
استغالل القدرة اإلنتاجية غري املستخدمة 

قبل االتفاقية.
وتنطلــق صناعة الغاز الطبيعي املســال 
يف السلطنة من الرؤية الحكيمة لحرضة 
صاحــب الجاللــة الســلطان قابوس بن 
ســعيد املعظــم -حفظــه اللــه ورعاه- 
لتنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي من 
خالل تسخري هذه املوارد لرفد االقتصاد 
الوطني، ودعم مسرية التنمية املباركة يف 
البالد. وتأسســت الرشكة العامنية للغاز 
الطبيعي املسال مبوجب مرسوم سلطاين 
ســاٍم يف العام ١٩٩٤م، ليتم تصدير أول 
شــحنة للغاز الطبيعي املسال بنجاح يف 
العــام ٢٠٠٠. ويف العــام ٢٠١٣، دخلت 
صناعة الغاز الطبيعي يف السلطنة حقبة 
جديــدة مع اندمــاج الرشكــة العامنية 
للغــاز الطبيعي املســال، ورشكة قلهات 
للغــاز الطبيعي املســال، ليصبحــا كياناً 
متكامــال تحت اســم الرشكــة العامنية 

للغاز الطبيعي املســال، وما صاحبه من 
فعاليــة ونجاحات ملموســة يف مجاالت 

االدارة والتشغيل والتسويق.
واليــوم، تعد إيــرادات الغــاز الطبيعي 

املســال أكرب مصادر الدخــل الوطني يف 
الســلطنة بعد النفط. فضــال عن ذلك، 
قامــت الرشكــة مــن خــالل برنامجها 
بالعديد  الطموح لالســتثامر االجتامعي 
من املشــاريع املختلفة يف كافة املجاالت 
كالرعاية الصحيــة والتعليم وخلق فرص 
عمل عرب متويل برامج التدريب من اجل 
التوظيف ومتكني دور املــرأة ومبادرات 
حامية البيئة والسالمة املرورية، لتعكس 
بذلــك اهتاممها الصادق لرتســيخ مبدأ 
يؤكد  والــذي  االجتامعيــة،  املســؤولية 
تعزيــز ســبل التعــاون بني مؤسســات 
القطــاع العــام والخاص لرفــد االقتصاد 
التنمويــة الطموحة  الوطنــي والخطط 

التي تنفذها السلطنة.
وقال حارب بن عبدالله الكيتاين: «سوف 
تحقــق هــذه االتفاقيــة فائــدة كبرية 
لالقتصاد الوطني والرشكة العامنية للغاز 
الطبيعي املســال؛ من خــالل تصديرها 
كميــات إضافيــة من الغــاز إىل العمالء 
الذيــن يبحثون عن مصدر موثوق وآمن 
ونظيــف للطاقة، إضافــة لتمكني مصنع 

الرشكة العامنية للغاز الطبيعي املســال 
من العمــل بكامل طاقته االســتيعابية، 
وهــذا بدوره ينعكس بشــكل إيجايب يف 
تعزيز فرص برامج الرشكة يف االســتثامر 
االجتامعــي والقيمــة املحليــة املضافة؛ 
فهدفنا األســمى هــو خدمــة املجتمع 
مبختلــف  فيــه  واملســاهمة  العــامين 
جوانبــه». وقــال آالن هيــوود الرئيس 
للتوريــدات  يب.يب  برشكــة  التنفيــذي 
املتكاملة والتجارة: «نحن يف رشكة يب.يب 
ســعداء بالتوســع يف عالقتنا مع الرشكة 
العامنية للغاز الطبيعي املسال من خالل 
هذه االتفاقية؛ ومع بدء اإلنتاج يف حقل 
خزان للغاز، تــأيت هذه الخطوة ملواصلة 
التزام رشكــة يب.يب يف دعم قطــاع الغاز  
يف الســلطنة». ُيشــار إىل أن املــؤرشات 
العامليــة  تظهر  تنامي الســوق العاملي 
للغاز الطبيعي املسال باملقارنة مع الغاز  
الطبيعي املنقــول عرب خطوط االنابيب، 
نظــراً ملرونة نقله إىل مختلــف البلدان. 
ومع تحــول صناعة الطاقــة العاملية إىل 
مصــادر الطاقــة املتجددة، فــإن الغاز 

الطبيعي املســال يف وضع مثايل لتقديم 
الحلــول املأمولــة عىل املدى املتوســط 
والطويــل. وتربط الرشكة العامنية للغاز 
الطبيعــي املســال ورشكــة يب.يب رشاكة 
راســخة تعود لســنوات عديــدة؛ حيث 
تعــززت هــذه الرشاكة يف العــام ٢٠١٥ 
بتوقيع الرشكــة العامنية للغاز الطبيعي 
املســال ورشكــة يب.يب اتفاقيــة لتدريب 
عــدداً من الكوادر البرشيــة الوطنية يف 
مصنع الرشكة العامنية الطبيعي املســال 
يف قلهات كجزء مــن برنامج رشكة يب.يب 
لتطوير الفنيــني العامنيــني العاملني يف 
مــرشوع حقل خــزان؛ نظراً ملــا متتلكه 
الرشكة العامنية للغاز الطبيعي املســال 
مــن خــربة واســعة يف مجــال صناعــة 
الغاز، وقد اســتكمل الفنيون العامنيون 
برنامجهم التدريبــي بنجاح؛ األمر الذي 
عزز مــن إمكانياتهــم ومهاراتهم؛ حيث 
تســهم إقامة التدريب يف رشكات قطاع 
النفط والغاز داخل الســلطنة يف تعزيز 
القيمة املحليــة املضافة التي يويل قطاع 

النفط والغاز اهتامماً بالغاً بها.

مسقط - الرؤية

أطلقــت سلســلة محــالت ســبار يف ُعامن 
قســاًم للمنتجــات الغذائيــة الطبيعيــة يف 
فرعها مبدينة الســلطان قابــوس؛ وذلك من 
أجل تقديــم األطعمة الطازجــة والعرصية 
للزبائن، وتلبية الطلب املتزايد عىل األغذية 

واملرشوبات العضوية.
ويأيت ذلــك يف إطار تنامــي اإلدراك بفوائد 
اســتهالك األغذيــة الطبيعيــة والعضويــة، 
وأضافت سلســلة ســبار ُعامن املنتجات يف 
فئات متعــددة؛ أال وهي: األغذيــة الخالية 
من الغلوتني، واألغذيــة العضوية، واألغذية 
النباتيــة، واألغذيــة الخاليــة مــن القمح، 
واألغذيــة الخاليــة مــن منتجــات األلبان، 
واألغذيــة الخالية مــن الالكتــوز واألغذية 

الخالية من السكر يف هذا القسم الجديد.
وتجلب محالت ســبار الفواكه والخرضوات 
العضوية من مزرعة عائلية داخل السلطنة، 
وهــي تنتج الخــرضاوات الورقيــة والفواكه 
والبيض والدواجن والحليب واللحوم. املزرعة 
التــي تغطــي ١٠٫٠٠٠ مرت مربــع وعمرها 
ثــالث ســنوات اآلن، ويديرهــا مهندســان 
زراعيــان وعدد من املزارعني. وهذه املزرعة 
معتمدة من قبــل وزارة الزراعة األمريكية. 
وإجامالً، هنــاك ٢٦٨ منتجا عضويا وطبيعيا 

بالقسم، وســوف يكون مصدره قامئة بلدان 
تشــمل: أملانيا، وإيطاليا، والواليات املتحدة 
األمريكيــة، واإلمــارات العربيــة املتحــدة، 
والهنــد، واململكة املتحــدة، وكندا...وغريها 
الكثري. وتشمل مجموعة املنتجات الطبيعية 
كالٍّ من: الوجبات الخفيفة، ووجبات اإلفطار، 
وأغذيــة األطفــال، والحلويــات، ومنتجات 
الطهي، واملــواد الغذائيــة الفورية اإلعداد، 
والبقوليــات، والخبز واللفائف، عىل ســبيل 
املثــال ال الحرص. وتتواصــل الخطط إلطالق 
هذا القســم الذي يحتفي باألغذية الصحية 
املمتــازة مــن البداية وحتــى النهاية بفرع 
حي الغربة، وغريه من فروع «ســبار» بشتى 

أرجاء الســلطنة. حرض حفل تدشــني قسم 
املنتجات الطبيعة يف فرع مدينة الســلطان 
قابوس لفيف من املســؤولني بالرشكة؛ هم: 
كنــان كاباديا مدير ســبار ُعــامن، ورسيدار 
موســابيتا الرئيــس التنفيذي لرشكة ســبار 
ُعــامن، وديڤينــدرا كومار كوالبــايل الرئيس 
التنفيذي لسبار ُعامن، ونرجس مريزا املالكة 
برييدايزا  ومزرعــة  للمــرشوع،  واملؤسســة 
العضوية، وروندا يانك الربوفيسورة بجامعة 

السلطان قابوس.
ســوبرماركت  سلســلة محالت  وانطلقــت 
«ســبار» عام ٢٠١٤ يف ٢٢ فرعاً بشتى أنحاء 

السلطنة.

مسقط - العامنية

أظهــرت النــرشة اإلحصائية الصــادرة عن 
الرشكــة الوطنية للعّبارات أن الرشكة نقلت 
خالل العام املايض ٢٤٠ ألًفا و٧٠٠ مســافر 
عىل مــنت رحالت العبارات، محققة نســبة 
زيادة بلغــت ٩ باملائة مقارنة مع ٢٢٠ ألًفا 

و٨٥٩ مسافرًا خالل العام ٢٠١٦.
وأوضحت اإلحصائية أنه تم شــحن ٦٢ ألفا 
و١٤ مركبة خالل نفــس الفرتة، مقارنة مع 
٥٤ ألفا و٧٨ مركبــة يف عام ٢٠١٦، محققة 
نســبة زيادة بلغت ١٥ باملائــة. كام ارتفع 
حجم الشــحن عىل منت أســطول العّبارات 
بنســبة ٩٣ باملائة ليصل إىل ٢٩ ألفا و٣٠٨ 
أطنــان، مقارنة مع ١٥ ألفــا و١٧٩ طنا يف 
العــام ٢٠١٦. وأشــارت اإلحصائيــة إىل أن 
مــؤرش دقــة املواعيــد للرحــالت املغادرة 
(مــؤرش االنضباط) يف العــام ٢٠١٧م حقق 
نســبة ٥ر٩٢ باملائــة، وبلغــت موثوقيــة 
الخدمــة املقدمــة ١٨ر٩٤ باملائــة. وبينت 
اإلحصائيــة الســنوية للعــام ٢٠١٧ ارتفاع 
أعداد املسافرين يف النصف الثاين من العام 
٢٠١٧ إىل ١٣٢ ألفا و٧٢ مسافرا، مشكلني ما 
نسبته ٥٥ باملائة من إجاميل عدد املسافرين 
للعام ٢٠١٧، إضافة إىل شــحن ٣٤ ألفا و٣٨ 
مركبة، أي ما نســبته ٥٥ باملائــة. وأفادت 

النــرشة اإلحصائيــة الصادرة عــن الرشكة 
الوطنية للعّبارات بأن خط (شنة - مصرية) 
حافظ عىل ريادته كأكرث حركة عىل املستوى 
العام؛ إذ تم من خالله نقل ١٨٤ ألفا و٤١٧ 
مسافرا، مشــكال ما نســبته ٧٧ باملائة من 
إجاميل املســافرين، ومحقًقا نســبة إشغال 
عىل مســتوى املســافرين بلغت ٥١ باملائة 
ونقل ٥٦ ألفا و٢٩٩ مركبة وبنســبة أشغال 

بلغت ٦٦ باملائة. وبلغت الحصة الســوقية 
للرشكة عىل (شــنة - مصرية) ٣٣ باملائة من 
املســافرين و٣٨ باملائة مــن املركبات، من 
خالل قيام العبارتني (شنة وجوهرة مصرية) 
بتســيري ألفني و٤٦٦ رحلة يف العام ٢٠١٧م، 
مقابل ٦ آالف و٥٢٥ رحلة نفذتها العبارات 
األهلية اململوكة للمواطنني والبالغ عددها 

١١ عبارة.
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القاهرة - الرؤية

تشــارك رشكــة النفــط العامنيــة للمصايف 
والصناعــات البرتولية «أوربــك» يف أعامل 
املعرض الدويل الســادس عــرش للصناعات 
البالستيكية يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا، 
واملنعقد خــالل الفرتة من ١٨-٢١ من يناير 
الجاري بالعاصمة املرصية القاهرة. وتشارك 
يف املعــرض نخبة من الــرشكات املتخصصة 
يف الصناعــات البالســتيكية من دول الرشق 
األوســط وأفريقيا، وسط إقبال ملحوظ من 
املعنيــني بالقطاع للتعرف عــىل محتويات 
املعرض ومنتجات الرشكات العارضة. وافتتح 
املعــرض خالد أبــو املكارم رئيــس املجلس 
التصديري للصناعات الكياموية واألســمدة 
بحضــور عــدد مــن املســؤولني املرصيني. 
ويعــد معــرض «بالســتكس ٢٠١٨» واحدا 
من املعارض الرائدة للصناعات البالستيكية 
يف شــامل أفريقيــا وأحد أبــرز األحداث يف 
املنطقة.  وقال جيليس روشــيس مدير عام 
تسويق البوليمر يف أوربك، إن الرشكة تشهد 
منوا ملحوظا يف أعاملها، وتسعى للتوسع يف 
أســواقها الخارجية يف صناعة البوليمر، وهو 
ما يتطلب عمال مضاعفا. وأضاف روشــيس: 
«تستهدف أوربك أسواقاً جديدة يف املنطقة 
السيام السوق املرصي والذي يشكل أهمية 
اسرتاتيجية ألوربك حيث تأيت هذه املشاركة 
لتتواءم مع رؤيتنا يف أن تصبح أوربك رشكة 
منافســة عامليا، كام أّن املعرض يوفر منصة 
مثاليــة لتلبيــة احتياجات عمالئنــا وتقوية 
العالقات التجارية وتعزيز العالمة التجارية 

لبان يف األسواق العاملية. 
وأوضح مدير عام تســويق البوليمر بأوربك 
أّن الرشكــة تضع ضمن خطة أهدافها خالل 
املرحلــة املقبلة وتحديدا عند بدء تشــغيل 
مرشوع مجمع لوى للصناعات البالســتيكية 
حيث ســرتتفع الطاقــة اإلنتاجية من البويل 

إيثيلني والبويل بروبيلني  إىل ١٫٥ مليون طن 
بحلول عــام ٢٠٢٠، ولذلك تعمل الرشكة يف 
الوقت الحايل عىل توســيع دائــرة عالقاتها 
وزبائنهــا، عالوة عىل افتتــاح عدة مكاتب 
يف دول العامل، بهدف الوصول إىل األســواق 

والعمالء مبارشة. 
وأشــار روشــيس إىل أّنه بالنســبة للسوق 
املرصيــة، فــإّن أوربــك ترى أهميــة كبرية 
يف الســوق املرصية، األمر الذي يســتدعي 
العمــل عىل الولوج إليــه، موضحا أن مرص 

تعــد واحدة مــن أكرب األســواق يف منطقة 
الرشق األوســط وإفريقيا، وتشهد منوا كبريا 
وطلبا متزايدا عــىل منتجات البوليمر. ومن 
بني أبرز منتجات أوربــك العالمة التجارية 
«لبان» والتي تطرح عدة منتجات تستخدم 

يف صناعات عديدة، منها التغليف والقوالب 
وكذلــك صناعات  واألكواب،  البالســتيكية، 

األثاث واملنسوجات البالستيكية.
وتســهم منتجــات البوليمــر يف إنتاج قطع 
غيار الســيارات والســيام القطــع الداخلية 

املســتخدمة يف الســيارة املصنوعــة مــن 
منتجــات البالســتيك. كام تــؤدي منتجات 
البوليمر دوًرا رئيسيا يف استخدامات الحياة 
اليومية، بفضل خواصها الفريدة التي تتميز 
بهــا، باعتبارها مواد أساســية مســتخدمة 
يف مختلــف مجــاالت الحيــاة، منهــا عىل 
ســبيل املثال مواد البناء والصناعات الطبية 
والحواســيب. ويشــارك يف املعــرض الذي 
يحظى باهتــامم إعالمي موســع، عدد من 
العارضــني املرصيني والــرشكات العاملة يف 
الســوق املرصي، عالوة عــىل رشكات عاملية 

وإقليمية.
ويســعى املعــرض إىل تســليط الضوء عىل 
آفاق منــو الصناعات البالســتيكية ودورها 
يف تعزيز معــدالت النمــو االقتصادي، من 
خالل فتح أسواق جديدة للمنتجات، ودعم 

الحركة التصديرية للرشكات املشاركة.
وتعــد أوربــك (رشكــة النفــط الُعامنية 
للمصــايف والصناعــات البرتوليــة) واحدة 
مــن أكرب الرشكات يف ســلطنة ُعامن ومن 
أرسع رشكات النفط منواً يف منطقة الرشق 
األوســط. وتقدم كل مــن مصفايت الرشكة 
يف مســقط وصحار باإلضافــة إىل مصنعي 
العطريات والبويل بروبلني التابعني للرشكة 
الوقــود واملــواد الكيامويــة واملنتجــات 
املنتجــات  مــن  وغريهــا  البالســتيكية 
البرتوليــة لالســتهالك املحــيل والتصدير 
لألسواق العاملية. ومن أجل مواصلة تلبية 
احتياجات الســلطنة واألســواق العاملية، 
تقــوم أوربك حاليا بتنفيذ ثالثة مشــاريع 
منو اسرتاتيجية كربى، [مرشوع خط انابيب 
مســقط - صحار ومرشوع تحسني مصفاة 
صحار ومــرشوع مجمع لــوى للصناعات 
هــذه  جميــع  وتتــامىش  البالســتيكية] 
املشاريع مع اســرتاتيجية الرشكة الهادفة 
إىل إضافة القيمة إىل النفط والغاز اللذين 

تنتجهام السلطنة.

مسقط - الرؤية

اســتضاف بنك مســقط العبي املنتخب الوطني 
األول لكــرة القــدم والجهــازي اإلداري والفنــي 
املتوجــني بكأس الخليج ٢٣، والتي أقيمت مؤخرًا 
يف دولة الكويت؛ حيث كان يف اســتقبالهم باملقر 
الرئيــيس للبنك عبدالــرزاق بن عــيل بن عيىس 
الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، وعدد من أعضاء 
اإلدارة التنفيذيــة ومجموعة كبــرية من موظفي 

البنك الذين هتفوا بصوت واحد «انتو أبطالنا».
وعــّرب الجميع عــن فرحتــه واعتــزازه باإلنجاز 
الكبري الذي حققــه أبطال األحمر بالفوز باللقب 
الخليجي للمرة الثانية يف تاريخ املنتخب، وباألداء 
املــرشف الذي ظهر عليه العبو املنتخب الوطني. 
وخــالل اســتضافة البنــك لالعبــي املنتخب تّم 

إلتقاط الصور التذكارّية مع املوظفني وقد شهدت 
قنــوات البنك عرب وســائل التواصــل االجتامعي 
تغطية متمّيزة وتفاعــال كبريا مع املتابعني الذين 
أشــادوا مببادرة بنك مســقط يف استضافة العبي 
املنتخب الوطني لكرة القدم. وكان بنك مسقط، 
املؤسســة املاليــة الرائــدة بالســلطنة، قد أعلن 
عن تقديم مكافأت ماليــة مببلغ ١٠٠ ألف ريال 
عامين لالعبي املنتخب الوطني األول لكرة القدم 
وللجهــاز اإلداري والفّني، وذلك مبناســبة الفوز 
بــكأس الخليج ٢٣. وتأيت هذه املبادرة تقديراً من 
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لبنك مســقط 
للجهــود التــي بذلهــا املنتخب الوطنــي طوال 
مشــوار البطولة وتتويج املنتخب بالكأس الغايل، 
كام تهدف إىل تشــجيع وتحفيــز العبي املنتخب 
الوطنــي األول لكــرة القدم لتحقيــق املزيد من 

اإلنجــازات والنجاحات خــالل املرحلــة املقبلة 
ودعم املنتخبات الوطنية لتمثيل الســلطنة متثيًال 
مرشفاً واملســاهمة يف رفع اسم السلطنة يف كافة 

املحافل اإلقليمية والعاملية.
وعــّرب عبدالــرزاق بن عــيل بن عيــىس الرئيس 
التنفيــذي لبنك مســقط، عن ســعادته واعتزازه 
باســتقبال املنتخــب الوطنــي يف املقــر الرئيس 
للبنك وتقديم الشــكر والتقدير لالعبي املنتخب 
والجهــازي اإلداري والفني عىل اإلنجاز الخليجي 
الــذي تحقــق مقدمــاً التهنئة والشــكر لالتحاد 
العــامين لكرة القدم ولالعبي املنتخب والجهازين 
اإلداري والفّنــي عىل تحقيق هذا اإلنجاز الكروي 
وعىل املســتوى واألداء املــرشف الذي ظهر عليه 
املنتخــب الوطنــي يف منافســات بطولــة كأس 

الخليج.

مسقط- الرؤية

استقبلت الرشكة العامنية لالتصاالت عامنتل 
يف مقــر الرشكــة باملوالــح كأس خليجي ٢٣ 
مبقــر الرشكــة باملوالــح يف بادرة مــن اتحاد 
الكرة لتفعيــل جانب الرعاية بني اتحاد الكرة 
وعامنتل. وكان يف اســتقبال املنتخب واعضاء 
الجهاز الفني واإلداري الشــيخ طالل املعمري 
الرئيس التنفيذي وكبار املســؤولني وموظفي 
الرشكة الذيــن تجمعوا الســتقبالهم، وكذلك 
مجموعة من أطفــال موظفي الرشكة وكذلك 
أطفــال مــن مركز رعايــة الطفولــة، وكذلك 
أطفال املدارس املتحدة. وتّم استقبال الالعبني 
عنــد املدخل الرئيــس للمبنــى؛ حيث ألقى 
الرئيس التنفيذي كلمــة رحب فيها بالالعبني 
األبطــال والجهاز الفنــي واإلداري للمنتخب، 
وقال: ”يرسنا أن نرحــب بكم هنا يف مجتمع 
عامنتل ونحتفل ســويا باإلنجــاز الذي حققه 
املنتخب وهو لقب بطولة خليجي ٢٣ والذي 
نعتــربه مفخــرة للوطــن“. وتقــدم املعمري 
بالشــكر لالعبني والجهاز الفني واإلداري عىل 
العمل البطويل وكذلــك االتحاد العامين لكرة 
القــدم عىل كل الجهــود التي بذلــت والتي 
تّوجــت بالتتويــج بلقــب البطولــة. ومتنى 
املعمــري التوفيــق لالعبــي املنتخــب خالل 
االســتحقاقات القادمة وكذلك يف مشاركاتهم 
وتقــّدم بالتهنئة لالعبني الذيــن وقعوا عقود 
احــرتاف مع أنديــة خارجية بعــد تألقهم يف 
صفوف املنتخب يف خليجي ٢٣. وبعد الكلمة 
أقيمت مباراة استعراضية بني العبي املنتخب 

وفريــق أطفــال مركز رعايــة الطفولة ثم تم 
التقــاط الصور التذكارية مع الالعبني، كام قام 
الالعبــون بالتوقيع عىل الفانــالت املخصصة 
للجمهــور لالحتفاظ بها كذكــرى. وقد حرض 
حفل التكريم محسن املرسوري النائب األول 
لرئيــس االتحاد ومن الالعبني ســعد ســهيل 
وســليامن الربييك وخالد الهاجــري ومحمود 
املشيفري وياسني الشيادي وعيل البوسعيدي 
باإلضافــة إىل مســاعد مــدرب املنتخب مهنا 
ســعيد ومديــر املنتخــب مقبــول البلويش. 
ومّتت اســتضافة الالعبــني يف مركز االتصاالت 
بعامنتل حيث التقى الالعبون مبوظفي املركز 
الذيــن مل يتمكنوا من النــزول لتحية الالعبني 
عنــد وصولهم لعدم قدرتهم عــىل ترك مركز 
االتصــاالت الــذي يعترب من املراكــز الحيوية 
للرشكة كام قاموا بزيارة مجموعة من أقســام 

الرشكة. وقد تم أخذ الصور التذكارية ملوظفي 
املركز مع العبي املنتخب والجهاز الفني.

ويف ختام االحتفالية قام الشيخ طالل املعمري 
الرئيــس التنفيذي لعامنتل بتكريم محســن 
املــرسوري نائب رئيس االتحــاد العامين لكرة 
القــدم وكذلك العبي املنتخــب الذين حققوا 
إنجــاز خليجــي ٢٣ وكذلــك أعضــاء الجهاز 
الفنــي واإلداري للمنتخب كام قــام بتكريم 
وســائل اإلعالم والزمالء اإلعالميني املشــاركني 
يف تغطية الفعالية. كام قام الرئيس التنفيذي 
بتقديم هدية تذكارية للرئيس السابق لرابطة 
مشــجعي املنتخــب وكبري املشــجعني حمد 
املخينــي الذي حرض أيضــا احتفالية عامنتل، 
كام قــام بتقديــم هدايــا تذكاريــة ورمزية 
للطالب املشــاركني يف االحتفالية من املدارس 

املتحدة ومركز رعاية الطفولة.

مسقط - الرؤية

استجابة لتوجيهات حرضة صاحب الجاللة 
الســلطان قابــوس بــن ســعيد املعظم - 
حفظه الله ورعاه- ودعوة مجلس الوزراء 
لتوفري فرص العمل للباحثني عن عمل من 
الشــباب العــامين، فقد دشــن بنك ظفار 
مؤخــًرا برنامــج تطوير الخريجــني الذي 
يهــدف إىل تأهيليهــم لاللتحــاق بالعمل 
يف بنــك ظفــار، فضًال عن تقييــم قدرات 
املتقدمــني للفرص الوظيفيــة املختلفة يف 

البنك.
وحرض تدشني الربنامج الذي نظم يف كلّية 
الرشق األوسط، الفاضل محمد بن سليامن 
بن ســعيد الندايب، املدير املســاعد لدائرة 
التشــغيل والتوجيه بوزارة القوى العاملة، 
إىل جانــب الفاضــل عبدالحكيم بن ُعمر 
العجييل الرئيــس التنفيــذي لبنك ظفار، 
وعــدد من أعضاء اإلدارة التنفيذية للبنك. 
وحول تدشــني الربنامج قــال عبدالحكيم 
بن عمر العجيــيل الرئيس التنفيذي لبنك 

ظفــار: «نويل يف بنك ظفــار اهتامًما بالًغا 
لتوظيف الكفــاءات العامنية يف مختلف 
التخصصات، ويرتجم تدشني هذا الربنامج 
اســتجابتنا لتوجيهــات حــرضة صاحــب 
الجاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم 
-أبقاه اللــه- لتوفري فرص عمل للخريجني 

مــن الشــباب العــامين، وسيســاهم هذا 
الربنامج بال شــك يف تعزيز رؤيتنا الرامية 
إىل تأهيل قدرات وكفاءات الخريجني قبل 
التحاقهم بالعمــل يف بنك ظفار مبا يخدم 
رحلة «مًعا ٢٠٢٠» التي نسعى من خاللها 

أن نكون األفضل يف الخليج“.

مسقط- الرؤية

أعلنــت رشكــة «الند روڤر“ عن طرح نســخة 
محدودة اإلصــدار وعالية األداء من ســيارتها 
الشــهرية ”ديفنــدر“، حيــث أعيــد تصميــم 
١٥٠ منوذجــاً منها مــع تزويدها مبحرك من ٨ 
أســطوانات احتفاًء بالذكرى السنوية السبعني 
لتأســيس الرشكــة. وتدين «ديفنــدر ووركس 
V٨“ بأدائهــا إىل الجيل األول مــن املحركات 
القوية التي تبنتها الرشكة يف سيارات السلسلة 
٣ املرحلــة األوىل عــام ١٩٧٩، وكذلك طرازات 
”ديفنــدر“ الالحقة مبا فيها ســيارات الذكرى 
املئويــة الخمســني التي تحظــى بطلب كبري 
من عشــاق وجامعي الســيارات اليوم. وتعد 
”ديفندر ووركس V٨“ النسخة األقوى واألرسع 
التي أنتجتها ”الند روڤر“ حتى اآلن، حيث تّم 
تزويدها مبحرك ســحب طبيعي للهواء مكون 
من ٨ أسطوانات سعة ٥,٠ ليرت ويولد قوة ٤٠٥ 
حصان مع عــزم دوران ٥١٥ نيوتن/ مرت (ينتج 
محرك النموذج القيايس لسيارة «ديفندر» قوة 
١٢٢ حصانــا وعــزم دوران ٣٦٠ نيوتن/ مرت). 

وتصل الرسعة القصوى للســيارة إىل ١٠٦ ميل 
يف الساعة مع تسارع من ٠ - ٦٠ ميًال بالساعة 

خالل ٥,٦ ثانية فقط.
وقــال تيم هانيغ مديــر ”جاكــوار الند روڤر 

كالســيك»: «من املذهل أن نســتطيع إطالق 
القدرات الكاملة لســيارة ”ديفندر“ التي بقي 
مظهرهــا املحبوب مالزمــاً لرشكة ”الند روڤر“ 

منذ أن ظهرت إىل العلن قبل ٧٠ عاماً». 
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مسقط - العامنية

تم مبكتب مرشوع جامعة ُعامن التوقيع 
عىل اتفاقية تعاون بني املدينة الجامعية 
(مدينة العلــم والتقنية وجامعة ُعامن) 
العريض  للنطــاق  العامنيــة  والرشكــة 
لتوفري البنية األساسية لأللياف البرصية 
فائقــة الرسعة للمدينة الجامعية ضمن 
التعاون القائم بني مختلف املؤسســات 
الحكوميــة والخاصــة لتعزيــز الرشاكة 
بني القطاعني العــام والخاص ملا يحقق 

تطويرا للبنية االقتصادية والخدمية.
ووقــع االتفاقيــة مــن جانــب املدينة 
والتقنيــة  العلــم  (مدينــة  الجامعيــة 
وجامعة ُعامن) معــايل الدكتورة راوية 
بنت ســعود البوسعيدية وزيرة التعليم 
العايل رئيسة اللجنة التنفيذية الرئيسية 
لكل من مرشوع جامعة ُعامن ومرشوع 
مدينــة العلم والتقنيــة وعضوة اللجنة 
املرشفة عىل املــرشوع، فيام وقعها من 
جانب الرشكة العامنية للنطاق العريض 

املهنــدس ســعيد بن عبداللــه املنذري 
الرئيس التنفيذي للرشكة.

وبناء عىل هذا االتفاق ســتقوم الرشكة 
العامنية للنطاق العريض بتوفري شــبكة 

األليــاف البرصيــة للمدينــة الجامعية 
لتكــون عالية الكفاءة وتتســم باملرونة 

للمواءمــة مــع التقدم التقنــي يف هذا 
املجــال يف املســتقبل وتوفــري خدمات 
االتصاالت واإلنرتنــت فائق الرسعة مام 
ســيمكن املدينة الجامعيــة من تقديم 
رسعات إنرتنت فائقــة الرسعة للطالب 
الجامعية  املدينــة  وقاطني  والباحثــني 
(مدينة العلــم والتقنية وجامعة ُعامن) 
وسيســاهم يف تعزيز البنية االساســية 

الرقمية للمدينة الجامعية.
وقال املهندس سعيد بن عبدالله املنذري 
الرئيــس التنفيــذي للرشكــة العامنيــة 
للنطاق العريض ان الرشكة ستقوم بناء 
عىل هذه االتفاقية ببناء البنية األساسية 
لنقل البيانات برسعات عالية مام سيتيح 
للجامعة بناء تطبيقات ومشــاريع ذكية 
يف الحــرم الجامعي. وأضاف- يف ترصيح 
لوكالــة األنبــاء العامنيــة- أن توقيــع 
االتفاقية يأيت اســتكامال لجهود الرشكة 
لبنــاء مثل هــذه الشــبكات يف جميع 
أنحاء الســلطنة لتحويل املدن الرئيسية 
يف السلطنة ابتداء من محافظة مسقط 

إىل مدن ذكيــة مؤكدا ان االتفاقية تلزم 
الرشكة ببناء البنية األساسية بالتزامن مع 
تنفيذ مرشوع الجامعة. وأشــار املنذري 
إىل أن الرشكة العامنية للنطاق العريض 
سوف توقع املزيد من االتفاقيات خالل 
الفــرتة املقبلة مــع املوانــئ واملناطق 
التجارية األخرى حيث سبق للرشكة وأن 
وقعت اتفاقيــات مع املناطق الصناعية 

ومطوري املباين.
من جانبه، أكد الدكتور سامل بن سلطان 
الرزيقي الرئيــس التنفيذي لهيئة تقنية 
املعلومــات عضــو اللجنــة التنفيذيــة 
الرئيســية مبــرشوع جامعة عــامن، أن 
الهدف األســايس من االتفاقية يتمثل يف 
وضع البنى األساســية بالتصميم الخاص 
لجامعة عامن الذي من شــأنه أن يقلل 
الكثــري مــن التكاليف عــىل الحكومة، 
مشــريا اىل أن وجــود الرشكــة العامنية 
للنطــاق العريــض يتيــح املجــال لكل 
الــرشكات التي لديها تقنية أن تدخل يف 

هذا املرشوع.

مسقط - العامنية

تشــارك الســلطنة ممثلــة يف املؤسســة العامة 
للمناطق الصناعية يف النسخة الخامسة والثالثني 
مــن معــرض الخرطوم الــدويل الذي ســتنطلق 
فعالياتــه غدا اإلثنني يف معــرض الخرطوم الدويل 
بجمهورية السودان ومبشاركة أكرث من ٢٠ دولة.

وتتمثــل مشــاركة الســلطنة يف املعــرض بجناح 
يضم مجموعة من الرشكات العامنية يف مختلف 
القطاعات الصناعية بهدف تعزيز أهداف الحملة 
الوطنيــة لرتويــج املنتجــات العامنيــة «عامين» 
واملتمثلة يف التسويق عن املنتجات املحلية خارج 
حدود الســلطنة وإيجاد منافذ وأســواق جديدة 

لها عىل املستويني اإلقليمي والعاملي.
وقال عمر بن محمد مقيبل مدير عام التســويق 
واإلعالم باملؤسســة العامة للمناطق الصناعية إن 
املشــاركة يف معرض الخرطوم الدويل تعد األوىل 
بالنسبة للمؤسسة، وتأيت يف إطار السعي املستمر 
إليجاد توســعات جديــدة للمنتجــات العامنية 
التــي أصبــح الطلب متزايــدا عليها مــن داخل 
الســلطنة وخارجها. وأشــار إىل أنه وقع االختيار 
هذه املــرة عىل جمهورية الســودان ملــا تتميز 
به من تعداد ســكاين كبري مــع بقية دول حوض 
النيــل، وتوفر الكثري من املواد الخام ال ســيام يف 
القطــاع الزراعي والتي من املمكن أن تســتفيد 

منها الــرشكات العامنيــة املشــاركة يف املعرض. 
وأضــاف أن املعرض ميثل فرصة جيدة ملســؤويل 
املؤسســة لتعريف الزوار مــن أصحاب األعامل 
ورؤســاء الرشكات املتواجدين طوال فرتة املعرض 
باملميزات االســتثامرية التي تتمتع بها املؤسسة 
العامــة للمناطــق الصناعيــة والفــرص املتاحة 
يف مناطقهــا املختلفة بصورة خاصة والســلطنة 
بصورة عامة والتســويق لها والنظــر يف إمكانية 
البدء بتوطني مرشوعات جديدة تســهم يف دعم 

االقتصاد املحيل.
وتأيت املشاركة يف املعرض ضمن أنشطة وفعاليات 
الحملــة الوطنيــة لرتويــج املنتجــات العامنية 

«عــامين» ٢٠١٨، التــي تهــدف للتســويق عن 
املنتجات املحلية، وتعريــف املواطنني واملقيمني 
بجودتهــا العالية ومقدرتها عىل املنافســة محليا 
وخارجيــا، حيث تقوم حملة «عامين» بتشــجيع 
املستهلكني ســواء كانوا أفرادا أو مؤسسات عىل 

رشاء السلع والخدمات املنتجة محليا.
يشــار إىل أن معــرض الخرطــوم الــدويل يحفل 
مبشــاركة عدد من الرشكات العاملية ويف مختلف 
الزراعيــة  واملعــدات  اآلالت  مثــل  القطاعــات 
وتكنولوجيا املعلومــات والطاقة واملناجم ومواد 
البنــاء والخدمــات واللــوازم الطبيــة والســلع 

االستهالكية ومستلزمات األرسة واملنزل.

مسقط - الرؤية

أعلنــت Ooredoo عــن رعايتهــا الذهبية 
وذلــك ضمــن   ،٢٠١٨ مســقط  ملهرجــان 
اهتاممهــا بــأن تكون جــزءا مــن املجتمع 
العامين ومناســباته، وقــد أطلقت عددا من 
العــروض ذات القيمة املضافة ســعياً منها 
إلثــراء تجربة عمالئها يف مجــال االتصاالت 
وليتمكنــوا مــن االســتمتاع باإلنرتنت أكرث 

بقيمة أفضل عرب خدماتها املتكاملة.
وبدءاً من خدمة شهري وشبابية ووصوالً إىل 
اإلنرتنت املنزيل وتطبيقهــا للخدمة الذاتية، 
تعتزم الرشكة االحتفال مع عمالئها مبهرجان 
مسقط وإعادة تعريف املشهد الرقمي خالل 
فــرتة املهرجان التي متتد من تاريخ ١٨ يناير 
وحتى ١١ فرباير ٢٠١٨. وسيســتمتع جميع 
 Ooredoo Oman تطبيــق  مســتخدمي 
خالل مدة العرض برصيد إضايف بنسبة ١٠٪ 

يف كل مــرة يقومــون خاللها بإعادة شــحن 
رصيدهم. أما بالنسبة لعمالء اإلنرتنت املنزيل 
فائــق الرسعة املشــرتكني يف باقات ٢٠ و٥٠ 
و١٠٠ ميجابت/ثانية، فستتم ترقية رسعاتهم 
ملدة ثالثة أشهر دون أي تكلفة إضافية. كام 

وسيحظى عمالء مسبق وشبابية مبا يصل إىل 
٩ جيجابايــت من البيانــات اإلضافية مجاناً 
عند إعادة شــحنهم للرصيد بقيمة ٥ أو ١٠ 
ريــاالت عامنيــة.  وعالوة عىل ذلــك، فقد 
أتاحت Ooredoo  لعمالء شهري واإلنرتنت 
املنزيل الرسيع فرصة لالستمتاع مبيزة تحويل 
البيانات غري املســتخدمة إىل الشــهر التايل 

عند اشرتاكهم يف الخدمة بعقد.
وقال فــراس بــن عبداللــه الشــيخ، مدير 
 » “Ooredoo عــام مبيعــات األفراد لــدى
ُيعد مهرجان مســقط أحد أبــرز الفعاليات 
الســنوية بالســلطنة التي تشــهد مشاركة 
ماليــني األفراد من مختلف أرجاء الســلطنة 
لالستمتاع بأنشطتها املرحة التي تستمر عىل 
مدار ٢٤ يوماً. وخالل األعوام املاضية واصلنا 
إثــراء تجربة عمالئنا من خالل طرح العديد 
من العروض والخدمــات واملنتجات املميزة 

املبتكرة خالل فرتة املهرجان».

مسقط - العامنية

تراجع املؤرش الرئييس لسوق مسقط لألوراق 
املالية األسبوع املايض ٦٣ نقطة وأغلق عىل 
٥٠٢٤ نقطة يف موجة هبوط شــملت جميع 
مؤرشات السوق التي تأثرت بالنتائج املالية 
غري املواتية التي أعلنتهــا الرشكات املدرجة 

بالسوق.
وســجل مؤرش القطاع املايل أعىل الخســائر 
مرتاجعــا ١٤١ نقطــة، وفقد مــؤرش قطاع 
الصناعــة ٨٧ نقطــة ومــؤرش الخدمات ٣٠ 
نقطــة ومــؤرش الســوق الرشعــي أقل من 
نقطة واحدة. غري أن قيمة التداول ســجلت 
األسبوع املايض صعودا بنسبة ٥ باملائة لتبلغ 
٦ر٨ مليــون ريــال عامين مقابــل نحو ٢ر٨ 
مليون ريال عامين يف األســبوع الذي سبقه، 
يف حــني تراجع عدد الصفقــات املنفذة من 
٣٤٥٨ صفقــة إىل ٣١٨٥ نقطة. واحتل بنك 

مســقط صدارة الرشكات األكــرث تداوال من 
حيــث قيمة التــداول بـ ٥ر١ مليــون ريال 
عــامين متثل ٥ر١٧ باملائة مــن إجاميل قيمة 

التــداول واحتلت األســامك العامنية املرتبة 
الثانيــة بـ ١ر١ مليون ريال عامين ثم املدينة 
تكافــل بـ ٦٤٣ ألف ريــال عامين. وارتفعت 
األســبوع املــايض أســعار ١٠ أوراق ماليــة 
مقابل ٢٧ ورقة تراجعت أسعارها و١٩ ورقة 
حافظت عىل مســتوياتها الســابقة، وسجل 
ســهم بنــك العز اإلســالمي أفضــل صعود 
وأغلق عىل ٧١ بيســة مرتفعا بنســبة ٩ر٥ 
باملائة، وارتفع ســهم مســقط للتحلية ٨ر٣ 
باملائة وأغلق عىل ١٦٤ بيســة، وصعد سهم 
الجزيــرة للخدمات إىل ١٥٨ بيســة مرتفعا 
بنســبة ٢ر٣ باملائة. وســجل ســهم الحسن 
الهندســية أعىل الرتاجعــات وأغلق عىل ٣٠ 
بيسة مرتاجعا بنسبة ٢٥ باملائة، وهبط سهم 
الخليج الدولية للكيامويات إىل ٢٢١ بيســة 
مرتاجعا بنســبة ١ر١٠ باملائة، وتراجع سهم 
الوطنيــة ملنتجات األملنيوم إىل ١٥٥ بيســة 

مسجال تراجعا بنسبة ١ر٧ باملائة.

مسقط - العامنية

واصل القطاع املرصيف بالسلطنة تحقيق منو 
بنسب معقولة يف كل من االئتامن والودائع؛ 
حيــث تشــري البيانــات اىل ارتفــاع رصيد 
االئتــامن املمنوح من قبــل القطاع املرصيف 
اىل ٢٣٫٥ مليــار ريال عامين يف نهاية نوفمرب 
٢٠١٧م مسجال منوا بنســبة ٧٫٣ باملائة عن 

مستواه يف نفس الفرتة من عام ٢٠١٦.
وضمن هذا اإلجاميل شهد االئتامن املمنوح 
للقطــاع الخاص ارتفاعا بنســبة ٥ر٦ باملائة 
ليصل اىل ٩ر٢٠ مليــار ريال عامين يف نهاية 
نوفمــرب ٢٠١٧، بحســب النرشة الشــهرية 
الصادرة عن البنك املركزي العامين. ويشــري 
التوزيــع القطاعي إلجاميل االئتامن املمنوح 
للقطــاع الخاص اىل اســتحواذ قطاع األفراد 
(معظمه تحــت بند القروض الشــخصية) 
عىل ما نســبته ٢ر٤٦ باملائة تــاله وبفارق 
بســيط قطاع الــرشكات غري املالية بنســبة 
٦ر٤٥ باملائــة بينــام بلغــت حصــة قطاع 
الــرشكات املالية والقطاعــات األخرى ٩ر٤ 

باملائــة و٣ر٣ باملائــة عىل التوايل. وســجل 
إجــاميل الودائع لدى القطــاع املرصيف منوا 
بنســبة ٦ باملائة ليصل اىل ٥ر٢١ مليار ريال 
عامين بينام شــهدت ودائع القطاع الخاص 
زيادة بنسبة ٧ر٦ باملائة لتصل اىل ١٤ مليار 
ريال عامين يف نهاية نوفمرب ٢٠١٧. ويشــري 
التوزيــع القطاعي لودائــع القطاع الخاص 
إىل أن حصة قطــاع األفراد قد بلغت حوايل 
٣ر٤٨ باملائة تاله قطاعا الرشكات غري املالية 
واملالية بحصة بلغــت ٤ر٢٩ باملائة و٤ر١٩ 
باملائــة أمــا النســبة املتبقيــة ٩ر٢ باملائة 
فتوزعــت عــىل قطاعات أخرى. كام يشــري 
تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إىل 
منو رصيد إجاميل االئتامن املمنوح من قبلها 
بنســبة ٩ر٤ باملائة يف نهايــة نوفمرب ٢٠١٧ 
مقارنــة مع عام مىض بينــام ارتفع االئتامن 
املمنوح للقطاع الخاص بنســبة ٧ر٣ باملائة 

ليبلغ ٢ر١٨ مليار ريال عامين.
وفيــام يخــص بنــد االســتثامر ارتفعــت 
اســتثامرات البنوك التجاريــة التقليدية يف 
األوراق املاليــة بنســبة ٦ر١٣ باملائة لتصل 

اىل ٣ مليــارات ريال عامين وبلغ االســتثامر 
يف أذون الخزينــة الحكومية حوايل ٢ر٥١٥ 
مليون ريال عامين. أما االســتثامر يف األوراق 
املاليــة الحكوميــة التي تشــمل ســندات 
التنميــة والصكوك الحكوميــة وغريها فقد 
شهد زيادة طفيفة بنسبة ٥ر٠ باملائة ليصل 

إىل ٣ر١ مليار ريال عامين. ويف الجانب اآلخر 
للميزانية (الخصوم)، ســجل إجاميل الودائع 
لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 
٤ر٢ باملائــة ليصــل اىل ٦ر١٨ مليــار ريال 
عــامين يف نوفمرب ٢٠١٧ مقارنــة مع ٢ر١٨ 
مليــار ريال عامين يف نفــس الفرتة من عام 

٢٠١٦. وضمن إجاميل الودائع شهدت ودائع 
الحكومــة لدى البنوك التجاريــة التقليدية 
زيادة طفيفة بنســبة ٥ر٠ باملائة لتصل إىل 
٩ر٤ مليار ريال عامين بينام انخفضت ودائع 
مؤسسات القطاع العام بنسبة ٧ر١٠ باملائة 
خالل الفــرتة (نوفمرب ٢٠١٦- نوفمرب٢٠١٧) 

لتبلغ حوايل ٩٠٠ مليون ريال عامين.
وفيام يتعلق بودائع القطاع الخاص املكون 
األبــرز ضمن الودائع املرصفيــة فقد زادت 
بنســبة ١ر٤ باملائة خالل نفس الفرتة حيث 
ارتفعــت من حوايل ١ر١٢ مليار ريال عامين 
يف نوفمرب ٢٠١٦ إىل حوايل ٥ر١٢ مليار ريال 
عامين يف نوفمرب ٢٠١٧ لتشــكل ما نســبته 
٣ر٦٧ باملائة من اجاميل الودائع لدى البنوك 

التجارية.
ومن حيث املالءة املالية للبنوك بلغ إجاميل 
رأس املال األســايس واالحتياطيــات للبنوك 
التجارية التقليدية حــوايل ٢ر٤ مليار ريال 

عامين يف نهاية نوفمرب ٢٠١٧.
وال تــزال البنوك هــي املحــرك الرئييس يف 
القطــاع املــايل حيــث يتم معظم نشــاط 

التوســط املايل من خاللها وتشــري مؤرشات 
املــالءة املاليــة مــن حيث جــودة األصول 
وتغطية املخصصات وكفايــة رأس املال اىل 
متتع هذه البنوك بوضع متني. ومع استعادة 
أســعار النفــط الخــام بعضا مــن عافيتها 
بالتزامــن مع املســاعي املبذولــة لتحقيق 
التنويــع االقتصــادي فقــد شــهد االقتصاد 
تعافيــا ملحوظا مع تحقيــق الناتج املحيل 
اإلجــاميل منــوا بنســبة ٣ر١٢ باملائة خالل 
النصــف األول مــن عــام ٢٠١٧ مقارنة مع 
انكامش بنسبة ١ر١١ باملائة يف نفس الفرتة 
مــن عــام ٢٠١٦. ويف جانب األســعار بلغ 
متوســط نسبة التضخم مقاسا مبؤرش أسعار 
املستهلك للسلطنة حوايل ٦ر١ باملائة خالل 
الفرتة (يناير- نوفمــرب) من عام ٢٠١٧ ومع 
ارتفاع أسعار خام النفط العامين يف املتوسط 
فقد شــهد أداء امليزانية العامة للبالد بروز 
إشــارات إيجابية حيث تشري األرقام إىل أن 
متوســط ســعر النفط الخام العامين خالل 
الفرتة (يناير- أكتوبر) من عام ٢٠١٧ قد بلغ 

حوايل ٦ر٥٠ دوالر للربميل.

نزوى - الرؤية

تواصلت سلســة ورش عمل «احســبها_
صح» والذي أقيم يف غرفة تجارة وصناعة 
عــامن فرع نــزوى، وتــأيت ورش العمل، 
يف إطــار اتفاقيــة التعــاون بــني كل من 
الرشكة الوطنية للتمويل وصندوق تنمية 

مرشوعات الشباب (رشاكة).
وتســعى هذه الورشــة إىل بناء مهارات 
أصحــاب املرشوعات وباألخــص يف فهم 
الجوانــب املتعلقــة باحتســاب تكاليف 
املــرشوع، وتوقعات املبيعــات، واملوارد 
املطلوبة، واملرصوفات التشغيلية والتكلفة 
الرأساملية. ورعى سعادة أحمد بن سعيد 
الحرضمــي عضو مجلس الشــورى بوالية 
نزوى، حفل توزيع شهادات إمتام الورشة 
بحضور كبــار موظفي الرشكــة الوطنية 
للتمويل. وقال محمد بن حميد املرزوقي 
مديــر أول املــوارد البرشيــة واإلدارة يف 
الرشكة الوطنية للتمويل ”حظيت الورشة 
التــي أقيمت يف والية نــزوى بإقبال جيد 
مــن قبــل رواد األعــامل، حيث ســجل 
لحضور الورشــة ٦٠ صاحــب أو صاحبة 
مرشوع من محافظــة الداخلية، وقد عرب 
الحارضون عن رضاهم باملعلومات القيمة 

التي قدمت من خالل الورشة، ونحن من 
خالل هذه الورشــة نسعى إىل املساهمة 
يف بنــاء القدرات الوطنية وصقل مهارات 

رواد ورائدات األعامل“.
وقال نارص بن صالح الغنبويص مدير فرع 
نــزوى للرشكة الوطنيــة للتمويل «ركزت 
الورشــة عىل الجوانــب املتعلقة بتحديد 
املوارد املطلوبة إلدارة املرشوع من خالل 

طرح دراســة حالة وتقديــم عدة متارين 
مبنيــة عــىل معــادالت حســابية لرشح 
التكاليف  الصحيحة الحتســاب  الطــرق 
وتوقعــات املبيعات، وقد أشــاد الحضور 
مبحتــوى الورشــة وطالبوا بعقــد املزيد 
من الورش املامثلة والتي من شــأنها نرش 
مزيدٍ من الوعــي يف الطرق املثىل إلدارة 

املرشوعات».
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