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مسقط - العامنية

َبَعــث حرضة صاحب الجاللة الســلطان 
قابوس بن ســعيد املعظــم -حفظه الله 
ورعــاه- برقية تهنئــة إىل فخامة الرئيس 
أوهــورو كينياتا رئيــس جمهورية كينيا؛ 

مبناسبة ذكرى استقالل بالده..
ــى حــرضة صاحب الجاللة الســلطان  وتلقَّ
قابوس بن سعيد املعظم -حفظه الله ورعاه- 
برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس قيس 
ا عىل  سعّيد رئيس الجمهورية التونسية؛ ردًّ
برقيــة جاللتــه املهنئة له مبناســبة انتخابه 

رئيًســا للجمهورية.. أعــرب من خاللها عن 
بالــغ امتنانــه وتقديره عىل تهــاين جاللته 
له، وعن جزيل شــكره عىل مشاعر جاللته 
النبيلة، ومتنياته الصادقة لفخامته وللشعب 

التونيس بالنجاح والتوفيق. 
كــا تلقــى حــرضة صاحــب الجاللــة 
الســلطان قابــوس بــن ســعيد املعظم 
-حفظه الله ورعاه- برقية شــكر جوابية 
من فخامة الرئيــس عبدالقادر بن صالح 
الدميقراطية  الجزائرية  الجمهورية  رئيس 
ا عىل برقية جاللته املهنئة له  الشعبية؛ ردًّ

مبناسبة العيد الوطني لبالده.

جاللة السلطان يهنئ رئيس كينيا.. 
ويتلقى شكر رئيسي تونس والجزائر

السلطنة تنجح في إدراج »النخلة« بقائمة »اليونسكو«

»نفكر ونبتكر« حافلة ذكية لدعم االبتكار الطالبي
»الخليجي األوروبي«: ُعمان مؤهلة للتحول إلى مركز تقني إقليمي

مسقط - العامنية

نجحْت السلطنة -وبالتعاون مع عدد من الدول 
العربية- يف إدراج امللف العريب املشرتك »النخلة.. 

املهــارات واملارســات والتقاليــد املرتبطة بها« 
عىل القامئة التمثيلية للــرتاث الثقايف غري املادي 
لإلنســانية مبنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 

والثقافة »اليونسكو«.

مسقط - الرؤية 

نْت وزارة الرتبية والتعليم ورشكة عانتل  دشَّ
حافلة “نفكر ونبتكــر”؛ بهدف توفري فرص 
التعليم الذايت والتشــجيع عىل االبتكار بني 
طالب املــدارس، وإيجاد منصة لعرض هذه 
االبتكارات يف مختلف محافظات السلطنة.

وقالت علياء بنت ســعيد الحبسية املديرة 

العامــة للمديرية العامــة للرتبية والتعليم 
الحافلــة  إنَّ  الرشقيــة،  مبحافظــة شــال 
سُتســهم بال شــك يف دعم الجهود املبذولة 
باملحافظــة إليجــاد بيئة مدرســية داعمة 
لالبتــكار. وقالت ليىل بنت محمد الوهيبية 
مديرة املســؤولية االجتاعية بعانتل: إنَّ 
االبتكار يشــكل إحدى القيم الرئيسية التي 

نتبناها يف عانتل. 

الرؤية - فايزة الكلبانية

د املشــاركون يف منتــدى األعال الخليجي  أكَّ
األورويب الرابــع بعنــوان “التكنولوجيــا أداة 
لتمكــني النمــو والتطوير يف املســتقبل”، أنَّ 

الســلطنة مؤهلــة للتحــول إىل مركــز تقني 
إقليمي، بفضل جهودها لتعزيز النمو التقني.
ــد ســعادة ميكيــل تشــريفوين دورســو  وأكَّ
ســفري االتحاد األوريب لدى اململكــة العربية 
الســعودية ومملكة البحرين وسلطنة عان، 

أنَّ الســلطنة مركــز بحري أســايس يربط بني 
قارة آســيا وأوروبــا، إىل جانــب كونها مركزا 
للحصول عىل الســلع مــن إفريقيــا، كا أنَّ 
االتحاد األورويب رشيك أســايس لدول الخليج 
يف مجال التبادل التجاري، مشريا إىل أنَّ التقدم 

التكنولوجــي يف مجــال التجــارة اإللكرتونية 
أســهم يف توسع أنشــطة تبادل السلع، مؤكدا 
أّن املؤمتــر يركز عىل التطــور التقني ويدفع 
املشــاركني إىل التفكري بالعوامل التقنية التي 

تؤثر عىل حركة تبادل السلع.

مسقط - العامنية

ــى حــرضة صاحــب الجاللة الســلطان  تلقَّ
قابــوس بن ســعيد املعظــم -حفظــه الّله 
ورعاه- برقية تهنئة من معايل السيد بدر بن 
سعود بن حارب البوسعيدي الوزير املسؤول 

عن شــؤون الدفاع؛ مبناســبة يــوم القوات 
املسلحة.  واحتفل الجيش السلطاين العاين، 
صبــاح أمس األربعــاء، مبناســبة ذكرى يوم 
القوات املسلحة، والذي يوافق الحادي عرش 
من ديســمرب من كل عام، ويوم املتقاعدين 
الذي يوافق السابع من ديسمرب من كل عام؛ 

وذلــك تحت رعاية معايل الدكتور مبارك بن 
صالــح الخضوري املستشــار الخاص لجاللة 

السلطان.
وعكــس االحتفال -الــذي أقيم عىل ميادين 
الرمايــة بكتيبــة تدريــب قوات الســلطان 
املســلحة بغال- بفقراته املتنوعــة ما وصل 

إليــه الجيش الســلطاين العــاين من تطور 
وتحديــث؛ من حيــث التنظيــم والتدريب 
والتأهيل والتســليح؛ بفضل الرعاية السامية 
من لــدن حرضة صاحب الجاللة الســلطان 
قابــوس بــن ســعيد املعظم القائــد األعىل 

للقوات املسلحة -حفظه الله ورعاه.

جاللته يتلقى برقية تهنئة بيوم القوات المسلحة من الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع

قوات السلطان المسلحة.. جنٌد 
أوفياء وحراٌس أمناء لمنجزات الوطن

جانب من احتفال الجيش 
السلطاني العماني بـ»11 
ديسمبر« ويوم المتقاعدين
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مسقط - العامنية

تلّقى حرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس 
بن ســعيد املعظم- حفظه الّله ورعاه- برقية 
تهنئــة من معايل الســيد بدر بن ســعود بن 
حارب البوسعيدي الوزير املسؤول عن شؤون 
الدفاع مبناسبة يوم القوات املسلحة. فيام ييل 

نصها:
ــلطان قابوس بن  موالي صاحب الجاللة السُّ
سعيد املعظم القائد األعىل للقوات املسلحة 

حفظكم الله ورعاكم 
الســالم عليكم ورحمة الله وبركاته، يف شذى 
مــن بدائع املجــد والعّز، وأنــوار من الفخر 
امُلتواصــل، وبني االعتزاز بالنجــاح والطموح 
إىل مســتقبل واعد، تحتفل قواتكم املسلحة 
بيومها امليمون يوم الحادي عرش من ديسمرب 
املجيد، وبهذه املناســبة العزيزة، يرشفني يا 
مــوالي، ويرشف قواتكم املســلحة الباســلة 
وجميع منتســبي وزارة الدفــاع، أن نرفع إىل 
مقام جاللتكم السامي أعظم عبارات التهاين 
وأســمى معاين التربيكات، ســائلني املوىل عزَّ 
وجــلَّ أن يحفظكم ذخرًا وعــزًّا ومجًدا لهذا 

الوطن األيب. موالي حــرضة صاحب الجاللة: 
إنَّ االحتفال بيوم من أيام ُعامن يوم الحادي 
عــرش من ديســمرب لهــو تعبري عميــق عاّم 
حققته املســرية املباركة من منجزات وأمجاد 
راسخة، هذه املسرية التي كان وال زال هدفها 
املحوري اإلنســان الُعامين، وغايتهــا االرتقاء 

بالوطن إىل مستوى عاٍل، وقد عايش املواطن 
العــامين وكل مــن يعيش عــىل أرض ُعامن 
العزيــزة مع قائده البار خطــوات بناء هذه 
النهضة الُعامنية الحديثة، للوصول بهذا البلد 
ومواطنيه إىل أعىل ســلم التقــدم واالزدهار، 
وهــا هي ُعامن اليوم دولة حضارية ســاعية 
مببادئها الراســخة وأسســها املتينــة، ماضية 
يف إرســاء دعائم السالم واالســتقرار للبرشية 

جمعاء.
مــوالي القائــد األعىل للقوات املســلحة: إنَّ 
قواتكم املســلحة مبا أصبحت عليه اليوم من 
تطــور ومناء، وعدة وعتــاد لهي دليل واضح، 
وبرهان ســاطع عىل حكمــة جاللتكم وُبعد 
نظرتكم ونفــاذ بصريتكم، وما هي إال مكرمة 
من وعدكــم الصــادق، وعطائكــم الكريم، 
لجعــل هذه البالد العزيــزة بتوفيق من الله 
آمنة ُمطمئنة، وقوات جاللتكم وهي تحتفل 
بيومهــا امليمــون لتؤكــد عىل مســؤولياتها 
الوطنية يف إعالء شــأن ُعامن ورفعة مكانتها 
وحامية مكتســباتها والحفاظ عىل منجزاتها 
وأمنها واســتقرارها ورعاية مســريتها املباركة 
بقدرات وهمــم أبنائها املخلصــني العازمني 

الطامحــني. مــوالي القائــد األعــىل للقوات 
املســلحة: إن قواتكــم املســلحة الباســلة، 
وجميع منتســبي هذه الوزارة، وهم يحيون 
هــذا اليوم األغــر الذي رشفتمــوه جاللتكم 
أعّزكم الله ليكون أحد أيــام ُعامن الخالدة، 
ليجــددون لجاللتكــم أبقاكــم اللــه العهد 
والــوالء والســمع والطاعــة بأن يبقــوا دامئًا 
وأبــًدا الحــارس األمني الذي يحمــي الحمى 
ويذود عن املنجــزات ويبذل النفس رخيصة 
يف ســبيل أن تبقى راية الوطن عالية خفاقة 
ترفرف بالعزة والشموخ، ماضني خلف قيادة 
جاللتكــم الثاقبة ُجنًدا أوفياء وحراًســا أمناء 
رافعني أكف الدعاء إىل الله تعاىل بأن يحفظ 
جاللتكم عاهاًل وقائًدا لهذه املســرية املظفرة 
وأن ُيديم عليكم نعامءه ظاهرة وباطنة، وأن 
ميــد يف عمــر جاللتكم أعواًما مديــدة وأنتم 
ترفلون يف أثواب العزة، والســؤدد. حفظكم 
الله يا موالي ورعاكم ذخــرًا للوطن وأمّدكم 
بعونه وتوفيقه، وســهل لكم مســعاكم، إنِّه 
نعــم املوىل ونعم النصري. وكل عام وجاللتكم 
مبوفور الصحة والسعادة وقواتكم املسلحة يف 

قوة وازدهار وعزة وانتصار.

جاللة السلطان يتلقى برقية تهنئة بيوم القوات المسلحة من الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع

مسقط- الرؤية

استقبل معايل الشيخ محمد بن سعّيد 
الكلبــاين وزيــر التنميــة االجتامعيــة 
بديوان عام الوزارة ســعادة آرس أحمد 
طوســون امُلمثــل اإلقليمــي ملكتــب 
صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان، 
والدكتورة منى عثــامن الحاج الخبرية 
بصندوق األمم املتحدة للســكان التي 

تزور السلطنة حالًيا.
وجرى خالل اللقاء تبادل وجهات النظر 
حــول العديد مــن القضايــا التنموية 
وأبــرز إنجــازات الســلطنة يف مجال 

التنمية الشاملة، وأثنت الدكتورة منى 
الحاج عىل جهود السلطنة املبذولة يف 
مجــال حامية ومتكني املرأة وأشــادت 
والصحيــة  االجتامعيــة  بالخدمــات 

املقدمة يف السلطنة، حرض اللقاء عدٌد 
من املسؤولني بالوزارة املعنيني بقطاع 
الرعايــة االجتامعيــة والتنمية األرسية 

واللجنة الوطنية لشؤون األرسة.

مسقط - الرؤية

تســلم ســعادة خالد بــن هالل املعــويل رئيس 
مجلس الشورى صباح أمس األربعاء رسالة خطية 
من نظريه معايل الشــلو كوفري رئيــس الجمعية 
الوطنيــة للجمهورية املجريــة تضمنت العديد 
مــن املوضوعات املتعلقــة باملجالس الترشيعية 
والرقابيــة بــني املجلــس والجمعيــة الوطنيــة 
املجرية. جاء ذلك خالل اســتقبال سعادة رئيس 
مجلس الشورى مبكتبه لســعادة تيبور ستامري 
ســفري جمهوريــة املجــر امُلعني لدى الســلطنة 
الذي قام بتسليم سعادة رئيس مجلس الشورى 
ب ســعادته  الرســالة الخطية. وخالل اللقاء رحَّ

بالســفري مشــيدا بالعالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني كام تم استعراض أوجه التعاون القائم 
بــني البلدين عــىل مختلف األصعــدة. وتطرق 
اللقاء إىل مناقشــة العديد من املوضوعات التي 
تهــم البلديــن يف مختلف املجــاالت خاصة يف 

املجالني الترشيعي والرقايب وبحث سبل تطويرها 
وتنميتها مبا يخدم املصلحة املشرتكة بني البلدين. 
حرض اللقاء ســعادة الشــيخ أحمــد بن محمد 
النــدايب أمــني عام املجلــس، وســعادة الدكتور 

عبدالله بن عيل العمري نائب رئيس املجلس.

المعولي يتسلم رسالة خطية من رئيس البرلمان المجريالكلباني يستعرض المنجزات التنموية مع ممثل »صندوق السكان«

وكيل »الشؤون الصحية« يبحث التعاون الطبي مع أمريكا

»قانونية الدولة« تستعرض مقترحات األعضاء لدور االنعقاد السنوي األول

مسقط - الرؤية

استقبل ســعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني 
وكيل وزارة الصحة للشــؤون الصحية أمس األربعاء، 
إريــك هارجــان نائــب وزيــر الصحــة والخدمات 
اإلنســانية بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، والوفد 
املرافــق له، وذلك عــىل هامش االجتــامع العاملي 

ملنظمة الصحة العاملية حول األمراض غري املعدية.
وتمَّ خــالل اللقاء تبــادل األحاديث الودية وســبل 
التعاون املشــرتك بني البلديــن الصديقني يف املجال 
الصحي، كام تم التطرق إىل مناقشــة الحمل املتزايد 
لخطــر األمراض غــري املعدية عىل الفــرد واملجتمع 
والنظم الصحيــة، وكيفية الحد مــن عوامل الخطر 
املســببة لهــا ويف مقدمتهــا الغــذاء غــري الصحي 

والخمول البدين واســتخدام التبغ كــام تمَّ التطرق 
إىل ســبل املكافحة، وأهمية إرشاك كافة القطاعات 
من أجل الوقايــة من هذه األمراض وعوامل الخطر 
املرتبطــة بهــا. وناقــش اللقــاء األمــراض املعدية 
والزيــادة يف مقاومة البكترييا للمضــادات الحيوية 
وأهمية العمل املشــرتك بني الســلطنة وبقية دول 
العــامل وخصوًصا املراكز التخصصيــة كمركز مراقبة 
ومكافحــة األمراض يف الواليــات املتحدة األمريكية. 
وأبدى الجانب األمرييك ارتياحه وسعادته الستضافة 
الســلطنة لالجتامع العاملي ملنظمة الصحة العاملية 
حول األمراض غري املعدية والصحة النفسية، وحسن 
التنظيــم له. ومــن املقــرر أن يقوم الوفــد بزيارة 
للمستشفى الســلطاين للتعرف عىل أبزر الخدمات 

الصحية التخصصية التي يقدمها.

مسقط - الرؤية

عقــدت اللجنــة القانونيــة مبجلــس الدولة أمس 
اجتامعهــا الثاين لــدور االنعقاد الســنوي األول من 
الفرتة الســابعة برئاسة املكرم الدكتور راشد بن سامل 
البادي رئيس اللجنة وبحضور املكرمني أعضاء اللجنة 
وعدد من موظفي األمانة العامة؛ حيث استعرضت 

مقرتحات األعضاء بشــأن املوضوعــات التي ترغب 
اللجنة بدراســتها خالل دور االنعقاد السنوي األول 
من الفــرتة الحالية. وتــمَّ خالل االجتــامع ُمراجعة 
اختصاصــات اللجنــة، واالطالع عىل تقريــر ُمتابعة 
إجــراءات ما تــمَّ تنفيذه من القــرارات امُلتخذة يف 
اجتامع اللجنة األول لدور االنعقاد الســنوي الحايل، 

إضافة إىل التصديق عىل محرض ذات االجتامع.
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مدريد - العامنية

دت الس��لطنة -يف كلمته��ا بأعامل املؤمتر  أكَّ
الخام��س والعرشي��ن ألط��راف اتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ بقمة املناخ 
)cop 25(- ع��ى امل��ي ُقدًم��ا يف التزاماتها 
الدولية ومصادقتها ع��ى مختلف االتفاقيات 
بش��أن تغري املناخ، وعى تعزيز ودعم جهود 
املجتمع الدويل للتخفيف من اآلثار الس��لبية 

للتغريات املناخية.
وألق��ى معايل محمد بن س��امل الت��ويب وزير 
البيئة والشؤون املناخية رئيس الوفد السلطنة 
املش��ارك يف أعامل املؤمتر، كلمة؛ قال فيها: إن 
اآلثار الس��لبية للتغريات املناخية قد أصبحت 
واقع��ا ال ج��دال فيه، وق��د أثبت��ت التقارير 
العلمي��ة -خاصة تل��ك الصادرة ع��ن الهيئة 
الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ- العالقة 
الوطي��دة بني تلك اآلثار وزيادة تراكيز غازات 
االحتب��اس الح��راري يف الغ��الف الجوي منذ 

بداية الثورة الصناعي��ة وحتى وقتنا الحارض، 
حت��ى أصبح تغري املن��اخ يه��دد جميع دول 
العامل بتأثريات غري مس��بوقة كزيادة األعاصري 
املدارية املدم��رة، وذوب��ان الجليد وموجات 

الجف��اف، وم��ا يصاح��ب ذلك م��ن تأثريات 
كبرية عى االقتصاد والسكان وزيادة هشاشة 
النظ��م البيئي��ة واملناخية. وأض��اف معاليه: 
السلطنة قامت بالتوقيع واملصادقة عى كافة 

االتفاقي��ات املتعلقة بالش��ؤون املناخية بدًءا 
باتفاقي��ة األمم املتحدة اإلطارية بش��ان تغري 
املناخ يف مؤمت��ر قمة األرض األوىل يف الربازيل 
عام 1992، واملصادق��ة عليها يف العام 1994، 
وانته��اء باملصادقة عى اتف��اق باريس يف 24 
أبريل 2019، تأكيًدا من الس��لطنة عى تعزيز 
ودعم جهود املجتمع الدويل يف مس��ريته من 
أج��ل دع��م اج��راءات التكي��ف والتخفيف 
من االثار الس��لبية للتغ��ريات املناخية. وتابع 
مع��ايل وزي��ر البيئ��ة والش��ؤون املناخي��ة: 
الس��لطنة أخذت باعتبارات تغ��ري املناخ عند 
وض��ع الخط��ط التنموية للدول��ة، واعتبارها 
كأح��د البنود الرئيس��ية يف رؤية عامن 2040 
وإس��راتيجية التخطيط العم��راين، إىل جانب 
متويل العديد من املشاريع املهمة مثل تحسني 
كفاءة شبكة الطرق واملواصالت وإنشاء سدود 
تخزي��ن املياه وس��دود الحامية م��ن مخاطر 
الفيضان��ات وتعزيز كفاءة املرافق والخدمات 
وانشاء عدد من مشاريع تعزيز االمن الغذايئ 

وامن الطاقة. وأش��ار مع��ايل الوزير إىل ما تم 
إنج��ازه يف قطاع الزراع��ة؛ فتم تنفيذ مرشوع 
اإلدارة املتكامل��ة آلفات املحاصي��ل الزراعية، 
وإدخ��ال الطرق الحديث��ة يف مكافحتها للحد 
من استخدام املبيدات الحرشية والحفاظ عى 
التوازن البيئي والطبيعي؛ مبا ُيس��هم يف زيادة 
العائ��د االقتص��ادي واالجتامع��ي للمزارعني 
وتحس��ني مس��توى معيش��تهم. وقال معايل 
محمد بن س��امل الت��ويب: ويف القطاع الصحي، 
فق��د متت تقوية نظام رصد االمراض املرتبطة 
بالتغ��ريات املناخية كتل��ك املرتبط��ة باملياه 
والغذاء مع وضع خطة لالس��تعداد للطوارئ 
املتعلق��ة بصح��ة البيئ��ة من خ��الل اللجنة 
الوطني��ة للدفاع املدين. وأش��ار معاليه إىل أنَّ 
الس��لطنة قامت بالعديد م��ن الجهود لكبح 
مس��توى زيادة غ��ازات االحتب��اس الحراري؛ 
مثل: زيادة نس��بة مس��اهمة الطاقة البديلة، 
وزي��ادة كف��اءة الطاقة واس��تخدام التقنيات 
منخفضة الكربون؛ حيث تس��عى الس��لطنة 

إىل تحقيق اس��تخدام 11 باملائ��ة من الطاقة 
املتج��ددة بحلول الع��ام 2023، وزيادتها إىل 
20 باملائة يف الع��ام 2030.  وذكر معاليه أنه 
بدأ التشغيل الفعيل لعدد من املشاريع؛ منها: 
مرشوع »مرآة«، الذي يعد أحد أكرب مش��اريع 
استخدام الطاقة الشمس��ية لتوليد البخار يف 
الس��لطنة، وستصل طاقته اإلنتاجية إىل حوايل 
1000 ميجاوات، كام يجري العمل حاليا عى 
تنفي��ذ مرشوع محط��ة ظفار لطاق��ة الرياح 
الذي يتوقع أن يبدأ تشغيله بنهاية هذا العام، 
وتم وضع الخطط إلنش��اء عدد من محطات 
إنتاج الكهرباء باس��تخدام الطاقة الشمس��ية 
وطاق��ة الري��اح وتحويل النفاي��ات إىل طاقة 
مبجم��ل إنتاج يقدر بح��وايل 2700 ميجاوات 

خالل الفرة 2025-2020.
وكان��ت أعامل املؤمت��ر الخام��س والعرشين 
لألط��راف يف اتفاقية األم��م املتحدة اإلطارية 
بشأن تغري املناخ، انطلقت بالعاصمة اإلسبانية 

مدريد خالل الفرة 2-13 ديسمرب الجاري.

السلطنة تؤكد أمام »قمة المناخ« المضي قدما في التزاماتها الدولية

مسقط - الرؤية

تواصلْت، أمس، بفندق كمبينسيك، ولليوم 
الثالث عى التوايل، أعامل االجتامع العاملي 
ملنظمة الصحة العاملية بش��أن األمراض غري 
السارية والصحة النفسية، والذي تستضيفه 
السلطنة وتنظمه املنظمة لعدة أيام، بدعم 
م��ن وزارة الصحة ومجل��س الصحة لدول 

مجلس التعاون.
واختريت السلطنة -ممثلة يف وزارة الصحة- 
الس��تضافة هذا الح��دث العاملي؛ وذلك ملا 

قت��ه من نجاح يف التع��اون مع منظمة  حقَّ
الصح��ة العاملية بش��أن التص��دي ملراحل 
األمراض غري السارية، وتقديم مناذج لتمكني 
الجه��ات املعني��ة املتعددة ع��ى الصعيد 
العاملي يف مجال الصح��ة، ومن ثم اإلرساع 
يف تنفيذ االستجابات الوطنية لألمراض غري 

املعدية وحاالت الصحة النفسية.
وُيعد هذا الحدث أول اجتامع عاملي بشأن 
األمراض غ��ري الس��ارية منذ إع��الن األمم 
املتحدة رفيع املس��توى للعام 2018 بشأن 
األمراض غري السارية، وإعالن األمم املتحدة 

الرفيع املستوى للعام 2019 بشأن التغطية 
الصحية الشاملة.

ويوف��ر االجت��امع منصة متقدم��ة لتمكني 
مختلف الجه��ات العاملة يف مجال الصحة 
ع��ى الصعي��د العامل��ي، وتس��هيل عملها، 
وتوس��يع نط��اق العم��ل الوطني بش��أن 
األمراض غري الس��ارية، مع ربط ذلك بخطة 
تحقيق غاية التنمية املس��تدامة التي تصبو 
إىل تخفيض الوفيات املبك��رة الناجمة عن 
األمراض غري الس��ارية مبقدار الثلث بحلول 

عام 2030 وتعزيز الصحة النفسية.

وُيشارك يف االجتامع العاملي 150 دولة، مع 
مجموعة مختارة من رشكاء األمم املتحدة، 
ومنظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص 
واملؤسس��ات الخريية واألوساط األكادميية 

والجه��ات املانح��ة، لعقد اجت��امع مؤثِّر 
ز عى كيفي��ة تنفيذ  لبن��اء الق��درات يركِّ
الحكوم��ات لحل��ول “أفض��ل الخيارات” 
منخفضة التكلفة، واملعَتَمدة من املنظمة 

والتي من شأنها الحد من الوفيات املبكرة 
الناجمة ع��ن األمراض غري الس��ارية عى 
نط��اق هائل حت��ى ميكن إنق��اذ عرشات 

املاليني من األرواح.

مسقط - الرؤية 

اس��تقبَل س��عادة الدكت��ور محمد بن 
س��يف الحوس��ني وكيل وزارة الصحة 
مع��ايل  أم��س،  الصحي��ة،  للش��ؤون 
الدكتور كنان هرابفيتش وزير الصحة 
بجمهورية مونتينجرو )الجبل األسود( 
والوف��د املرافق له؛ وذلك عى هامش 
االجت��امع العامل��ي ملنظم��ة الصح��ة 
العاملية ح��ول االمراض غ��ري املعدية 
والصح��ة النفس��ية الذي تس��تضيفه 

الس��لطنة حالي��ا يف فندق 
كمبينسيك.

س��بل  اللق��اء  واس��تعرَض 
ب��ني  املش��رك  التع��اون 
البلدين الصديقني يف املجال 
الصحي، كام ناقش مكافحة 
األمراض غري املعدية. وقدم 
الوزي��ر الضي��ف رشحاً عن 
التصدي  يف  ب��الده  جه��ود 
لخطر األمراض غري املعدية، 
وعوام��ل الخط��ر املرتبطة 
بها والتقنيات املس��تخدمة 
التطبيب  لديهم يف مج��ال 
 ،)Telemedicine( عن ُبعد
إضافة لبحث تبادل الخربات 
بني البلدين يف هذا املجال.

اس��تعرض  جانب��ه،  م��ن 
س��عادة وكيل وزارة الصحة 
للش��ؤون تجربة الس��لطنة 
يف الح��د م��ن األمراض غري 
خطورتها،  وعوامل  املعدية 
والخدمات املقدمة يف هذا 
املج��ال، والدور الذي يقوم 
ب��ه مرك��ز إدارة الح��االت 
الطارئ��ة، واألزمات بالوزارة 
يف الحد من النتائج املرتبة 
ع��ى الك��وارث الطبيعي��ة 
والح����االت  كاألعاص�����ري 

الطارئة...وغريها.

تواصل أعمال االجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية

وكيل »الشؤون الصحية« يبحث التعاون مع مونتينجرو
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مسقط - الرؤية

احتفممل الجيش السمملطاين العمماين صباح 
أمس األربعاء، مبناسممبة ذكممرى يوم القوات 
املسمملحة والممذي يوافق الحممادي عرش من 
ديسمرب من كل عام، ويوم املتقاعدين الذي 
يوافق السممابع من ديسمممرب مممن كل عام، 
وذلممك تحت رعاية معايل الدكتور مبارك بن 
صالممح الخضوري املستشممار الخاص لجاللة 

السلطان.
وعكممس االحتفال الذي أقيممم عىل ميادين 
الرمايممة بكتيبممة تدريممب قوات السمملطان 
املسمملحة بغممال بفقراته املتنوعممة ما وصل 
إليممه الجيش السمملطاين العمماين من تطور 
وتحديممث؛ من حيممث التنظيممم والتدريب 
والتأهيل والتسممليح؛ بفضل الرعاية السامية 
من لممدن حرضة صاحب الجاللة السمملطان 
قابمموس بممن سممعيد املعظم القائممد األعىل 

للقوات املسلحة -حفظه الله ورعاه-.
بدأ االحتفال بعزف السممالم السلطاين، وأداء 
التحّيممة ملعممايل الدكتور راعممي الحفل، بعد 
ذلك توالت فقرات االحتفال، حيث شمماهد 
معايل راعممي الحفل والحضممور  مناذج من 
العسممكرية  والعروض  التدريبية  التاريممن 
واملهممارات امليدانية املتنوعة  والتي أظهرت 
مدى الكفاءة القتالية والتدريبية التي يتمتع 
بها منتسممبو الجيش السلطاين العاين، وفق 

منهج و رؤية عسكرية متطورة.
وقدم خيالة مدرعات سلطان عان، عروض 
الفروسية والتقاط األوتاد، وعرضا آخر للقفز 
الحممر لفريممق القفز الحر مبظالت سمملطان 
عان، واحتفاء بهاتني املناسممبتني املجيدتني 

شاركت الفرقة الحاسية بعدد من الوصالت 
الفنية، وألقيت القصائد الشممعرية املمجدة 

ليوم القوات املسلحة.
وقدمت موسمميقى الجيش السلطاين العاين 
عددا من املقطوعات املوسمميقية العسكرية 

احتفاء بهممذا اليوم املجيد، تممال ذلك عرض 
لعممدد مممن اآلليممات العسممكرية املتطورة 
واملعممدات الحديثة املسممتخدمة يف الجيش 
السمملطاين العاين للذود عن حياض الوطن 

وحاية مكتسباته وصون منجزاته.

وبهاتممني املناسممبتني املجيدتني، قممام معايل 
الدكتور املستشممار الخاص لجاللة السلطان  
راعممي الحفممل بتقليممد ميداليممة الخدمممة 
الطويلة والسلوك الحسن لعدد من منتسبي 
الجيش السلطاين العاين؛ تقديراً لجهودهم 
املختلفة، وتفانيهم يف أداء الواجب الوطني 

املقدس.
حرض االحتفممال معايل األمني العممام بوزارة 
الدفمماع، والفريق الركممن رئيس أركان قوات 
السمملطان املسمملحة، وقادة قوات السلطان 
املسمملحة والجهممات العسممكرية واألمنيممة 
األخممرى،  وعممدد مممن املكرمممني وأصحاب 
السممعادة، وعدد مممن كبار الضبمماط وكبار 
الضباط املتقاعدين، وضباط قوات السلطان 
املسمملحة والجهممات العسممكرية واألمنيممة 
األخرى، وجمع من مديري العموم ومديري 
الدوائر والجهات الحكومية وشمميوخ وأعيان 
محافظة مسممقط ، وعدد مممن  املتقاعدين، 
وضبمماط وضبمماط صممف وأفممراد الجيممش 

السلطاين العاين.

تمارين تدريبية وعروض عسكرية تظهر الكفاءة القتالية

الجيش السلطاني العماني يحتفل بيوم القوات المسلحة ويوم المتقاعدين 

مسقط – الرؤية

احتفل صباح أمممس مبحافظة ظفار كل 
من لممواء املشمماة )11( وقمموات الفرق 
بالجيش السمملطاين العاين بيوم القوات 
الممذي  املتقاعديممن  ويمموم  املسمملحة، 
يوافممق الحممادي عرش من ديسمممرب كل 
عام، تحممت رعايممة معايل يوسممف بن 
علوي بن عبدالله الوزير املسممؤول عن 
الخارجيممة.  بدأ االحتفال الذي  الشممؤون 
أقيم عىل ميدان االستعراض العسكري بقيادة 
قوات الفرق مبحافظممة ظفار بعممزف السممالم 
السمملطاين، وأداء التحية ملعممايل راعي الحفل، 
ثم توالت فقممرات االحتفال والتي اشممتملت 
عممىل عدد من العروض واملهارات العسممكرية 
واملهنيممة التخصصية والممروح املعنوية العالية 
التي جسدت املسممتويات العالية التي يتمتع 
بها منتسممبو الجيش السلطاين العاين، انطالقا 
مممن الفكممر السممامي ملوالنا حممرضة صاحب 

الجاللة السمملطان قابوس بن سممعيد املعظم 
القائد األعممىل للقوات املسمملحة -حفظه الله 

ورعاه-.
 كمما شمماهد راعممي الحفممل والحضور 
عرضا البتكارات النادي العلمي بالجيش 
السلطاين العاين أظهر املستوى العلمي 
املتطممور من خممالل عرضهممم لعدد من 

االبتممكارات العلمية العسممكرية، والتي 
عكسممت مدى الرعاية التي توليها قيادة 
الجيش السلطاين العاين يف دعم البحث 
واالبتكار العلمي العسممكري، واكتشاف 

املواهب.
واحتفاء بهاتني املناسبتني املجيدتني قّلد 
معممايل الوزير املسممؤول عن الشممؤون 

الخارجية راعممي الحفل ميدالية الخدمة 
الطويلممة والسمملوك الحسممن لعدد من 
الضباط وضباط الصف وأفراد لواء املشاة 
)11( وقوات الفرق بالجيش السمملطاين 
العمماين، تقديممراً لجهودهممم املخلصة 

وتفانيهم يف أداء الواجب الوطني.
مممن  االحتفممال  عممدد  حممرض 
املكرمممني وأصحمماب السممعادة، 
وقائد لواء املشمماة )11(،  وعدد 
من كبار ضباط قوات السمملطان 
العسممكرية  والجهات  املسمملحة 
واألمنيممة األخممرى، وعممدد مممن 
الحكومية  بالدوائممر  املسممؤولني 
مبحافظممة ظفممار، وجمممع مممن 
منتسبي لواء املشاة )11( وقوات 
الفرق بالجيش السلطاين العاين، 
وعدد من الضباط وضباط الصف 
املتقاعديممن، وعممدد مممن طلبة 

املدارس.

 مسقط - الرؤية

احتفلممت قيممادة قطاع مسممندم بالجيش 
السلطاين العاين صباح أمس، بيوم القوات 
املسمملحة، ويوم املتقاعديممن الذي يوافق 
السممابع من ديسمممرب من كل عام، وذلك 
تحت رعايممة معايل الدكتممور عبدالله بن 

محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية.
بممدأ الحفل الممذي أقيم مبقر قيممادة قطاع 
مسندم بالسالم السلطاين والتحية العسكرية 
ملعممايل الدكتممور راعي الحفممل، بعدها قدم 
طابممور املشمماركني عىل ميدان االسممتعراض 
عرضمما يف فنون املشمماة العسممكرية جسممد 

املستوى العايل والفني يف التأهيل والتدريب 
الذي تنتهجه قيادة الجيش السلطاين العاين، 

كا شمماهدوا اسممتعراضا لعدد من اآلليات 
واملعدات واألسلحة مجسدة مستوى التطور 

والتحديث الذي حظي به الجيش السلطاين 
العاين. وقدمت موسيقى الجيش السلطاين 
العمماين مقطوعممات موسمميقية عسممكرية 
متنوعممة، ثممم ألقيممت عممدد مممن القصائد 
الشممعرية التي تعرب عن املآثر الخالدة ليوم 
القوات املسلحة والفخر واالعتزاز مبا تحقق 
مممن منجممزات لقوات السمملطان املسمملحة 
ودورهمما الوطني املقدس، وتشمميد برجالها 
البواسل، وشاركت الفرقة الحاسية بالجيش 
السمملطاين العمماين بعدد مممن املقطوعات 
الفنيممة املتنوعممة، وقدم فريممق القفز الحر 
مبظالت سمملطان عممان عرضمما للقفز الحر 

احتفاء بهاتني املناسبتني املجيدتني.

مسقط - الرؤية

زار العميد الركن راشد بن حميد املقبايل، 
رئيممس الخدمات االجتاعية العسممكرية، 
برئاسممة أركان قوات السمملطان املسمملحة 
اإلعاقممة  ذوي  األربعمماء،  أمممس  صبمماح 
من منتسممبي قوات السمملطان املسمملحة 
مبستشممفى معسممكر املرتفعة، وقدم لهم 
تهاين قوات السمملطان املسمملحة والهدايا 

الرمزيممة بهاتني املناسممبتني، واطأمن عىل 
صحتهم وأحوالهم. من جانب آخر نظمت 
البحرية السلطانية العانية ممثلة بقسم 
الخدمممات االجتاعية زيممارات لعدد من 
ذوي اإلعاقة من منتسبيها ممن كانوا عىل 
رأس عملهم، مبناسبة يوم القوات املسلحة 
الذي يوافق الحادي عرش من ديسمرب من 
كل عام، ويمموم املتقاعدين الممذي يوافق 

السابع من ديسمرب من كل عام.

»لواء المشاة 11« وقوات الفرق يحتفالن بيومي »القوات المسلحة والمتقاعدين«

»قطاع مسندم« تستعرض عددا من اآلليات والمعدات في االحتفال

الخدمات االجتماعية العسكرية تزور ذوي اإلعاقة من منتسبي قوات السلطان المسلحة
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»بلدي جنوب الباطنة« يناقش مبادرة الحدائق المعززة للصحة 

هطول أمطار غزيرة على واليات محافظة مسندم

جامعة السلطان قابوس تستعرض أهداف 
ومجاالت الكراسي البحثية واألكاديمية 

السلطنة تنجح في إدراج »النخلة« 
ضمن قائمة »اليونسكو«

الرستاق -  طالب املقبايل 

اســتعرض املجلــس البلــدي مبحافظة جنوب 
الباطنــة، أمــس خالل اجتامعــه العارش لهذا 
العام بقاعة اجتامعات املجلس مبكتب محافظ 
جنوب الباطنــة عددا مــن املواضيع املدرجة 
عىل جــدول األعامل. وناقــش االجتامع الذي 
ترأسه سعادة الشيخ هالل بن سعيد الحجري، 
محافظ جنــوب الباطنة رئيس املجلس البلدي 

وبحضــور األعضــاء، املحرض الســابق إلقراره، 
وكذلــك الردود والرســائل الــواردة ألمانة رس 
املجلس البلدي منها الرد الوارد من مدير دائرة 
شؤون املجالس البلدية بخصوص عمل ماميش 

صحية يف واليات محافظة جنوب الباطنة.
 واســتعراض الرســالة الواردة مــن مدير عام 
بخصــوص  باملحافظــة  الصحيــة  الخدمــات 
مبادرة الحدائــق املعززة للصحة بحيث تتوفر 
بهــا االشــراطات الصحية وتحتــوي عىل بيئة 

مناسبة داعمة ملامرســة امليش اآلمن وتساهم 
يف توفــر املعلومــة الصحيــة املفيــدة لتكون 
معززة ومشــجعة لتبني أمنــاط صحية وكذلك 
الرســالة الــواردة مــن مديــر عــام البلديات 
اإلقليميــة ومــوارد امليــاه باملحافظة املتعلق 
مبوضوع مغاســل الســيارات بواليــة بــركاء، 
ومناقشــة الرد الوارد من مدير عام اإلســكان 
باملحافظة بشــأن املحالت التجارية مبوقع عني 

الكسفة بوالية الرستاق .

خصب- العامنية

شــهدت واليات محافظة مســندم يف ساعات 
الفجــر األوىل مــن أمــس األربعــاء، هطول 
أمطار غزيرة إىل متوســطة سالت عىل إثرها 

األودية والشعاب. وهطلت أمطال غزيرة إىل 
متوســطة عىل كافة املناطق والقرى الجبلية 
بوالية خصيب، ويف والية بخاء شهدت مناطق 
"تيبات" و"غمضاء" و"فضغــا" ومركز املدينة 
بالواليــة كذلــك هطول أمطار متوســطة إىل 

غزيرة يف بعض االحيان، سالت أغلب األودية 
والشــعاب ووصولهــا للبحر. وجــرت أودية 
"غمضــاء" و"الرشجة" و"تيبــات" و"فضغاء" 
بوالية بخــاء وأودية "قدا" و"خصب" و"موه" 

و"محاس" و"الحاجر" بوالية خصب.

مسقط – الرؤية

نظمــت جامعــة الســلطان قابوس، 
الرئيــس  نائبــة  مكتــب  ممثلــة يف 
العلمي  والبحــث  العليا  للدراســات 
أمــس األربعاء، حلقة نقاشــية حول 
الكرايس البحثية واألكادميية بالجامعة، 
وذلــك تحت رعاية معايل املهندســة 
عزة بنت سليامن اإلسامعيلية، وزيرة 
التقنية واالتصاالت، وبحضور ممثلني 

عن قطاعات مختلفة يف السلطنة.
وشّكلت الفعالية منّصة ثرّية للنقاش 
وتبــادل املعلومــات والخــرات، كام 
فرصــة  الكــرايس  لرؤســاء  أتاحــت 
التعريف بهــذه “الكرايس” وأهدافها 

ومجاالتها وأنشطتها املتعددة.
وتطرق الدكتور راشــد البلويش رئيس 
كريس مركز حكــم القانون ومكافحة 
الحقــوق  كليــة  وعميــد  الفســاد، 
بالجامعة، إىل الفكرة التي انبثق عنها 
تأســيس هذا الكــريس؛ إذ يأيت كنتاج 
إرادة ومجهــود مشــرك بني الجامعة 
ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد 
بقطر، ومبشــاركة مــن مكتب األمم 
املتحدة املعنــي باملخدرات والجرمية 

.)UNODC(
وأضــاف البلــويش أّن رؤيــة الكريس 
تتمثل يف تأســيس عمل مشرك لنرش 
الوعي القانوين حول االتفاقية الدولية 
ملكافحة الفســاد التــي انضمت إليها 
الســلطنة عام 2013م. وقال الدكتور 
راشــد، إّن أهداف الكــريس تتمثل يف 
تدريس مبادئ اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة الفســاد لعام 2003م والتي 
أصبحــت الســلطنة جــزًءا منهــا يف 
2013م، وإنشــاء الكريس يأيت تطبيقا 
للمــواد 5 و6 مــن االتفاقية، والرغبة 
يف زيــادة ونــرش الوعي بــني الطلبة 
ومجتمع الجامعة فيام يتعلق باتفاقية 
الفســاد  ملكافحــة  املتحــدة  األمــم 
ومبادئهــا، إضافة إىل هدف تشــجيع 
البحــث العلمــي يف مجــال مكافحة 
الفســاد وحكم القانون بني أوســاط 

الطلبة ومجتمع الجامعة ككل.
وتطرّق الدكتــور صبحي نرص، رئيس 
كــريس اليونســكو لدراســات صخور 
األفيوليت، إىل التعريف بهذا الكريس 
الذي تأســس يف عــام 2018م، حيث 
يهتم بتنســيق وتعزيــز رشاكات مع 
شبكة دولية من معاهد متخصصة يف 
دراسات صخور األفيوليت، والتشجيع 

عىل االنخــراط يف التدريب والتعليم 
يف هذا املجال، وإنشــاء شبكات عىل 

مستوى مؤسسات التعليم العايل.
مــن جانبــه قــال الدكتــور عبدالله 
البادي، رئيس كريس املؤسســة العامة 
للمناطــق الصناعيــة البحثي لتطوير 
املناطق الصناعيــة والحرة إىل أهمية 
هذا الكريس الذي تأسس عام 2018م 
ومقــره مركــز الدراســات والبحوث 

البيئية بالجامعة.
وأضاف البــادي أّن الكريس، يســاعد 
يف بناء القــدرات والطاقات مبجاالت 
تخصصه من خالل تحفيز االنخراط يف 
األبحاث العلمية يف املجاالت املتعلقة 
باالحتياجــات الصناعيــة، كام يعمل 
عىل إجراء دراســات عالية الجودة يف 
الصناعيــة واملناطق  املناطــق  مجال 

الحرة

مسقط - العامنية

نجحت الســلطنة بالتعاون مع عدد 
من الــدول العربيــة يف إدراج امللف 
املهارات  “النخلــة..  املشــرك  العريب 
واملامرســات والتقاليــد املرتبطة بها” 
عىل القامئة التمثيليــة للراث الثقايف 
غر املــادي لإلنســانية مبنظمة األمم 
املتحــدة للربيــة والعلــم والثقافــة 

“اليونسكو”.
جــاء ذلك خالل مشــاركة الســلطنة 
ممثلة بــوزارة الراث والثقافة ووزارة 
الربيــة والتعليــم ممثلــة باللجنــة 
الوطنيــة العامنيــة للربيــة والثقافة 
والعلــوم يف اجتامع الــدورة الرابعة 
عرشة للجنة الحكومية الدولية لصون 
الــراث الثقــايف غر املــادي الخاصة 

بالــدول األعضــاء يف اتفاقيــة صون 
الــراث الثقــايف غر املــادي مبنظمة 
اليونســكو واملنعقدة حاليــا ـ خالل 
الفرة من 9-14 ديســمر الجاري يف 

جمهورية كولومبيا. 
وُكّلفــت املنظمــة العربيــة للربيــة 
والثقافة والعلوم “األلكسو” باإلرشاف 
ومتابعــة العمــل عىل تســجيل هذا 
امللــف يف منظمة اليونســكو، والذي 
قدم من قبــل 14 دولة عربية؛ وهي: 
والســعودية  واإلمــارات  الســلطنة 
والعــراق واألردن  والبحريــن ومرص 
واملغــرب  وموريتانيــا  والكويــت 
وفلسطني والسودان وتونس واليمن. 

ومــن أهــم املهــارات واملامرســات 
الصناعات  بالنخلة  املرتبطة  والتقاليد 
التقليدية للسعفيات بجميع أنواعها، 

والشالت املغناة أثناء مامرسة األعامل 
الخاصة مبوضوع النخلة مثل التنبيت 
والجداد  والتبســيل  واللقاط  والطناء 
)التســلق(  الطلــوع  ومســابقات 
عىل النخلــة وغرها من املامرســات 

التقليدية.
يشــار إىل أن الســلطنة نجحــت يف 
تســجيل 8 عنارص لراثهــا غر املادي 
عىل هــذه القامئة وهي: فــن الرعة 
عام 2010، وفن العازي وفن التغرود 
يف عام 2012، وفن العّيالة عام 2014، 
كام نجحت يف تســجيل فــن الّرزحة 
وملف املجالــس والفضاءات الثقافية 
يف عام 2015، إضافِة إىل ملف القهوة 
العربية يف العام نفســه ومتّكنت عام 
2018 مــن تســجيل عرضــة الخيــل 

واإلبل.
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»التربية« و»عمانتل« تدشنان حافلة »نفكر ونبتكر« لتعزيز روح االبتكار
مسقط – الرؤية 

 أعلنــت عامنتل، الرشكة الرائدة يف تقديم 
خدمات االتصاالت امُلتكاملة، عن تدشــن 
حافلــة »نفكر ونبتكر« بهدف توفري فرص 
التعليم الذايت والتشجيع عىل االبتكار بن 
طالب املدارس، وإيجاد منصة لعرض هذه 
االبتكارات يف مختلف محافظات السلطنة، 
وذلك تحت رعاية معايل الدكتورة مديحة 
بنــت أحمــد الشــيبانية وزيــرة الرتبيــة 
والتعليم ووكالء الوزارة وبحضور طالل بن 
ســعيد املعمري الرئيس التنفيذي للرشكة 
وعــدد من مديري العموم بــوزارة الرتبية 

والتعليم وعدد من املسؤويل الرشكة.
وتعليًقا عىل تدشــن هذه الحافلة، قالت 
علياء بنت ســعيد الحبسية املديرة العامة 
للمديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة 
شامل الرشقية: »نحن سعداء بتدشن هذه 
املبادرة، والتي ستســهم بال شــك يف دعم 
الجهــود املبذولة باملحافظــة إليجاد بيئة 

مدرسية داعمة لالبتكار«.
مــن جهتهــا قالــت ليــىل بنــت محمد 

الوهيبيــة، مديرة املســؤولية االجتامعية 
بعامنتل،: »يشــكل االبتــكار إحدى القيم 
الرئيســية التي نتبناهــا يف عامنتل ونويل 
أهمية كبرية لتشجيع أجيال املستقبل عىل 
االبتكار والتفكــري بطريقة مختلفة وهذه 
املبادرة ســتمنح الفرصة للطالب مبختلف 
محافظات السلطنة إلطالق ابتكاراتهم من 

خالل منصة متخصصــة ومدربن أكفاء«. 
وأضافــت الزهيبيــة: »تتضمــن حلقــات 
العمــل املنفــذة يف كل زيــارة مدخال إىل 
عــامل اإللكرتونيات وأساســياتها، ومقدمة 
يف األردوينو، واحــرتاف برمجة األردوينو، 
ومدخــال إىل عــامل الروبوت، وأساســيات 
برمجــة EV3، وحلقة عمل يف املشــاريع 

 Z SPACEالطالبيــة، واإلبحــار يف عــامل
LAB   وعــروض 3D يف )عــامل البحــار 
وعلوم  والفضــاء،  والفلــك  واملحيطــات، 
الفيزياء والكيمياء واألحياء( وتقنية الواقع 
االفرتايض، والهدف منها جميعاً نرش ثقافة 
االبتكار للطالب يف مراحل مبكرة، وتحويل 
مشاريع وأفكار الطالب اإلبداعية إىل أرض 

الواقــع وتوفري فرص التعليم واالبتكار لهم 
يف أماكــن مختلفــة.  وتابعــت ليىل بنت 
محمد الوهيبية :»نســعى من خالل هذه 
املبادرة إىل نرش ثقافة اإلبداع لدى الطلبة 
والطالبات عىل حد ســواء واملســاهمة يف 
خلق جيــل مبتكر ملم بالتقنيات الحديثة 
وقادر عىل التفكري الستغالل تقنيات الثورة 

الصناعية الرابعة، باإلضافة لتنفيذ دورات 
تدريبيــة متخصصــة يف مجــايل الروبوت 
واإللكرتونيــات والتــي تؤهل املتنافســن 
للوصول إىل املحافــل العاملية، ونطمح إىل 
تحقيق ذلك مــن خالل الرشاكة املتواصلة 
مع القطاعــن العام والخاص والتشــجيع 

عىل عمليتي التعليم والتعلم«.

الفريق الوطني للبحث واإلنقاذ ينفذ تمرينا عمليا لمدة 36 ساعة جامعة صحار تحتفل بتخريج الدفعة األولى من الفوج الـ 18 
صحار – الرؤية 

احتفلــت جامعــة صحــار مســاء أمس 
األربعاء بتخريج الدفعة األوىل من الفوج 
الـ18، وذلك تحت رعايــة معايل الدكتور 
حمد بن سعيد بن ســليامن العويف وزير 
الزراعة والرثوة الســمكية، وبحضور عدد 
مــن أصحاب الســعادة واملكرمن وأعيان 
والية صحــار وأوليــاء األمــور إضافة إىل 
أعضاء مجلــي اإلدارة واألمناء والهيئتن 

األكادميية واإلدارية بالجامعة.
وبلغ عدد الخريجن يف الحفل األول 698 
خريجــاً وخريجة، ضمــت 327 من كلية 

الهندســة، ومن كلية الرتبية واآلداب 247 
خريجــاً وخريجة، فيام بلــغ خريجو كلية 
الحاســوب وتقنية املعلومات 124 خريًجا 
وخريجة موزعن عىل درجات املاجســتري 
والبكالوريــوس ودبلــوم التأهيل الرتبوي 

والدبلوم املتقدم والدبلوم.
بدأ الحفل بالسالم السلطاين ثم تالوة من 
القرآن الكريم، بعدها ألقى الربوفيســور 
باري ويــن، رئيس الجامعــة، كلمة بهذه 
املناسبة تقدم فيها بالشكر الجزيل ملعايل 
راعي الحفل ولكافة الحضور عىل تلبيتهم 
الدعــوة واملشــاركة يف الحفــل، كام هنأ 
جميــع الخريجــن والخريجات مبناســبة 

تخرجهم.  وأشــار الربوفيسور باري وين، 
إىل أنه عىل مــدى العرشين عاماً املاضية 
شــهدت جامعــة صحــار طفــرة واضحة 
مــن التطور لتصــل مبرافقهــا إىل مصاف 
الجامعات اإلقليمية، وتضم أرسة أكادميية 

وإدارية من أكرث من 30 جنسية.
وأضــاف بــاري ويــن، أن االســتثامر يف 
التعليم، بات ركيزة أساســية للميض قدًما 
بعــامن وباتــت باألخص صحــار حاضنة 
عامليــة للتجــارة والصناعة مــام يتطلب 
كــوادر معدة ومؤهلة لقيادة هذا التطور 
وتعد الجامعات يف عاملنا الحديث املحرك 

الرئيي للتطور االجتامعي واالقتصادي.

مسقط – الرؤية 

نفذت الهيئــة العامة متريناً عملياً للبحث واإلنقاذ مُبحافظة مســقط، 
مبشاركة أعضاء الفريق الوطني للبحث واإلنقاذ من مختلف تشكيالت 
رشطة عامن السلطانية والجيش السلطاين العامين وسالح الجو السلطاين 
العامين والهيئة العامة للدفاع املدين واإلسعاف. وتعامل أعضاء الفريق 
مع فرضيات التمرين املتعلقة بعمليات البحث واإلنقاذ عىل املســتوى 
املحيل والدويل كحوادث الــزالزل والفيضانات واالنهيارات وغريها من 
الحــوادث ذات العالقة بأعــامل الفريق.  واســتمر التدريب ملدة 36 
ســاعة متواصلة يف إطار االستعداد املســتمر للفريق وتفعيل الخطط 
العملياتية والتدريبية، وقياس مدى االســتجابة ورفع مســتوى قدرات 
وكفــاءة أعضائه، لتمكينه من القيام بواجباته مبهنية عالية للتعامل مع 

مختلف الحوادث املرتبطة بالبحث واإلنقاذ.
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المجلس يقر نتائج الدراسة االستشارية حول النطاق الساحلي لشمال وجنوب الباطنة 

»األعلى للتخطيط« يستعرض تقرير أداء االقتصاد الوطني ومؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي 

بالتعاون بين »تنمية نفط ُعمان« و»شلمبرجير« 

افتتاح مركز للتجميع واإلصالح والفحص في »نزوى الصناعية«  

توظيف »الكسوف الحلقي« في ترويج السياحة العلمية بالسلطنة 

مسقط – الرؤية 

عقــد املجلس األعــى للتخطيــط أمس 
اجتامعــه الرابــع لهــذا العــام برئاســة 
معــايل الدكتور عيل بن مســعود بن عيل 
الســنيدي وزير التجــارة والصناعة نائب 
رئيس املجلس األعى للتخطيط وبحضور 

أصحاب املعايل أعضاء املجلس.
واســتعرض املجلس تقرير أداء االقتصاد 
الُعــامين ومــا تضمنــه مــن مــؤرشات 
اقتصادية ُمتعلقة بالناتج املحيل اإلجاميل 
للقطاعات املستهدفة يف الخطة الخمسية 
التاسعة خالل الربع الثاين من عام 2019 
ُمقارنة بنفــس الفرتة مــن 2018، حيث 
منــا الناتج املحيل اإلجاميل لألنشــطة غري 
النفطيــة من 17.7 مليــار ريال عامين يف 
عــام 2015 إىل 19.5 مليــار ريــال ُعامين 
مع نهايــة عــام 2018، بينام منــا الناتج 
املحيل اإلجــاميل لألنشــطة النفطية من 
11.6 مليــار ريال عامين يف عام 2015 إىل 

حوايل 12 مليار ريال عامين يف عام 2018. 
واطلع املجلس عــى املرصوفات اإلمنائية 
الحكوميــة حتى ســبتمرب 2019، وبلغت 
1.9 مليــار ريــال ُعامين مقارنــة بحوايل 
1.75 مليار ريال عامين يف نفس الفرتة من 
عام 2018.  واستعرض املجلس مساهمة 

قطاعات التنويع االقتصادي الخمسة التي 
تركز عليها الخطــة الحالية مع نهاية عام 
2018 مقارنة باملســتهدف، حيث بلغت 
مساهمة قطاع السياحة 789 مليون ريال 
عامين بنســبة )%2.6(، وبلغت مساهمة 
الخدمات اللوجســتية حــوايل 1.7 مليار 

ريال عــامين بنســبة )%5.5(. كام بلغت 
مســاهمة الصناعات التحويلية حوايل 3 
مليار ريال عامين بنسبة )%10.2(، وبلغت 
مســاهمة قطاع الرثوة الســمكية حوايل 

374 مليون ريال عامين بنسبة )1.3%( . 
وناقش املجلــس اإلجراءات التي اتخذتها 

األمانــة العامة للمجلس إلعــداد الخطة 
الخمســية العارشة واإلجــراءات املتخذة 
بواســطة فريــق العمــل املشــكل مــع 
املؤسســات الحكومية املختلفــة، إضافة 
إىل الركائــز الرئيســية للخطــة ومنهجية 

إعدادها واملراحل واإلطار الزمني لها.

كام أقر املجلس نتائج الدراسة االستشارية 
حول النطاق الساحيل لواليات محافظتي 
شامل وجنوب الباطنة التي أعدت تحت 
إرشاف وزارة الزراعــة والرثوة الســمكية 

بالتنسيق مع وزارة اإلسكان.
واطلــع املجلــس عــى تقريــر متابعــة 
املشاريع االسرتاتيجية واملشاريع التنموية 
الرئيســية، ومشــاريع قطاعــات التنويع 
االقتصادي، وأداء االسرتاتيجيات والربامج 
الوطنية، إضافة إىل اإلجراءات االقتصادية 
املتخذة لتحفيز النمو االقتصادي وتحسني 
بيئــة األعــامل واالســتثامر وتعزيز دور 

القطاع الخاص.
كــام اطلع املجلس عى الــرؤى والخطط 
الحــرة  واملنطقــة  للمينــاء  امُلســتقبلية 
بصحار، وأداء القطاع اللوجســتي بشكل 
عــام، ضمــن خطــط الحكومــة لجذب 
الفــرص االســتثامرية املحليــة والعاملية 
وتعزيز تنافســيتها من خالل دعم جودة 

الخدمات املقدمة وتسهيلها.

نزوى - الرؤية

رعى معايل الدكتور محمد بن حمد الرمحي، 
وزيــر النفط والغــاز، أمس، حفــل افتتاح 
مركز ُعامن للتجميع واإلصالح والفحص يف 
منطقة نزوى الصناعية، بالتعاون بني رشكة 
تنمية نفط ُعامن مع رشكة شلمربجري ُعامن 

ورشكاه.
ويختــص مركز عــامن للتجميــع واإلصالح 
والفحــص - الذي بلغت قيمة اســتثامراته 
26 مليــون دوالر أمريــي- بإنتاج معدات 
الرفــع االصطناعي لصناعــة النفط والغاز، 
مبا فيهــا املضخات االنغامريــة الكهربائية، 
وأجهــزة القيــاس وامللحقــات، كــام يوفر 
املصنع خدمات الصيانــة ألجزاء املضخات 
االنغامريــة الكهربائية، وأدواتها، وأســالك 
الطاقــة. وبإمكان املصنــع املتطور تصنيع 
أنابيــب للمضخات االنغامريــة الكهربائية 
تــرتاوح مــا بــني 25 و60 أنبوًبا شــهرًيا يف 
طاقته التشغيلية الكاملة، حيث يحتوي كل 
أنبوب من املضخات االنغامرية الكهربائية 
عــى محــرك، وواق، ومدخــل، وقســمني 

للمضخات.
وانســجاما مــع التــزام رشكــة شــلمربجري 
بالتعمني، ســيوظف املصنع 20 عامنيا، مام 
ميثل نسبة تبلغ حوايل 80% من إجاميل عدد 
املوظفني خالل الســنة التشــغيلية األوىل، 
ومن املتوقع أن ترتفع نســبة العامنيني يف 

السنوات القادمة.
وقال املهندس عبد األمري بن عبد الحســني 
للشــؤون  التنفيــذي  املديــر  العجمــي، 
الخارجيــة والقيمــة املضافــة بالرشكة إن 

"تنمية نفط ُعــامن" تتطلع إىل دعم تنفيذ 
اسرتاتيجية القيمة املحلية املضافة لصناعة 
النفط والغاز بهدف تنويع االقتصاد العامين 
وضــامن االحتفــاظ بأكرب قــدر ممكن من 
عوائــد قطــاع النفط والغاز داخــل البالد، 
ووفقاً لذلك، نؤمن بأنَّ مركز عامن للتجميع 
واإلصالح والفحص سيدعم عمليات الرشكة 
التشــغيلية عــن طريــق تعزيــز اإلنتاج، 
وســيوجد املزيــد مــن فــرص التدريــب 
والتوظيف، وســيوفر التكاليف، إىل جانب 
متكني حلــول حســب الطلب، والتســليم 
يف الوقت املناســب للبضائــع والخدمات، 

وتعزيز األداء عى وجه الخصوص.
ومــن جهته، قال عيل اللــوايت، املدير العام 
لرشكة شــلمربجري ُعــامن: إن مركــز ُعامن 
للتجميــع واإلصــالح والفحــص ُيعــد أكرب 
مصنع للرفع االصطناعي لرشكة شــلمربجري 
يف املنطقة، ولقد ُبني وفقاً ملعايرينا العاملية 
للمرافــق لخدمة ُعامن والــدول املجاورة، 

ويثبــت املركــز الجديــد لعمليــات الرفع 
االصطناعي التزامنا بالقيمة املحلية املضافة 
التي متكن الكفــاءة واألداء اإلقليميني، ويف 
الوقت نفســه تزيد من املحتــوى املحيل، 
واملواءمــة بــني األولويــات االســرتاتيجية 

لسلطنة ُعامن واملنطقة.
وميثل تشــغيل املصنع إنجازا ضمن جهود 
تعزيز القيمة املحلية املضافة لقطاع النفط 
والغــاز يف الســلطنة، إذ يحقق واحدة من 
فرص اســرتاتيجية القيمــة املحلية املضافة 
لصناعــة النفــط والغاز البالــغ عددها 53 
فرصة، وتتبوأ رشكة تنمية نفط ُعامن حالياً 
زمام قيادة تنفيذ 43 فرصة من تلك الفرص، 
و شــغل منهــا 28 فرصــة إىل اآلن، ولقــد 
كان لعمــل الرشكة مع شــلمربجري كرشكاء 
موثوقني بالغ األثر يف إنجاز املرشوع، وتتيح 
هذه الفرصة املنجزة لصناعة النفط والغاز 
االســتفادة من الخربة املحلية التي طورتها 

رشكة شلمربجري.

مسقط – الرؤية

تســتعد وزارة الســياحة للرتويــج للســياحة 
العلمية يف السلطنة من خالل برامج وفعاليات 
مرشوع الكسوف الحلقي 2019 التي أطلقتها 
الجمعية الفلكية العامنية بالتعاون مع وزارات 
األوقاف والشــؤون الدينية والرتبية والتعليم 
والصحــة والهيئة العامة لإلذاعــة والتلفزيون 
والجمعية العامنية للتصوير الضويئ وعدد من 
املؤسســات الحكومية والخاصة ذات العالقة، 
وذلــك مع اقــرتاب موعد الكســوف الحلقي 
للشــمس الذي يعّد من أهم الظواهر الفلكية 
النادرة التي ستشهدها ســامء السلطنة نهاية 

العام الجاري. 
ويهــدف املــرشوع إىل رصد وتصويــر ظاهرة 
كســوف الشــمس الَحَلقي التي ســتحدث يف 
ســامء الســلطنة صباح الخميس 26 ديسمرب 
الجــاري، حيــث ســتقوم الجهــات املختصة 
مُبتابعة وتســجيل تفاصيل الحــدث املرتقب 

الذي ينتظره سكان السلطنة.
وقال أنور بن سعيد البلويش، مدير الفعاليات 
الســياحية يف وزارة السياحة: يسعدنا التعاون 
مــع الجمعيــة الفلكيــة الُعامنيــة والجهات 

املشــاركة يف إعداد برامج الكســوف الحلقي، 
وتكمن أهمّية املرشوع يف كونه يعزز السياحة 
العلمّية يف الســلطنة ويرســخ جهــود الوزارة 
الراميــة إىل جعلهــا من أهــم الوجهات عى 
خارطة الســياحة العاملية. ويأيت املرشوع لرفع 
مســتوى وعي املجتمع حول ظاهرة كســوف 
الشــمس وتعريفهــم بإمكانات الســلطنة يف 
الرصد اآلمن لهــذه الظاهرة من خالل تنظيم 
فعاليات رصد جامهريية يف مختلف محافظات 
الســلطنة، ومخيامت فلكيــة يف مجموعة من 
املواقع التي مير بها مســار كســوف الشمس 
الحلقي. وبدوره قال عيل بن عامر الشــيباين، 
نائــب رئيس مجلــس إدارة الجمعية الفلكية 

العامنية واملرشف عــى املرشوع: تعد ظاهرة 
كسوف الشمس الحلقي إحدى أبرز الظواهر 
الطبيعيــة النــادرة التــي تســتحق املتابعة، 
وسيكون نصيب ســلطنة ُعامن من الكسوف 
الحلقــي وافــرا حيث ســتبدو الشــمس مثل 
حلقة الخاتم يف محافظات الظاهرة والداخلية 
والوسطى وجنوب الرشقية، إىل جانب إمكانية 
مشاهدة ورصد كســوف الشمس الجزيئ من 
بقية محافظات السلطنة. وسيستمر الكسوف 
يف الســلطنة لحوايل ســاعتني و29 دقيقة، أما 
الكسوف الحلقي فيستمر ملدة تصل 3 دقائق 
تقريبــا يف املناطــق الواقعــة يف مســار عبور 

الكسوف الحلقي.

مناقشة إجراءات 
األمانة العامة 
إلعداد الخطة 

الخمسية العاشرة 
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مسقط - الرؤية

احتفلت رشكة مس��قط لإللكرتونيات بافتتاح 
 Daikin« أول مجم��ع لحل��ول التكييف��ات
Solution Plaza« يف دول مجل��س التع��اون 
الخليجي، تحت رعاية صاحب الس��مو السيد 
طارق بن شبيب آل س��عيد. ويتزامن افتتاح 
املجمع مع احتفال رشكة مسقط لإلكرتونيات 
مبرور 40 س��نة منذ تأسيسها يف العام 1979، 
ومرور 36 سنة عىل عالقتها الوثيقة مع رشكة 

دايكن.
وق��ال فيص��ل ب��ن محم��د اليوس��ف املدير 
التنفي��ذي لرشك��ة مس��قط لإللكرتونيات -يف 
كلمته خالل افتتاح املجمع: منذ فجر نهضتنا 
املبارك��ة تلق��ت البيئة مكان��ة خاصة؛ وذلك 
بتش��كيل وزارة تويل االهتامم بشؤون البيئة، 
والفضل يع��ود للنظرة الثاقب��ة ملوالنا حرضة 
صاحب الجاللة الس��لطان قابوس بن س��عيد 
املعظ��م -حفظه الله ورع��اه- وتتكفل وزارة 
البيئة والش��ؤون املناخية مبس��ؤولية التوازن، 

حتى ال يطغى التطور الصناعي والتكنولوجي 
عىل أهم أساس��يات الحياة؛ فم��ن دون بيئة 
صحي��ة ال ميك��ن لنا االس��تفادة م��ن رفاهية 
التطور الصناع��ي والتكنولوجي، بل تش��ّكل 
البيئة اليوم جزءا مه��ام من مؤرشات ازدهار 
الدول االقتصادية.. وأوضح اليوس��ف أنه مع 

تطور نظم التكيي��ف، تتزايد أيضا التحديات؛ 
حيث يش��كل اس��تهالك التكييف م��ا يقارب 
56% من توليد الكهرباء يف الس��لطنة، كام أنَّ 
االنبعاثات امُلرضة تصاحب استخدام التكييف 
من ناحية التأثري عىل طبقة األوزون أو التأثري 
ع��ىل االحتباس الحراري. وأض��اف أن املجمع 

 )Intelligent Manager( ع��رض  سيش��هد 
الذي يتميز بس��عره التنافيس للتحكم بجميع 
أجه��زة الكهرب��اء املنزلية ع��ن طريق مفتاح 
واح��د، وإع��داد تقرير ع��ن مدى الرتش��يد 
يف اس��تهالك الطاق��ة الكهربائي��ة عن طريق 
احتس��اب أوقات ذروة اس��تهالك الكهرباء يف 

الليل والنهار بحسب كل جزء من املبنى، كام 
 )Air Handling Units( س��نعرض منتجات
التي ُتس��هم يف تحسني جودة الهواء مع تزايد 
كميات الجراثيم والتلوث يف الهواء إضافة إىل 
أنظمة )VRV( الذكية. وش��كر اليوس��ف -يف 
كلمت��ه- وزارة التجارة الصناع��ة عىل تطبيق 

الالئح��ة الفنية الخليجي��ة لألجهزة واملعدات 
الت��ي تح��دد املتطلبات األساس��ية للس��المة 
الخاصة باألجه��زة مع وضع إجراءات موحدة 
لتطبيق رشوط املنافسة يف السوق الخليجي، 
وه��و ما ُيس��هم يف بيع منتج��ات آمنة ذات 
س��المة كافي��ة للمس��تهلك، إضاف��ة لتطبيق 
مقياس )EER( الذي يساعد عىل وضع بعض 
مؤرشات املعدات حتى يس��تطيع املس��تهلك 
اختيار األنس��ب دون النظر إىل س��عر الرشاء 
فحس��ب، بل باملقارنة مع اس��تهالك الطاقة. 
وُيتي��ح املجمع الجديد للجمهور التعرف عىل 
منتج��ات رشكة دايكن وآلي��ة عملها. وتتطلع 
رشكة مسقط لإللكرتونيات إىل تقديم منتجات 
توف��ر أقل تكلفة لعمر جهاز التكييف مقارنة 
مع األجه��زة األخرى. وتع��د منتجات دايكن 
أقل رضرا عىل البيئة، وأكرث ترشيدا يف استهالك 
الطاق��ة، وتتميز بجودتها العالي��ة يف التربيد، 
وذلك يف إطار تبن��ي الرشكة ألفضل املنتجات 
التي تحافظ عىل البيئة وتقلل من اس��تهالك 

الطاقة وتقدم خدمات عالية الجودة.

بالتزامن مع الذكرى الـ40 لتأسيس الشركة.. و36 سنة من التعاون الوثيق مع »دايكن«

»مسقط لإللكترونيات« تحتفل بافتتاح أول مجمع لحلول التكييف برعاية طارق بن شبيب

مسقط - يارس الشبيبي

اخَتَتم��ْت وزارة التقنية واالتص��االت -ُممثلة 
يف املرك��ز الوطن��ي للس��المة املعلوماتي��ة- 
وبالتع��اون مع رشكة أكس��يد، أم��س، حلقة 
عم��ل بعن��وان “تدري��ب امل��درب”؛ بهدف 
تأهيل ع��دد من الك��وادر الوطن��ي العاملة 
يف املؤسس��ات الحكومية ليقوم��وا فيام بعد 
بتدريب املوظفني العاملني يف مؤسس��اتهم يف 
مختلف جوانب أمن املعلومات؛ وذلك ضمن 
برنامج التوعية بأمن املعلومات للمؤسس��ات 

الحكومية “وعي«.

وش��ارك يف حلقة العمل 50 موظفا من40 
مؤسس��ة حكومي��ة، ورك��زت الحلقة عىل 
ع��دة مح��اور؛ منه��ا: األم��ن اإللك��رتوين، 
والربمجيات الخبيثة، والهندسة االجتامعية، 
وتصني��ف املعلومات ورسيتها، والتش��فري، 
إضاف��ة لتس��ليط الضوء عىل س��بل األمان 
والحامية يف ش��بكة الواي فاي والش��بكات 
الالس��لكية، إىل جان��ب التط��رق لبع��ض 
الجرائ��م اإللكرتوني��ة كاالحتي��ال واالبتزاز 
اإللكرتوين، والتعرف عىل أساليب القرصنة 
واالخرتاق��ات اإللكرتوني��ة التي تتعرض لها 

املؤسسات الحكومية.

في حلقة عمل نظمتها »التقنية واالتصاالت«

تأهيل 50 مدربا لـ»التوعية 
بأمن المعلومات« 

4.2 % زيادة في السعر.. والصادرات تتجاوز 28.8 مليون برميل

29.1 مليون برميل إجمالي إنتاج السلطنة من النفط الخام خالل نوفمبر
مسقط - الرؤية

َبَلغ إنتاج الس��لطنة م��ن النفط الخام -خالل 
نوفم��رب امل��ايض- 29151120 برميال، مبعدل 
يوم��ي 971704 برامي��ل، فيام بل��غ إجاميل 
كمي��ات النف��ط الخ��ام املص��درة للخارج يف 
نوفم��رب 28857780 برمي��اًل، مبع��دل يومي 

961926 برمياًل.
وبحسب التقرير الش��هري الصادر عن وزارة 
النفط والغاز، ارتفع معدل س��عر نفط ُعامن 
اآلج��ل يف بورص��ة ديب للطاقة مبق��دار %4.2 
باملقارنة مع معدل س��عر الشهر املايض. وبلغ 
املعدل الش��هري لس��عر النفط الخام الُعامين 
خالل تداوالت ش��هر نوفمرب 2019، تس��ليم 
ش��هر يناي��ر 2020 )62.81( دوالر أمري��ي 
للربمي��ل، مرتفعاً مبق��دار 2.55 دوالر مقارنة 
بسعر تس��ليم شهر ديس��مرب 2019. وتراوح 
سعر التداول اليومي بني 59.87 دوالر أمريي 

للربميل، و64.63 دوالر للربميل.
وش��هدْت واردات جمهورية الصني الش��عبية 
من النفط الخام العامين ارتفاعاً خالل نوفمرب 
2019م مبقدار 1.03%، لتس��جل 92.99% من 

مجمل صادرات النف��ط الخام العامين؛ وذلك 
باملقارنة مع الشهر املنرصم أكتوبر 2019م.

وباملث��ل، ارتفع��ت قلي��اًل واردات اليابان من 
الخام العامين مقارنة مع حصص ش��هر أكتوبر 
املايض مبق��دار 0.27% لتصل إىل 3.55%. وقد 
ش��هدت واردات هذا الش��هر ع��ودة الطلب 
عىل الخ��ام العامين لدى املش��رتين يف الهند. 

وارتفع��ت مع��دالت أس��عار النف��ط الخام 
خالل تداوالت أس��واق النفط يف شهر نوفمرب 
2019م، وذلك ألهم النف��وط املرجعية حول 
العامل -تسليم عقود يناير 2020م- مقارنة مع 
ت��داوالت أكتوبر 2019م؛ فقد بلغ متوس��ط 
س��عر نفط غرب تكساس الوس��يط األمريي 
 57.09 NYMEX يف بورصة نيويورك للس��لع

دوالر أمري��ي للربميل، مرتفع��ا مبقدار 3.06 
دوالر أمريي مقارنة بتداوالت أكتوبر 2019م. 
يف حني بلغ متوسط مزيج بحر الشامل برنت 
يف بورص��ة إنرتكونتيننت��ال ICE بلندن معدالً 
وقدرُه 62.71 دوالر للربمي��ل، مرتفعا مبقدار 

3.08 دوالر مقارنة بتداوالت أكتوبر 2019م.
وُيع��زى ارتف��اع أس��عار النفط الخ��ام خالل 
تداوالت نوفمرب 2019م إىل عدة عوامل أثرت 
بش��كل مبارش وإيج��ايب عىل األس��عار؛ ومن 
أبرزه��ا: ظهور بوادر انف��راج لألزمة التجارية 
بني الواليات املتح��دة األمريكية والصني، مام 
رفع مؤرشات األسهم األمريكية إىل مستويات 
قياس��ية مرتفعة؛ األمر الذي ساعد يف تحسن 
أسواق النفط، إضافة لرتقب األسواق النفطية 
الجتامع أوبك وأوبك بلس وتوقعات املحللني 
ب��أن تحال��ف أوبك بل��س س��يواصل تقليص 
اإلنت��اج ملعالجة تخمة املعروض يف األس��واق 
العاملية. ومام أس��هم يف تحسن أسعار النفط 
الخام العاملية توقعات السوق بزيادة الطلب 
عىل النفط الخام يف الع��ام املقبل، وانخفاض 
املخزون��ات التجاري��ة يف الوالي��ات املتحدة 

األمريكية.

مسقط - الرؤية 

افتتح س��عادة نارص بن حمود بن س��امل 
الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة املالية 
واإلداري��ة للدول��ة، أمس، ورش��ة عمل 
بفندق ليفاتيو مس��قط ملراجعة تطبيق 
املعيار 30 م��ن قواعد الس��لوك املهني، 

مبشاركة 13 دولة عربية.
وتأيت الورش��ة ضمن املكونات الرئيس��ية 
للربنام��ج التدريب��ي ال��ذي ميت��د خالل 
الفرتة 2017-2020، ح��ول دور األجهزة 
يف مكافح��ة الفس��اد م��ن قب��ل الجهاز 
األع��ىل للرقابة، واملنف��ذ مبوجب مبادرة 
تنمي��ة اإلنتوس��اي واملنظم��ة العربي��ة 
لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاس��بة 
)األربوس��اي(، ويه��دف لتمكني األجهزة 
العليا للرقابة لتحقيق مس��توى أعىل من 

ب  الفاعلي��ة يف مكافح��ة الفس��اد. ورحَّ
س��عادته يف افتتاح الورش��ة باملش��اركني 
واملدربني، مؤكدا أهمية الربامج التدريبية 
يف إكساب منتسبي األجهزة العليا للرقابة 
املع��ارف التخصصي��ة وبن��اء كفاياته��م 
الوظيفي��ة مب��ا مُيكنه��م م��ن أداء أدوار 
تتص��ف بالفاعلية يف تنفيذ االختصاصات 
وتحقيق األهداف املوكلة لألجهزة، مشريا 
إىل أنَّ تبادل الخربات بني منتسبي األجهزة 

الرقابية من خالل تنفيذ الربامج املشرتكة، 
وما تتضمن��ه الربامج من متابعة ألحدث 
املس��تجدات يف مج��االت الرقاب��ة يتيح 
املس��توى األعىل من املش��اركة باملعرفة 
الت��ي تع��د أب��رز أدوات تنمي��ة املوارد 
البرشية. وأكد سعادته أنَّ استضافة هذه 
األنش��طة التدريبية ت��أيت يف إطار حرص 
جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة عىل 
اإلس��هام الفاعل يف األنش��طة التدريبية 

للمنظ��امت اإلقليمية والدولي��ة، مقدماً 
الشكر والتقدير ملبادرة تنمية اإلنتوساي 
واملنظمة العربي��ة لألجهزة العليا للرقابة 
املالي��ة واملحاس��بة )األربوس��اي( ع��ىل 
التع��اون والتنظيم املش��رتك الس��تضافة 
الجه��از لتنفيذ املحورْين الرئيس��يني من 
الربنامج؛ وهام: اجت��امع مراجعة ضامن 
الج��ودة مله��ام رقابة األداء ع��ىل اإلطار 
وورش��ة  الفس��اد،  ملكافح��ة  املؤس��يس 
مراجع��ة تطبيق املعي��ار 30 من قواعد 
الس��لوك املهن��ي، واللذان يس��تضيفهام 
الجهاز خالل الفرتة 9-15 ديسمرب 2019.

ودعا س��عادة نائ��ب رئي��س الجهاز -يف 
ختام كلمته- املشاركني إىل االستفادة من 
املحتوى التدريبي، إىل جانب التفاعل مع 
األنش��طة املختلفة يف الربنامج مبا يحقق 

األهداف بكفاءة عالية.

مسقط - الرؤية 

زَار َمَعايل س��وربهبهي باتي��ل وزير الطاقة يف 
حكوم��ة غوجارات بجمهوري��ة الهند، يرافقه 
وف��د تجاري رفيع املس��توى يض��م عددا من 
رجال األعامل، مقر املؤسسة العامة للمناطق 
الصناعية - مدائن، يف واحة املعرفة مس��قط، 
لالطالع ع��ىل الفرص االس��تثامرية املتاحة يف 
املدن الصناعية الصناعية والس��لطنة بش��كل 

عام.
وكان يف اس��تقبال الوف��د ه��الل ب��ن حم��د 

الحس��ني الرئيس التنفيذي ل�”مدائن”، الذي 
ق��دم نبذة تعريفية؛ أوض��ح من خاللها رؤية 
املؤسسة املتمثلة يف تعزيز موقع عامن كمركز 
إقليم��ي رائد للتصنيع وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، وروح املبادرة واالبتكار والتميز، 
ورس��التها العامة التي تس��عى من خاللها إىل 
جذب االس��تثامرات الصناعية، وتوفري الدعم 
للمستثمر من خالل اإلسرتاتيجيات التنافسية 
اإلقليمية والعاملية والبنية األساس��ية الجيدة، 
واإلج��راءات  املضاف��ة،  القيم��ة  وخدم��ات 

الحكومية السهلة.

وأوضح الحس��ني األهداف العامة للمؤسسة؛ 
واملتمثل��ة يف: ج��ذب االس��تثامرات األجنبية 
لالس��تثامر بالس��لطنة وتوط��ني رأس امل��ال 
الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمس��اهمة 
يف تحقي��ق التنمية االقتصادي��ة واالجتامعية 
املس��تدامة والش��املة، إىل جان��ب إدخ��ال 
التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملني املهارة 
الفنية الالزمة لتطوي��ر إنتاجهم وايجاد فرص 
عمل جدي��دة، إضاف��ة لتش��جيع الصادرات 
وتنمي��ة التج��ارة الدولي��ة وتش��جيع إقامة 
الصناع��ات التصديرية، وتنش��يط القطاعات 

االقتصادي��ة العاملة بالس��لطنة؛ مثل: قطاع 
النقل، والقطاع املرصيف، والقطاع السياحي....

وغريها من القطاعات.
م خالد بن س��ليامن الصالحي  م��ن جانبه، قدَّ
مدير التس��ويق والرتويج يف “مدائن”، عرضاً 
مرئي��اً حول الف��رص االس��تثامرية املتاحة يف 
امل��دن الصناعية التابع��ة ل�”مدائن” مبختلف 

القطاعات الصناعية الخفيفة واملتوسطة.
وزار الوف��د الهندي املرك��ز الوطني لألعامل، 
واس��تمع الوفد من املس��ؤولني إىل نبذة عن 

املركز الذي دشنته “مدائن” يف العام 2013.

مسقط - الرؤية 

أطلقْت الهيئة العامة لحامية املستهلك 
-وبالتع��اون م��ع رشك��ة التكنولوجيا 
حمل��ة  لإللكرتوني��ات-  املتط��ورة 
الستدعاء كل س��اعات آبل اإللكرتونية 
)series ,series2 3( التي بيعت خالل 

سبتمرب 2017 حتى فرباير 2018م.
ويأيت االس��تدعاء بس��بب وجود عيب 
تصنيع��ي يتمث��ل يف حدوث تش��قق 
عىل امت��داد الحافة املدورة للشاش��ة 

يف طرازات األملني��وم، وبناًء عىل ذلك 
الشاش��ة  باس��تبدال  الرشكة  س��تقوم 
املتأث��رة. وتدع��و جميع املس��تهلكني 
الذين اش��رتوا املنتج املتأث��ر مبراجعة 
مرك��ز الصيان��ة مبجمع أفني��وز مول 

بالخوير.
وتؤك��د ه��ذه االس��تدعاءات الجهود 
الت��ي تق��وم به��ا الهيئ��ة، وحرصه��ا 
املستمر عىل إجراء مراجعات مستمرة 
لجميع املنتجات املطروحة يف أس��واق 

السلطنة.

»جهاز الرقابة« يراجع تطبيق قواعد السلوك المهني

وفد تجاري هندي يطلع على الفرص االستثمارية في »مدائن« حملة الستدعاء كل ساعات »آبل« اإللكترونية

مسقط - الرؤية

عقدْت الهيئة العامة لرتويج االس��تثامر وتنمية 
الصادرات »إث��راء« اجتامًعا لن��ادي املصدرين 
مبحافظة مسقط؛ لبحث التحديات التي ُتواجه 
املصدرين العامنيني يف املحافظة، وإيجاد الحلول 
املناس��بة لها، إىل جانب بحث مبادرات الرتويج 
للمنتجات العامنية ودور »إثراء« يف مس��اعدة 
الرشكات عىل إيجاد أس��واق تصديرية جديدة، 
وإقام��ة فعالي��ات وورش تثقيفي��ة للمصدرين 

العامنيني.
واس��تعرَض االجت��امع نتائج مش��اركة عدد من 
مؤسس��ات القطاع الحكوم��ي والخاص يف عدٍد 
م��ن املعارض واللق��اءات الثنائية خ��الل العام 

2019؛ ومنه��ا: معرض ج��وا النابضة بجمهورية 
الهن��د، واللق��اءات الثنائية باململك��ة املغربية. 
وأكدت إثراء أهمي��ة عقد اللقاءات الثنائية مع 
الدول املس��تهدفة لدع��م املصدرين والتعريف 

مبميزات املنتجات العامنية وتنافسيتها.
ُيش��ار إىل تأس��يس ن��ادي املصدري��ن يف العام 
2014 بتنظي��م م��ن إثراء، ليض��ّم تحت مّظلته 
مجموعة من ممثيل املؤسسات والرشكات التي 
تس��عى لتكثيف العمل املش��رتك بني القطاعني 
العام والخاص لرفع حج��م الصادرات العامنية 
غري النفطية، واملس��اهمة يف إعداد أطر العمل 
واإلس��رتاتيجيات التي من شأنها تحسني وتطوير 
الراف��د الحي��وي وتوجيه��ه لخدم��ة االقتصاد 

الوطني للسلطنة.

»إثراء« تبحث تحديات »نادي 
المصدرين« بمسقط
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الرئيس التنفيذي - رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

محول: 202 , 204, 20٥
businessdesk@alroya.info

املحليات
محول: 207 , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 21٥

sportdesk@alroya.info
االعالنات

هاتف: 246٥2401-فاكس : 246٥2444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 246٥2402- فاكس : 246٥2404

التوزيع
هاتف: 246٥2403- فاكس : 246٥2404

الطباعة 

مؤسسة عامن للصحافة والنرش
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 246٥2400-فاكس : 246٥2444

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

صراع الراوي 
والشخصية قوات السلطان المسلحة.. درع الوطن

مناســبة غالية وذكــرى مجيدة 
يوم الحادي عرش من ديســمرب 
كل عــام؛ ذلك اليــوم املاجد يف 
تاريخ وطننا الغايل، وما أســمها 
من مناســبة، ومــا أعظمها من 
ذكــرى؛ فذلــك اليــوم الخالــد 
سيظل محفورا يف وجدان ووعي 

أمتنا، تسطره كتب التاريخ مبداد 
من ذهب.

إنَّ قــوات الســلطان املســلحة 
ليســت فقــط الــدرع الحصني 
لهذا الوطن الغايل، بل هم جند 
أوفياء وحراس أمناء يعملون ليل 
نهار من أجل رفعة بلدنا، وصون 

منجزات النهضــة التي تحققت 
عىل مدار 49 عاما من املســرة 
الظافــرة التي يقودهــا بحكمة 
واقتدار حــرة صاحب الجاللة 
الســلطان قابــوس بن ســعيد 

املعظم -حفظه الله ورعاه.
... إنَّ الرعايــة الســامية لقوات 

تتجــىل  املســلحة،  اللتــه  ج
التطويــر  جهــود  اســتمرار  يف 
تتواصــل  حيــث  والتحديــث؛ 
التامرين العسكرية التي تعكس 

الكفــاءة  مســتوى 
القتالية التي بلغتها 

قواتنا املسلحة.

رؤية

محمد علي العوض
mohmed102008@windowslive.com

فاطمة الحارثية

املعرفــة هــي مجموعة األســئلة، التي 
ُيدرك الســاعي كيــف يطرح الســؤال 
ويستقبل ماهية الجواب لينال املعرفة. 
ويف املقابــل، كم ِمنَّا يســأل ويف نفســه 
إجابــة ُمعــدة ســابقا مــامَّ ُيغيب عنه 
الســؤال  والحقيقة.  الحقيقية  املعرفــة 
ليس جزًءا من التعلم، بل قبولنا لإلجابة 
واالســتجابة ملا بعد اإلجابــة هو التعلم 

واإلدراك والفهم.
يخلــط الكثر من الناس بــني فهم أداء 
العمل وفهم األعــامل التجارية، لوهلة 
قد يخــال للبعض أنهــام وجهان لنفس 
العملة، ويف الحقيقــة هناك فارق كبر 
جدا بينهــام يبلغ درجة البقاء أو الفناء. 
ال يحتــاج املوظف التنفيــذي أن ُيدرك 
األعامل إال أنه جزء من منظومة األعامل. 
ويف املقابل، املوظف الترشيعي )امُلقرر( 
البد لــه ان ُيدرك عمــل املوظف الذي 
هو جزء من أعامل املؤسســة التجارية 
ميــارس دوره  أن  ليســتطيع  والعمــل، 
الترشيعي كام يجــب. وهذا يقودنا إىل 
جوهر القيادة والقدرة عىل فهم كينونة 
القادة وواجباتهم بشــكل أكرث وضوًحا، 

كام يصبح ألدوارهم قيمة وفائدة.
املوظفــون القــادرون عىل قيــادة فرق 
العمل ليس بالــرورة أن تكون لديهم 
القــدرة الترشيعية عىل تســير األعامل 
وازدهارها )فلســفة فهم الحياة وتقنية 
فهم األعــامل(. فليس كل مدير أو قائد 
فريــق صانــع قــرار إداري أو ترشيعي 
 lead people" ناجعــا. إنَّ القول املأثور

and manage business" )تــوىل أمــر 
قيادة األشخاص وإدارة األعامل( مفهوم 
عام نــص عىل قيادة النــاس واملوظفني 
وإدارة األعامل وليس العكس. وهذا يبني 
أن الهيئــات الناجعة ليســت بالرورة 
التي تتخذ من قادة الفرق ُمتََّكأ ومرجعا 
لقراراتها الترشيعية، فاإلنســان البد أن 
ُيكمل أخاه اإلنسان، وقبلها البد أن ُيقر 
ويتقبل نقصــه وحاجته لآلخر من أجل 
الصالــح العــامل، ولكن لألســف الغرور 
والِكــرب يحــوالن دون ذلــك يف الغالب، 
ناهيــك عــن تحديــات األشــباه التي 

تتجاذب.
االســتقرار أو الرتابة العملية من األمور 
التي ينجذب إليهــا معظمنا؛ فهي تتيح 
للشــخص أن مُيارس بالتعود مع الوقت 
ما ُيناســبه هو، بعيدا عن رصاع وحافز 

الخوف الذي كام ُيقــره العلم الحديث 
ز لإلنتــاج واإلبداع والنمو والعمل؛  ُمحفِّ
ألنه يحرك غريزة اإلنتاج من أجل البقاء. 
ما ُيواجه العامــل أو املوظف يف الدول 
الكبرة لهو برهان من نوع ما عىل ذلك؛ 
فخوف فقدانه للوظيفة حفز العاملني يف 
تلك الــدول عىل مواكبة التطور وتحدي 
صعــاب االقتصاد وإيجاد حلول ملجابهة 
عــدم االســتقرار التجــاري واالقتصادي 

لديهم وللمحيط الذي يعيشون فيه.
يف  )االستشــاريون(..  الــكالم  تجــارة 
املصطلح الحديث ُيقال عن هذه التجارة 
أنها ازدهرت لدى الدول النامية أو لنُقل 
الدول التي ال تعلم كيف تقوم باستثامر 
أموالهــا أو ترصيفها، وأيضا لدى البعض 
الــذي ال يثــق بالبعض فيلجــأ لغريب 
لُيحســم األمــر رغــم إدراك الجميع أن 
االمر ليس بتلك الصعوبة وأنها مســألة 

ثقة وتقاعس ال أكرث.
قــول الحق بات ُمرهقا، بــل وأصبح له 
تصنيف "القامئة الســوداء" بكل تغافل، 
ورمبــا بســبب العلوم الحديثــة امُلثقلة 
بكم هائل من املعلومات أضاع الكثرون 
ِبُعوا ِمَن  قول الله تعاىل: "إِْذ َترَبَّأَ الَِّذيَن اتُّ
َعْت  الَِّذيــَن اتََّبُعوا َورَأَُوا اْلَعــَذاَب َوَتَقطَّ
ِبِهُم اأْلَْســَباُب"، بكل بســاطة لن تدوم 
الشــللية، ولن يدوم صديــق املصلحة، 
ومــع تقلبــات الحياة يكشــف التغير 
معادن النــاس وتســقط األقنعة؛ فقط 
الذين يرصون عىل البقاء خلف الســتار 
من ال ُيكشــف عنهم الغطاء فيبقون يف 

تيه الظــالم والضالل. موازيــن القيادة 
واإلدارة واضحة، وأيضا رشيعة الحقوق 
العامــة والواجبات. أما اتبــاع األنظمة 
املوضوعــة بحجــة التحديــث ومواكبة 
تغرات العــرص، فهي يف الحقيقة تخدم 
مصالح شــخصية وخاصة )من سن تلك 
القوانني واألنظمة( مــام يؤدي لالنهيار 
االقتصادي وضمور دور اإلنسان يف بناء 
األرض وازدهارها.. "َوَقاُلوا َربََّنا إِنَّا أََطْعَنا 
ــِبياَل َربََّنا  َســاَدَتَنا وَُكرَبَاَءَنــا َفأََضلُّوَنا السَّ
آِتِهْم ِضْعَفــنْيِ ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعْنُهْم لَْعًنا 

َكِبرًا".
-----------------

رسالة
"مــا يتعنّي علينــا القيام بــه، أن نعيد 
النظر يف بعض امُلســلامت، ويف الصدارة 
منها: دور الدولة ومؤسساتها يف مسرية 
التطــّور والتنميــة، وأن نضــع إجابات 
تالمس الواقــع فيام يتعلق باســتمرار 
ودور  الرعويــة"  "الدولــة  مفهــوم 
الحكومة كمنفذ وضامن للنمو بشــكل 

عام". حاتم الطايئ
كل عاقل ُيدرك أن األرزاق ال تقســمها 
حتــى  وال  الحكومــات  وال  الهيئــات 
املسؤولني، بل سعيك واجتهادك وعدلك 
مــع ذاتك قبل غريك مــا ُينّزل اإلنصاف 
وُيطيــب معيشــتك. ليس مثــة ثناء يف 
إدراك اآلخرين لوجودك وما ُيضيفه من 
نكهــة يف الحياة املحيطــة بقدر أهمية 
إدراكك أنت لذاتك وما تقدمه من عمل 
وواجب، بعيدا عن االتكالية والرعوية.

بين القرار والفرار

روى الناقــد األديب د. ســيد البحراوي 
أّنه يف عام 1985 اختار رواية "موســم 
الهجرة إىل الشــامل" لعبقــري الرواية 
العربية الطيب صالح ليدرســها لطالبه 
بقسمي اللغة الفرنسية واللغة األملانية. 
وقال إّن الرواية المست شغف الطالب 
وأعجبــوا بهــا لدرجــة أن غاصــوا يف 
أعامقها وقدموا عنهــا قراءات مختلفة 
ومتميــزة. ويف يوم مــا وصل إىل رئيس 
الجامعة خرٌب مفاده أّن البحراوي يدرس 
طالبــه رواية إباحّية؛ فــام كان منه إال 
أن استدعاين، وأظهر يل الصفحات التي 
تتحدث فيهــا بنت مجــذوب بألفاظ 
جنسية رصيحة وسألني بوجه غاضب: 

هل تقرأ هذه األلفاظ أمام الطالبات؟
يواصل البحــراوي حكايته التي رسدها 
يف كتابــه "األنــواع النرثيــة يف األدب 
العريب" قائال: حاولت أن أوضح لرئيس 
الجامعــة صلة هــذه الصفحات ببقية 
الرواية وأهميتهــا يف بنائها، لكّنه رفض 
وأرّص عــىل حــذف الروايــة كاملة من 
املقــرر. وهــذا أدى إىل اتســاع دائرة 
املشكلة بيننا وتدخلت بعض الصحف 
وكادت األمور تتعقد لوال حكمة قســم 
اللغــة العربية ومتاســكه وإرصاره عىل 
أهمّية الرواية يف األدب العريب وأهمّية 

أن يقرأها الطالب. 
يشــر البحــراوي إىل أّن طالبــه فتحوا 
عينيه عىل زوايــا وقراءات جديدة من 
رواية موسم الهجرة إىل الشامل استفاد 

منها شخصًيا هو واستمتع بها.
ومن أبرز هــذه القراءات حول الرواية 
نفي التصّور السائد عن أّن رواية موسم 
الهجرة إىل الشامل هي تجسيد للرصاع 
بني الــرشق والغرب. ويوضح البحراوي 
أّنه عىل الرغم من أّن هذا الرصاع قائم 
يف الرواية وحاد وميثل عًمقا من أعامقها، 
إال إّنــه ليس إال صدى لرصاع آخر أبعد 
وأكرث غورا يف داخــل الرواية وخارجها؛ 
وهو الرصاع الدائر يف املجتمع السوداين 
ذاته. ومتثل ذلك يف الرصاع بني شخصني 
هام الراوي املشــارك يف أحداث الرواية 
وشــخصية مصطفى ســعيد؛ فأحدهام 

ميثل الرشق واآلخر ميثل الغرب.
وهذا الرصاع بدأ منذ اليوم الثاين لوصول 
الراوي لقريته.. يقول البحرواي: "ففي 
اليوم األول كان الراوي ســعيًدا بعودته 
بعــد أن قىض ســبع ســنوات يف أوربا 
وإنجلرتا تعلم خاللها، وهذه الســعادة 
ميكن التقاطها بســهولة مــن بني ثنايا 
مقطع )أنظر إىل جذعها القوي املعتدل، 
وإىل عروقهــا الضاربــة يف األرض، وإىل 
الجريد األخر املتهــدل فوق هامتها، 
فأحس بالطأمنينة، أحس أنني لســت 
ريشة يف مهب الريح، ولكني مثل تلك 
النخلة، مخلوق لــه أهل، له جذور له 
هدف(.. ويفــرض هذا املقطــع علينا 
أن نقرأ مــا وراءه، وهو أّن الراوي كان 
مهددا بفقدان هــذه األصالة والجذور 
الثابتة حــني كان يف الخارج يف -أوربا- 
ولكنه كان ســعيدا حني عاد إىل قريته 

التي وجدها كام هي.
غر أّن هذه السعادة مل تدم كثراً؛ ففي 
الصفحة الثانية من الرواية مبارشة تبدأ 
انفعــاالت التوتر والقلــق، وتبدأ أوىل 
بــوادر الرصاع ألّن الراوي يكتشــف أّن 
من بني املستقبلني شخصا ال يعرفه وهو 
"مصطفى سعيد"، وتبدأ رحلة التعرّف 

عىل هذا الشخص وإثارة األسئلة.
ويــورد البحراوي نصا يــرى أّنه يصف 
متاًمــا ثيمــة الــرصاع يف الرواية؛ وهي 
لحظــة اقتحــام الــر؛ رس مصطفــى 
سعيد: )أدرت املفتاح يف الباب فانفتح 
دون مشــقة. اســتقبلتني رطوبــة من 
الداخل ورائحة مثل ذكرى قدمية. إنني 
أعرف هــذه الرائحة" رائحــة الصندل 
بأطراف  الطريق  والسند. وتحسســت 
أصابعــي عــىل الحيطــان. اصطدمت 
بزجاج نافــذة. فتحت مصاريع الزجاج 
وفتحــت مصاريــع الخشــب. فتحت 
نافذة أخرى وثالثة. ولكن مل يدخل من 
الخارج سوى مزيد من الظالم. أوقدت 

ثقابــا. وقع الضــوء عىل عينــي كوقع 
االنفجار. وخرج من الظالم وجه عابس 
زاما شفتيه أعرفه ولكنني مل أعد أذكره. 
وخطــوت نحوه يف حقــد. إنه غرميي، 
مصطفى ســعيد. صــار للوجــه رقبة، 
وللرقبة كتفان وصدر ثم قامة وساقان. 
ووجدتني أقف أمام نفيس وجًها لوجه. 
هذا ليس مصطفى ســعيد. إّنها صوريت 

َتعُبُس يف وجهي من املرآة(.
وتبدو شخصية مصطفى سعيد يف هذا 
السياق كام يصف فخري صالح وكأنها 
حلت يف شخصية الراوي أو كأن جرثومة 
هذه الشــخصية قد أصابــت بعدواها 
الراوي الذي رأيناه ســاكناً مطمئناً قبل 

تعرفه عىل مصطفى سعيد وقّصته.
ويتواصل هذا الرصاع حتى بعد اختفاء 
مصطفى ســعيد الجســدي، فدوره يف 
الروايــة مل ينته بعد؛ وإمنــا بقي ممثال 
يف تراثــه الــذي عهــد به إىل الــراوي: 
الحجرة/ األوالد/ الزوجة.. فالراوي أخذ 
يرعــى هذا الرتاث حــني احتفل بختان 
الولديــن وزار الزوجة حني علم أن ِود 
الريس" يرغــب يف أن يتزوجها، وعرض 
عليها األمر فرفضت، وشــعر يف رفضها 
بأّنــه ليس والء لزوجها فحســب، وإمنا 
نوع من الحنني الخفي له هو شــخصياً 
أشار إليه محجوب يف الرواية حني قال 

للراوي: "ملاذا ال تتزوجها؟".
بالهزميــة  الــراوي  البحــراوي  يصــم 
والوحدة، ألّنه مل يتخذ قرارا بالزواج من 
حســنة بل سافر إىل عمله يف الخرطوم، 
وحــني جاءه خرب قتل ُحســنة لـــ" ِود 
الريــس" ومقتلها أيضا عــاد إىل البلدة 
منزعجا ومؤنبا نفســه ألنه مل يخرت ومل 
يقــرر ومل يفعــل، وأّنه مل يســتطع أن 
يكون عىل قدر األمانــة التي عهد إليه 
بها مصطفى ســعيد، وينفي البحراوي 
أن يكون املجتمع وتقاليده هام السبب 
يف هزمية الراوي وعدم اتخاذه الخطوة، 
عازيا الهزمية لتكوينه الداخيل وخوفه 
مــن مصطفى ســعيد؛ نتيجــة الرصاع 
والتناقض داخل شخصية الراوي والذي 
يرمز للتناقض القائم يف الواقع السوداين 

يف الخمسينيات والستينيات.
ويرى البحراوي أّن مصطفى ســعيد ما 
هــو إال وجه مــن وجوه الــراوي، وأّن 
التناقــض بينهام ال يعــدو كونه تناقًضا 
داخليــا يف نفس الراوي، ميثل مصطفى 
ســعيد أحــد قطبيــه. وميثــل الواقع 
الســوداين وبالــذات يف القريــة قطبه 
اآلخر، وكالهام تجسيد رمزي ملا يعتمل 
يف نفس الراوي من تناقضات بني القيم 
التقليدية بثباتها املمتد، والقيم الغربية 

بتناقضاتها القاتلة.
الراوي يف موســم الهجرة إىل الشــامل 
برغــم أّنه راو مشــارك يف األحداث إال 
أنــه ُيعد أيًضا املتلقــي األول للحكاية، 
واملتأثر بــكل تفاصيلها وانعكاســاتها، 

والرصاعات التي تدور بني شخصّياتها.
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ميسون حسان قوار*

 Augmented( دخــل الواقــع املعــزز
مجــال  إىل  سالســة  بــكل   )Reality
التعليم؛ حيث أضاف ُبعداً آخر، وقدمه 
بطريقة أكــرث رغبة وتحفيزاً للمتعلمني، 
ومل يدخــل الواقــع املعــزز وتطبيقاته 
ميادين التعليم والتعلم فقط، بل أثبت 
وجوده وبقوه يف األلعــاب اإللكرتونية 
التي أصبحت منترشة بشــكل كبر، كام 
اســتفاد حقل الطب والطران من تلك 
التقنية، وأســهمت يف إيجاد تركيبة من 

العامل الحقيقي واملشاهد االفرتاضية.
ويعتــرب الواقــع املعزز نوًعــا من أنواع 
الواقع االفرتايض الذي يعمل عىل تعزيز 
البيئة الحقيقية مبعطيــات افرتاضية مل 
تكن موجــودة، فيعمل عــىل التداخل 
واملــزج بــني الحقيقة التي يشــاهدها 
الفــرد وبــني املشــاهد االفرتاضية التي 
تم إنشاؤها باســتخدام الحاسب اآليل، 
والتي عززت الحقيقة مبعلومات أخرى 
أكرث وضوحا بهدف رفع قدرة الفرد عىل 

إدراك املشاهد الحقيقية.
ومُيكــن تعريــف الواقــع املعــزز بأنه 

اســتعراض بطريقــة مبــارشة أو غــر 
مبارشة لبيئة حقيقية، مع إضافة عنارص 
افرتاضيــة بواســطة برامــج وتطبيقات 
إلكرتونيــة لتكويــن مشــاهد حقيقية 
مدعومة بأصوات وبيانات وفيديوهات 

باستخدام تقنية الواقع االفرتايض.
كام ارتبطْت استخدامات الواقع املعزز 
يف العديد من املجاالت والتطبيقات؛ لعل 
أكرثهــا تداوالً وبني يــدي أغلب األفراد 
 ،)snapchat( تطبيــق  واملســتخدمني 
والذي يوظف التقنية بطريقة مســلية 
ومثرة للمســتخدمني، من خالل توفر 
تقنيــات الواقــع املعــزز عنــد التقاط 
الصور الحقيقية وتسجيل الفيديوهات، 
ويف تطبيــق آخــر من تطبيقــات تلك 
التقنية ظهــور األلعاب اإللكرتونية مثل 
اللعبة األشــهر )Pokémon go(، والتي 
انترشت عىل نطاق واســع واستخدمها 
العديــد من األفراد حول العامل بســبب 
جــودة وبراعة توظيف الواقع املعزز يف 

اللعبة اإللكرتونية.
أمــا يف مجــال التعليــم، فقــد متــت 

االســتفادة بشكل كبر من تقنية الواقع 
املعزز؛ بهــدف جعل التعليم أكرث قبوال 
وحامســة؛ فالكتب التي تعمل بتقنيات 
الواقع االفــرتايض تقدم املواد التعليمية 
بإظهــار رســومات رقمية فور تســليط 
كامرا الهاتف عليهــا، لتنقل املتعلم يف 
تجربة مثرة للتعلــم واملعرفة. ويدعم 
الواقع املعزز املعلمــون والرتبويون يف 
تقديــم رشح واضح ومحفز للمتعلمني، 
خصوصــاً مــع إمكانيــة عــرض الصور 
والفيديوهات، كأن يرشح معلم األحياء 
الجهــاز الهضمــي لإلنســان من خالل 
عرض صور ثالثيــة األبعاد تضيف إثارة 

وتشويق للدرس.
كذلــك ميكن توظيــف الواقــع املعزز 
مــن خالل الواجبات املنزليــة؛ فالتقنية 
قد تســاعد يف تقديــم رشح توضيحي 
للمتعلــم يف الجزئيــة التــي يواجه بها 
صعوبة يف فهمها وتزوده بعنارص أخرى 
تســاعده عــىل اإلدراك. وميكــن عالج 
حــاالت امللل التــي تصيــب املتعلمني 
أثنــاء التعلم من خالل القيام بالرحالت 

االستكشافية التعليمية؛ مثل: التجول يف 
رحلة عن الكواكب والنجوم واملجسامت 
التي تظهر للمتعلمني أثناء الرحلة ومن 

خالل تطبيقات الواقع املعزز.
وإذا مــا أدخلــت مدارســنا تطبيقات 
الواقع املعزز بإســرتاتيجيات التدريس، 
فإنها ســوف ُتســهم يف زيادة الدافعية 
والتحصيــل الدرايس ألبنائنــا، ويا حبَّذا 
لو تــم إرشاك تلــك التكنولوجيا املهمة 
يف النشــاطات الالصفيــة والفعاليــات 
املدرســية، كإقامة املتاحــف االفرتاضية 
واملعارض لروائع السلطنة عرب العصور.

قامــت  نوعيــة  بــادرة  ويف  وأخــرا.. 
مجموعة طــالل غزالــة العاملية بتوفر 
أجهزة حاســب آيل تدعم استخدام تلك 
التقنية وغرها مــن التقنيات الحديثة؛ 
من خــالل أجهــزة )TAGTech( ذات 
األســعار..  وبأقل  األعــىل  املواصفــات 
وملزيد من التفاصيل ميكن زيارة املوقع 

.)TAGTech.global( اإللكرتوين

* مجموعة طالل أبو غزالة العاملية

الواقع المعزز في مدارسنا

يخلط الكثير من 
الناس بين فهم 

أداء العمل وفهم 
األعمال التجارية

رواية موسم 
الهجرة إلى 

الشمال هي 
تجسيد للصراع 

بين الشرق 
والغرب
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مسقط – الرؤية

يرعممى معممايل درويممش بن إسمماعيل 
البلممويش الوزير املسممؤول عن الشممؤون 
املاليممة، اإلثنني املقبممل، افتتمماح املؤمتر 
العممريب لحوكمممة اإلدارة العامممة، تحت 
شممعار “الطريق لتحقيق أهداف التنمية 
املسممتدامة يف العممامل العريب”، ويسممتمر 
لثالثممة أيممام بفنممدق جرانممد ميلينيوم 

مسقط.
ويتناول املؤمتممر العديد من املوضوعات 
املتعلقة بالحوكمة عرب 4 محاور ئيسممية. 
ويتضمممن حفممل االفتتمماح عممرض فيلم 

عن مسممرة الحوكمممة يف الوطن العريب. 
ويلقي السمميد زيك بن هالل بن سممعود 
البوسممعيدي الرئيممس التنفيممذي ملعهد 
اإلدارة العامممة كلمممة االفتتاح كا يلقي 
الدكتور نارص الهتالن القحطاين مدير عام 
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية بجامعة 

الدول العربية كلمة بهذه املناسبة. 
ويممرأس الجلسممة األوىل الدكتممور نارص 
الهتممالن القحطمماين مدير عممام املنظمة 
العربيممة للتنميممة اإلداريممة ويتحممدث 
خاللها معايل الدكتور أرشف العريب وزير 
التخطيممط واملتابعممة واإلصممالح اإلداري 
معهممد التخطيط العريب حممول الحوكمة السابق بجمهورية مرص العربية مستشار 

وفكر االسممتدامة يف الممدول العربية فيا 
يتحدث معممايل الدكتور خليف الخوالدة 
وزيممر تطويممر القطمماع العممام السممابق 
باململكة األردنية الهاشمية عن الحوكمة 
وأسمماس العمل املؤسيس من أطر ناظمة 

إىل مارسات.
ويتحدث سعادة السمميد سامل بن مسلم 
البوسممعيدي وكيل وزارة الخدمة املدنية 
لشممؤون التطويممر اإلداري، رئيممس لجنة 
الحوكمممة واألداء املؤسمميس برؤية عان 
األداء  وتطويممر  الحوكمممة  عممن   2040
املؤسيس، فيا سيتحدث السيد حامد بن 
سلطان البوسعيدي املدير التنفيذي ملركز 

عممان للحوكمة واالسممتدامة عن تجربة 
السمملطنة يف الحوكمممة بالهيئممة العامة 

لسوق املال.
ويرأس الجلسممة الثانية لليمموم األول، 
معممايل الدكتممور أرشف العممريب وزيممر 
التخطيممط واملتابعة واإلصممالح اإلداري 
العربيممة  السممابق بجمهوريممة مممرص 
العممريب  التخطيممط  معهممد  مستشممار 
مبشاركة سممعادة الشمميخ عبد الله بن 
سامل السمماملي الرئيس التنفيذي للهيئة 
العامة لسوق املال رئيس لجنة االقتصاد 
والتنمية لرؤية عان 2040؛ وسيتحدث 
خالل الجلسممة معايل املهندس أسممامة 

كال وزيممر البرول والممروة املعدنية 
األسممبق بجمهورية مرص العربية حول 
حوكمة الطاقة العاملية، فيا سيتحدث 
سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي 
أمممني عام مجلس التعليممم رئيس لجنة 
اإلنسممان واملجتمع برؤية عان 2040 
عن حوكمة التعليم يف السمملطنة وفق 
رؤيممة عممان 2040، كمما سمميتحدث 
الدكتممور الرميض بممن قاعممد الصقري 
املرشف العام عىل الشممبكة السعودية 
للمسممؤولية االجتاعية عممن الحوكمة 
رؤية  وفممق  االجتاعيممة  واملسممؤولية 

اململكة العربية السعودية 2030. 

39 متحدثا من السلطنة ودول عربية حول 4 محاور رئيسية 

السلطنة تستضيف أعمال المؤتمر العربي لحوكمة اإلدارة العامة.. اإلثنين

درويش البلويش

مسقط - الرؤية

تنظم األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط 
اليمموم الخميممس حلقة عمل تتنمماول املالمح 
األساسممية لخطة التنمية الخمسممية العارشة 
)2021-2025( وعامهمما األول، وهممي الخطة 
التنفيذية األوىل لرؤية عان 2040، مبشمماركة 
عممدد من أصحمماب السممعادة وكالء ومديري 
عممموم الجهات الحكومية وعممدد من ممثيل 
القطمماع الخمماص ومجليس الدولة والشممورى 
واملؤسسممات األكادميية ومؤسسممات املجتمع 

املممدين. وتبحممث حلقة العمل التممي تقام يف 
فندق شممراتون منهجية العمل والدور الذي 
تلعبه كمرجعية تخطيطية للجهات الحكومية 
ولكافة األطراف املعنيممة ذات الصلة، وكذلك 
كمرجعية تنفيذية، وأساسا للمتابعة والتقييم. 
وستتضمن عرضا يتناول األهداف االسراتيجية 
لرؤية عممان 2040 ومؤرشات قيمماس األداء. 
وستسمملط الضوء عىل منهجية إعداد الخطة 
الخمسممية العارشة، وأدوار ومهام مجموعات 
العمممل وفقاً لألولويممات االثنتي عرشة لرؤية 

عان 2040.

مسقط - الرؤية

عقد مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري 
لممدول مجلممس التعمماون لممدول الخليج 
العربية »دار القرار« أمس اجتاًعا برئاسة 
املهندس رضا بن جمعممة آل صالح رئيس 
املجلس، ممثل السلطنة يف املركز، بحضور 

األعضاء ممثيل دول مجلس التعاون.
وأشممار املهندس رضمما آل صالح إىل انتقال 
رئاسة مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري 
لممدول مجلممس التعمماون لممدول الخليج 
العربيممة »دار القممرار« رسمممياً إىل دولممة 

اإلمارات العربية املتحدة، بحكم أن رئاسة 
مجلس اإلدارة يف املركز دورية، وفقاً ملا هو 
معمول بممه يف اجتاعات مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
ووافممق املجلممس عممىل إضافممة نشمماط 
“التوفيق” كوسمميلة بديلة لحل املنازعات 
قبممل اللجوء إىل التحكيم. واعتمد املجلس 
كذلك تقرير املدقق الداخيل. وتم االتفاق 
عىل االسممتعانة برشكممة متخصصة الختيار 
األمممني العممام الجديممد ملركممز التحكيممم 
التجمماري الجديد وتشممكيل لجممان دامئة؛ 
فنيممة وإداريممة وماليممة، إىل جانب لجنة 

التدقيق الداخيل. وراجع املجلس مرشوع 
الئحممة شممؤون املوظفني والئحممة تنظيم 
عمل مجلممس اإلدارة وتطابقها مع النظام 

األسايس للمركز. 
وقممد ُعقد لقاء تشمماوري جمع بني رئيس 
وأعضمماء مجلممس إدارة مركممز التحكيممم 
التجاري لممدول مجلس التعمماون ورئيس 
وأعضاء مجلس إدارة مركز عان للتحكيم 
التجاري وذلك عممىل هامش اجتاع الذي 
عقد يف السلطنة، بحضور سعادة قيس بن 
محمد اليوسممف رئيس مجلس إدارة غرفة 

تجارة وصناعة عان.

ينظمها »األعلى للتخطيط« اليوم 

حلقة عمل حول إعداد خطة 
التنمية الخمسية العاشرة

»التحكيم التجاري الخليجي« ُيقر »التوفيق« لحل المنازعات 

بموجب اتفاقية مع الصندوق الوطني للتدريب 

»مزون لأللبان« توفر 100 فرصة للتدريب المقرون بالتشغيل
مسقط – الرؤية 

وقعممت رشكة مممزون لأللبممان والصندوق 
الوطنممي للتدريممب اتفاقيممة لدعم جهود 
الرشكة الرامية إىل تدريب وتشغيل الشباب 
العمماين يف مختلممف قطاعممات الرشكممة. 
ونصممت االتفاقية عىل متويممل 100 فرصة 
للتدريب املقرون بالتشغيل ضمن برنامج 
»قدرات« الذي تتبناه الرشكة إلتاحة فرص 
تطوير الكوادر الوطنية بالتوازي مع توسع 
عملياتها التشغيلية يف مختلف محافظات 
السمملطنة. ووقممع االتفاقيممة بالنيابة عن 

الرشكة أحمد بن محمممد الغافري الرئيس 
التنفيممذي للدعم ومن جانممب الصندوق 

الوطنممي للتدريب رشيفممة العيديد. وتأيت 
فرص التدريب املقرون بالتشممغيل ضمن 

الدفعممة الثانيممة لربنامممج قممدرات الذي 
احتفلممت رشكة مممزون لأللبممان بتخريج 
الدفعممة األوىل منممه، وضمممت 122 مممن 
الكوادر الوطنية، يف سممبتمرب املايض. وقد 
بدأت الرشكة طممرح منتجاتها من الحليب 
الطازج واللنب يف مسممقط وشال وجنوب 
الباطنة والربميممي والداخلية، وتعمل عىل 
الوصممول إىل محافظات الظاهرة والرشقية 
وظفار قريًبا، إىل جانب محافظة مسندم. 
كمما تعمممل مممزون لأللبممان عممىل إنتاج 
منتجات مشممتقات األلبان والعصائر تباعاً 
حسب الخطط الزمنية لإلنتاج والتسويق. 

الدقم - العامنية

زار وفد أعال يابمماين يضم 20 من رجال 
األعممال اليابانيني واملسممتثمرين وممثيل 
عممدد مممن الممرشكات اليابانيممة املنطقة 
االقتصاديممة الخاصممة بالدقممم؛ وهدفت 
الزيارة التي اسممتمرت ليومممني إىل تعزيز 

العالقات التجارية بني السلطنة واليابان.
واطلممع الوفممد عممىل امُلخطممط الرئييس 
للمنطقممة إىل جانممب تقديممم عممدد من 
العروض املرئية التفصيلية لتسليط الضوء 
عىل عدة مشمماريع كبرة، أبرزها مرشوع 
مينمماء الدقم والحمموض الجاف ومكونات 
املنطقة االقتصادية وحوافز االستثار بها.

وشمممل برنامج الزيارة عممددا من مواقع 
مشمماريع ورشكات املنطقممة، ومممن بينها 
مرشوع ميناء الدقم والحزم التي يتضمنها 
امليناء ومممرشوع الحمموض الجاف ورشكة 
ُعممان لحلول األنابيممب والرشكة اليابانية 

سوميتومو كوربوريشن.

كمما زار الوفد اليابمماين منطقة الصناعات 
السمممكية وميناء الصيد البحري باعتبارها 
واحدة من املناطق الرئيسية لالستثار يف 
املنطقة ومرشوع مصفمماة الدقم ويجري 
العمل عليها لتستوعب تكرير )230( ألف 
برميل نفط يومًيا، إضافة إىل قرية النهضة 
للخدمات التي توفر خدمة اإلقامة وتأمني 
الراحممة للعاملممني واملوظفممني يف املنطقة 

االقتصادية الخاصة يف الدقم.
ويأيت تنظيم مثل هذه الزيارات لتقديم 

رؤية شمماملة تدعم بناء عالقات إيجابية 
بممني البلديممن الصديقني، وتتيممح للوفد 
الفممرص والحوافز  استكشمماف  اليابمماين 
االسممتثارية والتعممرف عممىل مجموعة 
املزايا التي تقدمها املنطقة للمستثمرين، 
كا تعممزز العالقممات التجاريممة طويلة 
األمد وتوِجممد منصات يلتقي من خاللها 
املسممتثمرون ورجال األعممال اليابانيون 
وتتيح لهم تبادل الخممربات مع نظرائهم 

العانيني.

وفد أعمال ياباني يستكشف فرص االستثمار في »اقتصادية الدقم«
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مسقط – الرؤية

فاز بنك مس��قط بجائزتني يف مجال االعرتاف 
 J P( »بالج��ودة من بن��ك »جي يب مورغ��ان
Morgan Bank( ومق��رّه بالواليات املتحدة 
األمريكية، تقدي��را ألدائ��ه املمي��ز يف مج��ال 
تحويل األم��وال بالدوالر األمرييك، فقد وصل 
البنك إىل املس��توى النهايئ يف جوائز االعرتاف 
بالج��ودة للعام 2019 من »ج��ي يب مورغان 

.202 MT103 و MT تشيس« لفئتي
وأظه��رت عملي��ات الدفع الت��ي نفذها بنك 
مس��قط أداًء متمي��زًا بنس��بة 99.47% م��ن 
املعالجة املبارشة )STP( يف تحويالت األموال 
املؤسس��ية بال��دوالر إضاف��ة إىل املدفوعات 

التجارية.
وتعد الجائزة ش��هادة عاملي��ة اللتزام بنك 

من  الج��ودة  مس��تويات  مس��قط بأعىل 
خالل تلبي��ة املعاي��ر الصارم��ة يف مجال 
تحوي��ل األم��وال، كام تعد اعرتاف��ا بنظام 
بنك مس��قط الداخيل املتطور يف إرس��ال 

مدفوعات تجاري��ة وتحويالت مالية األمر 
الذي يؤكد اس��تمرارية البن��ك يف الحفاظ 
ع��ىل أعىل معاير نظام “س��ويفت” الذي 
يس��هل عملي��ات الدفع وتحقيق أس��عار 

عالية يف مج��ال التنفيذ املبارش للحواالت. 
وق��د أّدت الج��ودة االس��تثنائية للبنك يف 
التجارية  والتحويالت  املدفوع��ات  تقديم 
إىل ارتف��اع نس��بة املعالج��ة املبارشة، كام 

س��بق وفاز بنك مس��قط به��ذا النوع من 
الجوائز التقديرية من مختلف املؤسسات 

املالية العاملية.
 J P Morgan( »ويع��د »بنك جي يب مورغان
Bank( واحًدا من بنوك املراس��لة الرئيس��ية 
الت��ي يتعام��ل معه��ا بن��ك مس��قط لتمرير 
مدفوعات بالدوالر األمرييك. وقد أشاد البنك 
بجهود القامئ��ني عىل تنفيذ عمليات الدفع يف 
بنك مس��قط ومتكنهم م��ن تحقيق معامالت 
خالية من األخطاء باس��تمرار بالنسبة للحجم 

الكبر من الحواالت املالية.
ويحظى بنك مس��قط بإعجاب املجتمع املايل 
واملرصيف املح��يل واإلقليمي وال��دويل تقديرًا 
ألدائ��ه املتمي��ز ومس��اعيه الحثيث��ة لالرتقاء 
مبس��توى الخدم��ات والتس��هيالت املرصفية 
وط��رح املبادرات املختلف��ة، حي��ث حق��ق 

البنك العديد من اإلنجازات خالل الس��نوات 
املاضي��ة وت��وج مبجموعة م��ن الجوائز عىل 
كافة املس��تويات من بينها جائزة أفضل بنك 
يف الس��لطنة لس��نوات عديدة من قبل مجلة 
ذي بانك��ر )The Banker( ومجل��ة جلوبال 
فاينانس األمريكية )Global Finance( وإي 
إم إيه فايننس )Emeafinance ( ويوروموين 
)Euromoney ( وغرها من الجوائز املحلية 

واإلقليمية والعاملية.
وفي��ام يتعل��ق بجوائز تحويل األم��وال، فقد 
فاز بنك مس��قط مؤخرا بالعديد من الجوائز 
من بن��ك باركلي��ز )Barclays Bank(، وبنك 
ويلز فارج��و )Wells Fargo(، وس��يتي بنك 
)Citibank(، وجائزة من س��تاندرد تشارترد 
)Standard Chartered(، إىل جان��ب بن��ك 

دويتشه األملاين.

شركات

عمليات الدفع تظهر أداء متميزا بنسبة 99.47 % من المعالجة المباشرة

بنك مسقط يفوز بجائزتين دوليتين لتميزه في مجال تحويل األموال بالدوالر األمريكي 

مسقط – الرؤية

حصل ميناء صحار واملنطقة الحرة عىل شهادة 
الجودة الدولية يف نظ��ام إدارة األصول »أيزو 
55001« من قبل مجموع��ة لويدز لالعتامد، 
ليك��ون األول عىل مس��توى الرشق األوس��ط 
ال��ذي يحصل ع��ىل هذه الش��هادة املرموقة، 
يف خطوة تعزز من تنافس��يته عىل املس��توى 

العاملي.
وقال مارك جيلينكرش��ن، الرئي��س التنفيذي 
مليناء صحار: نفخر بحصولنا عىل شهادة األيزو 
55001، التي ُتع��د دليال عىل التزامنا بتقديم 
أفضل الخدم��ات عالية الجودة لعمالئنا وفًقا 
ملتطلباته��م واحتياجاته��م وض��امن أّن إدارة 
وصيانة والحفاظ عىل بنيتنا األساسية يتوافق 
م��ع املعاي��ر الدولية. ونحن ع��ىل ثقة يف أّن 
إدارة األصول وفًقا للمعيار أيزو 55001، الذي 
بدأنا بتطبيقه نهاية عام 2018، سيس��اهم يف 
جذب فرص تجارية جديدة، إىل جانب تعزيز 
أداء األنش��طة التجارية القامئة حالياً يف امليناء 

واملنطقة الحرة.
وتعد ش��هادة املعيار أيزو 55001 إطار عمل 

إلدارة البني��ة األساس��ية للموان��ئ من خالل 
تحويل أهداف املؤسس��ة إىل قرارات وخطط 
وأنشطة متعلقة باألصول باستخدام نهج قائم 
عىل الحد من املخاط��ر. ويعزز الحصول عىل 
هذه الشهادة من عمليات إدارة األصول مليناء 
صحار واملنطقة الحرة ويساعد عىل تنظيمها، 
من ناحية الكف��اءة والفعالية من خالل نهج 
منظم يرتبط بأهداف املرشوع االس��رتاتيجية، 
كام يساهم بالش��ك يف تعزيز تنافسية امليناء 
واملنطق��ة الحرة بصحار بناًء ع��ىل إتباع نهج 

التحس��ني املس��تمر. وتوج��ه املهن��دس عيل 
اليامين- املدير التنفي��ذي الفني مبيناء صحار 
واملنطقة الحرة بالش��كر والتقدي��ر إىل كافة 
موظفي املين��اء واملنطقة الحرة لجهودهم يف 
متكني الرشكة من الحصول عىل شهادة معيار 
أيزو 55001. وأض��اف: إنه إنجاز كبر يضاف 
إىل قامئة اإلنج��ازات التي حققها ميناء صحار 
واملنطق��ة الح��رة ويقربنا م��ن هدفنا يف أن 
نصبح من رواد املراكز اللوجيس��تية املتكاملة 

عىل مستوى املنطقة ككل.

مسقط – الرؤية 

احتف��ى معهد »تكات��ف برتوف��اك ُعامن« 
- ال��ذي يع��د أول معهد للتدري��ب املهني 
باملس��توى الثالث يف الس��لطنة - مبرور عام 
عىل انطالق أعامله؛ وتحقيق مكانة مرموقة 
كمركز متي��ز فني ومهني لقط��اع الطاقة يف 

السلطنة. 
وأقيم االحتفال بهذه املناسبة يف مقر املعهد 
مبحافظ��ة مس��قط، ورّحب جل��ني هاردنج، 
املدي��ر العام للمعهد براعي الحفل س��عادة 
س��امل بن ن��ارص العويف، وكي��ل وزارة النفط 

والغاز، وعدد من قيادات القطاع، واملوظفني 
والطلب��ة. واس��تعرض للضي��وف إنج��ازات 
املعهد خالل العام األول، وأشاد باملساهامت 

القّيمة التي شاركت بها كل األطراف املعنية. 
وق��د تدرب ح��وايل 400 طال��ب وطالبة يف 
املعهد خالل العام األول، مدعومني من قبل 

رشكات النفط والغاز الرائدة يف السلطنة.
 وخالل الحفل مّثل رئي��س نادي »الخطابة 
الطالبي��ة« زم��الءه املتدرب��ني، واس��تعرض 
رؤيته��م حول أهم امله��ارات التي تحتاجها 

الرشكات العاملة يف قطاع النفط والغاز. 
وبعدها قّدم الطلبة القامئون عىل تش��غيل 
محط��ة مح��اكاة معالج��ة الهيدروكرب��ون 
باملعه��د عرضا حّيا ل�«حال��ة طوارئ«، وعّب 
بعض الطلبة عن مش��اعر االمتنان للرشكات 
التي س��اهمت يف رعاي��ة تدريبهم باملعهد، 
والتي س��تحتضنهم كموظفني بعد تخرجهم 

من البنامج التدريبي.

مسقط - الرؤية 

انض��م بن��ك ب��روت إىل عضوي��ة مركز 
ع��امن للمعلوم��ات االئتامني��ة واملالية 
لالس��تفادة من الخدمات االئتامنية التي 
يوفرها املركز للقط��اع املرصيف والتمويل 
يف الس��لطنة، تنفيذا للمرس��وم السلطاين 
الس��امي رقم 38/2019 الخاص بإنش��اء 
مركز عامن للمعلومات االئتامنية واملالية 
التابع للبن��ك املركزي الع��امين بانضامم 

املؤسسات املرصفية والرشكات املالية.
ووقع اتفاقية انض��امم بنك بروت عادل 
بن خليفة الس��عدي املدي��ر العام ملركز 
ع��امن للمعلوم��ات االئتامني��ة واملالية، 
وإیيل ناك��وزي الرئي��س التنفيذي لبنك 

بروت.
وقال الس��عدي إّن انض��امم بنك بروت 
لعضوية املركز يعكس حرص إدارة البنك 
عىل االستفادة من خدمات املركز الخاصة 
بالجدارة االئتامنية وتوفر بيانات تساعد 
البنك يف إدارة القروض االئتامنية لألفراد 
وال��رشكات، موضح��ا أّن البيان��ات التي 
س��يجري توفرها لبنك بروت بعد توقيع 
االتفاقية س��تقلل من املخاطر االئتامنية 
املرتتبة عىل العمليات اإلقراضية، وتقليل 

نسب التعرث يف السداد جراء توفر بيانات 
مسبقة عن الراغبني يف االقرتاض. وأوضح 
الس��عدي أّن بنك ب��روت يعمل منذ 13 
عاما يف الس��لطنة وميتلك ش��بكة فروع، 
ويضطل��ع ب��دور كب��ر يف رف��د القطاع 

املرصيف بخدمات مرصفية متنوعة.
وم��ن جانبه ق��ال إیيل ناك��وزي الرئيس 
التنفيذي لبنك بروت مبس��قط إّن توقيع 
اتفاقية االنضامم ملركز عامن للمعلومات 

االئتامني��ة واملالية سيس��هم يف تحس��ني 
عمليات البنك االئتامنية بتوفرها بيانات 
متكامل��ة ع��ن املتعامل��ني والراغبني يف 
الحص��ول عىل خدم��ات مرصفية، مؤكدا 
أّن االتفاقي��ة س��توفر الكثر م��ن الجهد 
والوق��ت ع��ىل البن��ك يف إدارة اإلقراض 
بالسلطنة عىل أسس س��ليمة مبنية عىل 
البيانات واملعلومات الدقيقة عن املالءة 

املالية.

مسقط – الرؤية

تق��دم رشك��ة إنفينيت��ي ُعامن الس��يارة 
الع��ايل  األداء  ذات  الفاخ��رة  الس��يدان 
إنفينيت��ي LUX 3.7 Q70   طراز 2019، 
بس��عر خاص يبل��غ 15,299 ري��اال، كام 
 7AT LUX 3.7L Q70 تقدم إنفينيت��ي
بس��عر   2019 ط��راز   PROACTIVE
17,299 رياال، يف عرض يس��تمر حتى 26 

ديسمب.
وُتجّس��د الس��يارة جوهر كل اإلمكانيات 
التي تتمت��ع بها إنفينيتي من األس��لوب 
والِحرفي��ة  والرفاهي��ة  واألداء  امُلَميَّ��ز 
والتكنولوجيا. ويجمع التصميم الخارجي 
الدرام��ي لس��يارة إنفينيت��ي Q70 ب��ني 
الِنسب املتوازنة للدفع الخلفي مع غطاء 
محرك طويل ومنخفض وظهر خلفي عاٍل 
لخلق ش��كل دينامييك فع��ال مع توفر 

كابينة فسيحة أيًضا.
يف  ُع��امن  يف   Q70 إنفينيت��ي  وتتوف��ر 
درجات ِع��دة وأحجام محركات مختلفة، 
ك��ام أنها متاح��ة يف الفئ��ة الرياضية مع 

تصميم الهيكل الريايض. 

ويتمّيز تصميم الجس��م الريايض بصادٍم 
أمام��ٍي ُمصمم خصيًص��ا يعطي وضعية 
الع��ادم  َمخ��َرج  أدىن وأوس��ع. ويوف��ر 
بالصادم بتصميم ش��به امُلنحرف والشكل 
املس��توحى م��ن فواصل هواء س��يارات 
السباقات حضورًا رياضًيا وانطباًعا جريًئا. 
ك��ام أن كش��افات الضب��اب وإش��ارات 
االنعط��اف املصبوغ��ة بالل��ون األس��ود، 
إضافة إىل املََصد الخلفي الذي تم صبغه 
اللمع��ان يعزز  بالطالء األس��ود ش��ديد 

املظهر الريايض للسيارة.
وس��يحصل جميع الُعمالء الذين يشرتون 
إنفينيت��ي Q70 خالل ف��رتة العرض عىل 
 Nexfil Europe هديتني - فيلم ناف��ذة
من سلسلة الكربون عايل األداء مع ضامن 
ملدة خمس سنوات؛ وعالمة حامية طالء 
الس��راميك Gard X، مودي��ل CX2 مع 
ض��امن ملدة خم��س س��نوات. كام يحق 
لكاف��ة الزبائن الذين يش��رتون مركبات 
الع��رض  ف��رتة  خ��الل   Q70 إنفينيت��ي 
الحص��ول عىل تس��جيل مج��اين يف العام 
األول، وض��امن امُلَصّن��ع ملدة 3 س��نوات 

/100,000 كلم.

األول في الشرق األوسط

»ميناء صحار« يحصل على »أيزو« في إدارة األصول

في الذكرى األولى لبدء نشاط المعهد

»تكاتف بتروفاك ُعمان« يحتفي بتدريب 400 طالب وطالبة

بنك بيروت عضًوا في »عمان للمعلومات االئتمانية والمالية«

»إنفينيتي Q70« بأسعار خاصة حتى 26 ديسمبر
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نظم البنك األهيل حملة ناجحة للتبع بالدم، 
يف مق��ره الرئييس بالوطي��ة، يف إطار مبادراته 
املجتمعية املس��تمرة. واستمرت الحملة ألكرث 
من أربع ساعات، وش��هدت إقباال واسعا من 
موظف��ي البن��ك وزبائنه، إىل جان��ب أعضاء 

اإلدارة التنفيذية.
وق��ال عبد الله بن س��امل الجاب��ري – نائب 
الرئيس التنفيذي للخدمات املساندة بالبنك 
األه��يل: كمؤسس��ة وطنية، تقع مس��ؤولية 
العط��اء ورد الجمي��ل للمجتم��ع يف مقدمة 
أولوياتن��ا، وته��دف حملة الت��بع بالدم إىل 
تقديم املس��اعدة للمحتاج��ني للدم. ونتميز 
يف البن��ك بوجود فريق عم��ل نبيل متكاتف 
يع��ي أهمّية مثل هذه املبادرات اإلنس��انية 
ومس��تعد دامئا لب��ذل قص��ارى جهده حني 

يتعل��ق األمر بأي قضية من هذا النوع. ومع 
الحامس��ة الكبرة التي أظهرها موظفو البنك 
وزبائنه، تكللت الحملة بالنجاح. وكمؤسسة 
تلتزم مبس��ؤولياتها االجتامعي��ة، يويل البنك 
األه��يل املجتم��ع ج��ّل اهتامم��ه لخدم��ة 
املجتمع. ونظرًا لحاجة املستش��فيات وبنوك 
الدم املستمرة للدم يف جميع أنحاء السلطنة، 
يخط��و البنك األهيل س��نويا ه��ذه الخطوة 
لتنظيم حملة التبع بالدم كمساهمة يف دعم 
قط��اع الرعاية الصحية يف الس��لطنة. ويلتزم 
البنك األهيل بقضايا املس��ؤولية االجتامعية، 
وينظم ويش��ارك بصورة مستمرة يف حمالت 
التوعي��ة الصحية، كام يش��ارك يف املبادرات 
الحكومية وغ��ر الحكومية لخدمة املجتمع. 
وتنسجم سلسلة مبادرات البنك مع الجهود 
الحكومية لدعم خط��ط التنمية االجتامعية 

واالقتصادية.

إقبال واسع على حملة البنك األهلي للتبرع بالدم
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ُتشارك الســلطنة ُممثلة بوزارة السياحة 
ووزارة الرتاث والثقــاف، اليوم، يف أعامل 
املؤمتــر العاملي الرابع ملنظمة الســياحة 
العاملية ومنظمة اليونسكو حول السياحة 
والثقافة. ويرتأس معــايل أحمد بن نارص 
املحرزي وزير الســياحة وفَد الســلطنة 
املشارك يف املؤمتر الذي تستضيفه مدينة 
كيوتــو اليابانيــة خالل يومــي الخميس 

والجمعة.
وتناقــش أعامل املؤمتــر العاملــي الرابع 
التوصيات  تفعيــل  والثقافــة  للســياحة 
والقــرارات الصــادرة عن النســخ الثالث 
املاضيــة للمؤمتر يف ســيم ريــب 2015 
ومسقط 2017 واســطنبول 2018 والتي 
أوصــت بتوثيق الرشاكات بــن مختلف 
املجتمــع  مؤسســات  مــع  القطاعــات 
لحاميــة وصــون وتطوير عنــارص الرتاث 
الثقايف، وتشجيع إسهام قطاعي السياحة 
الوطنيــة  االســرتاتيجيات  يف  والثقافــة 
واملدن املســتدامة مع تعزيز اســتخدام 

التكنولوجيا يف مجال السياحة الثقافية. 
دورة  واجتامعــات  جلســات  وتتنــاول 
العــام 2019 للمؤمتر العاملي للســياحة 
والثقافــة موضوعــات ذات صلة بتعزيز 
ونقل الثقافات إلثراء السياحة، والتعاون 

بــن الجهات الرســمية املعنية بقطاعات 
الســياحة والثقافــة، وتبــادل التجــارب 
الفاعلــة  املامرســات  حــول  والنــامذج 
لكيفيــة املواءمة بن السياســات وآليات 
التنفيــذ لترسيــع التحول نحــو التنمية 
املستدامة للسياحة الثقافية، وكيفية دعم 
الحكومات يف مختلف دول العامل لتعزيز 
الرشاكــة بن القطاعن العام والخاص من 
جهــة وســبل تعزيز التعــاون الثاليث بن 
الســياحة والثقافــة واملجتمــع من جهة 
ثانية لتحقيق أهداف التنمية املســتدامة 
يف قطاع السياحة الثقافية ضمن األهداف 
الـــ 17 الرئيســية ألجنــدة هيئــة األمم 

املتحدة للتنمية املستدامة 2030.
ويركز املؤمتر العاملي للسياحة والثقافة يف 
نســخته لهذا العام مبدينة كيوتو اليابانية 
عــى موضــوع "االســتثامر يف األجيــال 
املقبلة"، وبناء املجتمــع، وبناء القدرات، 
ومتكن املجتمعات املحلية من املشــاركة 
الفاعلــة يف إدارة الســياحة يف الوقــت 
الحارض ويف املســتقبل. وســيجري تبادل 
وجهات النظر بشــأن االســتثامرات ذات 
األولوية التــي يتعن القيــام بها لضامن 
تطوير الســياحة مبا يتــامىش مع أهداف 
التنمية املســتدامة ومدونــة األخالقيات 
العاملية للسياحة التابعة ملنظمة السياحة 

العاملية.

الرؤية - نجالء عبدالعال

تضاف بدًءا من اليوم 200 مليون ريال عامين 
لرأس املال السوقي؛ مبوجب قرار إدارة سوق 
مســقط لألوراق املاليــة إدراج اإلصدار الثاين 
من الصكــوك الســيادية العامنية يف ســوق 
الســندات والصكوك حتى موعد اســتحقاقها 
يف 2024. وبذلــك ســتصبح قيمــة الصكوك 
السيادية املدرجة يف السوق 450 مليون ريال، 
وســيحل موعد اســتحقاق اإلصدار األول من 
الصكوك السيادية يف نوفمرب من العام املقبل.

وترتفع بذلك القيمة الســوقية اإلجاملية إىل 
19.594 مليار ريال؛ وهي القيمة املسجلة يف 
ختام جلسة أمس، التي انتهت بفقدان املؤرش 
العام لنحــو 4 نقاط ليغلق عند 4041 نقطة. 
ورغــم الرتاجع يف عدد من األســهم القيادية؛ 
خاصــة الصناعية؛ إال أّن ارتفاع إغالق ســهم 

بنك مســقط حافظ عــى القيمة الســوقية 
اإلجاملية من الرتاجع القوي، وأغلق الســهم 
عنــد 438 بيســة بزيــادة بيســتن عى آخر 
إغــالق، كام شــهد صفقــات رشاء خاصة بلغ 
إجامليها 6 مالين ســهم تم تنفيذها بســعر 

436 بيسة للسهم.
ومن ناحية أخرى أعلنت رشكة ظفار الدولية 
للتنمية واالســتثامر عن حصولها عى موافقة 
الهيئة العامة لســوق املــال لتمديد وتعديل 
فــرتة االكتتاب الخــاص وذلك للمــرة الثانية 
ليصبح املوعد الجديد إلغــالق فرتة االكتتاب 
حتى 17 ديســمرب بدال عن 8 ديسمرب، ليكون 
اإلدراج والتخصيص يوم 23 ديســمرب بدال عن 

15 ديسمرب.
ويــأيت التمديد الجديد رغــم ما جاء يف نرشة 
إصدار االكتتاب الخاص للرشكة بشأن استخدام 
عوائد اإلصدار بصفة أساســّية لسداد الديون 

املســتحقة عى الرشكة ملقرضيها، موضحة أّن 
الرشكــة أبرمت اتفاقية قرض مشــرتك محدد 
األجــل مع 4 بنــوك ُعامنيــة محلية حصلت 
مبوجبها عى قرضن محددي األجل؛ أحدهام 
مببلغ 25 مليون ريال عامين، واآلخر مببلغ 93 
مليون ريــال عامين، وتعديــل رشوط القرض 
محدد األجل األول ليصبح مستحق السداد يف 

15 ديسمرب 2019.
وطلب مجلس اإلدارة مشــورة مالية مستقلة 
بشــأن زيــادة رأس املــال لســداد القــرض 
محــدد األجــل األول. وبناًء عــى توصية من 
املستشارين املالين املســتقلن، رأى املجلس 
أن إصدار الســندات هو االســرتاتيجية املثى 
لجمع رأس املال لســداد القرض محدد األجل 
األول قبل تاريخ السداد املتفق عليه. وتهدف 
الرشكــة ومقرها صاللــة إىل جمــع 25.872 

مليون ريال عامين من اإلصدار.

السلطنة تشارك في المؤتمر 
العالمي للسياحة والثقافة باليابان

200 مليون ريال تضاف اليوم لرأس المال السوقي

الرؤية – أحمد الجهوري

افتتحت مبركز عــامن للمؤمترات واملعارض 
أمــس أعــامل املؤمتــر الســنوي الخامس 
بعنــوان “املوارد البرشيــة.. قلب األعامل” 
الــذي تنظمــه الجمعيــة الُعامنيــة إلدارة 
املوارد  البرشية )OSHRM(. ورعى افتتاح 
أعامل املؤمتر الذي يســتمر ليومن صاحب 
السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل 
ســعيد األمن العام املساعد لتنمية االبتكار 

مبجلس البحث العلمي.   
ويهــدف املؤمتــر إىل تســليط الضوء عى 
أفضل مامرســات املوارد البرشية وتوظيف 
التقنيات الحديثة لتغيري بيئة العمل بشكل 
عميــق، وما قد يــؤدي إليــه تطبيق هذه 
املامرسات من تغري يف بيئة وعالقات العمل 

بشكل عام.  
 وقال الدكتور غالب بن ســيف الحوســني 

رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة العامنية 
للمــوارد البرشية يف كلمة لــه إّن الجمعية 

العامنيــة إلدارة املوارد البرشيــة )اورشم( 
ومنــذ تدشــينها رســميا يف مايــو 2014 

دأبت عى التطوير املســتمر لقطاع املوارد 
البرشيــة ومــا يحتاجه من دعم مســتمر. 

ومــن جانبه قال املهنــدس عمر بن خلفان 
الوهيبي الرئيس التنفيذي ملجموعة “مناء” 
إّن دعم ومســاهمة مجموعة مناء للمؤمتر 
كرشيك اســرتاتيجي امتداد لتطبيق الركيزة 
االســرتاتيجية للموارد البرشية باملجموعة، 
لتحقــق من خاللها العديــد من اإلنجازات 
واملبــادرات، مضيًفــا أّن املجموعة وضعت 
املوارد البرشية أولوية كونها املحرك الرئييس 
للوصول لألهــداف املرجوة؛ حيث حققت 
املجموعة نســبة 100% تعمن يف القيادات 
التنفيذيــة وحوايل نســبة 94% تعمن عى 
مســتوى املجموعــة. ويهــدف املؤمتر إىل 
املساهمة يف رسم خارطة الطريق ملستقبل 
العمل من خالل جمــع املئات من صانعي 
القرار وأصحاب الرؤى والتقنين عى منصة 
مشــرتكة لبحــث آليات أكــر ذكاًء للعمل؛ 
مدعومــة بتقنيات املوارد البرشية املبتكرة، 
وأحــدث رؤى لألعامل يقودها مســؤولون 

تنفيذيون عامليون من بعض أكر املؤسسات 
شهرة يف العامل.   

ويناقــش املؤمتر عــدة محــاور، منها دور 
الحكومــات يف تنميــة املــوارد البرشيــة، 
و”إعــداد ثقافــة الغــد” وإعادة تشــكيل 
مســاحة العمــل، و”تعديــل اســرتاتيجية 
التوظيــف”، واالنتقــال مــن مجــرد جمع 
“البيانــات” إىل مرحلــة “ذكاء األعــامل”، 
و”كيفية تحقيــق اإلمكانات الكاملة للثورة 
الرقمية”.    ويشــارك يف أعــامل املؤمتر أكر 
مــن 650 مختًصــا يف املــوارد البرشية من 
القطاعن العام والخاص.  وسيشــهد املؤمتر 
عقد 6 جلسات حوارية ويستقطب أكر من 
35 متحدًثا بن خــرباء وأكادميين ومؤلفن 
يف قطاع املوارد البرشية بهدف اســتعراض 
تجاربهــم وتقديــم أطروحــات ومواضيع 
متنوعــة ُتري املحتــوى عــى الصعيدين 

املهني والعلمي. 

الرؤية - فايزة الكلبانية

رعــى معــايل الدكتور عيل بن مســعود 
الســنيدي وزير التجارة والصناعة أمس 
فعاليــات منتــدى األعــامل الخليجــي 
األورويب الرابع بعنوان "التكنولوجيا أداة 
لتمكــن النمو والتطوير يف املســتقبل"، 
بحضور سعادة ميكييل تشريفوين دورسو 
ســفري االتحــاد األوريب لــدى اململكــة 
العربيــة الســعودية ومملكــة البحرين 
وسلطنة عامن، وعدد من أصحاب املعايل 

والسعادة.
ويشــارك يف املؤمتر الــذي يحتضنه مركز 
عــامن للمؤمتــرات واملعــارض أكر من 
450 ممثــال لدول االتحاد األورويب ودول 
مجلس التعاون الخليجي. وتنظمه وزارة 
التجارة والصناعة بالتعــاون مع االتحاد 
االورويب ووزارة التقنيــة واالتصــاالت، 
واملجلــس األعــى للتخطيــط، والهيئة 
وتنميــة  االســتثامر  لرتويــج  مــة   عا ل ا
الصــادرات "إثراء" وغرفة تجارة وصناعة 

عامن.
وألقى سعادة الســفري ميكيل تشريفوين 
دورســو كلمــة أكد فيهــا أّن الســلطنة 

مركز بحري أســايس يربط بن قارة آسيا 
وأوروبا، إىل جانب كونها مركزا للحصول 
عى الســلع من إفريقيا، كام أّن االتحاد 
األوريب رشيك أســايس لــدول الخليج يف 
مجــال التبــادل التجاري، مشــريا إىل أّن 
التقــدم التكنولوجي يف مجــال التجارة 
اإللكرتونية أسهم يف توسع أنشطة تبادل 
السلع، مؤكدا أّن املؤمتر يركز عى التطور 
التقنــي ويدفــع املشــاركن إىل التفكري 
بالعوامــل التقنية التــي تؤثر عى حركة 

تبادل السلع.
ويهدف املنتدى إىل املســاهمة يف تعزيز 
العالقــات بــن االتحــاد األورويب ودول 
مجلــس التعــاون الخليجي مــن خالل 
دعــم التنويع االقتصــادي لدول مجلس 
التعــاون الخليجي، بعيدا عن القطاعات 
املعتمدة عــى املــواد الهيدروكربونية، 
إىل جانــب معالجــة عدد مــن القضايا 
الرئيســية املتعلقة بتنمية العالقات بن 
االتحــاد األورويب ودول مجلس التعاون 
الخليجي، وتشــجيع تحليل السياســات 
والحــوار والتعــاون يف مجــال التجــارة 
واالســتثامر والشــؤون االقتصاديــة بن 
أصحــاب املصلحة من االتحــاد األورويب 

ودول مجلــس التعــاون الخليجــي عى 
الصعيديــن املحيل واإلقليمي يف ســياق 
عملية التنويــع االقتصادي لدول مجلس 

التعاون الخليجي.
وقال ســعادة املهندس أحمد بن حسن 
الذيــب وزير التجارة والصناعة إّن حجم 
التبادل التجاري التجاري الســلعي لدول 
املجلس مع دول االتحــاد األورويب لعام 
2018 بلــغ 182 مليــار دوالر أمريــي 
مقارنة مــع 164.2 مليــار دوالر يف عام 
2017م وبنســبة ارتفاع بلغــت %10.8. 
وأضــاف أّن الصادرات الســلعية وطنية 
املنشــأ غري النفطية من دول املجلس إىل 
دول االتحــاد األورويب بلغــت ما يقارب 
11.3 مليار دوالر أمريي يف عام 2018م، 
مقارنــة بـ 9.1مليــار دوالر أمريي لعام 

2017م مرتفعة مبا نسبته %25.3.
ومــن جانبــه، عــرّف ســعادة قيس بن 
محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة 
تجارة وصناعة عامن مبســتجدات املناخ 
االقتصــادي والبيئــة الجاذبــة واملحفزة 
واكتــامل البنيــة األساســية واملنظومــة 
الترشيعية يف الســلطنة، الفتا إىل تقديم 
العديد مــن التســهيالت والحوافز التي 

تيرس اســتقطاب رؤوس األموال؛ ومنها: 
االستقرار السيايس واالقتصادي، وسهولة 
تحويــل األموال، واألســعار التنافســية، 
واإلعفاء الرضيبي لخمس ســنوات ميكن 
متديدها وفــق رشوط إىل 10 ســنوات، 
ومتلــك أجنبي كامل، مع إصــدار قانون 
االســتثامر األجنبي الجديــد، إىل جانب 

خدمات املحطة الواحدة.
وتخلــل املنتــدى عــدة جلســات عمل 
تطرقت إىل دور التعليم يف توفري مهارات 
املســتقبل واإلطار القانوين للتكنولوجيا، 
طاعــات  ق ل ا يف  ا  ـ ـ ي وج ول ن ك ت ل ا ر  و ود
اللوجستية والصناعة التحويلية والتجارة 
اإللكرتونيــة والثــورة الصناعيــة الرابعة 
واالســتعداد لهــا ودور املــرأة يف مجال 

ريادة األعامل التقنية.
وتشمل فعاليات املنتدى لليوم الخميس 
تنظيــم عــدد مــن الزيــارات امليدانية 
إىل بعــض املواقــع لتعريف املشــاركن 
باملؤسســات التكنولوجيــة الرئيســية 
يف الســلطنة ومنهــا املناطــق الصناعية 
"مدائن" ومركز "ســاس" واملركز الوطني 
لألعامل ومنطقــة الدقم االقتصادية، إىل 

جانب عدد من املواقع السياحية.

مسقط - العامنية

رعى ســعادة املهندس ســامل بن نارص العويف 
وكيل وزارة النفــط والغاز أمس بدء فعاليات 
النسخة التاسعة ملنتدى الرشق األوسط للرفع 
االصطناعي يف إنتاج النفط تحت شعار "زيادة 
الفرص واالبتكار" مبشاركة أكر من 350 ممثال 
ملختلف الرشكات املحلية والعاملية العاملة يف 

مجايل النفط والغاز.
وقــال ســعادة العــويف إّن عمليــة الرفــع 
االصطناعي يف مجال النفط تشــهد منًوا وطلًبا 
متزايــًدا ويجب عى املورديــن يف هذا املجال 
الرتكيز عى اســتثامر األصــول الحالية، حيث 
ســيكون التحدي القادم االستمرار يف األنشطة 

الحالية بوترية أرسع.

وأشار ســعادته يف كلمته إىل تحٍد آخر يتمثل 
يف "الرقمنة" حيث ترغب املنشآت العاملة يف 
الحصول عى معلومات فورية والوصول املبارش 
إىل أداء آبار النفط واملصاعد االصطناعية، مام 
يشكل تحّديا إضافيًّا لألمن السيرباين ويتطلب 
مــن الجميع التعــاون والعمل مًعــا للتغلب 
عى هذه التحديــات لزيادة الطلب عى هذا 

املجال. 
ومــن جانبه قال الدكتور ســلطان بن ســعيد 
الشــيذاين املديــر التنفيذي لهندســة البرتول 
برشكة تنميــة ُعامن إّن املنتــدى يناقش عى 
مدى 3 أيام التطورات واملستجدات يف تقنيات 
الرفــع االصطناعــي للنفط، موضًحــا أّن هذه 
التقنيــات أساســية يف عمليــة اإلنتاج ويجب 
بحث التطوير والتحديث املستمر لرفع كفاءة 

إنتاج النفط وتقليل التكلفة واالســتفادة من 
معطيات التقنيات الرقمية والذكاء االصطناعي 
يف هذا املجال.  وقالت املهندســة عاتكة بنت 
ســعيد البيامنيــة خبــرية الرفــع االصطناعي 
برشكــة تنميــة نفط ُعــامن إّن املنتــدى يعد 
فرصة للمنشــآت والرشكات العاملة يف مجال 
النفط يف املنطقة لالطالع عى آخر التحديثات 
والتقنيات يف الرفع االصطناعي يف إنتاج النفط 
وتبــادل الخربات مع كربى الــرشكات العاملة 
يف هذا املجــال، موضحــة أّن املنتدى يحظى 
مبشــاركة عــدد من الــرشكات واملؤسســات 
العاملــة يف إدارة وصيانــة اآلبــار والخزانات 
وتشغيل الرشكات املصنعة لألدوات واملعدات 
ومؤسســات األبحــاث والتطويــر والهيئــات 

األكادميية من 22 دولة. 

6 جلسات حوارية تبحث تعديل إستراتيجيات التوظيف واستثمار إمكانات الثورة الرقمية

650 مختصا في المؤتمر السنوي للموارد البشرية يستشرفون مستقبال أفضل لبيئات العمل

الفعاليات تشمل زيارات ميدانية إلى بعض المؤسسات التقنية في السلطنة.. اليوم

المنتدى الخليجي األوروبي يناقش آليات توظيف 
التكنولوجيا في تعزيز نمو األعمال

العوفي: الرقمنة وتسريع الوتيرة أبرز تحديات 
»الرفع االصطناعي في إنتاج النفط«
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مسقط - الرؤية 

بتكليف س��اٍم من حرضة صاحب الجاللة 
��لطان قاب��وس بن س��عيد امُلعظم –  السُّ
حفظه الله ورعاه – يرعى معايل الدكتور 
رش��يد بن الصايف الحريبي رئيس مجلس 
املناقصات حف��ل إعالن نتائج مس��ابقة 
كأس جاللة الس��لطان املعظم للش��باب 
لع��ام 2018م، وذل��ك يف مت��ام الس��اعة 
العارشة م��ن صباح يوم الثالث��اء امُلقبل، 
18 ديس��مرب الجاري بفندق كراون بالزا 
مس��قط، بحضور معايل الشيخ سعد بن 

محمد بن سعيد املرضوف السعدي وزير 
الش��ؤون الرياضية، وع��دد من أصحاب 

املعايل والسعادة.
وش��هدت هذه النس��خة من املس��ابقة 
مش��اركة 30 نادًي��ا وهي »ن��ادي ُعامن 
وبورش السيب وقريات واالتفاق والنرص 
وأهيل س��داب وصاللة وظف��ار وصحار 
وصحم والس��ويق والرس��تاق والخابورة 
والسالم وبهالء والشباب ونزوى والبشائر 
وسامئل وصور وفنجاء والعروبة والكامل 
وال��وايف ومصرية وينق��ل وخصب وعربي 

وبخاء والوسطى«.

وش��هد الع��ام املايض مش��اركة 22 
نادًي��ا، وحصل نادي الس��يب عىل 
املرك��ز األول بين��ام حص��ل ن��ادي 
االتفاق عىل املركز الثاين فيام حصل 
نادي قري��ات عىل املرك��ز الثالث، 
واحتل ن��ادي صحم املرك��ز الرابع 
وجاء نادي النرص يف املركز الخامس 
ونادي نزوى يف املركز السادس، بينام 
أىت نادي البش��ائر يف املركز الس��ابع 
ونادي صاللة يف املركز الثامن ونادي 
ظفار يف املركز التاس��ع ونادي عربي 

يف املركز العارش.

الرؤية – وليد الخفيف 

يتطلع فري��ق مرباط لتحقيق فوزه 
األول، للهروب من منطقة الهبوط، 
عندما يلتقي به��الء يف املبارة التي 
ستقام بينهام مبجمع صاللة الريايض 
ضمن منافس��ات الجولة ال� 11 من 
الدوري والتي ستنطلق الجمعة، ب� 

4 مباريات وتستكمل السبت.
ويف مب��اراة أخرى يلتقي مس��قط، 
وظف��ار، الجمعة مبجمع الس��لطان 
قابوس الريايض يف بورش، فيام يرحل 
الرس��تاق إىل الجنوب مُلالقاة النرص 
مبجم��ع صاللة الريايض، وس��يكون 
مجم��ع صح��ار الري��ايض مرسًح��ا 
لديريب الباطنة بني صحار وصحم يف 

مواجهة جامهريية حامية.
ويحت��ل مرباط املرك��ز قبل األخري، 
ومل يحق��ق س��وى 3 نق��اط من 9 
مباري��ات فخ��رس 6 وتع��ادل يف 3 
مباري��ات، ويبقي رصي��ده دون أي 
فوز وبات يواجه ش��بح الهبوط، أما 

به��الء فيحتل املرك��ز الثامن برصيد 
14 نقطة، ويب��دو طموحه كبرياً يف 

تحقيق الفوز.
وع��ىل مجم��ع الس��لطان قاب��وس 
الري��ايض بب��ورش يخوض مس��قط 

اختبارًا صعًبا عندما يس��تقبل ظفار 
الذي اس��تعاد كل العبي��ه الدوليني 

بعد انتهاء بطولة خليجي 24.
وتع��ادل ف��ارس العاصم��ة الجولة 
املاضي��ة أمام صحار به��دف ملثله، 

ليصل إىل النقط��ة 11 محتاًل املركز 
ال��� 11، األمر الذي يزيد من أهمية 
نقاط اللق��اء للدخ��ول يف املناطق 

الدافئة. 
يف امُلقابل تحمل نقاط اللقاء أهمية 

كبرية ل��دى ظفار بع��د التعادل يف 
الجول��ة املاضية 1-1 أمام الس��يب 
املتصدر، ويرحل عنايب الجبل صوب 
املتس��لح  النرص  الجن��وب ملالق��اة 

بعامل األرض.

وم��ن املتوق��ع أن يحظ��ى دي��ريب 
الباطنة ال��ذي يجمع صح��ار أمام 
صح��م بحض��ور جامهري كب��ري ملا 
يتمت��ع ب��ه الفريقان من ش��عبيه 
أهمية كبرية، ويحت��ل صحار املركز 
الثال��ث برصيد 17 نقط��ة ويتطلع 
للوص��ول إىل النقط��ة 20 من أجل 

مواصلة التنافس مع أهل القمة.

م��ن  ممتالي��ة  ج��والت  وبع��د 
قي��ادة املرصي  االنتص��ارات تحت 
محم��د عمر خ��رس امل��وج األزرق 
»صحم« 1-5 من الرستاق، وسبقها 
خس��اراتان أفقدت��ا الفري��ق القمة 
مرتاجًعا للمركز الخامس برصيد 17 

نقطة. 
ومن املقرر أن تس��تكمل منافسات 
ث��الث  بإقام��ة  الس��بت  الجول��ة، 
مباريات، فيحل السويق ضيًفا عىل 
العروب��ة، ويلتق��ي الس��يب بنادي 
ُع��امن، ويس��تقبل فنج��اء النهضة 

بإستاد السيب الريايض.

الدوحة – الوكاالت 

أع��رب القطري أك��رم عفيف، أفض��ل العب يف 
آسيا 2019، عن سعادته باإلنجازات التي حققها 
خالل العام الجاري، عىل الصعيد الفردي، أو مع 
النادي واملنتخب الوطني، مؤكداً يف الوقت ذاته 
أنه يتطلع لتحقيق املزيد خالل 2020 والسنوات 

التالية.
 وق��ال الالع��ب يف مقابلة حرصية م��ع املوقع 
اإللكرتوين لالتحاد اآلس��يوي لكرة القدم: »الفوز 
بجائ��زة أفضل العب يف آس��يا جاء ب��كل تأكيد 
بفض��ل جه��ود املس��ؤولني واإلداري��ني وزماليئ 
الالعبني يف نادي السد واملنتخب الوطني، وكذلك 

املسؤولني يف أكادميية إسباير«.
وأضاف العب الس��د القطري:» أنا سعيد للغاية 

عق��ب فوزي به��ذه الجائ��زة، وأش��كر كل من 
دعمني، وكل من سيدعمني يف املرحلة امُلقبلة.. 

وأهدي هذه الجائزة إىل والدي ووالديت.
وحول نج��اح الالعبني القطريني يف الفوز بجائزة 
أفضل العب يف آس��يا للعام الث��اين عىل التوايل، 
بع��د تتويج زميله يف الس��د عبدالكريم حس��ن 
العام املايض، قال عفي��ف: »نحن نفتخر لنجاح 
العب��ي قط��ر يف الف��وز بجائ��زة أفض��ل العب 
يف آس��يا للعام الثاين ع��ىل الت��وايل، ونتمنى أن 
يس��تمر نج��اح الالعب��ني القطري��ني يف تحقيق 
اإلنج��ازات القارية والعاملية«. وكش��ف عفيف: 
»نح��ن كالعب��ني قطريني نحاول دامئ��اً أقىص ما 
يف وسعنا لتقديم مس��توى مميز داخل امللعب، 
وهو ما انعكس عىل نجاحات الالعبني القطريني 
عىل الصعيد الق��اري«. وأضاف عفيف :»جميع 

املدرب��ني الذين عملت معهم كان لهم دور كبري 
يف الف��وز بالجائزة، س��واء يف الن��ادي من خالل 
تش��ايف هرينانديز أو جوزوالدو فرييرا من قبله، 
ويف املنتخب الوطني، خاص��ة املدرب فيليكس 
سانش��يز الذي يعترب مبثابة األب، حيث إننا مع 
بع��ض منذ ما يق��ارب 15 عام��اً، وعالقتنا قوية 
للغاية« وحول تقييمه ملسريته خالل هذا العام، 
قال عفيف: »بش��كل عام أن��ا راٍض عام حققته 
يف مس��رييت كالعب خالل عام 2019، وذلك عىل 
صعيد اإلنجازات الجامعية والفردية، حيث فزنا 
محلي��اً بلقب ال��دوري وكأس الس��وبر، وفوزي 
بجائزة أفضل العب يف ال��دوري، وعىل الصعيد 
اآلس��يوي حققنا لقب كأس آسيا وفزت بجائزة 
أفضل العب يف آس��يا، ولهذا كانت هذه السنة 

مليئة حافلة بالجوائز واإلنجازات«.

بتكليف سام.. رئيس مجلس المناقصات يرعى الحفل الختامي

تتويج الفائزين بكأس جاللة السلطان المعظم للشباب.. الثالثاء المقبل

مرباط يتطلع لكسر عقدة القاع.. و»الموج األزرق« يصطدم بالتماسيح الخضراء 

أكرم عفيف: أتطلع لتكرار إنجازات 2019

البارسا يواصل محاوالت ضم مارتينيزبعد إقالته.. أنشيلوتي: نابولي تجربة ال ُتنسى

 

أفكار مشوشة!

م��ع ُكل أزمة متُر به��ا الرياضة الُعامنية خاصًة يف ُكرِة القدم التي تس��تحوذ عىل اهتامِم 
الوسط الريايض بنسبٍة كبرية، تخرُج األفكار عن حاِل رياضتنا؛ ما لها وما عليها، أين نحن؟ 
وإىل أي��ن ُنري��د أن نصل؟ وكيف نصل؟ والفجوات تتس��ع عىل الراتق، وبوٌن شاس��ع يف 

امُلقارنات، ثم ماذا؟! .. ازدحام أفكار وتشوش عقل وذاكرة ُتخزن دون حلول.
من ال يقرأ سيظُل ُيردد “مايش فائدة”، ويصُب جام غضبه عىل التنظري، نعم التنظري الذي 
ال مج��ال لتطبيقه )هكذا يقولون( فقد س��يطرت عليهم األفكار حتى أصبحت تقودهم 
إىل ذاِت املسار، وهكذا رياضتنا خليٌط من أفكاٍر مشوشة ما تفتأ أن تعود وترتاكم، ومن 
“يتصدر املشهد” عبارة تكررت �� ُرمبا �� عىل سبيل الُدعابة، لكنها تتوغُل لتكون فلسفة 

إدارة أزماتنا الناجحة لكنها التي تقودنا �� لألسف �� إىل الال يشء.
فازت البحرين �� أخرياً �� دون الحاجة لُكرِة “ُمربعة”، ورس��ت الس��فينة الخليجية عىل 
شاطئها التاريخي، وتألألت دانات “دملون” عىل جيِد اململكِة الباسمة، مع فرحٍة خليجيٍة 
بعودِة األحضان الشعبية الخليجية لضِم بعضها البعض عىل أمِل اكتامل املشهد السيايس 
املعل��وم. وم��ع فوز البحرين وظهور اس��م ُمدربه��ا الربتغايل ونهج��ِه التدريبي وتأثريه، 
تزاحمت �� أيضاً �� األفكار، وبدأ رس��م املثالية املنش��ودة وتصور النجاحات املش��هودة، 

واستبدال التجارب السابقة، فالعقل ما عاد يقود والذاكرة مشوشًة باألفكار.
حت��ى أص��ل بالقارئ إىل ما أرم��ي إليه، لنعود قلي��اًل لألحداِث القريبة؛ حي��ُث ُمنتخبنا 
يفوز بكأِس الخلي��ج 23 بالكويت وصوٌت ُتحركُه عواِطِفنا إنه��ا البداية للعودِة امُلظفرة 
“لجي��ِل الذهب”، وقطر ُتفاجئ الجميع وترتبُع عىل قمِة الهرم اآلس��يوي وصوٌت يهمُس 
بأحاسيِسنا بأنها القوة التي “ال تبقي وال تذر”، والبحرين تقتنُص غرب آسيا وتنجُز فرحٌة 
ُعم��ر ُيناهز األربعني عاماً بحصِد بطولة خليجي 24 وصوٌت ُترمنُه مش��اعرنا إنها البداية 
فقط “وإن غداً لناظرِه قريب”، هذه األفكار املشوشة ال تقودنا لتحكيِم املنطق والعقل، 
والذي يقول بأن عملنا آين يف أغلبه؛ ينطلُق بش��كٍل عكيس من الفكرِة الكبرية )امُلنتخب( 
إىل الفك��رِة الصغرية )وس��ائل الوص��ول إىل امُلنتخب( عىل أنه مُيكن النف��اد إىل التجربِة 
القطرية باعتبارِها صوت العقل الذي مل يكتمل بعد، إمنا �� يبدو �� يف الطريِق الصحيح.

إنَّ األفكار املشوش��ة هي ذاكرٌة تستعمر العقل، فتديُر البوصلة إىل غرِي الحقيقة أو لُجزٍء 
بس��يط من الحقيقة، لذلك نرى املس��ؤول يط��ُل علينا عند الفوز أكرث م��ن إطاللِه عند 
الخس��ارة. لذلك “للفوِز أب واحد وللخسارِة ألف أب”. لذلك الوعود الرنانة عند النجاح 
“لها بروق ورعود” أما عند الفشل “مد لحافك عىل قد رجولك”. عىل إن األفكار املشوشة 
ليست سيئة عىل امُلطلق؛ بل إنها “العصف الذهني” املرغوب مُلعالجِة الواقع رشيطَة إن 

نستثمرها عىل نحٍو إيجايب.
مام قرأت.. ميكن اس��تثامر األفكار املشوشة بس��تِ خطوات �� ليست عىل سبيل الحرص 
�� أراها جيدة لواقِعنا الريايض؛ خطوة تغيري توقعاُتنا الس��لبيِة إىل اإليجابية، فنحُن حتى 
وإن انتقدنا بش��دٍة فنتوقع األفضل ممن ننتقده، وخطوة استجالب األفكار قبل أن تنزل 
علينا مع ُكِل نكس��ة أو فشل، وخطوة امليض ُقدماً من الفكرِة الصغرية إىل الفكرِة الكبرية 
ال العكس، وخطوة االستامع لآلخرين بفٍن يجب اتقانه، وخطوة “صاحب البالني كذاب” 
برتتيب األفكار وأولوياتها، وخطوة أخرية وأش��مل بأن نتبع صوت العقل حتى ال تقودنا 

األفكار املشوشة إىل ما تريد ال إىل ما ُنريد!

املعتصم البوسعيدي

روما- الوكاالت

وج��ه املدرب اإليطايل كارلو أنش��يلويت املدير 
الفني امُلقال لنادي نابويل، الشكر إىل الجميع 
ع��ىل التجربة الت��ي قضاها خ��الل ما يقارب 
موس��م ونصف. وقال أنش��يلويت عرب حسابه 
الش��خيص عىل »تويرت«: »أود أن أشكر بشكل 
ش��خيص النادي، واملوظفني والالعبني والطاقم 
الفني والرئي��س لفرصة عيش تجربة ال ُتنىس 

يف مدينة رائعة مثل نابويل«.
وأعلنت إدارة الفريق اإليطايل إقالة أنشيلويت 
عىل الرغم من بلوغ الفريق لدور ال�  16 من 
دوري األبطال إال أن القرار جاء بسبب تراجع 

نتائج الفريق يف الدوري اإليطايل.
ويحت��ل نابويل حاليا املركز الس��ابع يف جدول 
ترتيب الدوري اإليطايل برصيد 21 نقطة، بعد 

مرور 21 جولة.
وق��اد املدرب اإليطايل فريق الجنوب اإليطايل 
وامللق��ب  بالبارتينويب يف 72 مباراة فاز يف 38 
وتعادل يف 19 وخرس 15 يف جميع املسابقات 

مع نابويل.
وكان أنشيلويت البالغ من العمر 60 عاما توىل 
تدري��ب ناب��ويل مطلع موس��م 2019/2018 

املايض. وربطت التقارير الصحفية اإلنجليزية 
يف األي��ام القليلة املاضية أنش��يلويت بإمكانية 
توليه تدريب أحد الفرق يف الدوري اإلنجليزي 

بعد نهاية مشواره مع نابويل.
وسبق ألنشيلويت أن درب فرق بارما ويوفنتوس 
وميالن وتشيليس وباريس سان جريمان وريال 
مدريد وبايرن ميونيخ. ومن املتوقع أن يخلفه 

جينارو جاتوزو يف تدريب نابويل.

برشلونة- الوكاالت

واص��ل ن��ادي برش��لونة اإلس��باين، محاوالته 
للحص��ول عىل  خدم��ات املهاجم األرجنتيني 
الوتارو مارتينيز من أجل خالفة األوروجوياين 

لويس سواريز يف مركز هجوم البالوجرانا.
وقال��ت صحيفة »آس« اإلس��بانية إن الالعب 
ميتل��ك رشط��ا جزائي��ا بقيم��ة 111 ملي��ون 
يورو يت��م تفعيله فقط يف أول أس��بوعني من 
ش��هر يوليو فق��ط، وهو م��ا مينح برش��لونة 
ح��ق ضمه يف ح��ال دفع ال��رط الجزايئ يف 
ه��ذه الفرتة ويف حال التأخري س��يكون عليهم 

التفاوض مع النرياتزوري.
يف املقابل ف��إن بيبي ماروت��ا املدير الريايض 
لإلن��رت رد ع��ىل إمكاني��ة رحي��ل مهاجم إنرت 
قائ��ال: »نح��ن إن��رت وال نريد بي��ع أي العب، 
نفكر يف مس��تقبل، وإذا أراد االس��تمرار معنا 
س��نكون س��عداء، يف هذه اللحظ��ة هو معنا 
ونحن سعداء بذلك، وإذا أراد طريقا مختلفا، 
س��وف ُنقّيم املوقف«. الوتارو البالغ 22 عاما 
املوسم الجاري س��جل 13 وصنع 4 يف جميع 

املسابقات يف ثاين مواسمه مع إنرت.
وما قد يساهم يف انضامم الالعب إىل الفريق 

الكتال��وين ه��و وجود مواطن��ه ليونيل مييس 
بعدم��ا قدما رشاك��ة مميزة يف كوب��ا أمريكا 
2019. وس��جل الوتارو يف 5 مباريات متتالية 
بدور املجموع��ات من دوري أبط��ال أوروبا 
املوس��م الجاري، ونجح يف هز شباك برشلونة 
يف كامب نو. ومل يتسن إلنرت التأهل إىل الدور 
مثن النهايئ، إذ ودع دوري األبطال وس��ينتقل 

إىل الدوري األورويب.
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عصا موسى! 
وليد الخفيف

من الثالث إلى العاشر من ديسمبر  
أنيسة الهوتية

الرياض.. قمة المصالحة والوئام 
حمود الطوقي

نبض الجماهير.. ووحدة خليجنا 
مدرين المكتومّية

انطلــق أســبوع االبتــكار مبحافظة مســندم، والذي 
ينظمــه الصندوق العامين للتكنولوجيا للشــباب يف املحافظة، بالتعاون 
مع مكتب وزير الدولة ومحافظ مســندم، وتهدف الفعاليات املصاحبة 

لنرش املعرفة حول االبتكار والثورة الصناعية الرابعة والريادة التقنية.

ســعيد بالتعاون بني الصندوق العامين للتكنولوجيا وجائزة 
الرؤية ملبادرات الشــباب وجائزة أوكسيدنتال ُعامن، لنرش 
ثقافة اإلبــداع يف مختلف مناطق الســلطنة.. شــكرا لكم 

جميعا عىل ما قدمتوه وما تقدمونه لخدمة ُعامن.

"الرؤية" المســت تطلعات املجتمع من خــال مقاالت كتابها، 
واســتعرضت احتياجاتهــم يف مختلف املحافظات، وبتســليط 
الضوء عىل الكثري من القضايا املجتمعية، فاســتجابت لها بعض 

الجهات الحكومية، وكانت هي ماذ املجتمع يف طرح رؤاه.

جريدة "الرؤيــة" ُتكمل عقدهــا األول من 
مسريتها التي ُتوجت بالعديد من النجاحات 
املشــهود لها داخل وخارج السلطنة؛ وذلك 

من خال تبني نهج "إعام املبادرات".

يو�صف احلارثيال�صندوق العماين للتكنولوجيا

طالب املقبايلحممود احلامتي

ارسلوا إلينا تغريداتكم عرب الهاشتاج:

#مغردو_الرؤية

مسقط - الرؤية

كتور عيل بن سعود  شارَك َســَعادة الدُّ
البيــامين رئيــس جامعــة الســلطان 
قابوس، يف حفل تسليم جوائز املرحلة 
النهائيــة يف ختــام مســابقة هواوي 
الــرشق األوســط لتقنيــة املعلومات 
واالتصاالت، يف مقــر هواوي الرئييس 

مبدينة شينزن بالصني.
ث البيامين عن أهميــة تقنية  وتحــدَّ
التعليم  واالتصــاالت عىل  املعلومات 
والتحــوالت التي تطرأ عــىل القطاع 
التعليمــي يف ُعــامن يف هــذا العرص 
الذيك. وشــارك 6 طــاب من ُعامن يف 
التصفيــات النهائية ملســابقة هواوي 
الــرشق األوســط لتقنيــة املعلومات 
واالتصــاالت 2019؛ حيــث حصلــت 

الفــرق العامنية عىل تقديــر "األداء 
املتميز".

وخال كلمته يف حفل توزيع الجوائز، 

قــال البيــامين: بدأ التطــور األخري يف 
قطــاع تقنية املعلومــات واالتصاالت 
بالتحول تدريجيًّا بعيــداً عن التعليم 

التقليدي؛ حيث دخلنا مرحلًة انتقالية 
مع البدء بالعمل عىل مرشوع الفصول 
الذكيــة. ويجمــع القطــاع التعليمي 

يف ســلطنة ُعامن بشــكل فعــال بني 
التعليــم التقليــدي والتعليــم القائم 
عــىل تقنيــة املعلومــات واالتصاالت 

مبــا يف ذلك جامعة الســلطان قابوس 
التي تركز جيداً عىل الطاب املهتمني 
واملتميزين يف مجال تقنية املعلومات 

واالتصاالت.
وتحــرص هــواوي عىل دعــم تنمية 
منظومة تقنية املعلومات واالتصاالت 
يف ُعــامن، ويتجــىل ذلك مــن خال 
مبادرات مثل مسابقة هواوي الرشق 
األوسط لتقنية املعلومات واالتصاالت، 
بالرشاكة مع وزارة التقنية واالتصاالت، 
التي ترعــى املواهب املحلية الواعدة 
يف مجال تقنية املعلومات واالتصاالت، 
إضافــة إىل التعــاون مــع الهيئــات 
الحكوميــة واملــدارس والجامعات يف 
الرشق األوسط الختيار قادة املستقبل 
يف قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت 

ودعمهم وتطوير مهاراتهم.

رئيس جامعة السلطان قابوس يشارك في حفل التكريم

6 طالب عمانيين يحصدون »األداء المتميز« بمسابقة »هواوي« لتقنية المعلومات واالتصاالت

مسقط - العامنية

تســتضيف وزارة اإلعــام -ُممثلــة يف 
وكالة األنبــاء العامنية- يومي 15 و16 

ديســمرب الجاري، املؤمتر الـ47 التحاد 
وكاالت األنباء العربية "فانا"، مبشاركة 
أصحــاب املعايل والســعادة الرؤســاء 
ومديــري العموم األعضــاء يف االتحاد، 

ويرعــى حفل افتتــاح املؤمتــر معايل 
الدكتور عبداملنعم بن منصور الحسني 
وزير اإلعام.  ويبحث املؤمتر عددا من 
املوضوعــات وامللفــات اإلعامية التي 

تهم الــدول األعضاء يف االتحاد، إضافة 
للملفــات اإلدارية واملاليــة. وتقام يف 
إطار انعقاد املؤمتر جلسة حوارية حول 
"وكاالت األنباء يف ظل مواجهة األخبار 
اإلعامي"،  التضليل  الكاذبة وسياسات 
إضافــة لتنظيم معــرض للصور يحيك 

التطور الذي تعيشــه السلطنة يف ظل 
العهد الزاهر لحــرة صاحب الجالة 
الســلطان قابــوس بن ســعيد املعظم 
-حفظــه اللــه ورعــاه- وكذلك بعض 
الصــور التي متثل الــراث والثقافة يف 

السلطنة ومناظر طبيعية.

وزارة اإلعالم تستضيف مؤتمر اتحاد وكاالت األنباء العربية.. األحد

د. عبداملنعم الحسني

مسقط - الرؤية

مو السيِّد الدكتور أدهم  َيْرَعى صاحُب السُّ
بن تــريك آل ســعيد حفل ختام مســابقة 
"األفــكار املكتوبــة" يف دورتها السادســة، 
مساء 18 ديسمرب الجاري، بالنادي الثقايف؛ 
حيث سيجري اإلعان عن نتائج املسابقة.

ومســابقة األفــكار املدونــة الثقافية هي 
مبادرة رائدة تحظى بدعم اللجنة الوطنية 
للشــباب، وتقــام إلحيــاء ذكرى الشــاعر 
الراحــل عيل مهدي الــذي انتقل إىل جوار 
ربه، وهو يف ريعان الشــباب، وترك رصيدا 
أدبيا ثريا متثل يف ثاث مجموعات شعرية 

باللغة اإلنجليزية.
وتهــدُف املســابقة فيام تهدف لتشــجيع 
فئــة الشــباب الواعديــن  عامنيــني وغري 
عامنيــني ممن تــراوح أعامرهم ما بني 14 
و24 ممــن يفضلون التعبــري عن منجزهم 
اإلبداعي باللغة اإلنجليزية يف أنساق أدبية 

ثــاث: الشــعر والقصة القصــرية واملقال. 
واملســابقة تتم عــرب الشــبكة العنكبوتية 
ويتــوىل التحكيــم فريق ممتــاز من أهل 
االختصــاص من املحكمني مــن الجامعات 
ومؤسســات التعليم العــاىل يف عامن ومن 

خارج عــامن، ومنذ انطاقتها قبيل ســتة 
أعوام شــارك باملســابقة ما يزيد عىل 400 
متسابق ومتســابقة من املواهب الواعدة، 
وتنرش األعامل الفائــزة يف كتيب يصاحب 

أعامل حفل الختام.

الربميي - الرؤية

تختتــم اللجنــة الوطنيــة للشــباب، اليوم 
الخميس، مرشوع "مخيامت اإلبداع الشبايب 
الثــاين"، والذي أطلقته خــال الفرة 12-8 
ديســمرب الجاري؛ وذلك يف منتجع الســام 
جرانــد يف محافظــة الربميــي؛ حيــث ضمَّ 
املخيم 32 مشــاركا ومشــاركة من الشباب 
املوهوب، وضم 10 ورش تدريبية والعديد 

من األنشــطة والتامرين عــىل مدى 5 أيام 
متواصلــة، قدمهــا 6 مدربــني يف املجاالت 

الذاتية والعلمية واإلبداعية والعامة.
وجــاء مرشوع "مخيامت اإلبداع الشــبايب" 
يف نســخته الثانية بهدف احتضان الشباب 
العامين الطموح واملوهوب؛ حيث تســعى 
هذه املخيامت لخلق بيئة تعليمية محفزة 
جديرة باكتشاف وتنمية مواهب وإبداعات 
الشــباب لتوجيههم وبنــاء قدراتهم؛ حيث 

تبذل الجهود لخلق خربات محلية مستدامة 
للتعامل مع الشباب العامين املوهوب.

وتكُمــن رســالة املخيم يف متكــني وتطوير 
مهــارات وقــدرات الشــباب املبدعني من 
خــال مجموعة مــن الفعاليــات والربامج 
واألنشــطة التفاعلية التي تقام يف مخيامت 
اإلبداع الشــبايب؛ بهدف إيجاد شاب عامين 
واع ومشــاركة يف دعــم مســرية التنميــة 

بكفاءة عالية.

تتويج الفائزين بـ»األفكار المكتوبة« في النادي الثقافي.. األربعاء

البريمي تشهد إسدال الستار على مخيم اإلبداع الشبابي الثاني
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