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مسقط - العامنية

أشــادت معايل غابرييــا كويفاس بارون 
رئيســة االتحاد الربملاين الدويل، مبواقف 
الســلطنة املرشفة بقيادة حرضة صاحب 
الجالــة الســلطان قابــوس بن ســعيد 
املعظــم -حفظــه الله ورعــاه- ودورها 
املهــم يف دعــم ودفع عملية الســام يف 

املنطقة.
جاء ذلك خال اســتقبال معايل يوســف 

بن علــوي بن عبدالله الوزير املســؤول 
عن الشــؤون الخارجيــة، مبكتبه، أمس، 
ملعاليهــا. وتّم خــال املقابلة مناقشــة 
العديــد من القضايــا اإلقليمية والدولية 
الراهنة، خاصة يف املنطقة. واســتعرضت 
رئيســة االتحــاد الربملــاين الــدويل دور 
الربملــان األورويب يف تقريــب وجهــات 
النظر حول العديد من القضايا اإلقليمية 
والدوليــة من أجل تعزيــز التفاهم بني 

الدول والشعوب.

مسقط - الرؤية

أظهــرْت ُمــؤرشات النتائج األوليــة لحملة 
مسقط الستئصال بعوضة الزاعجة املرصية، 
ى  تراجًعــا يف عــدد حــاالت اإلصابــة بُحمَّ
الضنك املســجلة، وكذلك نسبة أماكن توالد 

البعوضة يف األماكن املرصودة مسبقاً.

وأعلنْت اللجنة املركزية للتخطيط والتنفيذ 
للحملــة انتهاء أعامل وأنشــطة الحملة يف 
محافظة مســقط، والتي استمرَّت يف الفرتة 
مــن 8 إىل 23 يناير. ورافقْت الحملة جهوٌد 
كبــرة وعمٌل جــاد من قبل كل املشــاركني 
فيهــا، من العاملــني يف القطــاع الحكومي 

واملجتمع املدين.

الرؤية - نجالء عبدالعال

كشــفْت رشكــة تنمية نفــط ُعامن عن 
ل إىل رشكة طاقة عرب العديد  خطط للتحوُّ
مــن املشــاريع التي تعمــل فيها؛ حيث 
بدأْت الرشكة بالفعــل يف مرشوع إلنتاج 
الكهربــاء يصل إىل 100 ميجاوات؛ وذلك 
بعــد ترســية مناقصة عــى تحالف من 

الرشكات، وأنَّ تنفيذ هذا املرشوع سيبدأ 
يف حقل األمني، ومن ثمَّ ســيتم التوســع 
يف مرشوعات أخرى تتضمن إنتاج كهرباء 

ومن ثم بيعها.
وعقدْت الرشكة، أمــس، اللقاء اإلعامي 
الســنوي الــذي قــرَّرت إقامتــه بصفة 
دوريــة للتفاعــل مع اإلعاميــني، ورعى 
اللقاء ســعادة عيل بن خلفــان الجابري 

وكيــل وزارة اإلعــام، وبحضور عدد من 
املسؤولني بالرشكة.

وقال املهندس عبداألمر بن عبدالحسني 
العجمــي املديــر التنفيــذي للشــؤون 
الخارجية والقيمــة املضافة بالرشكة: إنَّ 
إنتــاج مــرشوع هرويل مــن املتوقع أن 
يبدأ يف الثلث األخر مــن العام الجاري، 
موضحاً أنَّ هرويل ُيعد من أكرث الحقول 

التي عملت فيهــا الرشكة حتى اآلن من 
حيث الكلفة؛ ملا تطلبــه العمل فيه من 
اســتخدام لعمليات معقــدة ومتعددة، 
لكــنَّ إنتاجه ُيتوقــع أن يصل إىل تطوير 
240 مليــون برميــل من النفــط، و100 
مليون برميل من املكثفات، ومن املتوقع 
أن تبلــغ صادراتــه تريليون قدم مكعب 

من الغاز غر املصاحب.

موسكو - رويرتز

قاَل الرئيــُس الرويسُّ فادميــر بوتني، إنَّه 
ناقــش مع نظــره الــرتيك رجــب طيب 
أردوغان، أمس األربعــاء، الخطوات التي 
مُيكن لهام اتخاذها للحفاظ عى اســتقرار 

الوضع يف محافظة إدلب السورية.
د الرئيســان التنسيَق املشــرتَك بشأن  وأكَّ
الوضــع يف ســوريا عامــة، خاصــة بعــد 
االنسحاب األمرييك، وأعلن بوتني استعداد 
باده الســتضافة قمة ثاثية بشأن سوريا. 
وقال بوتني -يف مؤمتر صحفي مشــرتك مع 

أردوغان يف موســكو- إنَّ الجانبني يعمان 
عــى التوصل لحل دائم لألزمة الســورية 
من خال الطرق السياسية والدبلوماسية. 
وأضــاف بوتني إنه بحث مــع أردوغان ما 
ميكن عمله للحفاظ عى استقرار محافظة 
إدلب )شــاميل ســوريا(، دون مــا َوصفه 
باالســتخفاف باإلرهابيني. وقال إنَّه يجب 
االســتمرار يف محاربة اإلرهــاب يف إدلب 
بغــضِّ النظــر عــن اتفاق وقــف إطاق 
النار، مشرا إىل أن اتفاقية 1998 ملكافحة 
اإلرهــاب بني أنقــرة وموســكو ميكن أن 

تساعد يف ضامن أمن تركيا. 

االتحاد البرلماني الدولي يشيد 
بمواقف السلطنة في دعم السالم

تراجع اإلصابة بحمى الضنك 
مع اختتام »حملة الزاعجة«

»تنمية نفط عمان« تدرس التحول إلى شركة طاقة.. وإنتاج »هرويل« قبل نهاية 2019

تأكيد روسي تركي على الحل السياسي لألزمة السورية.. وإدلب محور اتفاق

مسقط - العامنية

لطان قابوس  أْصَدر حرضُة َصاحب الَجالة السُّ
بن ســعيد املعظم -حفظه الله ورعاه- أمس، 
5 مراســيم ســلطانية ســامية، ونصَّ املرسوُم 
الســلطاين رقم )2019/12( عى إجازة تنازل 
رشكة ميدكو آريبيــا إل.يت.دي عن الثلث من 

حقوقهــا، والتزاماتهــا يف االتفاقيــة املوقعة 
بتاريخ 20 نوفمرب 2014م، للمنطقة رقم )56( 
إىل رشكة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م.
فيام نصَّ املرســوم السلطاين رقم )2019/13( 
عــى إجــازة تنــازل رشكــة النفــط الُعامنية 
لاستكشــاف واإلنتاج ش.م.م عــن 50% من 
حقوقهــا، والتزاماتهــا يف االتفاقيــة املوقعة 

بتاريخ 11 أكتوبر 2011م للمنطقة رقم )42( 
إىل رشكة شــل الُعامنية لاستكشاف واإلنتاج 
ا املرســوم السلطاين رقم )2019/14(  يب.يف. أمَّ
فنصَّ عــى إجازة تنازل رشكــة أاليد برتوليوم 
إكسبلوريشــن آي.إن.يس عن كامل حقوقها، 
والتزاماتها يف االتفاقية النفطية املوقعة بتاريخ 
10 أغســطس 2011م للمنطقة رقم )36( إىل 

رشكة آي.يب.إي.إكس ُعامن )بلوك 36( آي.إن.
يس. ونصَّ املرسوم السلطاين رقم )2019/15( 
عى تجديد ترخيــص من الفئة األوىل للرشكة 
لتقديــم  )ش.م.ع.ع(  لاتصــاالت  العامنيــة 
خدمات االتصاالت العامة املتنقلة األساســية. 
ونصَّ املرسوم السلطاين رقم )2019/16( عى 

تعيني سفر غر ُمقيم.

5 مراسيم سلطانية تتضمن إجازة تنازل 
شركات عن حقوق نفطية وتعيين سفير

الرؤية - فايزة الكلبانية - مريم البادية

أكد صاحب السمو السّيد أسعد بن طارق 
آل ســعيد نائــب رئيــس الوزراء لشــؤون 
العاقــات والتعاون الدويل واملمثل الخاص 
لجالة السلطان، أّن السلطنة مهيأة لجذب 
بفضل  والســمكية  الزراعية  االســتثامرات 
املوقع اإلسرتاتيجي الذي تتميز به، مشددا 

عى رضورة االستفادة من هذا املوقع الذي 
جعل الســلطنة رابًطا مهام ومؤثرًا بني دول 

العامل املختلفة.
ورعي ســموه، صباح أمــس، افتتاح ملتقى 
االســتثامر الزراعــي والحيــواين والغذايئ، 
مبركز عــامن للمؤمترات واملعــارض. وقال 
ســموه -يف ترصيحات صحفية- إنَّ امللتقى 
يقدم العديد من املقرتحات حول االستثامر 

الزراعي والســميك والغذايئ يف الســلطنة، 
مشــرًا إىل أّن اإلحصائيــات ُتبــرش بالخر. 
وقــال معــايل الدكتــور فــؤاد بــن جعفر 
الســاجواين وزير الزراعة والرثوة السمكية: 
إن إنتاج الغذاء بالســلطنة تضاعف خال 
الســنوات الســبع األخرة من 1694 ألف 
طن إىل 3244 ألف طن. وكشف الساجواين 
أنه سيتم إنشاء 47 مرشوعا وفرصة زراعية 

نباتية وحيوانية بتكلفة تقديرية تبلغ 528 
مليون ريال عامين وســتوفر 14 ألف فرصة 
وظيفيــة، إىل جانــب 29 مرشوًعا وفرصة 
ســمكية بقيمــة 247 مليون ريــال عامين 
ســتوفر ما يقــارب 5100 فرصــة وظيفية، 
و114 مرشوعا تكامليا للمؤسسات الصغرة 
واملتوســطة بقيمة 10 مايــني ريال عامين 

وسيتيح 200 فرصة وظيفية.

انطالق أعمال »ملتقى فرص االستثمار« برعاية »        « إعالميا

السيد أسعد: السلطنة مهيأة لجذب االستثمارات 
الزراعية والسمكية بفضل الموقع اإلستراتيجي
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مسقط - العامنية

أص��در ح��رة صاح��ب الجاللة الس��لطان 
قابوس بن سعيد املعظم- حفظه الله ورعاه- 
أمس 5 مراس��يم سلطانية س��امية، فيام ييل 

نصوصها:
مرس��وم س��لطاين رق��م )2019/12( بإجازة 
تن��ازل رشك��ة ميدك��و آريبي��ا إل يت دي عن 
الثل��ث من حقوقها والتزاماته��ا يف االتفاقية 
املوقعة بتاريخ 20 نوفمرب 2014م، للمنطقة 
رق��م )56( إىل رشكة بي��اق لخدمات حقول 

النفط ش.م.م.
نحُن قابوس بن س��عيد، سلطان ُعامن، بعد 
االطالع عىل النظام األس��ايس للدولة الصادر 
باملرسوم السلطاين رقم 96/101، وعىل قانون 
النف��ط والغاز الصادر باملرس��وم الس��لطاين 
رقم 2011/8، وعىل املرس��وم السلطاين رقم 
2014/72 بإج��ازة االتفاقي��ة النفطي��ة بني 
حكومة س��لطنة ُعامن ورشك��ة ميدكو آريبيا 
إل يت دي ورشك��ة إنت��اج إل إل يس رقم 56، 
وع��ىل مجموعة الوثائق التي قامت مبوجبها 
رشك��ة ميدكو آريبي��ا إل يت دي بالتنازل عن 
الثل��ث من حقوقها والتزاماته��ا يف االتفاقية 
النفطي��ة املوقع��ة بتاري��خ 20 م��ن نوفمرب 
2014م للمنطق��ة رق��م )56( إىل رشكة بياق 
لخدم��ات حق��ول النف��ط ش. م. م. القابلة 

لذلك التنازل، وبناًء عىل ما تقتضيه املصلحة 
العامة. رس��منا مب��ا هو آت.. امل��ادة األوىل: 
إجازة تنازل رشكة ميدكو آريبيا إل يت دي عن 
الثل��ث من حقوقها والتزاماته��ا يف االتفاقية 
النفطية املوقع��ة بتاريخ 20 نوفمرب 2014م 
للمنطق��ة رقم )56( إىل رشكة بياق لخدمات 
حقول النفط ش.م.م. بحيث تصبح الحصص 
النهائية ألطراف االتفاقي��ة عىل النحو اآليت: 
50% رشكة ميدكو آريبيا إل يت دي، 25% رشكة 
إنت��اج إل إل يس، 25% رشكة بياق لخدمات 

حقول النفط ش.م.م.
املادة الثانية: ُينرش هذا املرسوم يف الجريدة 
الرسمية وُيعمل به من تاريخ صدوره. صدر 
يف: 16 م��ن ج��امدى األوىل س��نة 1440ه� 

املوافق: 23 من يناير سنة 2019م.
مرسوم سلطاين رقم )2019/13( بإجازة تنازل 
رشكة النفط الُعامنية لالستكش��اف واإلنتاج 
ش.م.م عن 50% م��ن حقوقها والتزاماتها يف 
االتفاقية املوقع��ة بتاريخ 11 أكتوبر 2011م 
للمنطق��ة رقم )42( إىل رشكة ش��ل الُعامنية 

لالستكشاف واإلنتاج يب يف. 
نحُن قابوس بن س��عيد، سلطان ُعامن، بعد 
االطالع عىل النظام األس��ايس للدولة الصادر 
باملرسوم السلطاين رقم 96/101، وعىل قانون 
النف��ط والغاز الصادر باملرس��وم الس��لطاين 
رقم 2011/8، وعىل املرس��وم السلطاين رقم 

2012/18 بإج��ازة االتفاقي��ة النفطي��ة بني 
حكومة سلطنة ُعامن ورشكة النفط الُعامنية 
لالستكش��اف واإلنت��اج ش.م.م املنطقة رقم 
)42( وع��ىل مجموعة الوثائ��ق التي قامت 
مبوجبها رشكة النفط الُعامنية لالستكش��اف 
واإلنت��اج ش. م.م بالتن��ازل ع��ن 50% م��ن 
حقوقه��ا والتزاماته��ا يف االتفاقي��ة النفطية 
املوقع��ة بتاري��خ 11 م��ن أكتوب��ر 2011م 
للمنطق��ة رقم )42( إىل رشكة ش��ل الُعامنية 
لالستكش��اف واإلنت��اج يب يف، القابل��ة لذلك 
التنازل، وبناًء عىل ما تقتضيه املصلحة العامة. 
رسمنا مبا هو آت.. املادة األوىل: إجازة تنازل 
رشكة النفط الُعامنية لالستكش��اف واإلنتاج 
ش.م.م عن 50% م��ن حقوقها والتزاماتها يف 
االتفاقي��ة النفطية املوقع��ة بتاريخ 11 من 
أكتوبر 2011م، للمنطقة رقم )42( إىل رشكة 
ش��ل الُعامني��ة لالستكش��اف واإلنتاج يب يف. 
املادة الثانية: ُينرش هذا املرسوم يف الجريدة 
الرسمية وُيعمل به من تاريخ صدوره. صدر 
يف: 16 م��ن ج��امدى األوىل س��نة 1440ه� 

املوافق: 23 من يناير سنة 2019م.
مرس��وم س��لطاين رقم )2019/14( بإجازة 
تن��ازل رشكة أاليد برتوليوم إكسبلوريش��ن 
أي إن يس ع��ن كامل حقوقه��ا والتزاماتها 
يف االتفاقي��ة النفطية املوقع��ة بتاريخ 10 
أغس��طس 2011م للمنطقة رقم )36( إىل 

رشك��ة أي يب إي أكس ُعامن )بلوك 36( أي 
إن يس.

نحُن قابوس بن س��عيد س��لطان ُعامن، بعد 
االطالع عىل النظام األس��ايس للدولة الصادر 
باملرسوم السلطاين رقم 96/101، وعىل قانون 
النف��ط والغاز الصادر باملرس��وم الس��لطاين 
رقم 2011/8، وعىل املرس��وم السلطاين رقم 
2011/87 بإج��ازة االتفاقي��ة النفطي��ة بني 
حكومة س��لطنة ُعامن ورشكة أاليد برتوليوم 
إكسبلوريشن أي إن يس للمنطقة رقم )36(، 
وعىل املرسوم السلطاين رقم 2013/51 بإجازة 
تن��ازل رشكة أالي��د برتوليوم إكسبلوريش��ن 
أي إن يس عن 75% م��ن حقوقها والتزاماتها 
يف االتفاقي��ة النفطي��ة املوقع��ة بتاريخ 10 
أغس��طس 2011م للمنطقة رق��م )36( إىل 
رشك��ة دي إن أو عامن أ إس، وعىل املرس��وم 
الس��لطاين رقم 2017/15 بإجازة تنازل رشكة 
دي إن أو ُع��امن أ إس ع��ن كام��ل حقوقها 
والتزاماته��ا يف االتفاقي��ة النفطي��ة املوقعة 
بتاريخ 10 أغس��طس 2011م للمنطقة رقم 
)36( إىل رشكة أاليد برتوليوم إكسبلوريش��ن 
أي أن يس، وعىل مجموعة الوثائق التي قامت 
مبوجبها رشكة أاليد برتوليوم إكسبلوريشن أي 
أن يس بالتنازل عن كامل حقوقها والتزاماتها 
يف االتفاقي��ة النفطي��ة املوقع��ة بتاريخ 10 
أغس��طس 2011م للمنطقة رق��م )36( إىل 

رشك��ة أي يب إي أكس ُع��امن )بلوك 36( أي 
أن يس القابل��ة لذلك التن��ازل، وبناًء عىل ما 
تقتضيه املصلحة العامة، رسمنا مبا هو آت.. 
املادة األوىل: إجازة تنازل رشكة أاليد برتوليوم 
إكسبلوريش��ن أي أن يس عن كامل حقوقها 
والتزاماته��ا يف االتفاقي��ة النفطي��ة املوقعة 
بتاريخ 10 أغس��طس 2011م للمنطقة رقم 
)36( إىل رشك��ة أي يب إي أكس ُعامن )بلوك 
36( أي أن يس.امل��ادة الثاني��ة: ُين��رش هذا 
املرس��وم يف الجري��دة الرس��مية، وُيعمل به 
م��ن تاريخ صدوره. صدر يف: 16 من جامدى 
األوىل س��نة 1440ه� املواف��ق: 23 من يناير 

سنة 2019م.
مرس��وم س��لطاين رقم )2019/15( بتجديد 
ترخيص م��ن الفئة األوىل للرشك��ة العامنية 
لالتص��االت )ش.م.ع.ع( لتقدي��م خدم��ات 
االتص��االت العامة املتنقلة األساس��ية، نحُن 
قابوس بن سعيد سلطان ُعامن، بعد االطالع 
عىل النظام األسايس للدولة الصادر باملرسوم 
الس��لطاين رقم 96/101، وعىل قانون تنظيم 
االتصاالت الصادر باملرس��وم الس��لطاين رقم 
2002/30، وبن��اًء عىل م��ا تقتضيه املصلحة 
العامة. رسمنا مبا هو آت املادة األوىل: ُيجدد 
الرتخي��ص من الفئ��ة األوىل للرشكة العامنية 
لالتص��االت )ش. م. ع.ع( لتقدي��م خدمات 
االتص��االت العامة املتنقلة األساس��ية، وفقاً 

ألحكام الرتخيص املرفق. املادة الثانية: ُينرش 
هذا املرسوم يف الجريدة الرسمية، ويعمل به 
من تاريخ 11 فرباير 2019م. صدر يف: 16 من 
جامدى األوىل سنة 1440ه� املوافق: 23 من 

يناير سنة 2019م.
مرسوم سلطاين رقم )2019/16( بتعيني سفري 
غري ُمقيم، نحُن قابوس بن س��عيد س��لطان 
ُع��امن، بعد االط��الع عىل النظام األس��ايس 
للدول��ة الص��ادر باملرس��وم الس��لطاين رقم 
96/101، وعىل قانون تنظيم وزارة الخارجية 
الصادر باملرس��وم الس��لطاين رقم 2008/32، 
وبناًء عىل ما تقتضيه املصلحة العامة. رسمنا 
مبا هو آت.. املادة األوىل: ُيعني الس��فري عامد 
ب��ن حمود ب��ن س��امل العربي، س��فرينا لدى 
جمهورية الربازيل االتحادية، س��فريًا لنا فوق 
الع��ادة، ومفوًض��ا غري مقيم ل��دى كل من: 
جمهورية األرجنت��ني، وجمهورية األورغواي 
الرشقية، وجمهوري��ة البارغواي، وجمهورية 
اإلك��وادور، وجمهوري��ة الب��ريو، وجمهورية 
بوليفي��ا، وجمهوري��ة تش��ييل، وجمهوري��ة 
س��ورينام، وجمهوري��ة غيان��ا، وجمهوري��ة 

كولومبيا، وجمهورية فنزويال البوليفارية.
املادة الثانية: ينرش هذا املرسوم يف الجريدة 
الرسمية، وُيعمل به من تاريخ صدوره. صدر 
يف: 16 م��ن ج��امدى األوىل س��نة 1440ه� 

املوافق: 23 من يناير سنة 2019م.

جاللة السلطان يصدر 5 مراسيم تتضمن إجازة تنازل شركات 
عن حقوق نفطية وتجديد ترخيص »عمانتل« وتعيين سفير

مسقط - الرؤية

اس��تقبل معايل الس��يد بدر بن س��عود 
بن حارب البوس��عيدي الوزير املس��ؤول 
عن ش��ؤون الدفاع مبكتبه مبعسكر بيت 
الفلج  صب��اح  أمس معايل ماريا فريناندا 
إيسبينوزا رئيس��ة الجمعية العامة لألمم 
املتحدة وذلك يف إطار الزيارة التي تقوم 
بها حالياً إىل الس��لطنة إللق��اء محارضة 

بكلية الدفاع الوطني.
ورحب معايل السيد الوزير املسؤول عن 
ش��ؤون الدف��اع مبعايل رئيس��ة الجمعية 
العام��ة لألمم امُلتح��دة، متمنًيا لها زيارة 
موفقة للسلطنة، وقد أثنت معاليها عىل 
دور الس��لطنة يف دعم السلم واالستقرار 
الدوليني يف منطقة الرشق األوسط والعامل 
أجمع، مشيدة بجهود السلطنة ومواقفها 
البناءة ومد جسور التفاهم والتعاون بني 
مختلف دول العامل، كام أشادت بالقيادة 
الحكيمة لحرة صاحب الجاللة السلطان 
املعظ��م القائد األعىل للقوات املس��لحة 
-حفظ��ه الله ورعاه-، وتعاون الس��لطنة 
الوثيق ودعمه��ا لجهود األم��م املتحدة 
الرامية لرتس��يخ دعائم التع��اون الدويل 
املتعدد األطراف يف ش��تى املجاالت، كام 
تمَّ خ��الل اللقاء تبادل األحاديث الودية، 
وبحث ع��دد من األم��ور ذات االهتامم 
املش��رتك. حر املقابلة س��عادة السفري 

خليفة بن عيل الحاريث مندوب السلطنة 
الدائ��م لدى األمم املتحدة، واللواء الركن 
س��امل بن مس��لم قطن آمر كلية الدفاع 

الوطني.
ويف سياق أخر، اس��تقبل معايل السيد 
بدر بن س��عود بن حارب البوسعيدي 
الوزي��ر املس��ؤول عن ش��ؤون الدفاع 
مبكتبه مبعسكر بيت الفلج صباح أمس 
سعادة محمد سلطان السويدي سفري 
دولة اإلمارات العربية املتحدة املعتمد 
ل��دى الس��لطنة، حيث س��لم معاليه 
مو الشيخ  رسالة خطية من صاحب السُّ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئي��س مجلس ال��وزراء حاكم 
إمارة ديب وزير الدفاع بدولة اإلمارات 
دع��وة  تتضم��ن  املتح��دة،  العربي��ة 
معاليه لحضور مع��رض الدفاع الدويل 
»إيديك��س 2019م«، وال��ذي س��يقام 
بإم��ارة أبوظبي خالل الف��رتة من 17 
وحتى 21 فرباير املقبل، ش��اكرا معاليه 
لصاحب السمو دعوته الكرمية لحضور 
املع��رض املذك��ور. وتمَّ خ��الل اللقاء 
اس��تعراض العالقات األخوي��ة الوثيقة 
التي تربط البلدين الش��قيقني وس��بل 
تعزيزها، وبحث عدد من األمور ذات 

االهتامم املشرتك.

 مسقط - الرؤية

التق��ى املكرم الش��يخ عب��د الله بن 
اللجن��ة  رئي��س  الحوس��ني  ش��وين 
الُعامني��ة لحق��وق اإلنس��ان مبع��ايل 
جابرييال كويفاس ب��ارون أمينة لجنة 
العالقات الخارجي��ة، ولجنة االقتصاد 
والتج��ارة يف مجلس النواب الفيدرايل 

املكسييك.

��ب املكرم الش��يخ رئيس اللجنة  ورحَّ
الربمل��اين  االتح��اد  رئيس��ة  مبع��ايل 
ال��دويل، وقدم لها نبذة ع��ن اللجنة، 
واالختصاصات املنوطة بها، وجهودها 
يف مختلف املجاالت املرتبطة بحقوق 
اإلنسان، ومنها التعاون مع املنظامت 
اإلقليمي��ة والدولي��ة املعنية بحقوق 
اإلنس��ان. من جانبه��ا أعربت معايل 
رئيس��ة االتح��اد الربمل��اين الدويل عن 

س��عادتها بزي��ارة اللجنة، وأش��ادت 
بدورها ونش��اطها يف كاف��ة املواضيع 
املتعلقة بحقوق اإلنسان يف السلطنة.
حر اللقاء س��عادة املهندس محمد 
ب��ن أبوبك��ر الغس��اين نائ��ب رئيس 
مجلس الشورى، ومن اللجنة الدكتورة 
حص��ة بن��ت عبدالل��ه البادية عضو 
اللجنة، واملهندس إس��حاق بن جمعة 

الخرويص عضو اللجنة.

بدر بن سعود يستقبل رئيسة الجمعية العامة لألمم 
المتحدة.. ويتسلم دعوة لحضور »إيديكس أبوظبي«

رئيسة االتحاد البرلماني الدولي تشيد بدور »حقوق اإلنسان«
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انطالق أعمال ملتقى فرص االستثمار الزراعي والسمكي والغذائي برعاية »        « إعالميا

السيد أسعد: السلطنة مهيأة لجذب االستثمارات الزراعية والسمكية 
بفضل الموقع اإلستراتيجي.. وإحصائيات المشاريع تبشر بالخير

ويف مستهل امللتقى، ألقى معايل الدكتور 
فؤاد بن جعفر الس��اجواين وزير الزراعة 
والرثوة السمكية الورقة الرئيسية بعنوان 
»إنت��اج الغذاء ومنظوم��ة األمن الغذايئ 
بالسلطنة.. اإلنجازات املتحققة والخطط 
املستقبلية«، وقال إّن القطاعات الزراعية 
والس��مكية تش��كل املص��ادر الرئيس��ية 
إلنت��اج الغذاء بالس��لطنة وتق��وم بدور 
مه��م يف تعزيز األمن الغ��ذايئ إىل جانب 
تنوي��ع مصادر الدخ��ل وتعزي��ز برامج 
التنويع االقتصادي ويف توفري فرص العمل 
واستقرار املجتمعات الريفية. وأضاف أن 
السلطنة تزخر بالرثوات واملوارد الطبيعية 
القادرة عىل تحقيق زيادات جوهرية يف 
إنتاج الغذاء، كام أن األرقام تش��ري إىل أن 
الخط��ط والربامج التي تق��وم بها الوزارة 
تحقق زيادات مستمرة ونوعية يف إنتاج 
الغ��ذاء. وتاب��ع أّنه ملواجه��ة التحديات 
االقتصادي��ة بادرت الوزارة بإنش��اء لجنة 
االستثامرات الزراعية والسمكية »متكني«، 
والتي نجحت يف تحقي��ق نتائج إيجابية 
وزيادات ملحوظة يف انتاج الغذاء، مشريا 
إىل أن ال��وزارة تس��تهدف تفعي��ل دور 
القط��اع الخ��اص وتعزيز مس��اهمته يف 
بناء ومتويل وإدارة وتش��غيل املرشوعات 
إىل  الس��اجواين  ولف��ت  االس��تثامرية. 
مخت��ربات »تنفي��ذ« مس��تعرضا النتائج 
املتحققة والتوقعات املستقبلية، ومبا يربز 
التجربة العامنية يف إنتاج الغذاء وتعزيز 

منظومة األمن الغذايئ.
وع��دد معالي��ه التحديات الت��ي تواجه 
األمن الغذايئ عىل املس��توى العاملي بدءا 
من اس��تمرار زيادة الطلب عىل استهالك 
الغذاء، والجوع وس��وء التغذية، وتدهور 
األرايض الزراعي��ة، وانخف��اض يف كمي��ة 
ونوعية املياه الجوفية، وتحدي التغريات 
املناخي��ة، وتعري��ة الرتب��ة، إىل تح��دي 
الح��روب واألمراض واآلف��ات التي تطال 
األرض الزراعية. وناقش معاليه مؤرشات 
أداء إنتاج الغذاء، وذكر فيه أّن متوس��ط 
نس��بة النمو الس��نوية خ��الل الفرتة من 
2011-2017 بلغ��ت نس��بة 11.4%، كام 
أن نسبة النمو خالل الفرتة 2017-2016 
بلغت 25%؛ حيث تضاعف اإلنتاج خالل 
س��بع س��نوات من 1694 أل��ف طن إىل 

3244 ألف طن.
وتط��رق معاليه إىل الخطة االس��تثامرية 
لزيادة انتاج الغذاء من خالل االس��تمرار 
يف تحقي��ق زيادات يف انت��اج الغذاء من 
املصادر الزراعية والحيوانية والس��مكية، 
والتكام��ل ب��ني إدارة امل��وارد الزراعي��ة 
الطبيعية ونظم اإلنتاج النبايت والحيواين، 
كام س��يكون هناك توازن ب��ني عمليات 
الس��ميك ومحاصيل االس��تزراع  الصي��د 
لض��امن الكفاءة واالس��تدامة واملحافظة 
ع��ىل املخ��زون الس��ميك، والتكامل بني 
االستثامرات الداخلية والخارجية املكملة 
للمحافظ��ة ع��ىل املخزون امل��ايئ كذلك، 
والعم��ل م��ن أج��ل االرتق��اء بالطاقات 
التخزيني��ة للس��لع الغذائية، واس��تقراء 
وتحليل الزيادات السكانية لتقدير حجم 
الطلب الغذايئ املستقبيل، وتطوير أمناط 
االس��تهالك الغذايئ للفئ��ات العمرية مبا 

يؤمن التغذية املتوازنة.

لجن��ة  انج��ازات  إىل  معالي��ه  وع��رج 
التي  الزراعية والس��مكية  االس��تثامرات 
انطلقت يف 2016، واس��تهدفت تاسيس 
رشاكات ب��ني القطاع��ني الع��ام والخاص 
والعمل عىل اس��تقطاب مستثمرين من 
داخل وخ��ارج الس��لطنة؛ حيث أنجزت 
اللجن��ة خالل مرحلة التنفيذ 57 مرشوعا 

استثامريا لغاية ديسمرب 2018.
وتحدث الس��اجواين عن مشاريع جديدة 
ستش��كل قيم��ة مضاف��ة لنظ��م اإلنتاج 
الغ��ذايئ والتي م��ا زالت قيد الدراس��ة 
والتنفي��ذ، ومنه��ا مركز الغ��ذاء، ومركز 
اللوجس��تي  واملركز  الغذائية،  الصناعات 
الس��ترياد وتخزي��ن وتصدي��ر الحب��وب، 
واملجمع العامين لألغذية الحالل، ومجمع 
تقني��ات األغذي��ة، ومنطق��ة الصناعات 

السمكية املتكاملة.
والف��رص  املش��اريع  أيض��ا  وتن��اول 
االس��تثامرية الجديدة م��ن حيث العدد 
والتكلفة التقديرية وفرص العمل؛ حيث 
أشار إىل 47 مرشوعا وفرصا زراعية نباتية 
وحيواني��ة تبلغ تكلفته��ا التقديرية 528 
ملي��ون ريال ع��امين وس��توفر 14 ألف 
فرص��ة وظيفي��ة، و29 مرشوًع��ا وفرصة 
س��مكية بقيمة 247 ملي��ون ريال عامين 
س��توفر ما يقارب 5100 فرصة وظيفية. 
وعن فئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 
قال إّنه سيتم تنفيذ 114 مرشوعا تكامليا 
بقيم��ة 10 مالي��ني ريال عامين وس��يتيح 
200 فرص��ة وظيفي��ة. واختت��م معاليه 
الورق��ة بالحديث عن أهمية االس��تثامر 
يف الس��لطنة، ودلل ع��ىل ذلك بعدد من 
العوامل منها: املقوم��ات الطبيعية التي 
تتمتع بها الس��لطنة والت��ي منها التنوع 
املناخ��ي والبيئ��ي واملخ��زون الس��ميك 

الواع��د، إضاف��ة إىل عدد م��ن املقومات 
التي تتمتع بها الس��لطنة، والسبب اآلخر 
هو اإلدارة الحكيم��ة التي أرىس دعامئها 
صاح��ب الجالل��ة املعظم الت��ي حققت 
األمن واالس��تقرار الداخيل مع بناء شبكة 
عالق��ات خارجية متينة م��ع دول العامل 
وخصوص��ا يف املحي��ط اإلقليمي، والنظم 
والترشيعات الداعمة لالستثامر إىل جانب 
نزاه��ة القض��اء والش��فافية والحوكمة، 
واأليدي العاملة املاه��رة يف هذا املجال، 
والثقة التي تتمتع بها السلطنة خصوصا 

فيام يتعلق بإنتاج الغذاء الحالل.

إحصائيات »الفاو«

من جانب��ه، قدم مع��ايل الدكتور جوزيه 
غرازيان��و دا س��يلفيا مدير ع��ام منظمة 
األغذية والزراع��ة التابعة لألمم املتحدة 
»الفاو«، كلمة أوض��ح فيها بعض األرقام 
املتعلقة بسوء التغذية يف العامل، وخاصة 
يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا؛ 
حي��ث تزايد الجوع يف الع��امل عىل مدى 
الس��نوات الثالث املاضية، وأصبح هناك 
821 ملي��ون ش��خص يعان��ون اآلن من 
س��وء التغذي��ة، ويرجع ذلك أساس��ا إىل 
آث��ار الرصاع��ات وتغري املن��اخ، وخاصة 
الجفاف لفرتات طويلة. وأبرز دا س��يلفيا 
تحدي��ا كبريا آخ��ر لس��وء التغذية، وهو 
زيادة الوزن والس��منة، مشريا إىل أن من 
املفارق��ات أن الس��منة تتصاعد برسعة، 
فحوايل 2 مليار ش��خص يف العامل يعانون 
من الوزن الزائ��د يف الوقت الحارض، من 
بينه��م 670 مليون ش��خص بالغ يعانون 
من الس��منة، وواحد من كل 8 أش��خاص 
من البالغني يعانون من السمنة. وبنّي أنه 
يف املنطقة نس��بة البالغ��ني البدناء تصل 

إىل 30% تقريًب��ا، وهذا يعن��ي أن واحًدا 
من كل 3 أش��خاص يعانون من السمنة؛ 
ولف��ت إىل أن تزاي��د مع��دالت البدانة 
يفاقهم الكلف��ة االجتامعية واالقتصادية. 
وم��ن جانبه، ق��ال املهن��دس صالح بن 
محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للرشكة 
العامنية لالس��تثامر الغ��ذايئ القابضة إن 
بعض مشاريع الرشكة مثل مزون لأللبان 
والبش��ائر للحوم س��تصل منتجاتها قريبا 
إىل الس��وق، موضح��ا أّن الرشك��ة تعتزم 
إنش��اء مش��اريع أخ��رى خ��الل املرحلة 
املقبل��ة والت��ي من حقها أن تس��اهم يف 
رف��د االقتصاد الوطني وتوفري فرص عمل 
وإنت��اج غذاء محيل ع��ايل الجودة. وأكد 
الش��نفري أن الرشكة لديها اس��تثامرات 
يف قط��اع الرثوة الس��مكية؛ حيث تبنت 
مرشوعا يف إنتاج وتعليب أس��امك التونة 
والرسدين والذي يعد من أكرب املش��اريع 
يف الرشق األوسط بهذا املجال، يستهدف 
االس��تفادة من الكمي��ات الرسدين التي 
تصدر حالي��ا، ورفع االكتف��اء الذايت من 
بعض الس��لع واملنتجات الغذائية، مشريا 
إىل أن قامئ��ة املس��اهمني واملس��تثمرين 
يف رشك��ة إنت��اج وتعليب أس��امك التونة 
والرسدين ق��د اكتملت وس��يتم اإلعالن 
عنها وعق��د الجمعية التأسيس��ية األوىل 
قريبا. وأوض��ح الرئيس التنفيذي للرشكة 

العامنية لالس��تثامر الغ��ذايئ القابضة أن 
الرشكة يف مش��اريعها تستهدف الوصول 
إىل نسب تعمني تتجاوز 50%، وأن سياسة 
التعمني يف الرشكة تستهدف أيضا تعمني 
الوظائف القيادي��ة واإلرشافية من خالل 
تأهيل وتدري��ب الكوادر الوطنية، حيث 
تسعى الرشكة لتأسيس منظومة متكاملة 
تجعل ه��ذه الرشكات جاذب��ة لكفاءات 
الشباب العامين. وقال ساعد بن عبدالله 
الخرويص رئيس مجل��س إدارة الجمعية 
الزراعي��ة العامني��ة أّن رؤي��ة الجمعية 
تتمثل يف تش��جيع املزارعني املحليني إىل 
زراعة أغلب املحاصيل الزراعية، وتثقيف 
املس��تهلكني عىل استخدام ما يتم إنتاجه 
محليا، مؤكدا أن املش��اريع االس��تثامرية 
يف القط��اع الزراع��ي س��تدعم املزارعني 
واملؤسس��ات الصغ��رية واملتوس��طة من 
خالل نقل التقني��ات والتجارب العلمية 
الحديثة من أجل رفع مستواهم وتعزيز 
مس��اهمتهم يف األم��ن الغذايئ. وأش��ار 
الخرويص إىل أّن كافة محافظات السلطنة 
تتسم مبيزة نسبية والتي إذا تم استغاللها 
بشكل جيد من خالل نجاح وجودة بعض 
املحاصيل وتوزيع استثامرات القطاع عىل 
املحافظات سيؤدي إىل تحقيق األهداف 
املرس��ومة، وس��يكون اإلنت��اج عىل مدار 

العام.

رعي صاحب الســمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء 
لشــؤون العالقات والتعاون الدويل واملمثل الخاص لجاللة السلطان صباح 
أمس األربعاء، افتتاح ملتقى االستثامر الزراعي والحيواين والغذايئ، وذلك 
مبركز عامن للمؤمترات واملعارض، فيام تختتم األعامل اليوم الخميس. وقال 
صاحب السمو السّيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العالقات والتعاون الدويل 
واملمثل الخاص لجاللة الســلطان إّن امللتقــى يقدم العديد من املقرتحات 
حول االســتثامر الزراعي والســميك والغذايئ يف الســلطنة، مشــرًا إىل أن 
احصائيات وأرقام االستثامر بهذا القطاع ُتبرش بالخر، وقد بلغ مرحلة ميكنه 
من خاللها املنافسة عىل كافة املستويات خاصة العاملية. وأوضح سموه أّن 
مردود القطاعني الزراعي والسميك يف تصاعد، وسرتفع ذلك املردود إذا ما 
متت حامية املنتوجات الزراعية من اآلفات، مبيًنا أن السلطنة متتلك بحكم 
موقعها االسرتاتيجي املساحات الشاسعة امُلهيأة للزراعة والسواحل الطويلة 
التي تؤهلها عىل الدوام لتكون واجهة لالســتثامرات الداخلية والخارجية، 
مؤكًدا أهمية االســتفادة من هذا املوقع الذي جعل الســلطنة رابًطا مهام 

ومؤثرًا بني دول العامل املختلفة.

الرؤية - فايزة الكلبانية- مريم البادية

190 مشروًعا مرتقبا 
بتكلفة 777 مليون ريال 

توفر 6700 فرصة وظيفية

الساجواني: لجنة 
االستثمارات الزراعية 

والسمكية حققت نتائج 
إيجابية وزيادة بإنتاج الغذاء

25 % نمًوا في إنتاج 
الغذاء بالسلطنة إلى 

3244 ألف طن

توازن بين عمليات الصيد 
السمكي ومحاصيل 

االستزراع لضمان الكفاءة 
واستدامة المخزون

إنجاز 57 مشروعا 
استثماريا زراعيا وسمكيا 
بين عامي 2016 و2018

 »مجمع األغذية الحالل« 
و»المركز اللوجستي 

للحبوب« و»مركز الغذاء«.. 
أبرز المشروعات الجديدة

مدير عام »الفاو«: 821 
مليون شخص حول العالم 
يعانون من سوء التغذية.. 

و2 مليار بدناء

الشنفري: منتجات 
بعض مشاريع »العمانية 

لالستثمار الغذائي« تصل 
األسواق »قريبا«

تصوير/ راشد الكندي

د. جوزية دا سيلفياد. فؤاد الساجواين
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 مسقط - الرؤية

فاَز الشــاعُر أحمد الهاشــمي باملركز األول يف 
الشــعر الفصيح، عن قصيدتــه »أغنية الجبل 
األخــر«، يف املســابقة الشــعرية ملهرجان 
مسقط الثقافية، يف دورتها األوىل للعام 2019، 
مت بالتعاون مع الجمعية العامنية  والتي ُنظِّ
للكتــاب واألدبــاء.. جاء ذلك ضمن أمســية 
احتفائيــة ُأقيمت مبقــر الجمعيــة، بحضور 
جمع من الشــعراء واملثقفــني واملرشفني عىل 
الجائزة الشــعرية. ويف الشعر الفصيح، حصل 
الشــاعر أحمد الفاريس عــىل املركز الثاين عن 
قصيدته »كأنني خارجي«، فيام حصل الشاعر 
عوض اللويهي عىل املركز الثالث عن قصيدته 
»هواجــس عىل مائدة أفالطــون«. ويف مجال 
الشعر الشعبي، حصل الشــاعر وليد العلوي 
عــىل املركــز األول عن قصيدتــه »ذاكرة من 
تراب«، فيــام َحصل الشــاعر أحمد املعمري 
عىل املركز الثالث عن قصيدته »وطن غربة«.
مها الشاعر أحمد  نت األمسية -التي قدَّ وتضمَّ
بن محمد البلويش- عــدًدا من الفقرات؛ من 
بينها: كلمة للمهندس عاصم السعيدي رئيس 
اللجنة الثقافية ملهرجان مسقط؛ أشار فيها إىل 
جهود إدارة املهرجان يف تفعيل الواقع الثقايف 
يف الســلطنة، والعمل عىل التواصل مع كافة 
الرشائح األدبيــة املتعددة، موضحا ُخصوصية 

التعــاون بني املؤسســات الثقافية مبا يف ذلك 
مؤسســات املجتمع املدين التي تســعى دامئا 
إليجاد حراك ملمــوس يخدم الحركة الثقافية 

يف السلطنة.
كــام ألقــْت الدكتورة ســعيدة بنــت خاطر 
الفارســية نائبــة رئيــس الجمعيــة العامنية 
للكتــاب واألدبــاء، كلمــة بهــذه املناســبة؛ 
أوضحْت خاللها دور الجمعية يف رسم مالمح 
توافــق بني املجتمع الثقــايف العامين مبختلف 
أطيافــه وتوجهاتــه، واســتمرارية التعــاون 
اإليجــايب امللموس فيام يخدم مصلحة الثقافة 
العامنية خاصة فيام يتعلق بالجانب الشعري 
بشــقيه الفصيــح والشــعبي. بعدهــا، ألقى 

الشــاعر حســن املطرويش بياَن لجنة تحكيم 
الشعر الفصيح؛ وأوضح أن اللجنة تكونت من 
الدكتــور هالل الحجري رئيســا، وعضوية كلٍّ 
من الشاعر حسن املطرويش، والشاعرة حصة 
البادّية، وأشار إىل أنَّ اللجنة حرصت عىل إبراز 
التاميز مع تقارب مستوى النصوص املقدمة. 
وأضــاف املطــرويش: إنَّ نص الشــاعر أحمد 
الهاشــمي »أغنية الجبل األخر« متيَّز بلغته 
الشــعرية العاليــة، وكثافة الصــور املتوافقة 
وموضــوع النــص، إضافة لخصوصيــة املكان 
التــي ميَّزت النــص عن غريه مــن النصوص؛ 
حيث مل يكتِف الشــاعر باإلشــارة للمكان يف 
عنوان نصــه »الجبل األخــر«، الذي يهديه 

ت هذه األغنية مبفردات هي  أغنيته، بل ضجَّ
بنت املــكان ذاته، وزَّعها عــىل مقاطع النص 
قابضا عىل موضوعه دون تشــتيت أو تفكك. 
كام تطرَّق املطرويش إىل نص »كأنني خارجي« 
للشاعر أحمد الفاريس، الذي متيَّز مبهارة كاتبه 
يف توزيــع التفعيلة مــع القبض عىل موضوع 
النص الذي هو »مرآة« تعكس حال الشــاعر 
يف رصاعاتــه الداخليــة، وتجلياتــه مع الكون 
والحياة، والكلمة واملعنى، والوقت وتساؤالته 
العديدة. وأشــار الشــاعر إىل نص »هواجس 
عىل مائدة أفالطون« للشاعر عوض اللويهي، 
الذي متيَّز بالتنويع يف موسيقاه، إضافة لفكرة 
النص الطريفــة التي تجمع املتضاد واملتوافق 

معــا انطالقا مــن أثينا؛ من مائــدة أفالطون 
عىل وجه الخصوص، ناقلًة حوارا فلســفيا بني 

أفالطون وسقراط.
بعد ذلك، ألقى الشــاعر محمــد الربييك بياَن 
نت من  لجنــة الشــعر الشــعبي، التــي تكوَّ
الدكتور هالل الحجري رئيسا، وعضوية كلٍّ من 
الشــاعرين محفوظ الفاريس ومحمد الربييك. 
وقــال الربيــيك: إنَّ النصوص جــاءت متباينة 
يف مســتوياتها الفنيــة؛ حيث حقــق بعضها، 
وهو القليل، ضوابط النص الشــعري املكتمل 
بنــاًء وصورًة ولغًة ووزنــا، وكثري منها غرق يف 
النظميــة والتقريرية. وقد اجتهدت اللجنة يف 
إيجاد نصوص أكرث إشــعاعا وُعمقا تتجسد يف 

لغة ال تنحدر إىل البســاطة والسطحية، وإمنا 
تحاول التجريب والخروج عن املألوف شــكال 
ومعنــى، ويف ِخَضم النصوص الكثرية نســبيا، 
حاولــت اللجنــة االنتصار لإلبــداع الحقيقي 
الــذي ُيضيــف ُبعــدا جديدا ورؤيــة عميقة 
لتفاصيــل الحياة بأســلوب مدهــش، بعيدا 
عــن املواضيع التقليديــة والقوالب الجاهزة. 
وقــال الربييك عن النص الفائــز باملركز األول 
يف الشعر الشعبي »ذاكرة من تراب« للشاعر 
وليد العلوي: متكن هذا النص بأســلوب يشبه 
املونولــوج من تصويــر حالة االغــراب التي 
تعترص أعامق شاعر شاب مكتهل؛ أحالمه أكرب 
من الكــون الذي يحيط به. ورغم إحساســه 
رة ومــا يصحبها من جليد  بالشــيخوخة املبكِّ
العمر، فإن عنفوان الشــباب والحياة املتوثبة 
يف دمــه يجعلــه يــرصخ يف وجه الزمــن. أما 
عن نص »وطن غربــة« الفائز باملركز الثالث 
للشــاعر أحمد املعمــري، فقد أشــار محمد 
الربييك إىل أنَّ ما مييز هذا النص هو املوضوع 
الذي يــُدور حوله، وهو االغــراب الوجودي 
لإلنســان. ورغم أن هذا املوضوع شغل الكثري 
من الشــعراء العامليني؛ مثل: يت.إس إليوت يف 
قصيدته الطويلة »األرض اليباب«، فإنَّ تناوله 
يف الشــعر الشــعبي ال يزال نــادرا يف نصوص 
تِعي حجم هذه القضية، وتحســن استخدام 

املعجم والصور املالمئة لالغراب.

الهاشمي والعلوي يفوزان بالمركز األول في المسابقة الشعرية لمهرجان مسقط

وادي بني خالد تقدم باقة متنوعة من فنونها وتراثها
 مسقط - عبدالله الرحبي

مــْت واليــة وادي بني خالد باقة مــن َموروثها  قدَّ
التقليدي ذي الطابع العامين األصيل، خالل ُمشاركتها 
ضمن مسابقة الواليات يف مهرجان مسقط، مبتنزه 
العامــرات، وشــارك 350 ميثلون جميــع البيئات، 
وتعترب واليــة وادي بني خالد والية متتاز بطبيعتها 
الساحرة، ومعاملها السياحية الفريدة، وهي إحدى 
واليات املنطقة شامل الرشقية، وقد أجادت الوالية 

خلق أجــواء طربية عرب فنونها التي جذبْت الزوار، 
وحظيــت مبتابعة كبرية من قبل مرتادي املهرجان، 
وتنوعت البيئات بني الزراعية والبدوية والحرية، 

وكل بيئة كانت حارضة مبا متتاز به.
وتتميَّز واليــة وادي بني خالــد بطبيعتها الخالبة، 
وباملحاصيــل الزراعيــة التي تمَّ عرضهــا كالربتقال 
واملوز والليمون... وغريها، ويف زاوية أخرى تناثرت 
بعض املزروعات التي جســدت طابًعا مُييز الوالية، 
فتم زراعة النخيل والزعر والبصل وشجرة الضجع، 

وتــم عرض آليــة تقطري ماء الــورد وطريقة إعداد 
بعض املأكوالت كالشوا واملضبي والعرسية.

ومتثلت البيئة البدوية يف مشاركة مفردات من بيئة 
وادي بني خالد البدوية؛ حيث ظهرت املشغوالت 
النســوية الصوفيــة املتنوعة، أيضــا ُنصبت َخيمة 
ألداء بعض الفنــون البدوية، وللِجاَمل نصيب آخر 
يف القريــة فأبناء الواليــة يحرصون عــىل االعتناء 

بالجامل، وتقدميها كأحد تفاصيل الحياة اليومية.
كام حرصت جمعية وادي بني خالد عىل تجســيد 

دور املــرأة الريــادي؛ ســواء يف العمل الــذايت أو 
االهتــامم باملوروث، وكان الــزي العامين التقليدي 
أبرز سامت املرأة املشاركة يف عرض منتجات الحياة 
النسوية من مشــغوالت يدوية الخياطة بأنواعها: 
خياطــة الكمــة والتيل، ومتيــزت مشــاركة املرأة 

بطريقة تجهيز بيت العروس.
كام متيَّــز أبناء واليــة بني بو خالد مــن الحرفيني 
بتوظيف خامــات البيئة يف صنع الكثري من األثاث 
املنــزيل، والنخلة معطاءة بالخــريات، ومن خرياتها 

يســتغل جريدهــا وســعفها وغري ذلك مــن بقايا 
النخلــة يف صناعة الكــرايس والطــاوالت، وتحمل 
طابعــا تراثيا أصيال بألوان وأشــكال بديعة، وهذه 
املهن تشتهر عيل نطاق واسع، فليس عىل املستوى 
املحيل فحســب، وإمنا وصل ملستوى عاملي، وأفاد 
الحرفيــون بأنَّ اإلقبــال غري متوقع وهــو يف تزايد 
مســتمر أيضا، كام أجــاد األهايل يف إظهــار الكثري 
من الحــرف كالســعفيات والحــدادة والصناعات 

النسيجية.

مسقط - عبدالله الجرداين

ُتَواِصل فرقة “تابريك” الفلكلورية القادمة من 
قرغيزستان تقديم عروضها اليومية للجمهور، 
عىل املرسح الرئيــي مبتنزه العامرات؛ حيث 
تقدم فقــرات يومية ُمفعمة باملــرح والغناء 
واالستعراض؛ للتعريف باإلرث الثقايف والفني 
لجمهورية قرغيزستان، إىل جانب استعراضات 
من الفلكلور العاملي؛ من خالل رقصات فردية 
وجامعية تفاعــل معها الجمهــور بالتصفيق 
ع عروض الفرقــة من خالل  املنتظــم. وتتنــوَّ
الرقــص والغناء والبانوراما الخلفية مبشــاركة 
90 من الفتيــات والذكور؛ لتشــمل: رقصات 
القوميــات القرغيزية، والعديــد من النامذج 
من تراثهــا الثقايف مبختلــف تجلياته وأنواعه 
وأشكاله، إىل جانب رقصات ُمامثلة لعدد من 

الحضارات العاملية؛ منها: الهندية، والفلبينية.
واملكســيكية، واإلســبانية، والصينيــة؛ حيث 
تقــدم عروًضا بعناويــن مختلفة؛ منها: عرض 
مدغشقر، وعرض عالء الدين، وعرض موانا... 

وغريها من العروض.
مهــا الفرقة إقباال  وتلَقى العــروض التي ُتقدِّ
جامهرييا، واستحســانا عىل نطاق واســع من 
كافة األعامر لرّواد املهرجــان؛ حيث يقضون 
أوقاتــا ممتعــة وجميلة يســتمتعون خاللها 
باألداء املتميز ألعضــاء الفرقة الذي ميزج بني 
الرقص التقليدي واملوســيقي الشّيقة والغناء 
املمتــع، وبــني الرقص املعارص مــع الحركات 
الرياضية، والبعض من الحوارات القصرية بني 
ل لهم فرصة مثينة للتعرف  الراقصني؛ مام شــكَّ
عىل تشــكيالت تراثية عريقــة ومتنوعة من 

قرغيزستان والثقافات األخرى.

مسقط - خالد الرواحي

ار مهرجان مسقط 2019 عىل َمْوِعد مع  زوَّ
ثاين الحفالت الغنائية عىل خشــبة املرسح 
املفتوح مبتنزه النسيم العام، اليوم الخميس 
بعد الساعة الثامنة مساًء، سُيحييها الفنان 

مسلم كيهود والفنان منذر الجنيبي.
الفنان العامين مسلم كيهود املطرب مبركز 
عامن للموسيقى التقليدية مبركز السلطان 
قابــوس العــايل للثقافة والعلــوم بديوان 
البــالط الســلطاين، واملعــروف مبســريته 
م  الفنية الحافلة بالعطاء والنجاح، ســيقدِّ
لزوار النســيم عدًدا من أغانيه التي تألق 

وأبدع فيها كفن الربعة والفن اليمني وفن 
الرشح البدوي وأغاٍن وطنية.

والفنــان العامين منــذر الجنيبي اشــتهَر 
وتألَّــق يف الشــالت البدوية يف مســريته 
الفنيــة، وشــارك يف عــدد مــن املحافل 
الداخليــة كمهرجان مســقط، ومهرجان 
خريــف صاللة الســياحي، وشــارك أيضا 
يف عــدد من املحافل واملناســبات يف دول 
مجلــس التعــاون الخليجيــة، ســُيطرب 
الحضور بســت وصــالت غنائيــة: ريف 
النودي، مورد الخــد ويا قمر، وأخرى من 
األغــاين الخليجية املحبب ســامعها لدى 

الجمهور.

مسقط - راشد الشكييل 

احتضنــْت القريــة الراثية بالنســيم حرفة 
صناعة النســيج؛ لــيك يتعرف عليهــا الزائر 
عن كثب؛ حيث تعدُّ مــن الحرف التي كان 
اإلنســان العــامين يعتمــد عليهــا يف حياته 

اليومية.
وتقــول شــيخة القرينية وهــي واحدة من 
أصحــاب الحــرف الراثيــة: ورثــت هــذه 

الحرفــة عــن أهيل؛ حيــث كانــت املصدر 
الوحيــد لدخلنا، وهي من الحرف الشــاقة؛ 
ألنها تحتاج إىل حوايل شــهر من أجل إكامل 
صناعــة قطع النســيج، ويف بعــض األحيان 
تزيد عن هــذه املدة، وذلك حســب توافر 
األدوات والخامــات. وعــن كيفيــة صناعــة 
النسيج، قالت: نقوم بقص الصوف من بعض 
الحيوانــات كاملاعــز والخرفان، أمــا الِجامل 
فنأخــذ منها وبرهــا، وبعد ذلــك يتم وضع 

الصــوف يف املــاء والصابون داخــل إناء، ثم 
يتــم تنظيفه جيدا. وبعد ذلــك، يتم وضعه 
تحت أشــعة الشــمس حتى يجف، ثم يتم 
غزله وتحويله إىل خيوط بآلة املغزل، بعدها 
يتمُّ تشــكيل الصوف إىل تشكيالت متعددة، 
حســب الطلب، بآلة خاصة، وهناك العديد 
من التشكيالت النسيجية كالسيح أو الشملة. 
أما الخروج والخطــام والرسج... وغريها من 
التشــكيالت، فهــي خاصــة بوســائل النقل 

القدميــة، وهناك البشــت ويرتديــه الرجال 
والنســاء معاً، وُيرَتــدى أثناء اشــتداد الربد 
وأيضا الحقائب النسائية، كام يدخل النسيج 
كإضافة إىل بعض املنتجات الجلدية الحديثة 
والعباءات والشيالت النســائية، ويتمُّ وضع 
األصباغ عىل الصــوف األبيض فقط من أجل 
إظهار القطع بالشــكل الجميــل. وأضافت: 
بخصوص األسعار، فهي تختلف حسب حجم 

قطعة النسيج املطلوبة.

مسلم كيهود ومنذر الجنيبي ُيحييان ثاني 
الحفالت بالنسيم.. اليوم

النسيج.. حرفة تبهر زوار القرية التراثية

تصوير/ يوسف العويسي

تصوير/ سعيد الغماري

»تابريك« القرغيزية تبهج الحضور 
بعروض عالء الدين ومدغشقر وموانا
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وزير الصحة يستعرض مبادرة »السكتة الدماغية« مع وفد أوروبي
مسقط - الرؤية

التقــى معــايل الدكتور أحمد بــن محمد بن 
عبيد الســعيدي وزيــر الصحة صبــاح أمس 
األربعــاء بقاعــة االجتامعــات بديــوان عام 
الوزارة بالوفــد األوريب ملمثيل مبادرة املالئكة 

للسكتة الدماغية.
استعرض الوفد مع معايل وزير الصحة هدف 
املبادرة املتمثل يف رفع مستوى وكفاءة الرعاية 
الصحية املقدمة ملرىض السكتة الدماغية حول 
العــامل وذلك عن طريــق إقامة حلقات عمل 

تدريبية ومحاكاة لحاالت الســكتة الدماغية. 
كام قــدم الوفد عرضا توضيحــي حول رؤية 

املبادرة وأهم أهدافها.
 وســيقوم الوفــد األورويب ملمثــيل مبــادرة 
املالئكــة للســكتة الدماغية اليــوم الخميس 
بزيــارة إىل وحــدات الســكتة الدماغيــة يف 
مستشفيات خولة ونزوى وصحار لالطالع عىل 

هذه الوحدات. 
 حرض اللقاء سعادة الدكتور سلطان بن يعرب 
البوسعيدي مستشــار وزارة الصحة للشؤون 
الصحية والدكتورة قمرة بنت سعيد الرسيرية 

املديــرة العامة ملركز ضــامن الجودة بالوزارة 
والدكتــورة أمــل الهاشــمية استشــاري أول 
طب املخ واألعصاب ورئيســة وحدة السكتة 

الدماغية املركزية. 
 تجدر اإلشــارة إىل أّن الوفد األوريب للمبادرة 
يضــم ممثلــني متخصصني يف مجال الســكتة 
الدماغيــة من دول فرنســا وبولندا وبريطانيا 
وإيطاليا والتشــيك وأملانيا وأوكرانيا وإسبانيا 
وروســيا والربتغــال، واملبــادرة تعمل تحت 
إرشاف منظمــة الســكتة العامليــة واملنظمة 

األوربية للسكتة الدماغية.

مسقط - الرؤية

أعلنت اللجنــة املركزية للتخطيــط والتنفيذ 
لحملة مســقط الســتئصال الزاعجة املرصية 
عن انتهاء أعامل وأنشطة الحملة يف محافظة 
مســقط، والتي اســتمرت يف الفرتة من 8 إىل 

23 يناير.
وقد رافقت الحملــة جهود كبرية وعمل جاد 
من قبل كل املشــاركني فيها مــن العاملني يف 
القطاع الحكومــي واملجتمع املدين، وحققت 
حملة مســقط الســتئصال الزاعجــة املرصية 

هدفها يف تغطية جميع املناطق املستهدفة.

وأّكــدت مــؤرشات النتائــج األوليــة للحملة 
تراجع يف عدد حــاالت اإلصابة بحمى الضنك 
املسجلة، وكذلك نســبة أماكن توالد بعوضة 
الزاعجة املرصية يف األماكن املرصودة مسبقاً. 
علاًم بأّنه تّم وضع خطة لالستمرارية يف أعامل 
التقيص الحرشي واســتئصال الزاعجة املرصية 
يف بعض مناطق محافظة مســقط بالتنســيق 
بني الجهــات ذات االختصاص. ودعت اللجنة 
املركزيــة للحملــة الجميــع مــن مواطنــني 
ومقيمني إىل مواصلة املامرســات واإلجراءات 
املتبعــة للقضاء عــىل أماكن توالــد بعوضة 
الزاعجــة املرصية واتباع اإلرشــادات الصحية 

املكتســبة خالل الحملة، وحث جميع رشائح 
املجتمع عليها.

ويف هذا الصدد وّجه أعضــاء اللجنة املركزية 
الشــكر إىل كل املواطنني واملقيمني واملجتمع 
املدين مؤسســات وأفراد وخاصــة املتطوعني 

عىل تعاونهم مع الفرق امليدانية.
كــام وّجه أعضــاء اللجنــة املركزية الشــكر 
لوســائل اإلعالم املختلفــة واإلعالميني الذين 
قامــوا بالتغطيــة اإلعالمية للحملــة بجميع 
مناشــطها وفعالياتها وســاهموا بشكل مهني 
يف إيصــال املعلومة الصحيحــة وبث التوعية 

املطلوبة لكافة الرشائح املستهدفة.

اختتام حملة مسقط الستئصال »الزاعجة«.. والمؤشرات األولية تؤكد تراجع اإلصابة بحمى الضنك

»شباب الشورى« تواصل مناقشة »تشغيل القوى العاملة«

ألول مرة.. دول العالم تحتفل باليوم الدولي للتعليم

»جمعية البيئة« تزيل 190 طن مخلفات في حملة تنظيف شاطئ مصيرة

»صحية الشورى« تثمن جهود »استئصال الزاعجة«
مسقط - الرؤية

أكــدت لجنــة الشــباب واملــوارد البرشية 
مبجلس الشــورى عىل متابعتها املســتمرة 
ملوضوع تشــغيل القــوى العاملة الوطنية، 
من خــالل جهودهــا الحثيثة واملســتمرة 
يف اســتضافاتها وزياراتهــا امليدانيــة مــع 
الجهــات املعنيــة والقامئني عــىل قطاعات 
العمــل بالســلطنة، حيث ناقشــت صباح 
أمس األربعاء تقريرها النهايئ بشأن دراسة 
“تحليل ومتابعة تشــغيل القــوى العاملة 
الوطنيــة” وذلك متهيــًدا ملناقشــته خالل 

جلسات املجلس القادمة.
جــاء ذلك خــالل االجتامع الــدوري الثاين 
لــدور االنعقاد الســنوي الرابــع )2018-

2019( من الفرتة الثامنة للمجلس، برئاسة 
سعادة املهندس محمد بن سامل البوسعيدي 
رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب الســعادة 

أعضاء اللجنة.

وبحثــت اللجنــة يف اجتامعهــا محتــوى 
التقرير والنتائــج والتوصيات التي خرجت 
بها دراســة اللجنة حــول “تحليل ومتابعة 
تشــغيل القوى العاملة الوطنية” ويتضمن 
التقرير أرقاما وإحصائيــات من واقع تلك 
االســتضافات والزيارات، ويقدم إىل جانب 
تلك األرقام مقرتحــات وحلول يف الجوانب 
التنظيميــة والتنفيذية؛ تســاهم يف تطوير 
قطاع تشغيل القوى الوطنية ومتكينها ورفع 
نســب التعمني يف املؤسســات والقطاعات 

املختلفة. هذا وكانت اللجنة قد استضافت 
إىل جانــب الجهــات الحكومية عــدًدا من 
اللجان القطاعية، وقامت بزيارات ميدانية 
كان آخرهــا زيــارة املنطقــة االقتصاديــة 
الخاصة بالدقم؛ وذلــك للوقوف عىل واقع 
تشغيل القوى العاملة الوطنية، والتحديات 
التي تواجهها يف سبيل متكني القوى الوطنية 
للعمــل بهــا، وتحقيق نســب تعمني أكرب، 
وتوفري فرص وظيفية مناســبة للباحثني عن 

عمل عىل املديني القصري والبعيد.

مسقط - الرؤية

يحتفل العامل اليوم، باليوم الدويل للتعليم 
ألول مــرة، والذي أقرتــه الجمعية العامة 
لألمم املتحدة يف شهر ديسمرب عام 2018م 
ليكــون يــوم 2٤ يناير من كل عــام يوماً 
دولياً للتعليم، وذلك يف إطار دعم الجهود 
الراميــة إىل تحقيــق الهــدف الرابع من 
أهداف التنمية املســتدامة لألمم املتحدة 
املعني بالتعليم، واملتمثل يف توفري التعليم 
الجّيد املنصف والشــامل للجميع، وتعزيز 

فرص التعلم مدى الحياة للجميع. وبهذه 
املناســبة وجهــت معــايل أودري أزوالي 
املديــرة العامــة ملنظمــة األمــم املتحدة 
للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( رسالة 
للدول األعضــاء باملنظمة أكــدت خاللها 
أهمّية توفــري فرص التعلم مــدى الحياة 
للجميــع، ليك تتمكن البلــدان من تجاوز 
محنــة الفقــر، ومن تخفيــف وطأة تغري 
املناخ، والتكيف مــع الثورة التكنولوجية، 

فضاًل عن تحقيق املساواة بني الجنسني.
اليــوم فرصــة  وأضافــت: “يتيــح هــذا 

لتأكيد بعــض املبادئ األساســية املتعلقة 
بالتعليــم، فهو حق من حقوق اإلنســان، 
وأفضل الوســائل التي ميكن اســتخدامها 
لضامن لتحســني صحة الفــرد واملجتمع، 
وتعزيــز النمــو االقتصادي، واالســتفادة 
من القدرات والطاقــات الكامنة لالبتكار؛ 
لبنــاء مجتمعــات أكرث اســتدامة وقادرة 
عــىل الصمود. وال بّد من الدعوة إىل عمل 
جامعــي من أجــل التعليم عــىل الصعيد 
العاملي، إذ توجد حاجة ماّسة للدعوة إىل 

ذلك يف الوقت الحارض”.

وأكــدت يف كلمتهــا أن األرقام الرئيســية 
بالتعليــم توضح  املتعلقــة  لإلحصــاءات 
املصاعــب التــي تواجههــا العديــد من 
الــدول يف هــذا املجــال، إذ يبلــغ عــدد 
األطفال والشــباب غري امللتحقني باملدارس 
2٦2 مليون نســمة، ويبلــغ عدد األطفال 
والشــباب الذيــن ال يعرفون القــراءة وال 
الحســابية  العمليات  إجراء  يســتطيعون 
األساسية ٦1٧ مليون نسمة، ويقل معدل 
إمتــام املرحلة الدنيا مــن التعليم الثانوي 

عن ٤0٪ لدى الفتيات يف إفريقيا.

مسقط - الرؤية

يف إطــار التزامهــا بالحفــاظ عــىل الرتاث 
الطبيعــي والبيئي الذي تزخر به الســلطنة 
وصونــه لألجيــال القادمة، قامــت جمعية 
البيئة الُعامنية، تحــت رعاية رشكة النهضة 
للخدمــات، والصنــدوق األمريــيك لحامية 
السالحف البحرية، بتنظيم حملة لتنظيف 
جزيــرة مصــرية. وقــد أمثــرت الحملة عن 
إزالة أكرث مــن 190 طنا من املخلفات التي 
تضمنت شــبكات ومعدات الصيد والحبال، 
وأسالك الصيد والتي تم تجميعها بالتعاون 
مع وزارة البيئة والشــؤون املناخية، ووزارة 
الزراعــة والرثوة الســمكية، وبلدية مصرية، 
والرشكــة الوطنية للعبــارات، وإيكوفيجني، 
والرشكة الُعامنيــة القابضة لخدمات البيئة 

)بيئة(، وعدٍد من املتطوعني.
وتعليقاً عىل ذلك، قالت أنتونيا فيج، منسقة 

شــؤون املتطوعني والفعاليات لدى جمعية 
البيئة الُعامنية: »بالتعاون مع رشكائنا، نلتزم 
يف الجمعية بالحفاظ عــىل البيئة الطبيعية 
والحياة الربية بالســلطنة وصون مواردها. 
وال شك أّن مخلفات معدات وشباك الصيد 
تشــكل أحد أكرب املخاطر التي تهدد سالمة 
الكائنــات البحرية مثل الحيتــان والدالفني 
والســالحف البحرية. ولذا ومن خالل هذا 

الربنامــج، نهدف إىل العمل مــع الصيادين 
املحليني وزيادة مســتوى وعيهم حول سبل 
التخلص اآلمن من معدات الصيد وتنظيف 
مواقــع تعشــيش الســالحف البحرية عىل 
الشــواطئ قبل موســم التعشــيش من كل 
عــام«. وأضافــت: »وتعد الســالحف أكرث 
الكائنــات البحرية املتأثــرة بهذه املخلفات 
حيــث إّن هــذه الشــواطئ هــي مواقــع 

تعشيشــها التي تعود إليها يف نفس الوقت 
مــن كل عــام. وضمــن مشــاريع حاميــة 
الســالحف البحريــة عــىل جزيــرة مصرية 
التي بدأناها منذ أكرث من 10 ســنوات، تأيت 
حملــة التنظيــف هذه من أجــل التخلص 
من املخاطر املتعــددة التي قد تهدد حياة 
وســالمة هــذه الكائنــات الرائعــة«. هذا 
وعربت جمعية البيئة العامنية عن شــكرها 
لجميــع املتطوعني الذين شــاركوا يف حملة 
التنظيف مبا يف ذلك أنستاســيا شولســكايا، 
وأســعد املعمري، وجمعة الفاريس، واألمني، 
وإقبال حسني، ورشيف ميا، ومحمد حنيف.
ومــن جانبه، قــال محمد اللــوايت، الرئيس 
التجاري لرشكة النهضة للخدمات: »انطالقاً 
مــن دورنــا الريــادي يف املجتمــع، نلتــزم 
مبشــاركة خرباتنا ومعارفنــا مع املجتمعات 
املحليــة والقيــام بــدوٍر فاعــٍل للحد من 

العوامل البرشية التي تؤدي إىل تلوثها«.

مسقط - الرؤية

مثنــت اللجنــة الصحيــة والبيئيــة مبجلــس 
الشــورى، جهود وزارة الصحة وبلدية مسقط 
والجهــات الحكومية ذات االختصاص والفرق 
التطوعيــة واألهايل وتعاونهم من أجل إنجاح 
حملة اســتئصال البعوضــة الزاعجة املرصية 
مبحافظة مسقط، حيث كانت اللجنة متابعة 

عن كثب ملجريات الحملة منذ بدايتها. 
جاء ذلــك خالل اســتضافة اللجنــة الصحية 
والبيئية مبجلس الشورى صباح أمس األربعاء، 
لعــدد مــن املختصــني مــن وزارة الصحــة 
وبلدية مســقط لالطالع عــىل آخر التطورات 
واملســتجدات حيال انتشار البعوضة الزاعجة 
املرصية مبحافظة مسقط، وأبرز ما تم اتخاذه 
من إجــراءات وتدابــري ومدى ســيطرة تلك 

الجهات عىل الوضع الراهن. 
ويأيت اللقاء حرًصا من اللجنة الصحية والبيئية 
عىل متابعة املســتجدات والقضايــا الصحية 

والبيئيــة للحــد مــن تداعيات انتشــار تلك 
البعوضة وما يرتتب عليها من آثار صحية. كام 
هدف اللقاء إىل الحد مــن تداول املعلومات 
بانتشــار  املتعلقــة  والشــائعات  املغلوطــة 

البعوضة وأماكن تواجدها. 
وخــالل اللقاء الذي ترأســه ســعادة عيل بن 
خلفــان القطيطــي رئيــس اللجنــة الصحية 
والبيئيــة باملجلس وبحضور أعضــاء اللجنة، 
استمع األعضاء إىل الجهود املبذولة يف التقيص 
واملكافحــة الحرشية للســيطرة والقضاء عىل 
بعوضة الزاعجة املرصية الناقلة لفريوس مرض 

الضنك والحمى الصفراء ومرض زيكا وغريها.
كام تم الحديث عــن مراحل العمل بالحملة 
والخطط املوضوعة للزيارات امليدانية، والتي 
تــأيت بهدف اســتئصال أماكــن توالد بعوضة 

الزاعجة املرصية وبؤر تكاثرها.
وطرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، جملة 
من االستفســارات منهــا املتعلقة باإلجراءات 
التي تم اتخاذها للحد من املامرسات الخاطئة 
والتي تسهم يف تكاثر هذه البعوضة، ويف هذا 
الصدد أكد املختصون بأن الهدف الرئييس من 

الحملة هو القضاء عىل البعوضة. 
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مسقط - الرؤية

عْت وزارة الزراعة والرثوة الســمكية،  وقَّ
املؤسســات  لتنميــة  العامــة  والهيئــة 
الصغرية واملتوســطة “ريــادة”، والرشكة 
العانيــة الهنديــة للســاد “أوميفكو” 
-إحــدى الرشكات التابعــة لرشكة النفط 
العانيــة- ومنظمــة األغذيــة والزراعة 
لألمم املتحدة “الفاو”، رسالَة إعالن نوايا 
يف قطاع تربية النحل؛ وذلك عىل هامش 
والســميك  الزراعي  االســتثار  ملتقــى 

والغذايئ.

ويأيت إعــالن النوايا مــن منطلق حرص 
منظمة األغذيــة والزراعة لألمم املتحدة 
عىل القضاء عىل الجوع، واألمن الغذايئ، 
وتعزيز اإلنتاجية الزراعية، ورفع مستوى 
معيشة سكان الريف، واملساهمة يف منو 

االقتصاد العاملي.
ن التوقيع نية الجهات املشــاركة  ويتضمَّ
العمــل معــاً لتطويــر برنامج مشــرك 
يهدف لتعزيز سلسلة القيمة املستدامة 
لربيــة النحــل يف الســلطنة؛ وذلك من 
خالل تعزيز قدرات املؤسسات الصغرية 
واملتوســطة يف هذا القطاع، واملساهمة 

يف التنــوع االقتصادي للســلطنة كإطار 
جديد من نوعه يف السلطنة، ورشاكة بني 
القطاعــني الحكومي والخــاص ومنظمة 
الفاو، والذي من شــأنه تحســني ُســبل 
املعيشة الريفية ورفاهية األرس العانية. 
وتنبثق هذه الرشاكة من منطلق اإلدارة 
املشــركة بــني منظمــة الفاو وســلطنة 
ُعــان للتعاون يف مجاالت األمن الغذايئ 
والتنميــة الزراعية والريفية، والتزاماً من 
أوميفكو باملسؤولية املجتمعية وتحسني 
نوعيــة الحيــاة للمجتمعــات، واملهمة 
التــي تضطلع بهــا “ريــادة” يف دعمها 

للمؤسســات الصغرية واملتوسطة لتعزيز 
االقتصاد الوطني. وتهدُف هذه الرشاكة 
إىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة، ال 
ســّيا القضاء عىل الفقر والجوع بجميع 
أشــكالها يف كافة أنحاء العامل، وضان 
أمنــاط االســتهالك واإلنتاج املســتدامة، 
وإدارة الغابات بشكل مستدام، ومكافحة 
التصحر، ومنع تدهــور األرايض وفقدان 
التنوع البيولوجي، والهدف السابع عرش 
من أهــداف التنمية املســتدامة والذي 
ينص عىل تنشــيط الرشاكــة العاملية من 

أجل تحقيق التنمية املستدامة.

»إعالن نوايا« بين »الزراعة« و»ريادة« و»أوميفكو« و»الفاو« لتعزيز آليات تربية النحل

مسقط - الرؤية

الهيئة العامة للصناعات الحرفية  عْت  وقَّ
مذكرة تعاون مع هيئة تقنية املعلومات؛ 
يف إطــار تعزيز التعاون بني الطرفني، من 
خالل الربامــج املتبادلة والخربات، ودعم 
القطاع الحريف يف مجال تقنية املعلومات. 
وتسعى الهيئة العامة للصناعات الحرفية 
لالســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة يف 
تطوير القطــاع، إضافــة لتطوير تطبيق 
هاتفــي للحرفيني يف مجال خياطة الكمة 
العانية. ووقع نيابة عــن الهيئة العامة 
للصناعــات الحرفية الشــيخ عبدالوهاب 
بن نــارص املنــذري مدير عــام املديرية 
واملكلف  والتطويــر،  للتخطيــط  العامة 
بتســيري أعال املديرية العامة للشــؤون 
اإلداريــة واملاليــة يف الهيئــة، فيا وقع 
نيابة عن هيئة تقنية املعلومات حســن 
بن فدا حســني اللوايت مديــر عام قطاع 

ت املذكرة  تنمية املجتمع الرقمــي. ونصَّ
ن  عىل تحديد أشكال التعاون التي تتضمَّ
تبــادل الزيارات امليدانيــة، لالطالع عىل 
الخربات ومهــارات العمــل يف املجاالت 
اإلداريــة والفنيــة، والعمل عــىل بلورة 
الجهــود املبذولــة يف تنفيــذ مشــاريع 
الطرفــني  بــني  االجتاعــي  االســتثار 
لتحقيق اســتفادة أكرب للمجتمع، بجانب 
التنسيق املشــرك لتفعيل برامج تدعيم 

املناشــط والفعاليات الخاصة بالصناعات 
الحرفية، والتنسيق إلقامة وحضور الورش 
والندوات واملؤمتــرات املحلية واإلقليمية 
بــني الطرفني، عــىل أن يتــم تنفيذ هذه 
املذكرة عىل ضوء املشاورات املتبادلة بني 
الطرفني، ووفًقا للقوانني واللوائح املعمول 
بها، كا يجوز للطرفــني عقد اجتاعات 
بينها بعد االتفاق عــىل الزمان واملكان 

لبحث سبل التعاون وتبادل املعلومات.

مذكرة تعاون بين »الصناعات الحرفية« و»تقنية المعلومات«
ينقل - نارص العربي

د بن  ــمو الســيِّد ُمحمَّ افَتَتــح صاحُب السُّ
ســامل بن عــي آل ســعيد، ملتقــى ينقل 
مه فرع غرفة تجارة  االقتصادي، والذي ُينظِّ
وصناعــة ُعان مبحافظــة الظاهرة -ُممثال 
بلجنة الســياحة وإدارة السياحة مبحافظة 
الظاهــرة- والذي ُيَقــام بحصن بيت املراح 
بوالية ينقل، ويستمر حتى نهاية شهر يناير 

الجاري.
وُيصاحب امللتقى عــدٌد من الندوات التي 
ســتقدمها مجموعة من الجهات الحكومية 
ح من خاللهــا الخدمات  باملحافظــة، توضِّ
التــي تقدمهــا تلــك الجهــات ألصحــاب 
وصاحبات األعال بشــكل خــاص، وأفراد 
املجتمع بشــكل عام، إضافــة إىل عدد من 
الفعاليــات الرياضيــة؛ املتمثلــة يف: إقامة 
دوري لكــرة القــدم والطائرة، ومســابقة 
للرماية التقليديــة، كا تمَّ تخصيص يومني 

ملشــاركة كلٍّ من والية عربي ووالية ضنك، 
إضافــة لتخصيص يوم لــكل قرية من قرى 
والية ينقل للمشــاركة يف فعاليات امللتقى 

التي تعمل عىل إثراء الحراك االقتصادي.
وقــال قيــس بن محمــد اليوســف رئيس 
مجلــس ادارة غرفة تجــارة وصناعة عان 
إن هذه الفعاليات تحرك وتنعش املحافظة 
ككل مــن جميــع الجوانــب االقتصاديــة 
والســياحية، والقطاعــات كلهــا مرابطة، 

والناس تتعــرف عىل مقومات الواليات وما 
تحتويه من مناشط وفعاليات. وقال سيف 
بن ســعيد البــادي رئيس فــرع الغرفة يف 
ن العديد  الظاهرة إن امللتقى ســوف يتضمَّ
من الربامج والفعاليات؛ منها: ندوات حول 
االســتثار وآليات دعم املؤسسات الصغرية 
واملتوســطة، وأركان لــألرس املنتجة واملرأة 
الريفية، وركن لالبتكارات والبحث العلمي، 

والقرية الراثية... وغريها من الفعاليات.

ملتقى ينقل االقتصادي ينطلق بفعاليات متنوعة

تعيين 6509 في شركات القطاع الخاص بمحافظة الداخلية خالل 2018
نزوى - الرؤية

انطالقــاً من حــرص وزارة القــوى العاملة عىل 
تقديم أفضــل الخدمات، ومن بينهــا ما يتعلق 
بتنظيم سوق العمل، فقد أولت الوزارة اهتاما 
كبــريا بالقوى العاملة، وســعت لتحقيق التوازن 
املطلوب من خــالل ضبط الترصيح باســتقدام 
القــوى العاملــة الوافــدة، مبا يخدم املشــاريع 
التنموية يف املحافظة من جهة، وكذلك تشــديد 

الرقابة عىل القوى العاملة الوافدة املخالفة.
وقــال الدكتــور ســامل بــن عبدالله بــن حمود 
الوهيبــي املدير العام باملديريــة العامة للقوى 
العاملــة مبحافظة الداخليــة: إنَّ املديرية تعمل 
القــوى  وزارة  وإســراتيجيات  خطــط  وفــق 
العاملــة من خالل الركيز عىل اســتيعاب أعداد 
الباحثــني عن عمل يف منشــآت القطاع الخاص، 
والعمل عــىل إيجاد الفرص الوظيفية املناســبة 
للباحثني عــن عمل يف القطاع الخــاص، وتوفري 
فرص التدريب والتأهيــل للراغبني من الباحثني 
عن عمــل لالنخراط يف الــدورات التدريبية، مبا 
يكفل وجود قوى عاملة مدربة ومؤهلة، إضافة 

للتنسيق مع رشكات ومؤسسات القطاع الخاص 
يف توفري فرص العمل املناسبة.

وأشــار الدكتــور ســامل الوهيبــي إىل أن إجايل 
املعينني يف رشكات القطاع الخاص عىل مســتوى 
الســلطنة من أبنــاء محافظــة الداخلية، خالل 
الفرة من بداية يناير إىل نهاية شــهر ديســمرب 
2018م، بلغ 6509 مواطنني مبختلف التخصصات 
واملســتويات الدراســية، كا بلغ إجايل القوى 
العاملــة الوافدة املــرصح بهــا باملديرية خالل 
الفرة ذاتهــا 7503 عاملني وعامالت يف مختلف 
األنشطة، وحســب البيانات اإلحصائية الصادرة 
مــن قبل الــوزارة، بلــغ إجايل عــدد الطلبات 
املقدمة الســتقدام القوى العاملة الوافدة خالل 
العــام املــايض 8782 طلبا، متــت املوافقة عىل 

4781 طلب تراخيص العمل.
وفيا يخص مجال الرعاية العالية، أشار املدير 
العام باملديرية إىل أن الوزارة تبذل جهودا كبرية 
يف سبيل توفري االستقرار للقوى العاملة الوطنية؛ 
مبا يحقق االســتمرار يف العمل، وعدم التنقل بني 
رشكة أو مؤسسة أخرى. وإضافة إىل ذلك، تسعى 
املديرية اىل حل مشــكالت العال وديا مستندة 

يف ذلك إىل قانون العمل ومواده؛ حيث بلغ عدد 
الشــكاوى العالية خالل العــام 2018م )547( 
شــكوى عالية؛ منها: 108 شكاوى متت إحالتها 
إىل القضــاء، بينــا وصلــت عدد بالغــات ترك 
العمل املعتمــدة إىل 1090 بالغا خالل 2018م، 
بينا بلغ إجايل عقود العمل املصدقة من قبل 

املديرية واملسجلة إلكرونيا 1016 عقدا.
وأوضــح الدكتور ســامل الوهيبــي أنَّ املختصني 
بدائرة الرعاية العالية يقومون بزيارة املنشآت 
بشكل دوري ومنتظم حســب الخطة الشهرية 
التي تضعهــا الدائرة؛ حيث بلغ عدد املنشــآت 
التي شــملها التفتيش الشــامل من بداية يناير 
وحتــى نهاية ديســمرب من العــام املايض 1155 
منشــأة، يف حني بلغ عدد املنشــآت التي شملها 
تراخيص اســتقدام العمل 1858 منشــأة، كذلك 
يقــوم املختصــون مبتابعــة تشــغيل الرشكات 
لألحــداث والنســاء. وللحد من انتشــار القوى 
العاملة الوافدة املخالفة، تنفذ املديرية حمالت 
تفتيشية بصورة مســتمرة بني الحني واآلخر، تم 
خاللها ضبط 2899 من القــوى العاملة الوافدة 

املخالفة لقانون العمل.



09الخميس 17 من جامدى األوىل 1440هـ  املوافق 24 يناير 2019م - العدد رقم 2543 رؤى

املدير العام - رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

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

املحليات
محول: 207 , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
االعالنات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

مؤسسة عامن للصحافة والنرش
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

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

قبــل أن يطلــق داروين مقولته الشــهرية 
“اإلنسان ابن بيئته” أشار ابن خلدون قبل 
أكــر من 700 عــام يف نظرّيتــه “الحتمية 
الجغرافيــة” إىل أّن اإلنســان يخضع بكل 
مــا فيــه للبيئة فهــي التي تســيطر عليه 
وليس العكس، غري أن ابن طفيل )1100م 
-1185م( ســبق كليهام إىل ذلك يف مؤلفه 
القصيص الشهري “حي بن يقظان”.. والذي 
تتبع فيه حياة طفل اســمه “حي” نشأ بني 
األدغــال، يف قصة تشــبه يف عرصنا الحايل 
املسلســل الكرتوين الشــهري “ماوكيل طفل 
األدغــال” مع اختــاف يف جنــس العامل 
املســاعد “الحيوان” فاموكيل ربته الذئاب 
بينام ترعرع “حي بــن يقظان” يف أكناف 
ظبية كانت تسكن جوعه وتحمي ضعفه.

وبرغم أّن والدة “حــي بن يقظان” بقيت 
لغــزا واختلفت حولها الروايات، إال أّن ابن 
طفيل اعتمد الرواية التي تقول إّن الطفل” 
حي” ُولــد ميادا عاديــا مألوفا من أبوين 
عاديــني؛ فاألم أمرية وشــقيقة ملك إحدى 
الجزر الهندية، أّمــا األب وإن مل يكن أمريا 
مثلها إال أنه ذو قرابة بها ويدعى “يقظان” 
أحب األم وتزوجها رًسا خوفا من شــقيقها 
امللــك الذي عضلها ومنعهــا األزواج؛ إذ مل 

يجد لها زوجاً كفًوا.. 
يقتبس ابن طفيل من قصة ســيدنا موىس 
خوف األم عىل وليدها؛ فبمثلام وضعت أم 
مــوىس وليدها يف التابــوت وألقته يف اليم 
كذلــك فعلت أم “حي بــن يقظان” فبعد 
أن )حملــت منه ووضعت طفًا خافت أن 
يفتضح أمرها وينكشــف رسهــا فوضعته 
ــه بعــد أن أروته  يف تابــوت أحكمــت زمَّ
مــن الرضاع، وخرجت بــه يف أول الليل يف 
جملة من خدمها وثقاتها إىل ساحل البحر، 
وقلبهــا يحرتق صبابًة بــه وخوًفا عليه؛ ثم 
عتــه وقالت: “اللهــم إّنك خلقت  إّنهــا ودَّ
هذا الطفل ومل يكن شــيًئا مذكورًا، ورزقته 
لت به حتى تمَّ  يف ظلامت األحشــاء وتكفَّ
واستوى، وأنا قد سلَّمته إىل لطفك ورجوت 
لــه فضلك خوًفــا من هذا امللك الغشــوم 
الجبار العنيد، فكن له وال ُتْسِلمه...يا أرحم 

الراحمني”(..
حمــل التيــار التابــوت حتى ألقــاه عىل 
ساحل جزيرة مجاورة هي جزيرة الواقواق 
)فأدخله املاء بقوته إىل أجمة ملتفة الشجر 
عذبة الرتبة مســتورة عن الريــاح واملطر 
محجوبة عن الشــمس( وصادف أن مرت 
يف املكان الذي اســتقر فيــه التابوت ظبية 
كانت تبحث عن ابنهــا الذي فقدته، فلام 
سمعت صوت بكاء الطفل )عند فناء مادة 
غذائه واشــتداد جوعه( لّبــت نداء الوليد 
و)قامت بغذاء ذلك الطفل أحســن قيام، 
وكانت معه ال تبعد عنه إال لرضورة الرعي. 
وألِف الطفل تلك الظبية حتى كان بحيث 
إذا هــي أبطأت عنه اشــتد بكاؤه فطارت 

إليه(.. فقد صارت له أًُما.
يف قالــب إبداعــي فني شــائق يدمج ابن 
طفيــل يف قصته ما بني األدبية والفلســفة 
والعلوم، فاألحداث ومكونات القصة تعالج 
برباعــة ثيمة النمو املعــريف لدى “حي بن 
يقظان” والتي تنقســم إىل ســبعة مراحل؛ 
متثل عناية الظبيــة بالطفل املرحلة األوىل 
منها، تليها مرحلة مــوت الظبية ومحاولة 
“حي بن يقظان” ترشيحها ملعرفة ســبب 
الوفــاة، أّما املرحلة الثالثة فهي اكتشــاف 
النار، لتأيت بعدها مرحلة تصفح األجســام 
واملوجودات ومقارنتها من حيث التشــابه 
واالختــاف. ثــم جــاءت بعدهــا مرحلة 
اكتشــاف الفضــاء الخارجي حــني التقى 
“حي بــن يقظان” بـ”أبســال” القادم من 
جزيرة أخــرى، وكأّنــه بهذا املشــهد أراد 
ابن طفيل أّن يقــول إن العزلة وإن كانت 
رضوريــة الكتســاب املعرفة عــن طريق 
التأمــل واملراقبــة واالســتنتاج إىل أنــه يف 
مرحلة ما البد من الخروج من عامل العزلة 
إىل عــامل الحــس ومعرفة ما يــدور خارج 
الســياج جديدة واســتجاب املعارف من 
فضــاءات أخرى. وعند بلوغ الشــاب حي 
بن يقظان الخامسة والثاثني من عمره ويف 
طريقــه نحو النضج العقيل يصل إىل منهج 
االســتنتاج بعد طول التفكري والتأمل، ويف 
املرحلة الســابعة تكون سعادة “حي” كام 

يقول ابن طفيل يف دميومة املشاهدة لهذا 
املوجود الواجب الوجود. 

تشــكل هذه املراحــل الســبعة عند ابن 
الكتســاب  املوضوعــي  املعــادل  طفيــل 
للمعرفــة، فاملعرفــة عنده تتــأىت مبناهج 
وطــرق، ولــي يصــل “حي بــن يقظان” 
للمعرفــة اإلنســانية البــد لــه أن يتذرع 
بُنهــج املاحظة، واالكتشــاف، واملصادفة، 
والحاجــة، واالختبار، واملقارنــة، والقياس، 
واالســتنتاج، والحدس، والترصف واملراقبة 
واملحاكاة فحــني راقــب الحيوانات عرف 
الفروق بــني الضاري واألليــف واألعضاء، 
وحني دفن الظبيــة حاىك الطري وهو يدفن 
موتاه )ثم إّنه ســنح لنظره غرابان يقتتان 
حتى رصع أحدهام اآلخــر ميًتا، ثم جعل 
الحــي يبحث يف األرض حتــى حفر حفرة 
فــوارى فيها ذلك امليت بالــرتاب، فقال يف 
نفسه: ما أحســن ما صنع هذا الغراب يف 
مواراة جيفة صاحبه وإن كان قد أســاء يف 
قتله إّياه! وأنا كنت أحق باالهتداء إىل هذا 
الفعل بأمي! فحفر حفرة وألقى فيها جسد 
أمه وحثا عليها( الرتاب ويحيل هذا املقطع 
بالطبع إىل توظيف ابن طفيل للنص القرآين 
فاملشــهد شبيه مبشــهد قتل قابيل لهابيل 
وتحريه يف كيفيــة مواراة جثة أخيه فعلمه 
املوىل تعايل عن طريــق املراقبة واملحاكاة 
حني بعث ســبحانه غرابني يقتتان، فقتل 
أحدهام اآلخر، وقام بحفر حفرٍة يف الرّتاب 

مبنقاره ليواري الجّثة.
وأيًضا عرب أسلوب امُلراقبة ثم املحاكاة قّلد 
“حــي بن يقظان” الحيوانــات والطيور يف 
دفاعها عن نفسها وكسائها ولكن بطريقته 
الخاصة حيث اتخذ ورق األشــجار حامية 
لجســده بدالً مــن الريش والوبــر، واتخذ 
العيص بديا لألنيــاب واملخالب والقرون، 
أمــا يف نهــج التجربــة فقــد رّشح الظبية 
ملعرفة ســبب موتها، هذا الترشيح للظبية 
أفىض إىل مــا يعرف بالتعليــم عن طريق 
االكتشاف أو الصدفة، فقد اكتشف حي ما 
بداخل الظبية من أعضاء داخلية وصفاتها 
ووظائفها )فبحث عــن الجانب اآلخر من 
الصــدر فوجد فيــه الحجاب املســتبطن 
د القلب فرآه  لألضاع ووجد الرئة( )وجــرَّ
مصمًتا من كل جهة فنظر هل يرى فيه آفة 
ظاهرة فلم يَر فيه شــيًئا؛ فشــدَّ عليه يده 

فتبنيَّ له أن فيه تجويًفا(..إلخ.
وألّن “الحاجة أم االخرتاع” ودافع للتقليد؛ 
عندما شعر حي بن يقظان بحاجته التقاء 
زمهرير الشــتاء وحر الشمس )اهتدى إىل 
البناء... فاتخذ مخزًنــا وبيًتا لفضلة غذائه 
ــن عليه بباب مــن القصب املربوط  وحصَّ
بعضــه إىل بعض لئا يصــل إليه يشء من 

الحيوانات عند مغيبه(..
ودفعــه التأمــل يف املخلوقات الكتشــاف 
روحهــا وتكوين نظرية عنها فظهر له بهذا 
التأمل أّنها وإن اختلفت شــكا وظاهرًا إال 
)أّن الــروح الحيواين الــذي لجميع جنس 
الحيــوان واحــد بالحقيقــة، وإن كان فيه 
اختاف يســري اختص به نــوع دون نوع، 
مبنزلة ماء واحد مقســوم عــىل أواٍن كثرية 
بعضه أبرد من بعض، وهو يف أصله واحد(..
كل هذه النهج السابقة من قياس واستنتاج 
وماحظة وخافــه تجدها حارضة يف قصة 
“حي بن يقظان” وتوســل بها الكتســاب 
املعرفة مام حوله، فقد كان تلميًذا والبيئة 

معلاًم.

استثمارات تبشر بالخير
حي بن 

يقظان )1(
كشــفْت اإلحصاءات التي تمَّ عرُضها يف ُملتقى 
االســتثامر الزراعــي والحيــواين والغــذايئ، أنَّ 
ل  االستثامَر الزراعيَّ -والغذايئَّ بشكٍل عام- سجَّ
زيادًة خال الســنوات املاضيــة، بالتواِزي مع 
الت إنتــاج الغذاء يف الســلطنة؛  ارتفــاع ُمعــدَّ
بفضل ما تتمتَّع به الباد من موقع إسرتاتيجي 
ومزايــا اســتثامرية جاذبــة لــرؤوس األموال 

الوطنية واألجنبية.

ر اهتاممات  وال شــك أنَّ قضية الغذاء تتصــدَّ
الدول حول العامل، ال ســيام يف ظــلِّ ما ُتعانيه 
رة للغذاء  العديد من الدول املنتجــة أو املصدِّ
من تحديــات بيئية وإســرتاتيجية؛ منها: تآكل 
مســاحة الرقعــة الزراعية، وعوامــل الجفاف، 
والتغريُّ املناخي، بجانــب الرصاعات والحروب 

واألزمات اإلنسانية.
ــلطنة من جاِنبها أخذْت زَِمام املبادرة قبل  السَّ

فرتة طويلة؛ من خال دعم الخطط والسياسات 
الرامية لزيادة نسب االكتفاء الذايت من الغذاء، 
عرب ِحزمة من الخطوات واإلجراءات واملشاريع 
التي ترِمي لتوفــري املحاصيل الزراعية، بجانب 
ما تنتجه أراضينا من محاصيل. وعىل مســتوى 
ل الســلطنة معدالت  اإلنتاج الســمي، تســجِّ
مرتفعة من إنتاج األســامك، بفضــل عمليات 
الصيد السمي املنظمة لألحياء املائية، وكذلك 

مشاريع االستزراع السمي. ... إنَّ االستثامرات 
الزراعية والسمكية والغذائية يف السلطنة ُتبرشِّ 
بالفعل بكل الخري، يف ظلِّ االهتامِم املتنامي من 
قبل الحكومة الرشــيدة بهــذا القطاع الحيوي، 
ر األمــن الغذايئ للســلطنة، ويخلق  الــذي يوفِّ

فرَص عمل للمواطنني ويرفد 
آن  يف  الوطنــي  اقتصادنــا 

واحد.

رؤية

محمد علي العوض
mohmed102008@windowslive.com

أهالي الحالنيات يطالبون بمركز انتخابي

الحانيــات هي إحــدى نيابات والية شــليم وجزر 
الحانيات الواقعة عىل الرشيط الســاحيل مُلحافظة 
ظفار وتبعد هذه الوالية عن والية صالة مبســافة 
310 كيلومــرتات، وتشــتهر واليــة شــليم وجــزر 
الحانيــات مبواردها الطبيعية من النفط والغاز؛ إذ 
ُتعد حقول النفط بالوالية من بني الحقول الرئيسية 
يف الســلطنة، كــام تشــتهر الوالية بصيد األســامك 
مبختلــف أنواعهــا وُيعترب صيد األســامك أحد أهم 

مصادر الدخل ألبناء الوالية.
وتتكون الحانيات من خمسة جزر صخرية تقع يف 
بحر العرب، وتبعد عن مركز الوالية مبسافة 41 ميًا 
بحرًيــا تقريًبا، كام تبعد عن نيابة حاســك التابعة 
لوالية ســدح حــوايل 50 كيلومرتا وتقدر املســاحة 
اإلجامليــة لجــزر الحانيات بـ45 كيلومــرتا مربعا، 
وُتعــد جزيرة الحانيــات ومســاحتها 25 كيلومرتا 
مربعــا أكرب هذه الجــزر وتتوســطها، وتقع رشقها 
جزيرتا القبلية وغرزوت، أما غربها فجزيرتا السودة 
والحاســكية. نســتدعي هذه الخلفيــة الجغرافية 
مساحة وبعداً لي نســتدل بها عىل أهمية مطلب 
أهايل وشيوخ هذه الجزر بفتح مركز انتخايب داخل 
هذه النيابة، وهذا مطلب قديم جديد، يتجدد مع 
قرب كل استحقاق انتخايب، لكنه ال يلقى استجابة، 
مام يؤثر عىل كبار السن واملرىض يف مامرسة حقهم 

االنتخايب، بسبب معاناة الوصول إىل والية شليم أو 
نياباتها التي تقع عىل اليابسة، فلي مُيارس مواطنو 
هذه النيابة حقهم السيايس، يتم نقلهم جوا أو بحرا 

إىل الوالية، وغالبا ما يكون جوا؟
وبســبب مثل تلكم الظــروف، يعــزف الكثري من 
املواطنني عن الذهاب إىل صناديق االقرتاع ســنوًيا، 
ففيهــا معاناة لهم، فعــاوة عىل تلكــم الظروف، 
يقيض كل ناخب مــدة زمنية طويلة حتى عودتهم 
ملســقط رأسهم من الصباح حتى املساء، ولنا تصور 
هنا حجم معاناة أصحاب الظروف الخاصة سالفي 

الذكر.
فلــامذا ال يتم إقامة مركــز انتخايب لهم يف نيابتهم؟ 
فأيهــم أكر نفًعــا ومصلحة، أن يذهــب الصندوق 
االنتخــايب باثنني أو ثاثة مراقبــني إىل الحانيات أم 
يتــم نقــل من يحق لهــم االقرتاع جــوا أو بحرا يف 
مثل تلكم الظروف؟ وهذا التســاؤل قد أصبح اآلن 
ملًحــا يف ضوء املواقف االجتامعيــة من أداء الكثري 
من أعضاء مجلس الشــورى الذين ستنتهي فرتتهم 
قريبــاً، وكذلك يف ضوء ما يعانيــه أهايل الحانيات 
من عدم استجابة لكل مطالبهم التنموية األساسية 
التي صدرت بشــأنها توجيهات عليا- وقد تناولناها 
يف عدة مقاالت ســابقة- وسنقوم قريباً بزيارة لهذه 
الجزر للتعرف عىل حجم ما أنجز منها، وما مل ينجز 

منه، وملاذا مل تنجز كلها حتى اآلن، ســننقل معاناة 
ســكان هذه الجزر والظواهر السلبية التي يعانون 
منها، كظاهرة غــزو األيدي العاملــة الهاربة لهذه 
الجزر، واخرتاقها ملهنة صيد األســامك، وتشــكليها 
“لــويب” ميلك التأثري والقوة والســيطرة واملال رغم 

الترشيع الذي يجرم ذلك، ووجود الرقابة.
مــن حق املواطــن أن توفر له كل الســبل املمكنة 
واملتاحة ملامرســة حقه االنتخايب وهو يف مســقط 
رأســه، هذا من حيث املبدأ، فكيف الحال بظروف 
الحانيــات، وهنــا تبدو لنا مفارقــة جديدة، وهي 
تكمن يف مشــهد مطالبة األهايل بانسيابية وسهولة 
مامرســة حقهــم االنتخــايب وبني عــزوف الجهات 
املختصــة عــن االنفتاح عىل هذا املطلــب اعتدادا 
بالظــروف الصعبــة، رغــم أنَّ مــن أهــم أدوارها 
األساسية توفري كل السبل والديناميكية ملامرسة مثل 
الحقوق، وعــدم االنفتاح، يعنــي الدفع بالعزوف، 
ليس هناك من نتيجة اآلن لعدم هذا االنفتاح سوى 
ما ذكرناه الحقاً، حتى لو اعتددنا باملنطق، فسنجده 
مييل نحو مطالب األهايل والشــيوخ كذلك، فمشهد 
الطائــرة تنقل الدفعــة تلو األخرى مــن املقرتعني 
إىل شــليم يف رحات متتالية، تعــد عملية فيها من 
االســتنفار والتعبئة والتكلفــة املالية والوقت، عىل 
عكس ما لو تم افتتاح مركز انتخايب بثاثة موظفني، 

فأيهام أكر جدوى ومصلحــة نقل أعداد كبرية من 
املقرتعني إىل شــليم أم نقل صندوق بثاثة مراقبني 

إىل الحانيات؟ 
زيارتنــا املرتقبة لهذه الجــزر العامنية املنعزلة عن 
اليابسة العامنية، ســتقربنا أكر نحو فهم املطالب 
االجتامعيــة الحاليــة والقدميــة، ومعرفــة الحاجة 
املســتقبلية لها، وهل هي مستوعبة ضمن الخطة 
الخمســية الحاليــة أم مرحلة؟ حيــث تتوفر لهذه 
املناطق بخصوصياتها التاريخية والجيوإســرتاتيجة 
كل مقومات األولويــة، وحتى إذا مل تتوفر لها مثل 
هــذه املقومــات، فإنَّ فلســفة التنميــة ومنهجية 
مســاراتها تقتيض يف جوهر االعتداد مبطلب املركز 
االنتخايب، فاملتأمل فيهام، سياحظ أن قوافل التنمية 
يف بادنــا قد جابــت جغرافية بادنــا أينام يتواجد 
اإلنســان الُعامين؛ حيث ميكن ماحظة شق الطرق 
وأرصفتهــا ومد التيــار الكهربايئ وامليــاه الصالحة 
للرشب لــكل تكتل بــرشي حتى لــو قرية صغرية 
محدودة السكن، فكيف مبطلب إقامة مركز انتخايب 
يف الحانيات تخفيفاً وتقديراً ملشــقة األهايل عامة 
وأصحاب الظروف الخاصة عىل وجه التحديد، فهل 
ســيلقى مطلبهم هذه املرة النور؟ وبادنا تســتعد 
الســتقبال الفــرتة التاســعة من انتخابــات مجلس 

الشورى، وبعدها انتخابات املجلس البلدي؟

dr.bahajjaj@yahoo.com

د. عبدالله باحجاج

ubaydli@gmail.com

خمول الذهن العربي )1 - 2(

عبيدلي العبيدلي

يف جلسة جمعتني مع صديق نهم للقراءة، ويحرص 
عىل ُمتابعة ما يستجد من كتابات يف ميدان عمله، 
جرنــا النقاش نحو ما مُيكن أن نطلق عليه “خمول 
الفكــر العريب”، وفشــل هــذا الفكــر الخامل يف 
اكتســاب القدرة عىل االرتقاء بأداء الذهن العريب، 
يك تنتشــله من حالة “التلقي امُلســتكني الخاضع” 
ملــا يقذف بــه امُلجتمع العريب مــن مفاهيم وقيم 
يجرتهــا العقل العريب ويلوكها دون أن يكون قادراً 
عىل إعادة خلقها من جديد من خال عملية تفكري 
ديناميكيــة، تفاعلية، ُمبدعة، تولد قيمة مضافة ملا 

تلقاه ذلك العقل الخانع.
أضاف ذلك الصديق، يك ال أصادر بشكل غري أمني 
ملكيته الفكرية، ويف نربة تكمن يف ثناياها دعوة 
مبطنــة للتمرد عىل هذا الواقع، أنَّ هناك عوامل 
كثــرية تقف وراء هذا التقاعــس الذهني العريب 

مُيكن حرص األهم بينها يف النقاط التالية:
القيود التــي يكبل بها املــوروث التاريخي ذلك 
الذهــن العــريب، فيصبح هــذا األخري أســريًا له، 
وينعكس ذلك عىل ســلوك، ومن ثم أداء التفكري 
العريب يف عاقته مع ذلك املوروث الثقايف. ورغم 
أنَّ محاولة سيطرة املوروث عىل الحارض، وإرصاره 
عىل رســم معامل املســتقبل ليس ظاهــرة عربية 
فحسب، فهي ظاهرة عاملية، لكن بعض اآلخرين 
نجحوا يف كرس أغال ذلــك املوروث، ونضوا عن 
أجسادهم أرديته التي أكل عليها الزمان ورشب، 
واستبدلوها، من خال معارك ضارية لحركة مترد 
واعية بأخرى حديثة قادرة عىل مد أذهان أولئك 
اآلخرين، ممن عاشــوا حالة التمرد تلك، بالقدرة 
عــىل التَّحول من حالة “التلقي اإلســتاتيي”، إىل 

مســتوى “الخلق الديناميي التفاعيل اإليجايب”. 
د الصديق هنــا عىل رضورة التمســك، يف  وشــدَّ
عمليــة التحول هــذه، مبقاييس الرفــض الواعي 

البناء من ذلك العفوي الهدام.
التباهي امُلغرق يف نرجسيته، الذي يطوق نفسه، 
يف حــاالت معينة، بإنجــازات املــايض، والتي ال 
تخلو من عنارص املبالغــة، والوقوع الطبيعي يف 
مســتنقعات ذلــك التباهي التي تســيج الذهن 
العريب بطبقة ســميكة من “األنــا” املزيفة التي 
تحجب عنــه إنجازات اآلخريــن، وُتحيط الذات 
ببيئــة مخادعــة تــزرع نزعة تفوق مغشوشــة، 
تغرس بــذرة الخمول التي تدفــع العقل العريب 
نحو االستمتاع واالنتشاء بأمجاد، ليس هنا مجال 
تقوميهــا ومقارنتها مع إنجازات أمم أخرى، بقدر 
ما كان القصد من وراء اإلشارة لها هو قدرتها عىل 
نــرش الجرثومة التي ولــدت حالة خمول الذهن 
العــريب التي تحــدث عنها ذلــك الصديق، الذي 
نــوه هنا إىل رضورة تحايش ردة الفعل الســلبية 
مــن ذلك التاريخ، واإلمعان يف “تســفيهه”، التي 
بدورها تــؤدي، يف نهاية األمر، إىل النتيجة ذاتها، 

وهي حالة الخمول الذهني التي نتحدث عنها.
األصفــاد التي تفرزهــا حالة “التخلــف” العريب 
الراهنة، والتي تفرز حالة مســتمرة من الشــعور 
امُلتواصــل بالدونيــة، املقزمة لكل مــا هو منتج 
فكــري عــريب، مــع مقارنــات غــري منصفة مع 
مجتمعات أخرى، خطورة مثل تلك املقارنات حالة 
“اإلحباط” العميق التي تنغرس بشكل غري واٍع يف 
تفكري الفــرد العريب، وتنجح مبــا متلكه من قدرة 
انتشــار فريويس يف االنتقال من الحالة الفردية إىل 

دائرة أخرى أكر اتســاًعا وشمولية وهي السلوك 
الجمعــي، الذي يتنامى، خاضًعــا لقوانني معادلة 
أســية يك يصبح ظاهرة ثقافية شاملة تبني جدارًا 
عاليا وسميكا ُيحيط بالذهن العريب ويفرض عليه 
حالة الخمــول التي تحدث عنهــا ذلك الصديق. 
وعلينا هنا، كام يقــول ذلك الصديق، التمييز بني 
مظاهــر التخلف الســطحية، والتــي ال تعدو أن 
تكــون يف جوهرها نتائج مبــارشة لذلك الخمول، 
الخلــف هنا وتلــك العميقة التي تفــرز عنارص 
ذلك الخمول. هنا تــربز أهمية االعتدال الذهني 
الرشيق، غري الخامل الذي يحقق التوازن، ويحول 

دون التطرف نحو أي من االتجاهني. 
وإذا انتقلنــا من املايض، الذي مــا نزال ال منتلك 
مفاتيح التخلــص من أغالــه، إىل الحارض الذي 
تحارصنــا  فيــه عوامل تغذيــة ذلــك الخمول، 
فســتربز أمامنــا صــورة عمــاق، لكنــه عماق 
مصنوع من صلصــال، ملنظومــة التعليم العريب 
التــي ما تزال تعاين من تخلــف بنيوي، غري قادر 
عىل التمرد، ومن ثــم الخروج من رشنقة النظام 
البيئي )EcoSystem( البايل الذي يسيج العملية 
التعليميــة، ويأرسها وبشــل حركــة تقدمها، يك 
تســاعدنا عىل التمرد عىل ذلــك املوروث، وكرس 
قيوده. ويلفت الصديق هنــا إىل رضورة تخطي 
حواجــز أوهام التفــوق املزيف يف بنــاء النظام 
البيئي التعليمي، الذي يتباهى بالشكل، وتغيب 

عنه عنارص الجوهر. 
ويكمــل الصديق هنا مشــواره الذي بدأ الســري 
عىل طريق تشــخيص العوامل التي تفرز هرمون 
“خمــول” الذهن العريب وتغذيها يك تضمن ليس 

اســتمرارها يف الحياة فحســب، بل تكفل منوها 
وعمــق تأثريهــا عىل حــد ســواء. فيتوقف عند 
ظاهــرة الدونية املتنامية إزاء ما يحققه اآلخرون 
من إنجــازات وعىل أكر من مســتوى، ليســت 
تلــك اإلنجــازات يف مياديــن تقنيــة املعلومات 
واالتصاالت ســوى املثــال األكر وضوحــاً بينها. 
وترتاوح ردة الفعل املنطلقة من هذه الســيطرة 
الدونيــة عىل الذهن العريب التي تفرز هرمونات 
خمولــه، من االنبهار الشــديد غري املــربر بتلك 
اإلنجازات، مرورا بحالــة اإلعجاب املتنامي وغري 
املتــوازن، انتهاء بحالة التقديــر املمعن يف الثناء 
غــري املوضوعــي. محصلــة ذلك جلــد متواصل 
للذات، يكرس الهمــم، ويحبط املحاوالت، ويولد 
حالة الخمول التي تســري آليــات الذهن العريب، 
وتحجب عنه ما يحتاجه من عنارص اإللهام التي 
متده بطاقة كرس أغال الخمول قبل ولوج مرحلة 

اإلبداع. 
النقــل الخامــل، غري املبــدع لتجــارب اآلخرين 
الناجحــة، القائم عىل النســخ املشــوه لتجارب 
ناجحة متكنت من خالها شعوب وأمم أخرى من 
ُمعالجة ذلك الخمــول الذهني يف مراحل مبكرة 
من ظهور أعراضه. فيأيت ذلك النقل املسخ حاما 
فريوسات مهاجمة العقل العريب، وشله قبل زرع 
جرثومــة “الخمــول” يف أنوية خايــاه العصبية. 
هذا الغرس الطوعي يشوه الذهن العريب بطاقته 
الســلبية الكامنــة التي تشــكل البيئة املناســبة 
لإلصابة بفريوســات الخمــول الذهني، التي تبدأ 
بحالة عرضية، ثم تنتهي إىل مرحلة متوطنة، قبل 
أن تتطور يك تصبح عاهة مشوهة )بكرس الواو(. 

اإلنسان يخضع 
بكل ما فيه للبيئة 

فهي التي 
تسيطر عليه 

وليس العكس
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الرؤية - نجالء عبدالعال

عقــدت رشكــة تنميــة نفــط عــان اللقاء 
اإلعالمي الســنوي الذي قررت إقامته بصفة 
دورية للتفاعل مــع اإلعالميني، ورعى اللقاء 
ســعادة عيل بن خلفان الجابري وكيل وزارة 
اإلعالم، وبحضور عدد من املسؤولني بالرشكة.

وأشــاد ســعادة وكيــل اإلعالم بالســنة التي 
اســتنتها الرشكــة، داعًيا الــرشكات والهيئات 
والجهات إىل أن تحذو حذو رشكة تنمية نفط 
عان من خالل التعامل املبارش واملستمر مع 
اإلعالميني، مبا يؤهلهم للتعرف عن قرب عىل 
أعال وأنشــطة الجهــات املختلفة. وقال إن 
وزارة اإلعالم تعمل عىل التعاون بطرق أوثق 
مع جميع الجهات ملا فيه توفري ســبل تطوير 

قدرات اإلعالميني.
ومــن جهته، قال املهندس عبد األمري بن عبد 
الحســني العجمي املدير التنفيذي للشــؤون 
الخارجية والقيمة املضافة برشكة تنمية نفط 
ُعــان إن إنتاج مــرشوع هرويل من املنتظر 
أن يبــدأ يف الثلث األخري مــن العام الجاري، 
موضحــاً أن هرويــل ُيعد من أكــر الحقول 

التي عملت فيها الرشكة حتى اآلن من حيث 
الكلفــة، ملا تطلبه العمل فيه من اســتخدام 
لعمليــات معقــدة ومتعددة، لكــن إنتاجه 
يتوقــع أن يصل إىل تطوير 240 مليون برميل 
من النفط و100 مليون برميل من املكثفات 
ومن املتوقــع أن تبلغ صادراته تريليون قدم 

مكعب من الغاز غري املصاحب.

وتطــرق العجمي إىل مــرشوع “جبال خف” 
الذي وصفــه بأنه أكر املشــاريع تعقيًدا يف 
تاريخ الرشكة، خاصة مع الغازات السامة التي 
تبعث هناك، وامتزاج الغاز مع النفط وهو ما 
تطلب معاملة خاصــة ومعقدة لكن الرشكة 
اســتمرت يف العمل فيه ملــا له من أهمية يف 
تنمية النشاط االقتصادي عىل مدى السنوات 

القادمة يف السلطنة. وأشــار العجمي إىل أنَّ 
الرشكة بدأت تعد لالنتقال إىل رشكة طاقة عرب 
العديد من املشاريع التي تعمل فيها، موضًحا 
أن الرشكة بدأت بالفعل يف مرشوع إلنتاج ما 
يصــل إىل 100 ميجاوات من الكهرباء، وذلك 
بعد ترسية مناقصة عىل تحالف من الرشكات 
ســيبدأ تنفيذ هذا املــرشوع يف حقل األمني، 

ومــن ثم ميكن التوســع يف مرشوعات أخرى 
تتضمــن إنتاج كهرباء ومــن ثم بيعها؛ حيث 
إن الكهرباء املنتجة من حقل األمني ســتكون 

الستخدام الرشكة نفسها.
وكشــف العجمي عن بعض التوجهات التي 
تدرســها الرشكــة لالســتفادة مــن خربتها يف 
صناعــة النفط والغاز واملســوحات الزلزالية 

العديدة التي أجرتهــا، وغريها من العمليات 
واإلمكانيــات البرشية والتقنيــة التي متتلكها 
بحيــث ميكنها العمل مع املرشوعات ســواء 
النفطية أو غــري النفطية التي تســتفيد من 
هــذه الخربات داخل عــان، أو يف أن تكون 
الذراع التنفيذي لالستثارات النفطية لرشكة 

النفط العانية خارج السلطنة أيًضا.
وقال عبــد األمري العجمــي إن الرشكة تنتج 
9 براميــل مياه مــع كل برميل مــن النفط 
وهــو مــا ميثل أكــرب تحــد لعمــل الرشكة، 
ولكــن مع اللجوء إىل اعتبــار التحدي فرصة 
فقد اســتفادت الرشكة من امليــاه املصاحبة 
يف مشــاريع ينتظــر أن تحقــق عوائد خالل 
الســنوات القليلة املقبلة، وقــال إن الرشكة 
تعمل عىل تطوير أعالها. وأشار العجمي أن 
الرشكة تســتهدف خالل العام الجاري إيجاد 
21 ألف فرصــة عمل وتدريــب وتأهيل يف 
مجال النفط وغريه من املجاالت، وأنها متكن 
مــن توفري أكر من 17 ألــف فرصة تدريب 
مقرونة بالتشغيل أو توظيف مبارش أو إعادة 
استيعاب األعال الوطنية يف بعض املجاالت 

والعقود يف 2017.

توقعات بتطوير 240.1 مليون برميل من »هرويل«.. واإلنتاج قبل نهاية العام الجاري

»تنمية نفط عمان« تدرس التحول إلى شركة طاقة وتوسيع أعمالها خارج السلطنة

21 ألف فرصة عمل 

وتدريب وتأهيل 

بالشركة.. و17 ألف 

فرصة تدريب مقرون 

بالتشغيل

مسقط - الرؤية

اســتضافت غرفة تجارة وصناعة ُعان أمس 
األربعاء مبقرها الرئييس وفــدا تجاريا إيرانيا، 
ترأســه رحيــم بنامواليي رئيــس غرفة تجارة 
الرُبز، وعيل أشقر زبردشت رئيس غرفة تجارة 
همدان، حيــث يأيت اللقاء تعزيــزا للعالقات 
العانيــة اإليرانيــة يف القطاعــات الصناعية 
عملية  وتطوير  واالقتصاديــة،  واالســتثارية 
التبــادل التجــاري بــني البلديــن الصديقني، 

تجاريــة  رشاكات  تأســيس  عــىل  والعمــل 
واســتثارية من شــأنها تنمية وتطوير قطاع 

األعال.
وعقدت لقاءات ثنائية بني أصحاب وصاحبات 
األعال العانيني ونظرائهم اإليرانيني، بهدف 
االطالع عىل التجارب واالستفادة منها يف مجال 
تطوير عمل القطــاع الخاص، وقد ضم الوفد 
الزائر 40 رشكة إيرانيــة متعددة التخصصات 
البرتوكياويات،  املقــاوالت،  التغذيــة،  وهي 

الصناعة الحرفية، والصناعة النفطية.

مسقط - الرؤية 

فاز بنك مســقط، املؤسســة املالية الرائدة يف 
الســلطنة، بجائزة االعرتاف بالجودة من سيتي 
بنك )Citibank(، وذلــك تقديراً ألدائه املميز 
يف مجــال تحويل األموال، علــًا بأنَّ البنك قد 
حصل عىل هذه الجائزة للمعامالت بالعمالت 
األجنبيــة املتعلقــة بعمليات الدفــع بالدوالر 
األمرييك، كا ســبق وأن فاز بنك مسقط بهذا 
النوع مــن الجوائــز التقديرية مــن مختلف 

املؤسسات املالية العاملية. 
هــذا وتعد الجائزة شــهادة عاملية اللتزام بنك 
مســقط بأعىل مســتويات الجــودة من خالل 
تلبية املعايري الصارمة يف مجال تحويل األموال، 
علًا بــأن كال من دائــرة العمليــات املركزية 
ودائرة الخزينة ودائرة خدمات التجارة العاملية 
تتوىل عمليات تحويل األموال يف البنك يف حني 
تتوىل دائرة األنظمة واإلجراءات املسائل الفنية 
واألمنية املتعلقة بهذه العمليات، حيث أقامت 
دوائــر البنك عالقات عمل مــع أكر من 500 
بنك مراسلة عىل مســتوى العامل كا أنَّ البنك 
من املؤسسات الرائدة واملعروفة عىل مستوى 

املنطقة.
وقــد جاء منــح الجائزة لبنك مســقط اعرتافاً 

بالجودة االستثنائية ملعامالت نظام “سويفت” 
وهو نظام إلكرتوين للحواالت املالية حول العامل 
والخــاص بعمليات الدفع بالــدوالر األمرييك، 
محققاً البنك نسبة عالية من الحواالت الخالية 
مــن األخطــاء وتم منــح الجائزة عىل أســاس 
إجــراء تقييــم حول جــودة ودقــة معامالت 
“ســويفت” لعمليات الدفع عن طريق سيتي 

.)Citibank( بنك
وُيعد سيتي بنك ) Citibank( واحداً من بنوك 
املراســلة الرئيســية التي يتعامــل معها البنك 
لتمرير مدفوعات بالدوالر األمرييك، وقد أشاد 
البنك بجهود القامئني عىل تنفيذ عمليات الدفع 

يف بنك مســقط ومتكنهم من تحقيق معامالت 
خالية من األخطاء باســتمرار بالنسبة للحجم 
الكبري من الحواالت املالية. وتعد الجائزة أيضاً 
اعرتافاً بنظام بنك مســقط الداخيل املتطور يف 
إرســال مدفوعات تجارية وتحويــالت مالية، 
األمر الذي يؤكد اســتمرارية البنك يف الحفاظ 
عىل أعــىل معايــري نظــام “ســويفت” الذي 
يســهل عمليات الدفع وتحقيق أســعار عالية 
يف مجال التنفيذ املبــارش للحواالت، وباعتباره 
مؤسســة مالية حائزة عىل العديد من الجوائز 
واملكافآت العاملية، متت اإلشــادة مبستوى أداء 
البنك املميز من قبــل املجتمع املايل واملرصيف 

الدويل لســنوات عديدة، كــا أنَّ البنك نجح 
خالل الفرتة املاضية يف الحصول عىل هذا النوع 
من الجوائز واالعرتافات الدولية من مؤسسات 
مالية عامليــة أخرى مثل جائزة من ســتاندرد 
تشــارترد )Standard Chartered( ومن بنك 

دويتشه األملاين وغريها من الجوائز العاملية.
هذا ويحظى بنك مســقط بإعجــاب املجتمع 
املــايل واملــرصيف املحــيل واإلقليمــي والدويل 
تقديــراً ألدائــه املتميـــز ومســاعيه الحثيثة 
والتســهيالت  الخدمــات  مبســتوى  لالرتقــاء 
املرصفيــة وطــرح املبــادرات املختلفة، حيث 
حقــق البنــك العديد مــن اإلنجــازات خالل 
الســنوات املاضية وتوج مبجموعة من الجوائز 
عىل كافة املستويات واملجاالت من بينها جائزة 
أفضل بنك يف الســلطنة لســنوات عديدة من 
قبل مجلة ذي بانكر )The Banker( ومن قبل 
 Global( مجلة جلوبــال فاينانــس األمريكية
Finance( كــا فاز البنك بجائزة أفضل حملة 
تسويق للخدمات املرصفية لألفراد عن حساب 
املزيونة لألطفال، وذلك يف حفل تدشني جوائز 
)Banker Middle East( للمنتجــات وجائزة 
أفضل عالمــة تجارية وأفضل بنك اســتثاري 
املحليــة  الجوائــز  مــن  بالســلطنة وغريهــا 

واإلقليمية والعاملية وعىل كافة املستويات.

الدقم – الرؤية

احتفلت رشكة بوســكاليس ويستمنسرت عان 
املحــدودة الرشكــة املنفذة ملــرشوع الرصيف 
النفطي مبيناء الدقم )الحزمة السابعة( بنجاح 
مرحلة تدفق مياه البحر إىل الرصيف املخصص 
لتصديــر املنتجات النفطية حيث جرت عملية 
فحــص الرصيف منــذ منتصف ينايــر الجاري 
وهو اآلن يشهد أهم عمليات الهندسة البحرية 
التي تؤهلــه إىل دخول املراحــل النهائية بعد 
غمر منطقة الحوض املخصصة لرســو الســفن 

مباء البحر بغاطس عمقه 18 مرتا.  
حرض حفل نجــاح عملية غمــر الحوض مبياه 
البحر عدد من املســؤولني مــن هيئة املنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقم ورشكــة تطوير 
الدقم ومصفاة الدقــم وميناء الدقم وممثلون 
من الــرشكات املنفــذة للمــرشوع والرشكات 

االستشــارية واملقاولون الفرعيون وفريق من 
املهندسني.

ويبلغ طول الرصيــف النفطي 1 كيلومرت وهو 
مــزود بعوامات وأجهزة املســاعدات املالحية 
وكذلــك مزود بعدد 2 مرىس مخصصني لرســو 
الســفن والناقالت العمالقة املخصصة لتصدير 

املنتجات النفطيــة والبرتوكياوية، كا أن كل 
مرىس ميكن أن ترســو عليه ســفينتان.  يف حني 
يجــري العمل عىل اســتكال باقــي األعال 
اإلنشائية من الرصيف النفطي فمرحلة الحفر 
عىل اليابســة قــد انتهت واآلن يجــري الحفر 
والتعميق يف البحر حيث ستبلغ كميات الحفر 

املطلوبة حوايل 26 مليون مرت مكعب من املواد 
املســتخرجة من أعال الحفــر بهدف تعميق 
حوض امليناء الذي يؤدي إىل الرصيف النفطي 
ليبلغ عمقه أكر من 18 مرتا، وسيتم استخدام 
حــوايل 5 ماليــني مرت مكعب من هــذه املواد 

الستصالح وردم املوقع املخصص للرصيف.
كا قامت الرشكة املنفذة باســتصالح 2.4 كم 
مــن املنطقة املحاذية لكارس األمــواج الثانوي 

البالغ طوله 4.6 كم.
وأكــد بــارت بروبــر مدير املــرشوع يف رشكة 
بوســكاليس ويستمنســرت عــان املحــدودة 
الرشكة املنفذة أهمية املرشوع بالنسبة للرشكة 
ومــدى ســعادته بإنجــاز املرحلــة األهم من 
املرشوع، وأكد أن املــرشوع يعد إضافة مهمة 
لتاريخ الرشكة، وأن أعال الرصيف تجري وفق 
الخطة املتبعة فنســبة اإلنجــاز تفوق الـ %85 

من األعال األساسية.

الدوحة - الرؤية

أعلنت مجموعة Ooredoo أمس أنها نجحت 
يف إجراء أول مكاملة دولية عرب شبكة 5G عىل 
مســتوى العامل العريب، يف تجربة برهنت عىل 
القدرات الهائلة لشبكة الجيل الخامس يف كل 

من قطر والكويت.
وتم إجراء املكاملة بني كل من الشــيخ سعود 

بــن نارص آل ثاين، الرئيس التنفيذي ملجموعة 
أوريــدو، والشــيخ محمــد بن عبــد الله بن 
محمد آل ثاين املدير العام والرئيس التنفيذي 
ألوريدو الكويت، وذلك بحضور عدد من كبار 
املســؤولني يف مجموعة أوريدو وأوريدو قطر 
وأوريدو الكويت، ومسؤولين حکومیين وعدد 
من املدعويــن من وسائل اإلعالم. واســتفتح 
الشــيخ سعود إجراء االتصال من مقر أوريدو 

الرئيــيس يف الدوحــة، ليســتلم املكاملة ويرد 
عليها الشيخ محمد آل ثاين من مقر الكويت. 
 5G وتــم إجــراء املكاملة باســتخدام معدات
املتصلــة برسعات 5G تصــل إىل 1 جيجابت 
بالثانيــة، ليتــم مــن خــالل هــذه التجربة 
استعراض اإلمكانات الكبرية لشبكة 5G. يشار 
إىل أن أوريــدو قطر أصبحــت يف مايو 2018 
أول مشــغل اتصاالت يف العامل يطلق شــبكة 

5G تجاريــاً، ومنذ ذلك الحني واصلت الرشكة 
العمل لضان تجهيز الخدمة الستخدامها من 
قبل العمالء مبجرد طرح األجهزة املتوافقة مع 
 5G 5 يف األسواق. وُينتظر أن تحدثG تقنية
نقلة نوعية ومهمة يف عامل اتصاالت شــبكات 
الجــوال والخــط الثابــت، وأن توفر رسعات 
إنرتنت فائقة للغاية، وتحقق أداء قوياً للغاية 

مع معدالت تأخري منخفضة متاماً.

»الغرفة« تستضيف 
وفدا تجاريا إيرانيا

»ديم« تفتتح شبكات 
المياه الجديدة في بوشر

بنك مسقط يفوز بجائزة »سيتي بنك« لتميزه 
في تحويل األموال بالدوالر

ميناء الدقم يدخل مرحلة جديدة بعد غمر حوض الرصيف النفطي بالمياه

»مجموعة Ooredoo« تجري أول مكالمة دولية عبر شبكة »5G« في المنطقة

مسقط - الرؤية

تواصل ديم أعالها يف تنفيذ وافتتاح شبكات 
نقل وتوزيع امليــاه ذات الجودة العالية وفق 
رؤيتهــا يف أن تكــون مؤسســة خدمية رائدة 
تطبــق أفضل املارســات العامليــة لتحقيق 
التنمية املســتدامة يف ســلطنة عــان وهذا 
ما يتاىش مع الخطة الرئيســية لقطاع املياه 
2040 والتــي تعمــل عىل تغطيــة 98% من 

سكان السلطنة بشبكات املياه.
ووفقاً لهــذه الرؤية أعلنت ديــم عن افتتاح 
شبكة توزيع املياه مبناطق حي بورش التجاري 
)جامع محمــد األمني( ومربع املرحلة الرابعة 
بالخويــر بوالية بورش والتي تــم االنتهاء من 
أعالها التنفيذية مؤخرًا حيث  تشــتمل عىل 

خطوط أنابيب املياه الرئيسية والفرعية.

وقد تمَّ فتــح باب اســتقبال الطلبات بصالة 
خدمــات املشــرتكني مببنــى ديــم الرئيــيس 
بواليــة بورش وتدعــو ديم جميــع املواطنني 
واملقيمــني الراغبــني يف توصيــل خدمة املياه 
تقديــم طلباتهــم لتوصيل امليــاه مصطحبني 
معهم الثبوتيات الالزمة لذلك والتي تشــمل 
اســتارة طلب توصيل خدمة املياه معتمدة 
مــن البلدية ومرفق معها نســخة من ملكية 
املنزل والرســم املســاحي )الكرويك، ونسخة 
مــن فاتورة الكهرباء، ونســخة مــن البطاقة 
الشــخصية ونســخة من شــهادة إمتام البناء 
للمنشآت الجديدة، ويتوجب حضور صاحب 
العالقــة  أو من يفوضه رســمياً. وتعمل ديم 
عىل إنشاء شــبكات نقل وتوزيع املياه وذلك 
وفق الخطط اإلسرتاتيجية التي تشمل جميع 

محافظات وواليات السلطنة التي تغطيها.
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الربميي- الرؤية

اختتم��ت، مس��اء أم��س، منافس��ات 
مهرج��ان رشط��ة ع��ان الس��لطانية 
مه  أللع��اب القوى الس��نوي، الذي نظَّ
اتح��اد الرشطة الريايض ع��ى امللعب 
محافظ��ة  بقي��ادة رشط��ة  الري��ايض 
الربمي��ي، مبش��اركة 1551 العبا والعبة 
من مختل��ف تش��كيالت رشطة عان 

السلطانية.
رََع��ى حف��َل خت��ام املهرج��ان معايل 
الفريق حس��ن بن محس��ن الرشيقي 
املفت��ش الع��ام للرشط��ة والج��ارك، 
بحضور ع��دد من كب��ار ضباط رشطة 
عان الس��لطانية واألجهزة العسكرية 
واألمنية، ومس��ؤولني بوزارة الش��ؤون 
الرياضية. وشهد الختام منافسات قوية 
ومثرية يف مختلف املسابقات، وتضمن 
الحف��ل معزوفات موس��يقية وفقرات 
ترفيهية، ويف نهاية االحتفالية قام معايل 
الفريق راعي املناسبة بتسليم الكؤوس 
والجوائز للفرق الفائزة باملراكز األوىل. 
وقام معايل الفريق حس��ن بن محسن 
للرشط��ة  الع��ام  املفت��ش  الرشيق��ي 
والج��ارك، بتوزي��ع الك��ؤوس ع��ى 
التش��كيالت الفائزة للرج��ال والرشطة 
النس��ائية وتكريم املدربني والرياضيني 
القدام��ى؛ حي��ث ن��ال درع البطولة 
للرج��ال فري��ق قي��ادة رشط��ة املهام 
الخاص��ة، وحق��ق املركز الث��اين قيادة 
رشطة خف��ر الس��واحل وفريق وحدة 
رشطة املهام الخاصة بالسيب يف املركز 
الثال��ث وبالنس��بة للرشطة النس��ائية 
حصل ع��ى درع البطولة فريق قيادة 
رشط��ة امله��ام الخاصة، وج��اء فريق 
اإلدارة العامة للم��رور يف املركز الثاين، 

وفري��ق قيادة رشطة محافظة ش��ال 
الباطنة يف املرك��ز الثالث.وحصل عى 
كأس فردي املاراث��ون للرجال العريف 
أحمد ب��ن ع��ي العامري م��ن قيادة 

رشطة املهام الخاصة وللرشطة النسائية 
الرشطي��ة زينب بن��ت ع��ي اللواتية 
من قي��ادة رشطة امله��ام الخاصة، ويف 
مس��ابقة )4×100 م��ر تتابع( للرجال 

حصل عى ال��كأس فريق قيادة رشطة 
املهام الخاصة وللرشطة النسائية فريق 
قيادة رشطة املهام الخاصة ويف مسابقة 
)4×400 مر تتاب��ع( رجال نال الكأس 
فريق قيادة رشطة املهام الخاصة أّما يف 
مسابقة شد الحبل للرجال فنال الكأس 
فري��ق قيادة رشط��ة امله��ام الخاصة، 
وحصلت قيادة رشط��ة املهام الخاصة 
ع��ى كأس ف��رق املاراث��ون للرج��ال 
والرشط��ة النس��ائية، كا تّم تس��ليم 
كأس أفض��ل ري��ايض للرج��ال وحصل 
عليه العري��ف أحمد بن عي العامري 
من قي��ادة رشطة املهام الخاصة وكأس 
أفضل رياضية حصل��ت عليه العريف 
رشوق بن��ت خمي��س الحبس��ية من 

اإلدارة العامة للمرور.

بمشاركة 1551 العبا والعبة من مختلف التشكيالت

»المهام الخاصة« بطال لمهرجان الشرطة السنوي أللعاب 
القوى.. وتتويج العامري والحبسية بكأس أفضل رياضي ورياضية

الرؤية - أحمد السلامين

تس��عى إي��ران إىل أن تحافظ عى 

شباكها نظيفة بعد أن وصلت للدور 
الربع نهايئ دون أن يلج ش��باكها أي 
هدف عندما تالقي الصني الطامحة 

العقب��ة  تج��اوز  إىل 
عى  الصعبة  اإليرانية 
ملعب محمد بن زايد.
ويأمل “تي��م يي” يف 
فك عقدة ربع النهايئ 
النسخ  ودعه يف  الذي 
بعد  املاضية،  الث��الث 
عى  الصع��ب  ف��وزه 
منتخبن��ا 2-صف��ر يف 
وه��و  ال���16،  دور 
الوحي��د م��ع قطر مل 
أربع  يف  ش��باكه  تهتز 

مباريات.
يف املقابل، تأمل الصني 
للمنافس��ة  العودة  يف 
القاري  اللق��ب  ع��ى 
بعد تراجع يف النس��خ 
إذ  األخ��رية،  الث��الث 
حّلت وصيفة نسختي 
ع��ى  و2004   1984
أرضها. وتصدرت إيران 
بف��ارق  مجموعته��ا 
األهداف ع��ن العراق 
ع��ى  فوزي��ن  بع��د 
وفيتنام يف ظل  اليمن 
تأل��ق مه��دي طارمي 
قبل  أزم��ون،  ورسدار 
الدوري  هداف  عودة 
الهولندي السابق عي 
رضا جهانبخش وبروزه 
يف املباراة األخرية ضد 
إيران  وتدين  منتخبنا. 
بشكل  بنظافة شباكها 
كبري لحارسها العمالق 
ع��ي رضا ال��ذي صد 
الدقيقة  ركلة جزاء يف 
الثاني��ة م��ن مواجهة 

األحم��ر للقائ��د أحم��د كانو، 
عى غ��رار ما فعل يف املونديال 
االخري عندما أوقف ركلة جزاء 
رونالدو.  كريس��تيانو  للربتغايل 
يومها قدمت إيران أداء مرشفا 
يف مونديال 2018 وخرجت من 
دور املجموع��ات يف مجموعة 
قوية تض��م الربتغال واس��بانيا 
واملغربوبالت��ايل فإن تفوقها يف 
بطولة آس��يا األخرية وخس��ارة 
منطقية  ج��اءت  منها  منتخبنا 
ج��دا. يف الطرف اآلخ��ر، قلب 
فريق املدرب اإليطايل مارتشيلو 
ليب��ي تأخره أم��ام تايالند بعد 
شوط أول مخيب ليحقق فوزًا 
صعبا 2-1، بعد دفعه باملهاجم 
املخرضم شياو زهي )33 عاما( 
الذي ع��ادل األرقام بعد نزوله 
بديال. وطالب ليبي )70 عاما(، 
بطل الع��امل 2006 مع منتخب 
إيطاليا، العبي��ه بالركيز طوال 
دقائ��ق املب��اراة. ومتلك الصني 
تش��كيلة متقدمة يف السن، إذ 
أساس��ييها  أربعة من  تخط��ى 
الثالثني عى غرار القائد ش��نغ 
يش )38 عام��ا( باإلضاف��ة إىل 
 )33( زه��ي  ش��ياو  املهاجمني 
وغ��او ل��ني )31( عام��ا. ومن 
املؤك��د أن املنتخ��ب الصيني، 
بقيادة امل��درب اإليطايل الحظ 
أداء املنتخب اإليراين، وسيعمل 
عى إيج��اد إج��راءات مضادة 
مثل��ا نج��ح يف قي��ادة فريقه 
لبلوغ دور الثانية يف البطولة 
الحالي��ة، من خ��الل توجيهاته 
والتبديالت  الخط��وط  خ��ارج 

املؤثرة التي يجريها.

إيران تأمل »فك 
العقدة« أمام »التنين«

الضوء الشارد !

وانفض السامر عن مشاركة منتخبنا الوطني لكرة القدم يف بطولة أمم 
آسيا باإلمارات والتي الزالت تتنفس بثانية منتخبات؛ سيخوض غار 
الدور الثمن النهايئ بينها فريقان عربيان فقط ضمن مش��اركة قياسية 
لعرب آس��يا الذين توالت خيباتهم �� وقد تس��تمر �� مع تفوق وتطور 

اآلخرين.
ميك��ن القول إن مش��اركة منتخبن��ا “ال جديد يذك��ر وال قديم ُيعاد” 
إمن��ا هالة جاهريية وحالة من التعاطف غط��ت عى النتيجة العامة 
املتمثلة يف ثالث خس��ائر مع فوز وتأهل ج��اء بالرمق األخري، عى أن 
نظام البطول��ة كان له دور بهذا التأهل مها كان اعراض البعض عى 
ذلك، وبالتايل فاملنتخب أشبه بقصة مسلسل مرصي شهري حمل عنوان 
“الضوء الش��ارد”. ضوٌء يحمل النور لكنه ال يستمر؛ فمنتخبنا � لألسف 
� ال زال دون هويًة وشخصيًة عند مواجهة “كبار القوم”، وال زلنا نكرر 
ذات األخط��اء ونربر بذات األع��ذار، وننتظر “خراب مالطا” حتى نبدأ 
رحل��ة النقد ال��ذي يف غالب األحيان يضيق يف خان��ة “مع وضد”، وال 

نستثمر الفرص وهي واضحة كوضوح الشمس يف رابعة النهار.
تغ��رّيت األحوال وتبدل املعطي��ات، ومن كان يف آخ��ر الركب صار يف 
املقدمة، ونحن مثلا نحن، ويف املسلسل آنف الذكر يقف “رفيع بك” 
الش��يخ الش��اب الذي يحمل إرث عائلته وصيتها، ليقرأ الواقع املتغري 
ويتعامل معه��ا بحكمة، ويقدم تضحياته من أجل املحافظة عى ذلك 
الصي��ت والوصول إىل اله��دف بالصرب والجلد، فيا كان من ينافس��ه 
“وهب��ي” يصارع ضعف عائلته القديم وقهره��ا، ويكرُب ويكاد يتفوق 
ل��وال أنه اختار طريقة ملتوية مل تصل ب��ه إىل يشء يف النهاية، وبينها 

يقف منتخبنا؛ ال يشء ُينبئ عن قراءة واقع وال جرأة يف التقدم
»الضوء الشارد” هذا ميثل البطولة ذاتها؛ حيث تشابه وتناقض املشهد 
الكروي مع املش��هد السيايس عى املس��توى العريب، وهناك من يلعب 
عى الوتر حتى يحقق ما يف نفسه دون الساع لصوت السالم والرشد، 
واتحاد آس��يوي ال ميلك الج��رأة يف الفصل وال يف الق��ول، مع اخطائِه 
الكث��رية، لعلَّ أهمه��ا جدوى النظ��ام الجديد للبطول��ة، إضافًة لعدم 
اس��تخدام “الفار” إلعطاء كل ذي حق حقه تحت تس��ويف غري مقنع 

البتة.
لس��نا بحاجة لفلس��فة “فريبك” الت��ي ال ترى يف النقد س��وى “الغباء 
والجنون”، ولس��نا بحاجة لرشح ما ينبغي عمله؛ حيث الوضع يعلمه 
الق��ايص والداين، ونحن يف ُعان �� من وجهة نظ��ري �� بحاجة لثالثة 
أشياء مهمة: اعراف بالخطأ، وإميان برضورة التغيري والتطوير، وتحرك 
حكومي عى أعى مس��توى لجعل الرياضة �� املتفوقة قارياً وعاملياً �� 
أولوية قص��وى بالتنفيذ ثم التنفيذ ثم التنفيذ م��ع املتابعة، وإال فإّن 
الضوء الذي منتلكه ليس إال ضوءا ش��اردا ينري بخجٍل بني فرة وأخرى، 

ثم يُلبسنا “لعنة” السواد.

املعتصم البوسعيدي
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فيربيك .. تكبر أجوف 
وليد الخفيف

  ردود أفعال حول »اختيار الزوجة« 
طالب المقبالي

في عصر »الفاشينيست«!! 
مدرين المكتومّية

الحالل والحرام في المعامالت المالية )2-2( 
جمال النوفلي

ر العامنيــون  23 ينايــر 1650م.. ســطَّ
التاريخ بدمائهم الطاهــرة، وتضحياتهم الخالدة؛ فقد 
متكنوا من َطرد املســتعمر الربتغــايل نهائيًّا من الرتاب 

الُعامين، بقيادة اإلمام سلطان بن سيف اليعريب.

بــت املعامــات واملخاطبــات داخــل الســلطنة  لــو ُعرِّ
مُبؤسســات القطاع الخاص الضطرت الــركات إىل تعيني 
عامنيني، واالســتغناء عن كثري مــن الوافدين، ولَخَلق ذلك 

فرص عمل هائلة، والستطعنا كذلك املحافظة عىل ُلغتنا.

يف الــدول املتقدمــة تعليميا، يتمُّ اختيار املدرســني 
من الحائزين عىل أعىل الدرجات، وإجراء اختبارات 
ُمكثفة معهــم للتأكد من قدراتهــم يف التعامل مع 

األطفال، ويتم قبول 11% فقط من املتقدمني.

ُنجــرح،  ننكــر،  أن  بيعــي  الطَّ مــن 
ُيداهمنا الفقد، لكن املهم أن نقف بعد 
كلِّ كبــوة تصادفنــا يف ميادين الحياة.. 

ونواصل السري إىل األمام بروح وّثابة.

يون�س الأخزميد. يحيى البو�سعيدي

عبد الرزاق الربيعيمرت�سى علي

ارسلوا إلينا تغريداتكم عرب الهاشتاج:

#مغردو_الرؤية

مسقط - الرؤية 

يف إطار ســعيها الستكشاف وتكريم املواهب 
الرائــدة يف مجــال التصوير الضــويئ، أعلنْت 
مؤسسة بيت الزبري عن إطاق مسابقتها األوىل 
للتصويــر الضــويئ، والتي تســتهدف الفئات 
العمرية مــن 18 عاما وأكرب. املســابقة التي 
ُتعــد األكرب من نوعها عىل مســتوى املنطقة، 
ستستمر حتى 31 مارس املقبل، لتتيح الفرصة 
للمصوريــن من الهواة واملحرتفني للمشــاركة 
والفوز بجوائــز نقدية ترتاوح بني 1000 ريال 
للمركــز الثالث، و2000 للمركز الثاين، و4000 
ريــال ُعامين للفائز باملركز األول، لتكون بذلك 

املسابقة األكرب عىل مستوى املنطقة.
هذا وسرتكز املسابقة، التي َوَضع اإلطار العام 
لها معــايل محمد بــن الزبري، عىل املدرســة 
املعامريــة الُعامنية، إمياناً منه بأن الســلطنة 
تحفــل بالعديــد مــن األيقونــات املعامرية 
الفريدة من نوعها، ســواء التاريخية منها، أو 
تلــك الحديثة التي نســجت بتناغــم تام بني 
مبادئ العــامرة الُعامنية األصيلة واملدرســة 

املعامرية املعارصة.

وُيعد معاليه من املصورين الشــغوفني بعامل 
التصويــر الفوتوغرايف، وقــد حصدت أعامله 
العديد من الجوائز املرموقة، كام أصدر معاليه 
العديد من الكتب املتخصصة يف عامل التصوير 
التي وثقت مامح الجامل الخاص بُعامن. ويف 
حديثه عن الدافع وراء إطاق مسابقة الزبري 
للتصوير الضويئ، تحــدث معاليه قائًا: أؤمن 
شــخصياً بقدرة الصورة عىل إيصال اإلحساس 
الذي رمبــا يعجز عنه الكام، ومن هنا جاءت 
فكرة إطاق هذه املسابقة الكتشاف وتكريم 
املبدعني يف هذا املجــال، وأنا عىل ثقة بأنهم 

ُكرث، ولعل هذه املســابقة تكون فرصة أخرى 
لتكرميهم عىل دورهــم الرائد يف إيصال قصة 
ُعــامن الحقيقية للعامل أجمــع وبلغة تتجاوز 

املفردات واالختاف الثقايف بني الدول”.
وميكن للراغبني يف املشاركة باملسابقة التسجيل 
عــرب املوقــع اإللكــرتوين املخصــص لها عىل 
www.alzubairphotography.( العنــوان 

com(  حتى 31 مارس املقبل. وسيتم اإلعان 
عن املصوريــن العرة املتأهلــني للتصفيات 
النهائية، والفائزين الثاثة باملراكز األوىل خال 

شهر أبريل التايل.

انطالق مسابقة الزبير للتصوير الضوئي
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