
44.7% زيادة في عائدات ضريبة الدخل على الشركات إلى 566 مليونا

تقلص عجز الميزانية إلى 1.1 مليار ريال 
بنهاية يوليو.. واإليرادات تتجاوز 6.4 مليار

الرؤية - نجالء عبدالعال

تقلَّص عجــُز امليزانية العامة للدولة إىل 
مليار و100 مليون ريــال بنهاية يوليو 
املنرصم، بنســبة تراُجع 39.2% عمَّ كان 
عليه بنهاية األشــهر الســبع األوىل من 
العام 2018، عندما ســجل مليارًا و646 

مليون ريال تقريبا.
وأظهــرْت بيانات املاليــة العامة ارتفاع 
اإليــرادات العامة للدولة يف 7 أشــهر؛ 
لتصل إىل 6 مليارات و425 مليونا و600 
ألف ريال ُعمين بزيادة 9.1% عم كانت 
عليه يف نهاية يوليو 2018، فيم ظهرت 
نتائــج إجــراءات ترشــيد اإلنفــاق مع 
تراجع اإلنفاق العام خالل الفرتة ذاتها، 
مســجلًة 7 مليارات و426 مليونا و600 

ألف ريال. 

www.alroya.om

حاتم الطايئ

املدير العام رئيس التحرير

الحياة .. رؤية

info@alroya.info

200 بيسة

16 صفحة Thursday 19 September  2019 - issue No (2702)الخميس 19 من محرم 1441هـ  املوافق 19 سبتمرب 2019م - العدد رقم 2٧02 يومية شاملة تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنرش

التعريف بـ»جائزة الرؤية 
ملبادرات الشباب« يف 

الربميي.. اليوم

أسامء املواطنني 

املدعوين 

ملقابالت توظيف

داخل العدد03

مسقط - العامنية 

ــلطان  ة َصاِحب الَجاللة السُّ نيابًة عن َحــْرَ
قابوس بن سعيد املعظم -حفظه الله ورعاه- 
ــمو الســيِّد أســعد بن  اســتقبَل صاحُب السُّ
طارق آل ســعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون 
العالقــات والتعاون الــدويل واملمثل الخاص 
لجاللة السلطان، مبكتب سموه، أمس، سعادة 
السفري عيل بن فهد الهاجري سفري دولة قطر 
املعتمد لدى السلطنة؛ وذلك للتوديع مبناسبة 
انتهاء مهام عمله. وأعرَب َســَعادة السفري عن 
عم  شــكره لجاللة الســلطان املعظم عىل الدَّ

الــذي لقيه خــالل فرتة عمله بالســلطنة من 
قبل جاللته والحكومة والشعب العمين؛ مم 
ل لــه أداء مهامه، وعن متنياتــه لجاللته  ســهَّ
بوافــر الصحــة والســعادة ومديــد العمــر، 
وللســلطنة املزيد من التطــور والنمء يف ظل 
ــمو  قيادة جاللته الحكيمة. وعبَّ صاحُب السُّ
الســيد أســعد بن طارق آل ســعيد عن بالغ 
الشكر لسعادة السفري عىل جهوده التي بذلها 
يف خدمة العالقــات بني البلديــن، متمنًيا له 
دوام التوفيق، ولشــعب دولة قطر الشــقيق 
كل التقدم واالزدهار.. حر املقابلة ســعادتا 

األمني العام واملستشار مبكتب سموه.

نيابة عن جاللة السلطان.. السيد 
أسعد يودع السفير القطري

مسقط - الرؤية

اللبنــاين وعــازف  ــن  امللحِّ يُعــود 
العود الشــهري مارسيل خليفة 
إلحيــاء حفلــنْي يف دار األوبرا 
عــىل  مســقط،  الســلطانّية 
مــدى ليلتــني الســاعة 7:00 

مســاء يومي الخميس 
و27   26 والجمعــة 
سبـــــتمب الجـاري؛ 

م  سيـــقدِّ حيث 
من  العديــــد 
الفقـــــــرات 

ملوســــــــــيقّية  ا

والغنائّيــة. ومن املتوقــع أن تكون الحفلتان من 
أبــرز العــروض األوىل يف موســم األوبــرا الحايل 
)2019-2020(، نظــرا ملا يتمّتع به من شــعبّية 
كبرية لدى الجمهور الواســع، ومارســيل خليفة 
الذي قــّدم عرضه األول عىل 
السلطانية  مرسح دار األوبرا 
مســقط يف العام 2015، هو 
مؤّلف موسيقي، 
ومغني، وعازف 
معــــــــروف 
رتــــه  مبهـــــا
يف  املذهلـــــة 
العـــزف عــىل آلة 

العود.

مسقط - الرؤية

ــر القطاُع الخاص وظائَف جديدة لنحو 6336  وفَّ
مواطنا ومواطنــة منذ بداية العام الجاري وحتى 
نهاية يوليــو املايض؛ وبذلك ارتفَع عدد الُعمنيني 
ــن عليهــم يف القطاع الخــاص إىل 258 ألفا  املؤمَّ
و468 مواطنا ومواطنة، حســبم أظهرت بيانات 

صادرة عن املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات.
ويف املقابــل، بلــَغ عــدُد العاملــني الوافدين يف 

الســلطنة بنهاية أغســطس املايض مليونا و738 
ألفــا و724 وافدا ووافــدة، برتاجع 48 ألفا و723 
وافدا ووافدة مم كان عليه العدد يف بداية العام 
الجــاري. وقالْت النرشة اإلحصائية الشــهرية إنَّ 
فئات الرواتب واألجور شــهدْت ارتفاعا نســبيا؛ 
ن عليهم ممن يحصلون عىل  حيث بلَغ عدُد املؤمَّ
أجــور أعىل من 700 ريال شــهريا 74 ألفا و613 
مواطنــا ومواطنــة، بينهم 44 ألفــا و530 مؤمنا 

عليهم بأجر أكرث من ألف ريال شهريا.

مسقط - الرؤية

اخُتِتمــت، صباح أمــس، فعاليَّــات التمرين 
الجوي العمين البيطاين املشــرتك “البســاط 
ذه سالح الجو السلطاين  السحري”، والذي نفَّ
الُعــمين مع ســالح الجــو امللــي البيطاين، 
وبإســناد من البحرية الســلطانية العمنية، 

وقــوة الســلطان الخاصة، إضافة إىل ســالح 
الجــو األمريــي. واشــتمل التمريــن -الذي 
يأيت يف إطار التعاون املشــرتك بني الســلطنة 
واململكــة املتحــدة- عــىل تنفيــذ عمليات 
جويــة تدريبية مشــرتكة؛ بهدف االســتمرار 
يف تطوير قدرات الســالح، وتعزيــز الكفاءة 
القتالية والجاهزية العملياتية للكوادر الفنية 

واألجهزة واملعــدات، إضافة لتعزيز التدريب 
املشــرتك من أجل تحقيق التــمزج يف تنفيذ 
العمليات الجوية املشــرتكة، وتبادل الخبات 
ن التمرين مهامَّ  مع الدول الصديقــة. وتضمَّ
تدريبية مشــرتكة يف عدد من املهام الجوية، 
وفــق الخطــط املوضوعة لتسلســل أحداثه 

ومجرياته.

مسقط - الرؤية

لع مكتُب مجلس الشــورى عىل رســالة  اطَّ
اللجنــة الترشيعية والقانونية، حول خطاب 
عدد من املواطنــني املتقاعدين عن العمل 
ن توضيًحا  يف القطــاع الخاص، والــذي تضمَّ

بقيام اللجنــة بتدارس املوضوع من جوانبه 
املختلفة، وتوصيتها برورة مخاطبة مجلس 
الــوزراء املوّقر بالنظــر يف إيجاد حل رسيع 
لهذه الفئة، مبا يكفل لهم مســتوى معيشيًّا 
مناســًبا يعينهم عــىل مواجهــة متطلبات 

الحياة اليومية.

وناقَش مكتــُب املجلس يف اجتمعه، صباح 
أمس، العديَد من املوضوعات املدرجة عىل 
جــدول أعمله، وذلــك يف اجتمعه الدوري 
العــارشة لــدور االنعقــاد الســنوي الرابع 
)2018-2019( مــن الفرتة الثامنة للمجلس 

.)2019-2015(

مارسيل خليفة »يحنُّ إلى« دار 
األوبرا السلطانية.. الخميس المقبل

6336 وظيفة جديدة للمواطنين بالقطاع الخاص

توصية بمخاطبة مجلس الوزراء لتحسين معيشة المتقاعدين»البساط السحري« يعزز الكفاءة القتالية والجاهزية العملياتية

AL ROYA YOUTH
INITIATIVE AWARDS

07

04

03 02

08



الخميس 19 من محرم 1441هـ  املوافق 19 سبتمرب 2019م - العدد رقم 022702 الرؤية اليوم

مسقط - الرؤية

اســتقبل معايل الفريق أول سلطان بن محمد 
النعامين وزير املكتب الســلطاين مبكتبه صباح 
أمس سعادة عيل بن فهد الهاجري سفري دولة 
قطر املعتمد لدى الســلطنة، وذلــك للتوديع 
مبناســبة انتهاء مهام عمله ســفريا لبالده لدى 

السلطنة.
ويف بداية اللقاء رحب معايل الفريق أول وزير 

املكتب الســلطاين بالضيف، فيام عرب ســعادة 
الســفري عن اعتــزازه وتقديره للتعــاون الذي 
حظي به من جميع املســؤولني يف الســلطنة، 
مشــيدا مبتانــة العالقات التي تربــط البلدين 

الشقيقني. 
وشكر معايل الفريق أول وزير املكتب السلطاين 
ســعادة السفري عىل الجهود التي بذلها لتعزيز 
العالقات الثنائية القامئة بني بالده والســلطنة 

أثناء تأدية عمله، متمنياً له دوام التوفيق.

مسقط - الرؤية

تعرفــت معــايل الدكتــورة نجــاة معال 
أمجيــد املمثلــة الخاصة لألمــني العام 
لألمم املتحدة ملنع العنف ضد األطفال، 
عىل منظومة الربامــج والخدمات التي 
تقدمها كٌل مــن دائرة الحامية األرسية، 
بالخــوض،  الطفولــة  رعايــة  ومركــز 
وذلــك خــالل زيارتهــا أمــس للدائرة 
واملركــز، برفقة ســعادة الدكتور يحيى 
بن بــدر املعــويل وكيــل وزارة التنمية 
الوريكات  لنــا  وســعادة  االجتامعيــة، 
ممثلة مكتــب منظمة األمــم املتحدة 
للطفولة “اليونيســيف” مبسقط، وعدد 
من مســؤويل وزارة التنمية االجتامعية 

ومكتب “اليونيسيف” مبسقط.
والضيف  الدكتــورة  معــايل  وتجّولــت 
أروقــة  يف  الزيــارة  خــالل  املرافــق 
املؤسســتني وتعرفت عــن كثب خالل 
لقائهــا باملختصــني عىل واقــع الجهود 

والخدمات التي تقدمهــا وزارة التنمية 
االجتامعيــة يف مجال الطفولة والحامية 
األرسيــة. وحــرت معــايل الدكتــورة 

املمثلــة الخاصــة لألمــني العــام لألمم 
املتحــدة ملنع العنف ضــد األطفال مع 
ممثلة مكتب “اليونيســيف” مبســقط، 

اجتامع “لجنة حامية الطفل مبســقط”، 
والــذي عقــد أمــس مبقر مركــز رعاية 

الطفولة بالخوض.

وزير المكتب السلطاني 
يودع سفير دولة قطر

مسؤولة أممية تتعرف على مهام دائرة الحماية األسرية ومركز رعاية الطفولة

الرؤية - محمد قنات

عقــد مببنــى املحكمــة العليا، أمــس، االجتامع 
العــارش ألصحاب الســعادة مســاعدي النواب 
العموم واملدعــني العامني بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه السلطنة 

ممثلة باالدعاء العام.
واســُتهل االجتامع بكلمة مســاعد املدعي العام 
محمد بن ســعيد اليحيــايئ مدير عــام االدعاء 
العام مبحافظة مســقط، حيث قال: »لقد أدرك 
أصحــاب املعــايل والســعادة النــواب العموم 
واملدعــون العامون بدول املجلــس منذ لقائهم 
األول بالريــاض يف عــام 2007 أن التعــاون بني 
األجهزة القضائية يشــكل ركيزة أساسية لتعزيز 
أوجه العمل املشــرك، والتعاون املبارش وتفعيل 
قنوات التنســيق يف املجاالت كافــة، إضافة إىل 
تعميــق العالقــات القامئــة بني هــذه األجهزة، 
ســعياً إىل تحقيق مصلحة أوطاننــا، ووصوالً إىل 

األهداف املشــركة، املتمثلة يف التصدي للجرمية 
بجميع أشــكالها وأساليبها«. وأضاف أن التعاون 
بني األجهزة أصبح رضورة ملحة يف سبيل تحقيق 
االســتقرار االجتامعــي وتوطيد األمن وإشــاعة 
العدالــة يف الخليــج، إىل جانــب تطوير وتعزيز 
قدرات أعضــاء النيابات العامــة واالدعاء العام 

مبايرفع مستوى أدائهم الوظيفي.
وأوضح أن الفرة املاضية شهدت تحقيق خطوات 
مهمــة ومدروســة يف مســرية العمل املشــرك، 
أبرزها تفعيل االتصال املبارش بني أجهزة النيابات 
واالدعاء العــام بالرسعة التي حققــت التعاون 
املنشــود بأقل جهد، إضافة إىل تحقيق التعاون 

يف مجاالت املساعدات القضائية من خالل تنفيذ 
مجموعة من التحقيقات واملالحقات واإلجراءات 
وتبادل املعلومات واالستيضاحات والرد عىل كثري 
من املطالبات مبــا حقق إنجازات مثمرة وتعاوناً 
ملموساً، فضاًل عن برنامج الزيارات املتبادلة بني 

أعضاء النيابات العامة واالدعاء العام.

وقدم ســعادة املستشار صالح بن نافع املخلفي 
مدير شؤون الهيئة القضائية االقتصادية باألمانة 
العامة ملجلس التعاون الخليجي شكره للسلطنة 
ممثلة يف االدعاء العام، عىل اســتضافة االجتامع 
وحفاوة االســتقبال وكرم الضيافة والجهود التي 
بذلت من أجل التنظيم والرتيب لكافة متطلبات 
االجتــامع لضــامن نجــاح األعــامل. وأضــاف: 
»نجتمــع من أجــل التحضري لالجتــامع الحادي 
عرش ألصحاب املعايل والســعادة النواب العموم 
واملدعني العامني املقرر عقده يف الســادس عرش 
من أكتوبر الذي يتضمن جدول أعامله عددا من 
املواضيــع التي تهــدف إىل التكامل والرابط بني 
أجهــزة الدول األعضاء وأعــامل النيابات العامة 

واالدعاء العام«.
وبحــث االجتــامع جملة مــن املوضوعات؛ من 
بينها: مذكرة األمانة العامة املقدمة إىل االجتامع 
بشأن آلية اختيار أعضاء إدارات التفتيش بأجهزة 
النيابــات العامة واالدعاء العــام ومذكرة األمانة 

العامة املقدمة إىل االجتامع بشــأن آلية متابعة 
ســري إجراءات أعامل أعضــاء النيابــات العامة 
واالدعاء العــام بدول مجلس التعــاون ومذكرة 
األمانة العامة املقدمة إىل االجتامع بشأن الالئحة 
املوحــدة االسرشــادية للتفتيــش عــىل أعامل 
النيابــات العامة واالدعاء العــام ومذكرة األمانة 
العامة املقدمة إىل االجتامع بشأن تعديل قواعد 
التعاون املشــرك بني النيابــات العامة واالدعاء 
العــام بدول مجلــس التعــاون لــدول الخليج 
العربيــة وجدول تبادل زيــارات أعضاء األجهزة 
املختصــة بالتعــاون الدويل يف النيابــات العامة 
واالدعــاء العام ومذكرة األمانــة العامة املقدمة 
بشــأن حاميــة الطفل خــالل مرحلــة التحقيق 
وقواعد حاميــة الطفل خالل مرحلــة التحقيق 
)املعدلــة( ومذكــرة األمانة العامــة املقدمة إىل 
االجتــامع بشــأن التنويــه بالترصفــات املبتكرة 
والتحقيق الجيد للعضو إىل جانب ما أستجد من 

أعامل خالل سري االجتامع.

تأكيد ضرورة التعاون بين األجهزة القضائية إلشاعة العدالة.. وإشادات بنتائج العمل المشترك

السلطنة تستضيف اجتماع مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول »مجلس التعاون«

مهام جوية مشتركة في تمرين »البساط السحري« لتعزيز الكفاءة القتالية والجاهزية العملياتية
مسقط - الرؤية

اختتمت صباح أمــس فعاليات التمرين 
الجوي العامين الربيطاين املشرك “البساط 
الســحري”، الــذي نفــذه ســالح الجــو 
الســلطاين العامين مع ســالح الجو املليك 
الربيطاين، وبإسناد من البحرية السلطانية 
العامنية، وقوة السلطان الخاصة، إضافة 

إىل سالح الجو األمرييك.
واشــتمل التمريــن- الذي يــأيت يف إطار 
التعاون املشرك بني الســلطنة واململكة 

تنفيذ عمليات  املتحدة- عىل 
مشــركة،  تدريبيــة  جويــة 
بهــدف االســتمرار يف تطوير 
وتعزيــز  الســالح  قــدرات 
والجاهزية  القتاليــة  الكفاءة 
الفنية  للكــوادر  العملياتيــة 
إضافة  واملعــدات،  واألجهزة 
إىل تعزيز التدريب املشــرك 
مــن أجــل تحقيــق التامزج 
يف تنفيــذ العمليــات الجوية 
املشركة، وتبادل الخربات مع 

الدول الصديقة.
مهامــاً  التمريــن  وتضمــن 
تدريبية مشــركة يف عدد من 
الخطط  وفق  الجويــة  املهام 
أحداثه  لتسلســل  املوضوعة 
حظــي  وقــد  ومجرياتــه، 
التمريــن مبتابعة مبارشة من 
اللــواء الركن طيــار مطر بن 
عــيل العبيــداين قائد ســالح 

الجو السلطاين العامين.
وقال املقدم الركن طيار وليد بن مرهون 
الناعبي إنَّ هذا التمرين املشرك يساهم 
يف إدامــة الكفــاءة العاليــة للطياريــن 
املشــاركني وتبــادل الخــربات يف مجــال 
املشــركة،  القتالية  الجويــة  العمليــات 
والتدريب مع القــوات الجوية. وأضاف 
أنه من خالل التمرين تم تنفيذ الكثري من 
املهام الجوية املشركة واملتعلقة بعمليات 
الدفاع والهجوم الجوي املشرك وعمليات 
اإلسناد الجوي القريب وعمليات البحث 
واإلنقــاذ القتــايل، ومبشــاركة عــدد من 
الطائــرات املقاتلــة والعموديــة والنقل 
واالســتطالع الجوي وبإسناد من البحرية 
الســلطان  العامنيــة، وقوة  الســلطانية 

الخاصة، وسالح الجو األمرييك.
وقال املقــدم طيار ســتيف كينوريث من 
ســالح الجو املليك الربيطاين: “لقد أكملنا 
أســبوعني من مهامت الطــريان، وأجرينا 
خالل هــذه الفرة العديــد من املهامت 

الجويــة التدريبية املشــركة مع طائرات 
ســالح الجو الســلطاين العــامين؛ حيث 
إننا بصــدد القيام مبهــامت جوية العام 
املقبل، وقد أتاح لنا هذا التمرين الفرصة 
للتدريب عــىل تنفيذ مهــامت تدريبية 
متعــددة، إضافــة إىل توثيــق العالقات 
الوطيدة والتعاون املشــرك الذي يربطنا 

بسالح الجو السلطاين العامين”.
وتحــدث الرائــد طيار أحمد بن ســعيد 
الحبــي قائــاًل إنَّ مــن ضمــن املهــام 
والواجبــات التــي تــم تنفيذهــا خالل 
فعاليــات التمرين بني ســالحي الجو يف 
البلديــن الصديقــني هي عمليــة التزود 
بالوقــود جــواً وهــذه العمليــة متكــن 

الطياريــن من الطــريان لســاعات عدة 
وطويلــة للوصول إىل األماكــن البعيدة، 
كام تساعد الطيارين عىل إمكانية بقائهم 
يف الجــو لفرات طويلة إلســناد أي مهام 
أو عمليــات وفقاً للمتطلبات العملياتية. 
ويــأيت التمرين “البســاط الســحري” يف 
إطار الخطط التي تنتهجها قيادة ســالح 
الجــو الســلطاين العــامين والهادفــة إىل 
اســتمرار عمليات تطوير وتعزيز قدرات 
سالح الجو السلطاين العامين، ومبا يتواكب 
مع مهامه وواجباتــه الوطنية وصوالً إىل 
املنشــودة خدمة  املســتويات  تحقيــق 
للوطــن الغايل، كام يأيت يف إطار سلســلة 

التامرين املخططة مع الدول األخرى.
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مسقط - الرؤية

ناقَش مكتُب مجلس الشورى يف اجتامعه، 
صباح أم��س، العدي��َد م��ن املوضوعات 
املدرج��ة ع��ى ج��دول أعامل��ه؛ أهمها: 
االطالع عى التقارير السنوية للعام 2018 
ال��وزارات والهيئات واملؤسس��ات  لبعض 
الحكومية، وه��ي: وزارة الرتبية والتعليم، 
ووزارة النق��ل واالتصاالت، ووزارة التجارة 
املدني��ة،  الخدم��ة  ووزارة  والصناع��ة، 
ووزارة البيئة والش��ؤون املناخية، ووزارة 
الزراعة والرثوة الس��مكية، ووزارة التنمية 
االجتامعي��ة، والهيئ��ة العام��ة للتعدين، 
وتقرير مؤسسة جسور، إضافة الستعراض 
املخاطبة الواردة من مجلس الدولة بشأن 
مقرتحات مرشوعات القوانني املقدمة من 

املجلس.
ج��اء ذل��ك يف اجت��امع مكت��ب مجلس 
الش��ورى الدوري العارشة ل��دور االنعقاد 
السنوي الرابع )2018-2019م( من الفرتة 
الثامنة للمجلس )2015-2019م(، برئاسة 
س��عادة خالد بن ه��الل املع��ويل رئيس 
املجلس، وبحضور نائبْي الرئيس، وأصحاب 
الس��عادة أعضاء املكتب، وسعادة الشيخ 
عيل بن نارص املحروقي أمني عام املجلس.
واستعرَض املكتُب تقارير ورسائل اللجان 
الدامئ��ة باملجلس؛ منه��ا: رس��الة اللجنة 
الترشيعّي��ة والقانوني��ة بش��أن النموذج 
االسرتشادي حول القانون العريب ملكافحة 
والنموذج  اإلرهابية  والكيان��ات  اإلرهاب 
االسرتش��ادي حول القان��ون العريب للمرأة 
والطفول��ة، واس��تعراض تقري��ر اللجن��ة 
الصحي��ة والبيئية بش��أن االجتامع مبعايل 
ن تساؤالت  الدكتور وزير الصحة واملتضمِّ
أبداها أصحاب الس��عادة أعضاء املجلس، 
وردود معايل الدكتور الوزير عليها؛ انتهاًء 
باملناقشات العامة وجوانب تقييم اللقاء.

ل��ع املجتمع��ون عى رس��الة اللجنة  واطَّ
الترشيعي��ة والقانونية، حول خطاب عدد 

م��ن املواطنني املتقاعدين ع��ن العمل يف 
القطاع الخ��اص، والذي تضم��ن توضيًحا 
بقيام اللجنة بتدارس املوضوع من جوانبه 
املختلف��ة، وتوصيته��ا ب��رورة مخاطبة 
مجلس الوزراء املوّقر بالنظر يف إيجاد حل 
رسيع لهذه الفئة، مبا يكفل لهم مس��توى 
معي��ي مناس��با يعينه��م ع��ى مواجهة 

متطلبات الحياة اليومية.

الردود الوزارية

لع املكتب عى رد معايل الدكتور حمد  واطَّ
بن سعيد بن سليامن العويف وزير الزراعة 
وال��رثوة الس��مكّية، عى الس��ؤال املوجه 
إليه حول م��رشوع الس��يطرة عى مرض 
ص ال��رد باإلجراءات  جوبن��ز؛ حي��ث تلخَّ
املّتخذة يف هذا الش��أن، وجهود الوزارة يف 
محاولة مكافحة هذا املرض مبا ُيس��هم يف 
حامية الرثوة الحيواني��ة والصحة العامة. 
كام ت��مَّ االطالع عى رد مع��ايل أحمد بن 
عبدالله بن محمد الشّحي وزير البلديات 
اإلقليمّية وموارد املياه، عى السؤال املوجه 
إليه بشأن موافاة مجلس الشورى بكشف 
تفصييل حول الدراسات االستشارّية إلنشاء 

سدود جديدة وتكاليف تنفيذها مبختلف 
محافظ��ات الس��لطنة، واملتضمن كش��ًفا 
االستشارّية  الدراس��ات  تفصيليًّا مبشاريع 
للس��دود املقرتح تنفيذها خ��الل الخطة 

الخمسّية الحالّية.
لع االجتامع عى رد معايل الشيخ  كام اطَّ
وزير القوى العاملة عى السؤال املوجه 
إليه حول اس��تيعاب مؤسسات القطاع 
الصح��ي الخ��اص لخريج��ي تخص��ص 
علوم البرصي��ات؛ حيث أف��اد الرد بأنَّ 
هناك فريَق عمل قامئًا بني وزارة القوى 
العامل��ة ووزارة الصحة والهيئة العاملة 
لس��جل الق��وى العامل��ة والصن��دوق 
الوطني للتدريب، لوضع خطط مناسبة 
لتوفري فرص عمل باملؤسس��ات الصحية 
الحكومي��ة والخاصة، وس��يتم دراس��ة 
إمكانية حظ��ر املهن ذات العالقة بعلم 
البرصي��ات، إذا تطلب األم��ر من واقع 
دراس��ة الفري��ق القائ��م املش��كل من 
الجهات املذك��ورة، إضافة لالطالع عى 
رد س��عادة الدكتور رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للمياه عى السؤال املوجه 
إليه بشأن تحلية املياه من قبل الرشكات 

الخاص��ة، حيث أفاد الرد بجدول تكلفة 
رشاء املياه وأسباب طرح مشاريع تحلية 

املياه الستثامرات القطاع الخاص.
كذلك اطلع مكتب املجلس عى ردِّ معايل 
الش��يخ وزير اإلسكان عى السؤال املوجه 
إليه بش��أن إعادة تقييم أس��عار األرايض 
التجاري��ة والصناعي��ة املمنوح��ة بنظ��ام 
االنتفاع؛ حيث أفاد الرد بأنَّ الرسوم املطبقة 
حالياً مناسبة، وقد أخذت يف االعتبار وضع 
الحرك��ة التجارية يف محافظات الس��لطنة 
املختلف��ة، وكذل��ك تش��جيع املواطن��ني 
ع��ى االس��تثامر يف املج��االت االقتصادية 
املختلفة. إضافة الس��تعراض رسالة وزارة 
املالية بش��أن طلب لجنة الشباب واملوارد 
البرشية أح��دث البيانات اإلحصائية حتى 
نهاي��ة ش��هر ديس��مرب 2018 لل��رشكات 
الحكومية ورشكاتها التابعة؛ حيث أفادت 
الرس��الة بتواصل املختصني يف الوزارة مع 
وزارة الش��ؤون القانونّية، كام ميكن للجنة 
املختص��ة يف مجلس الش��ورى أن تطلب 
م��ن الهيئة العامة لس��جل القوى العاملة 
واملرك��ز الوطن��ي للتش��غيل -باعتبارهام 
جهت��ي االختصاص، عى أن يتضمن طلب 

املجلس- بياًنا تفصيلًيا بالغرض من طلب 
تل��ك البيان��ات، ه��ذا وقد اتخ��ذ مكتب 
املجل��س القرارات املناس��بة بش��أن تلك 

الردود والرسائل الواردة إليه.

رسائل املواطنني واملؤسسات الخاصة

واس��تعرَض مكتب املجلس -يف اجتامعه- 
رس��الة عدد م��ن املواطنني ح��ول طلب 
النظ��ر يف مش��اريع الش��باب التجارّي��ة 
)الباع��ة املتجول��ني(، واملتضمنة امتعاض 
الباع��ة املتجولني املواطنني م��ن القوانني 
واالش��رتاطات الصادرة عن بلدّية مسقط 
ووزارة التجارة والصناعة، مع العلم بأنهم 
ميلكون كافة الرتاخيص ملامرس��ة النشاط. 
إضاف��ة إىل االط��الع ع��ى رس��الة بعض 
املواطن��ني حول موضوع مص��ري موظفي 
محطات تولي��د الكهرب��اء وتحلية املياه، 
ومصري بعض العامل��ني يف القطاع الخاص 
بعد انتهاء العقود املربمة معهم، وقد قرر 
املكتب إحالته��ا إىل الجهات ذات العالقة 

واالختصاص.

الشأن الخارجي

وناق��َش مكت��ب املجلس رس��ائل االتحاد 
الربملاين الع��ريب حول البي��ان الصادر عن 
مع��ايل رئيس االتح��اد؛ مبناس��بة الذكرى 
ال�130 لتأس��يس االتح��اد الربملاين الدويل، 
وم��ا صدر عنه بش��أن املناس��بة، وتضمن 
البيان تثمني االتحاد الربملاين العريب للدور 
البارز لالتح��اد الربملاين ال��دويل يف تعزيز 
الربملانيني  الربملانية، ومتكني  الدبلوماس��ّية 
وحثه��م عى متابعة مس��رية الدميقراطية 
وحقوق اإلنسان، كام استعراض االجتامع 
الترشيع��ي  املجل��س  رئي��س  خط��اب 
الفلسطيني، حول توحيد الجهود من أجل 
مواجهة »صفقة القرن«؛ تضمن الخطاب 
املطالبة بقطع الطري��ق أمام املخططات 
األمريكي��ة واإلرسائيلي��ة يف إط��ار تنفيذ 

»صفقة القرن«.

استعراض رسالة عدد من المواطنين حول دعم مشاريع »الباعة المتجولين«

»مكتب الشورى«: توصية بمخاطبة مجلس الوزراء لضمان 
مستوى معيشي مناسب للمتقاعدين من القطاع الخاص

 ردا على سؤال 

المجلس.. »القوى 

العاملة« تبحث حظر 

مهن في »البصريات«

 المكتب يطلع على 

التقارير السنوية 

للوزارات والهيئات 

والمؤسسات 

الحكومية

مسقط - الرؤية

كت��ورة  الدُّ َمَع��ايل  اعتم��دْت 
َمديح��ة بن��ت أحمد الش��يبانية 
نتائج  والتعلي��م،  الرتبي��ة  وزيرة 

امتحان��ات دبل��وم التعليم العام 
وما يف مستواه للدور الثاين للعام 

الدرايس 2019/2018.
ع أْن تُك��ون النتائج  وم��ن املتوقَّ
ُمتوفرة ملشرتيك عامنتل وأوريدو، 

اعتبارا م��ن الس��اعة الثانية من 
ظهر اليوم الخميس، عرب الرسائل 
النصية؛ وذلك بإرسال رسالة نصية 
برقم الجلوس عى الرقم 90200.

ومُيكن للط��الب الذين مل يحققوا 

للعام  قيده��م  إع��ادة  النج��اح 
إذا  الحايل 2020/2019،  الدرايس 
ما رغب��وا بذلك، وف��ق الضوابط 
املعم��ول به��ا وعليه��م مراجعة 

مدارسهم.

الرؤية - مريم البادية - سيف املعمري

َيْرَعى َس��َعادة الشيخ صالح بن ذياب 
الربيع��ي وايل الربمي��ي، اليوم، املحطة 
التعريفي��ة  الج��والت  م��ن  الثاني��ة 
الش��باب«،  الرؤية ملبادرات  ب�«جائزة 
مها جريدة »الرؤية«، برعاية  والتي ُتنظِّ
حرصية م��ن رشكة من أوكس��يدنتال 
ع��امن »أوكيس عامن«، وُيق��ام اللقاء 
يف قاعة املح��ارضات والندوات بكلية 

الربميي الجامعي��ة، وبحضور عدد من 
املهتمني يف هذا املجال.

ويبدأ اللقاء بكلم��ة افتتاحية ُيقدمها 
املك��رم حات��م الط��ايئ رئي��س تحرير 
الع��ام  امل��رشف  »الرؤي��ة«  جري��دة 
ع��ى الجائزة، إىل جان��ب عرض مريئ 
يس��تعرض فك��رة الجائ��زة وأهدافها 
وجوائزه��ا، إضاف��ة لرشوط الرتش��ح 
للجائزة، وس��يتم اس��تعراض املجاالت 
الثامنية للجائزة، والتي ستمنح جوائز 

للمراكز الثالثة األوىل بكل مجال. ومن 
م وليد بن عبدلله البادي  املقرر أن يقدِّ
عضو اللجنة الوطنية للش��باب، عرًضا 
مرئيًّا عن دور اللجنة يف دعم مشاريع 
الشباب، وتشجيعهم عى خوض غامر 
م  االبتكار يف مختلف املجاالت. وسيقدِّ
املهندس طال��ب بن أحم��د الجابري 
وكيل فل��ج الصع��راين بالربميي، قصة 
نجاحه يف صيانة الفلج وإعادة الحياة 

إليه.

اعتماد نتائج امتحانات الدور الثاني من 
الدبلوم العام.. واإلعالن اليوم

اليوم.. البريمي تحتضن ثاني محطات 
التعريف بـ»جائزة الرؤية لمبادرات الشباب«

صالح الربيعي
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الرؤية - مريم البادية

رعى معايل السيد ســعود بن هالل بن حمد 
البوســعيدي وزير الدولة ومحافظ مســقط، 
أمــس، انطــالق أعــال “ملتقــى املرتجمني 
العانيــني” يف نســخته الرابعــة، بتنظيم من 
رشكــة تنمية نفط عان، وذلك يف مركز عان 
للمعــارض واملؤمترات، وســط حضور العديد 
مــن املختصني يف مجال الرتجمة واملهتمني بها 

من مختلف املؤسسات.
وناقــش امللتقــى جملة مــن املواضيع ذات 
األهميــة وأفضل املارســات يف هذا املجال، 
وتجاوز إجايل الحضور 350 شخصاً. ومتحور 
موضــوع امللتقــى حــول “صناعــة الرتجمة 
ودورها يف رفد االقتصادات الوطنية. وتضمن 
امللتقــى 3 أوراق عمــل رئيســية ناقشــت 
مواضيــع مختلفــة متصلة بالرتجمــة، فضاًل 

عــن إقامة حلقة نقاشــية حــول التوجهات 
املستقبلية لصناعة اللغة وحلقتي عمل حول 
الرتجمة الفورية وكيفية كتابة السرية الذاتية 

للمرتجم.
وقــال املهنــدس عبداألمري بن عبدالحســني 

العجمي، املدير التنفيذي للشؤون الخارجية 
والقيمــة املضافــة- يف كلمة امللتقــى: “لقد 
كان لقاؤنــا األول يف عــام 2016 لتضعوا لبنة 
جديدة يف بنيان املعرفة، ثم توالت اللقاءات 
يف 2017 و2018، لتســتمر حواراتكــم وتكرب 

طموحاتكــم، وهــا أنتــم تحتفلــون بعيــد 
الرتجمــة يف عــام 2019 من خالل مناقشــة 
مناطــق التقاء الرتجمــة باالقتصاد الوطني”. 
وأضــاف أن الرتجمــة تتميــز بالديناميكية، 
فهي ليســت مجرد نشــاط عابر يقترص عىل 

نقل عبارة من لغة إىل لغة، وال مجرد وســيلة 
للتواصل الحضاري والتالقح الثقايف، وإمنا هي 
أيضــاً فعل اقتصــادي حيــوي، تحكمه قوى 
العرض والطلب، وترفــده املقومات الرقمية 
والتكنولوجيــة كــا رأينــا يف ملتقــى العام 

املايض. 
وقــال صالح العلــوي رئيس قســم خدمات 
الرتجمة برشكة تنميــة نفط عان إن تنظيم 
هذا امللتقى الســنوي ينبع من إميان الرشكة 
بأن عــان جديرة بأن تحوز قصب الســبق 
يف قطــاع الرتجمــة عــىل مســتوى املنطقة، 
خصوصــاً وأن مجال الرتجمة والتحرير تحول 
يف الســنوات األخرية إىل مصــدر من املصادر 
األساســية للدخل القومــي يف عدد من دول 
العامل التي تتبنى اقتصاد املعرفة، مشــريا إىل 
أنــه مع توجه البالد إىل تنويع مصادر الدخل 
وفق رؤية عــان 2040، فإن الواجب يحتم 

علينا املســاعدة يف البحث عن فرص تحقيق 
ذلك.

وسعى امللتقى إىل اإلجابة عن أسئلة املستقبل، 
من خالل سرب واقع اللغات وسوق الرتجمة يف 
السلطنة يف الوقت الراهن، مع تسليط الضوء 
عــىل تطبيقات الــذكاء االصطناعــي والثورة 
الصناعيــة الرابعــة التي بدأت ترســم معامل 

مستقبل هذه الصناعة.
وخالل امللتقى، دشنت الرشكة موقعا إلكرتونيا 
جديــدا ملجلة املنهل، التي تتنــاول املبادرات 
واإلنجــازات الجديدة يف صناعة النفط والغاز 
الُعانية، وخاصة تلك التــي تنفذها الرشكة. 
ويحل املوقع الحديث محل النسخة املطبوعة 
مــن املجلة، التي دشــنت ألول مــرة يف عام 
2003، والــذي يلبي اهتامات الطالب الذين 
ميثلــون الرشيحة األكرب مــن قرائها، كا يوفر 

منصة لتفاعل القارئ الكريم.

يتضمن حلقة حول التوجهات المستقبلية لصناعة اللغة 

»ملتقى المترجمين العمانيين« يناقش دور الترجمة في رفد االقتصادات الوطنية وتطبيقات الذكاء االصطناعي

الرستاق- طالب املقبايل 

ناقش املجلس البلدي مبحافظة جنوب الباطنة 
يف اجتاعه السابع لهذا العام أمس، عددا من 
املواضيــع املدرجة عىل جدول أعال املجلس، 
وذلك برئاسة ســعادة الشيخ هالل بن سعيد 
بن حمدان الحجري محافــظ جنوب الباطنة 

وبحضور أعضاء املجلس.
وتم خالل االجتاع  استعراض املحرض السابق 
إلقــراره وكذلك اســتعراض الردود والرســائل 
الواردة ألمانة رس املجلس البلدي منها الرسالة 
الــواردة من وزير البلديــات اإلقليمية وموارد 
امليــاه بخصــوص املحالت التجاريــة واملقهى 
بالقرب من املوقع الســياحي بعني الكســفة 

بوالية الرستاق.
وناقش املجلس الرسالة الواردة من وكيل وزارة 
البلديات اإلقليمية وموارد املياه حول تضمني 
مشاريع املايش الصحية ضمن استارة تقييم 
فعاليــات شــهر البلديات، كذلك اســتعراض 
الرسالة الواردة من مدير دائرة شؤون املجالس 
البلدية بخصوص التقرير السنوي ألعال وزارة 
البلديــات اإلقليميــة وموارد املياه. والرســالة 
الواردة من مدير دائرة شؤون املجالس البلدية 
بخصوص الباعة املتجولني يف مختلف الواليات. 
وتم استعراض الرسالة الواردة من مدير دائرة 
شــؤون املجالــس البلدية بخصــوص ظاهرة 
املارسات الخاطئة للعالة الوافدة يف األرايض 
الزراعيــة. كا تــم اســتعراض رد مدير دائرة 
شــؤون املجالس البلدية بخصــوص ازدواجية 
طريــق نخــل-  العوايب- الرســتاق. إىل جانب 
الرد بخصوص مكاتب االستشــارات الهندسية، 

وأيضــاً الرد بخصوص توصيــل خدمة األلياف 
البرصيــة )اإلنرتنــت( لقريــة الهجــري بوالية 
العوايب، وكذلك الــرد  بخصوص إعادة تأهيل 
املركز الصحي بوادي الســحنت بوالية الرستاق. 
والرد حول تأخر رصف الطرق الداخلية بوالية 
الرستاق، والرد بخصوص رفع الرسعة يف طريق 
امللدة -  ودام الساحل بوالية املصنعة وطريق 

الحوقني - الحزم بوالية الرستاق.
وناقــش املجتمعــون الرســالة الــواردة مــن 
مدير عــام البلديات اإلقليمية ومــوارد املياه 
باملحافظة بخصوص طلب شــق طريق ملزرعة 
مواطــن ببلدة الطباقة بوادي الســحنت بوالية 
الرســتاق. كا تم اســتعراض الــرد الوارد من 
مديــر عــام الخدمــات الصحيــة باملحافظة 
بخصــوص انقطاع التيــار الكهربــايئ بوحدة 
الكىل مبستشفى الرستاق، واستعراض رد لجنة 
الشــؤون البلديــة بوالية الرســتاق بخصوص 
ســكن العالة الوافدة وسط األحياء السكنية 
بحي الرسح بوالية الرســتاق، وكذلك رد لجنة 
الشــؤون البلديــة بوالية الرســتاق بخصوص 

تســمية املنطقة الواقعة بني دوار املستشفى 
املرجعي وقرن العرائس بوالية الرستاق.

وتناول املجتمون موضوع إعادة مســح موقع 
ســكني مبنطقة وادي بني غافر )سني( بوالية 
الرســتاق، ومناقشــة الــرد الوارد مــن لجنة 
الشــؤون البلدية بوالية بركاء بخصوص امتداد 
مخطط السقســوق الصناعي. والرد الوارد من 
لجنة الشــؤون البلدية بواليــة وادي املعاول 

بخصوص امتداد مخطط الواسط الصناعي.
وناقش املجلس محرض لجنة الشــؤون العامة 
منهــا موضوع املطالبة بإنشــاء مدخل ملجمع 
الرســتاق الريايض واملطالبة بتخصيص قطعة 
أرض لســوق املــوايش بواليــة نخــل وكذلك 
مناقشــة متهيــد الطــرق الداخليــة مبخطط 
مرتفعات نخــل واملطالبة بتحســني خدمات 
مورد املياه املحبيــل، واملطالبة بإلزام املطاعم 
واملقاهــي برتكيب كامــريات يف مواقع إعداد 
الطعام وتكون مربوطة بشاشــة خارجية. ويف 
ختام اجتاع املجلس تم مناقشــة ما اســتجد 

من أعال.

»بلدي جنوب الباطنة« يستعرض »الممشى الصحي« والباعة المتجولين

استعراض تحديات زراعة قوقعة األذن في حلقة عمل بمستشفى النهضة

ختام البرنامج التدريبي الشامل بمجلس الشؤون اإلدارية للقضاء

نماذج شبابية 
مشرفة

زياريت إىل محافظة الظاهرة هذه املرة كان لها طابعها الخاص واملختلف عن الكثري من 
الزيــارات التي قمت بها من قبل لهذه األرض الطيبــة، مبكانتها التاريخية والحضارية 
والرتاثية، حيث كانت هذه الزيارة عىل رشف تدشــني أوىل الجوالت التعريفية بجائزة 
الرؤية ملبادرات الشباب، تلك الجائزة التي أصبحت اليوم أكرث من مجرد تكريم لشبابنا 
وفتياتنــا من املبدعني واملبدعات أبناء هذا الوطــن املعطاء، حيث باتت هذه الجائزة 
اليــوم حاضًنا لألفكار ومحفــزًا للكثريين عىل التميز، وهو مــا مُيكنني قوله اليوم بكل 
صدق.. فالفرصة التي أعطتني إياها زياريت للمحافظة هذا العام، وتحديدا لوالية عربي، 
وما رأيته بأم عيني من مستوى إبداعي متطور لجيل واعد من الشباب، استقبلونا بكل 
حفــاوة نحن الفريــق املمثل لجريدة »الرؤية«، مبعية األخويــن العزيزين والصديقني 
الكرميــني املكرم حاتم الطايئ رئيس التحرير، والكاتب الواعد خلفان الطوقي، تجعلني 
أؤكد عىل أنني وأبناء جييل يجب أن نعتز ونفتخر بهؤالء الشــباب املبدعني من روادنا 
ورائداتنا، وأن نكون ُمطمئنني بأنَّ راية إكال املســرية من بعدنا أصبحت اليوم يف أيٍد 
أمينــة، ُمراهنني عىل متيُّزهم وإرصارهم وعزميتهــم يف أن يضيفوا لهذا البلد املزيد من 

اإلنجازات.
فزيارتنــا إىل هذه املحافظــة العزيزة مل تقف فقط عند اللقاء بالشــباب من املهتمني 
بالتعرف عىل نسخة جائزة الرؤية لهذا العام، وإمنا شملت الوقوف وعن قرب عىل عدد 
من الناذج الوطنية الشــابة املتميزة، فزرنــا املصنع الُعاين للحلوى العانية األصيلة، 
والتقينا بأشهر ُمصنِّعي الحلوى يف السلطنة »خريات السلمي«، وسعدُت كثريًا بالتعرف 
عىل شــباب يتميَّــزون باملثابرة والجد يف مختلف املجــاالت. وككلمة حق، فإنَّ الفضل 
يف ذلك يعود للصديق عيل بن صالح الكلباين مؤســس مكتب الكلباين للعقارات، الذي 
قادنــا للتعرف عىل مجموعة من رواد األعــال، والعديد من الناذج املرشفة يف هذه 
الواليــة الواعدة، كا أطلــق عليها موالنا حرضة صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن 
سعيد املعظم -أيده الله- يف العام 1997م، كمكتب الكلباين للعقارات، ومحل الفوارس 
الســبعة، ومحل األعشــاب، والتي يديرها جميًعا ويقوم عليها مجموعة من الشــباب 
املتميز والناجح، املتســلح باملثابرة والصرب، والتطوير الذايت املستمر.. مناذج تستحق أن 

نرفع لها القبعة، ملا يقومون به من خدمة ألنفسهم ومجتمعهم وُعان أجمع.
ويف األخري، ال مُيكن أن أنىس التوجه بالتحية إىل الزميلني الرائعني فايزة الكلبانية رئيسة 
قســم االقتصاد بالجريدة، ونارص العربي مراســلنا يف عــربي وكل من ترشف بلقائه يف 
عــربي الواعدة، مع خالص متنيايت ألبنايئ من الشــباب والفتيات الراغبني يف املشــاركة 

بنسخة جائزة الرؤية ملبادرات الشباب هذا العام بكل التوفيق والتميز.

عيل بن بدر البوسعيدي
abufirase@gmail.com

مسقط - الرؤية

يعــود امللحــن اللبنــاين، وعــازف العود 
املشهور مارسيل خليفة إلحياء حفلني يف 
دار األوبرا السلطانّية مسقط، عىل مدى 
ليلتني الساعة 7:00 مساء يومي الخميس 
والجمعة 26 و27 سبتمرب الجاري؛ حيث 
ســيقّدم العديد من الفقرات املوســيقّية 

والغنائّية.
ومن املتوقع أن تكون الحفلتان من أبرز 
العــروض األوىل يف موســم األوبرا الحايل 
)2019- 2020(، نظــرا ملــا يتمّتع به من 
شــعبّية كبرية لــدى الجمهور الواســع، 
ومارســيل خليفة الذي قّدم عرضه األول 
عىل مرسح دار األوبرا السلطانية مسقط 
يف عــام 2015، هــو مؤّلــف موســيقي، 
ومغني، وعازف معروف مبهارته املذهلة 
يف العزف عىل آلة العود، يتمّيز أســلوبه 
املوســيقي، وقوالبه اللحنّية بالتكامل بني 
العربية، واألدوات املوسيقّية  املوســيقى 
العربيــة  املوســيقى  فــزاوج  الغربّيــة، 
البيانو،  بالعنارصالغربيــة مثل  التقليدية 
والساكســفون، لتكون خالية من جميع 
القواعد املحددة مســبًقا، وقد جاء ذلك 
عن خربة، ودراســة عميقة، فبعد تخرجه 

من معهد بــريوت الوطني للموســيقى، 
وخالل 1972-1975م جال بلدان الرشق 
األوســط، وشــال أفريقيــا، والواليــات 
املتحــدة، وقّدم خالل جولته تلك عروضاً 
منفــردة عىل العود، وعــاد إىل لبنان ليك 
ينشــئ فرقة موسيقّية يف بلدته عمشيت 

بهدف إنعاش الرتاث املوسيقي والعرب.
أول  طبعــت   ،1976 أغســطس  ويف 
أســطوانة له يف حياته الفنية يف باريس، 
وضّمــت أربع قصائد ملحمــود درويش، 
الذي شــّكل معه أقرب ما يشــبه الثنايئ 
يف أذهــان النــاس، بعــد أن لّحــن لــه 

العديد من القصائد أواخر الســبعينات، 
والثانينات ليطلقا ظاهرة غنائّية وصفها 
النّقاد بظاهرة “غنــاء القصيدة الوطنية 
الفلسطينية التي متتزج فيها صورة املرأة 
الحبيبة باألرض، والوطن، أو األم، والوطن 
معاً”. وقاد مارسيل فرقة أوركسرتا شارك 
بها العديد من العازفني العامليني، وكانت 
إحدى هذه الحفالت يف قرص األونســكو 
يف بــريوت، كــا أصــدر ألبومــاً جديداً 

بعنوان “تقاسيم”.
ومّتت تســمية مارسيل خليفة عام 2004 
سفرياً للسالم من قبل منظمة اليونسكو، 
وقام بتأليف عمل موسيقي ضخم باسم 
“الــرشق”، وتم أداؤه يف أوبرا ال ســكاال 
يف ميالنــو، كا قــّدم حفالٍت موســيقيٍة 
متنوعة، وشارك يف مهرجاناٍت مرموقة يف 
جميع أنحاء العامل، فالقت مسريته إشادًة 
من النقاد يف الوطن العريب، وأنحاء العامل.

مارسيل خليفة يحيي حفلين بدار األوبرا السلطانية.. 26 و27 الجاري

مسقط - الرؤية

والحنجــرة  واألنــف  األذن  قســم  نظــم 
مبستشــفى النهضــة مؤخــرا حلقــة عمل 
حول التوعيــة بزراعة قوقعة األذن بحضور 
الدكتورة رشا عبدواين نائبة مدير مستشفى 
النهضة والدكتورة ســاملة الشــيبانية رئيسة 
قســم األذن واألنــف والحنجــرة، وذلك يف 

قاعة املؤمترات مبستشفى النهضة.
واســتعرضت الحلقة تاريخ زراعة القوقعة 
وكيفيــة زراعتهــا وعملها وكــذا التحديات 
التــي تواجــه الطاقم الطبــي لخدمة الفئة 

املســتفيدة مــن هــذا اإلجراء. وناقشــت 
الحلقة اإلجــراءات والتأهيل املطلوب بعد 
عمليــة الزراعة. قــدم محــارضات الحلقة 

أطباء جراحة القوقعة وأخصائيو السمعيات 
وفنيو عــالج النطــق مبستشــفى النهضة. 
وحرضهــا أطبــاء الرعاية الصحيــة األولية 

وفنيو السمعيات وعالج النطق من مختلف 
محافظات السلطنة. 

وتكنولوجيــا زراعة القوقعــة من أحدث ما 
توصــل إليه العلم ألولئك الذين يعانون من 
فقدان ســمعي تام أو شــبه تام يف األذنني، 
والذين تقف املعينات السمعية- عىل الرغم 
مــن تقدمها- عاجزة عــن تعويض فقدانهم 
السمعي؛ حيث تعرف عملية زراعة قوقعة 
األذن بأنهــا عمليــة تركيب جهــاز إلكرتوين 
ُيعيد الســمع بشكل جزيئ، وميكن أن تكون 
خيارًا لألشخاص الذين يعانون فقدان السمع 

الشديد نتيجة وجود تلف داخل األذن.

مسقط - الرؤية

اختتم مجلس الشــؤون اإلدارية للقضاء أمس 
الربنامج التدريبي الشــامل الذي استمر عىل 
مــدى 4 أيــام واســتهدف 30 موظفا؛ حيث 
قــدم عدد من املوظفني والقضاة من أصحاب 
الخــربة برنامجــا تدريبيا متكامــال خارج عن 
النمــط املعتــاد يف الربامــج الســابقة بهدف 
صقل املهارات املعرفية للموظف يف مختلف 
املجاالت منهــا اإلدارية والتقنيــة والقانونية 

واألرسية.
وتناولت محــاور الربنامج التعريف مبؤرشات 
األداء للعمليــات اإلداريــة وتحديــد موقــع 
املوظف من العمليات اإلدارية والتفريق بني 

املؤرش الصحيح واملؤرش الخاطئ يف العمليات 
اإلدارية، إضافة اىل التعريف بأمن املعلومات 
وأمن الشــبكات الالســلكية والجرائم املخلة 

بســري العدالة وتعطيل اإلجــراءات القضائية 
وجرائم الوظيفــة العامة، كا تطرق الربنامج 
إىل حق الطفــل يف البناء النفيس واالجتاعي 

مــن خــالل النصــوص القانونيــة واألحكام 
القضائيــة. ويف ختام الربنامــج التدريبي قام 
فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله الهاشــمي 
رئيس اإلدارة العامة للتفتيش القضايئ بتكريم 

املوظفني املشاركني.
يشار إىل أن هذه الربامج التدريبية تهدف إىل  
الرفع من كفــاءات املوظفني وزيادة املهارات 
واملعــارف التــي متكــن املوظفــني من حل 
املشــاكل التي تواجههم ســواء يف ضغوطات 
العمــل أو التعامــل مع الرؤســاء واملراجعني 
واالهتام بتطوير الــذات واإلبداع الوظيفي 
ومهارات االتصال وذلك بهدف إنجاز القضايا 
يف وقت أرسع ومهنية عالية مبا يخدم املرفق 

القضايئ والعديل.
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بهدف نشر ثقافة قبول االختالف تحت مظلة اإلنسانية وإيضاح رسالة اإلسالم

»األوقاف« تختتم جوالت »كلنا ُعمان« في واليات الظاهرة 
بإبراز نماذج التعايش والتسامح

»الصحة« تعزز المفاهيم الرئيسية القتصاديات الدواء في حلقة عمل موسعة

تعزيز مهارات التواصل اإلعالمي الفعال للنقابات المهنية بحلقة عمل .. األحد

عربي - نارص العربي

والشــؤون  األوقــاف  وزارة  اخَتَتمــت 
الدينيــة، أمــس، جــوالت “قافلــة كلنا 
ُعــان” يف واليات محافظــة الظاهرة، 

والتي استمرت 3 أيام.
وبــدأْت الفعاليات يف كلٍّ من: مدرســة 
فاطمــة بنت قيس، ومستشــفى عربي، 
والكليــة التقنية والكليــة املهنية بوالية 
عــربي، ويف اليوم الثاين قامــت القافلة 
بزيارة مدرســة حمراء الدروع للتعليم 
األســايس بنيابة حمراء الــدروع بعربي، 
وفريــق األمل الريــايض بواليــة ينقل، 
أمــا اليوم الثالث، فشــهد زيارة القافلة 
لكل من مدرســة ضنك للتعليم األسايس 
للبنــن، ومدرســة أم عطيــة األنصارية 
بواليــة ضنــك، وانتهت بكليــة العلوم 

التطبيقية بوالية عربي.
واشــتملْت جولــة القافلــة يف محافظة 
الظاهــرة عىل العديد مــن املحارضات 
الحواريــة  واللقــاءات  واملســابقات 
لتجسيد الواقع العاين يف مجال التفاهم 
والتعاون والعمل الخالص لخدمة الوطن 
لغرس بذور التآخي بن املجتمع، وتعزيز 

التعاون بن أفراده، كا تمَّ عرض مناذج 
من جنســيات مختلفة توضح التعايش 
العاين األصيل والتــي متثلت يف أوليفر 
آلن بريطــاين الجنســية، وفرقــان من 
تايلند، واللذين ملسا يف اإلنسان العاين 
روح التفاهــم والتعايــش والتعاون بن 
مختلــف األطياف واألطــراف، وكان له 

األثــر اإليجايب بتعلمهــا اللغة العربية 
ودخولها اإلسالم وها يشعران بالفخر 
باالنتاء لُعان، وها ميارسان العادات 
والتقاليد العانية بشــكل عفوي، وهو 

دليل عىل حبها لعان وشعبها.
وقال طــالل الرواحي مرشف قافلة كلنا 
عان: إنَّ القيم التي تربزها قافلة “كلنا 

عان” حارضة وبقــوة يف كل محطاتها؛ 
ســواء يف الجانب املعــريف أو امليداين أو 
املهــاري، مضيفــا أنه تــم تقديم هذه 
القيــم بطريقة ســهلة يتخللهــا املرح 
والدعابــة املمزوجــة بالعلــم والتعلم 
لتجنب الرتابة وامللل. وأوضح أن ما ميَّز 
محطة محافظة الظاهرة استضافة عدد 

كبري من الجنسيات العربية واألجنبية.
ُيشــار إىل أنَّ هــذه القافلــة تجــوب 
جميع محافظات الســلطنة، ومحافظة 
الظاهــرة كانت محطتها التاســعة بعد 
جوالتهــا الثانيــة. وتهــدف إىل تعزيز 
التســامح الديني والقيــم واألخالق من 
قبل األفراد واملؤسســات واإلعالم ونرش 

ثقافــة قبــول االختــالف تحــت مظلة 
اإلنسانية، وإيضاح رسالة اإلسالم القامئة 
عىل السالم، وتحويل املعتقدات النابعة 
مــن التطرف والتعصــب إىل معتقدات 
إيجابية، وإبراز رســالة اإلســالم وقيمه 
ومبادئه من خــالل التفاعل املبارش بن 

املسلمن وغري املسلمن.

مسقط - الرؤية

اختتمــْت املديريــة العامة للتموين 
-ُممثلــة  الصحــة  بــوزارة  الطبــي 
املهني-  والتوجيــه  التطوير  بقســم 
أمــس، حلقــة العمــل “أهمية علم 
اقتصاديــات الــدواء يف إدارة املوارد 
الصحية”، والتي أقيمت ملدة يومن، 
بالتعاون مع رشكة جانســن العاملية، 
وبحضــور 25 صيدالنيا من العاملن 
باملديريــة العامة للتمويــن الطبي، 
ومــن مختلــف الوحــدات الصحية 

التابعة لوزارة الصحة.
وهدفْت الحلقة إىل إدخال املفاهيم 
الــدواء،  لالقتصاديــات  الرئيســية 
ومناقشــة اآلثار املرتتبــة عىل نتائج 

دراسة اقتصاديات الدواء، واالسرتشاد 
باملبادئ األساســية لتلك الدراســات 
والتمييز بن مختلف أنواع الدراسات 

مــع فهم كيفيــة تقييم الدراســات 
االقتصاديــة لــكل مــن املنتجــات 
الصيدالنيــة الجديــدة والقامئــة يف 

عملية صنــع القرار لضــان أفضل 
النتائج للمريض.

وتمَّ اعتاُد الحلقة من قبل املجلس 

وذلك  الطبية؛  لالختصاصات  العاين 
ِضْمن برامج التطوير املهني للكوادر 

الصحية بوزارة الصحة.
وتأيت الحلقة كإحدى الخطوات التي 
تهــدف لتدريــب وصقــل الصيادلة 
العاملن بالوحدات الصحية، يف إطار 
ــه الوزارة  لتأهيل كافة العاملن  توجُّ
ىف القطاع الصحي، وباألخص القطاع 
الصيدىل عــىل النــاذج الحديثة يف 
الخدمات  املهنــي، وتقديم  التطوير 
الصدالنيــة الشــاملة، حرصــاً عــىل 
مواصلة تطوير األداء املهنى للصيادلة 
من خــالل تنظيم دورات مســتمرة 
لتحديث معلومات الصيادلة وتطوير 

قدراتهم.
ويتبلور دور وأهمية علم اقتصاديات 

الــدواء يف ابتــكار حلــول لرتشــيد 
االســتهالك الصحي والدوايئ، ووضع 
اإلسرتاتيجيات التي تحقق االستخدام 
األمثــل للمــوارد املاليــة، نظــراً ملا 
ُيواجهه النظام الصحي من تحديات 
يف توفري أعىل مستوى من الخدمات 
ومــا يصاحبها مــن زيــادة الطلب 
وأهميــة ترشــيد املصــادر املاليــة، 
ويف ظــل التطور املتســارع يف مجال 
التقنيــات الطبيــة والدوائيــة ذات 
التكلفــة العالية والواجــب توافرها 
لخدمــة املرىض، والتــي تتطلب من 
صناع القرار ترتيب األولويات لضان 
التوزيــع األمثــل للمــوارد املاليــة، 
مع ضــان وصول املريــض ألفضل 

الخيارات الطبية.

مسقط - العامنية

يرعى املكــرم حاتم بــن حمد الطايئ 
عضــو مجلــس الدولة حلقــة العمل 
التدريبيــة حــول “مهــارات التواصل 
اإلعالمي الفعــال للنقابات العالية”، 
والتــي ينظمها االتحــاد العام لعال 

الســلطنة بالتعاون مع منظمة العمل 
الدوليــة، خالل الفــرتة من 22 إىل 26 
ســبتمرب الجاري، وذلــك مبقر االتحاد 
العــام. وتهــدف الحلقــة إىل تنميــة 
وتطوير مهــارات ومعــارف التواصل 
واإلعــالم لــدى األعضــاء النقابيــن. 
وتتضمــن الحلقة عدة محــاور منها: 

كيفيــة التأثــري يف صنع القــرار، وآلية 
تنفيذ اسرتاتيجية دعم فعالة. وتشتمل 
الحلقــة عىل تدريب املشــاركن عىل 
عدد مــن املهــارات اإلعالميــة حول 
آليــة إدارة األزمات إعالمياً، والتقديم، 
واملوقع اإللكــرتوين، وتنظيم الحمالت 
الة، والوسائط املتعددة وتسجيل  الفعَّ

املقاطع وتحريرهــا، وبرامج التواصل 
الرقمــي،  والتواصــل  االجتاعــي، 

والكتابة، والتحرير الصحفي.
يشــار إىل أنَّ هذه الحلقــة التدريبية 
تــأيت يف إطار ســعي منظمــة العمل 
الدولية إىل تعزيز قــدرات املنظات 

العالية يف مجال اإلعالم النقايب.

أخبار الشرطة

إحباط تهريب 3 أطنان من مخدر الحشيش

القبض على المتهمين بخلع وتخريب لوائح المركبات الخاصة بالظاهرة

مسقط - الرؤية

قاَل مصدٌر برشطة ُعان السلطانية 
إنَّ الرشطة -وبالتعاون مع املواطنن- 
أحبطْت عملية تهريب 3 أطنان من 
مخدر الحشــيش عن طريق شاطئ 

األشــخرة مبحافظــة جنوب  نيابــة 
الرشقيــة، وألقــْت القبــَض عىل 7 

متهمن من جنسية آسيوية.
وأضــاف املصــدر أنَّ الكمية كانت 
وموضوعة  صناديــق،  داخل  ُمخبَّأة 
املوجــودة  القــوارب  أحــد  عــىل 

عــىل الشــاطئ، بقصــد تهريبها إىل 
خــارج الســلطنة. وقد تــمَّ تحريز 
واتخــاذ  املضبوطــات  ومصــادرة 
اإلجــراءات القانونية. وتدعو رشطة 
عان الســلطانية جميــع املواطنن 
واملقيمن إىل التعــاون ملكافحة آفة 

املخــدرات وإبــالغ رجــال الرشطة 
عن أية معلومات ُتســاعد يف كشف 
عن  املخــدرات  ومروجــي  مهــريب 
طريق االتصال بالرقم املجاين لإلدارة 
العامــة ملكافحة املخدرات )1444(، 

أو التوجه ألقرب مركز رشطة.

عربي - الرؤية

ألقْت رشطة ُعان السلطانية القبَض 

عــىل 4 مواطنــن؛ بتهمــة تخريــب 
وخلع لوائح املركبات الخاصة بإحدى 

واليات محافظة الظاهرة.

وذَكَر مصدٌر بالرشطة أنَّ مركز رشطة 
عــربي تلقى عدًدا مــن البالغات من 
املجني عليهم، مفادها تعرُّض لوحات 

مركباتهــم للخلــع والتخريــب أثناء 
توقفها أمام منازلهــم، وقد تم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقهم.

مساعدة 7 أشخاص في عرض البحر
مسقط - الرؤية

مت زوارق رشطة خفر السواحل  قدَّ
مبسقط املســاعدة لقاريب صيد عىل 
لت ُمحركات  متنها 3 أشخاص تعطَّ

قاربهم يف عرض البحر.

وقامْت دورية رشطة خفر السواحل 
جنــوب الباطنة بتقديم املســاعدة 
ألربعــة أشــخاص، إثر تلقيهــا نداء 
اســتغاثة مــن طاقــم قــارب بعد 
اصطدامــه بآخر بالقرب من منطقة 

الرشس بوالية املصنعة.

مــن جانب آخر، ضبط زورق رشطة 
الرشقية،  بجنــوب  الســواحل  خفر 
قــارب صيــد عىل متنه 3 أشــخاص 
مخالفــن لقانــوين العمــل والصيد 
البحــري، وتــمَّ اتخــاذ اإلجــراءات 

القانونية بحقهم.

الســلطانية  عــان  وتدعــو رشطة 
أصحاب القــوارب إىل رضورة إجراء 
الصيانــة الدوريــة لقواربهم، وأخذ 
كمية كافية من الوقود، والتأكد من 
وجود أدوات الســالمة واإلسعافات 

األولية قبل ارتياد البحر.
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مسقط – الرؤية 

عقدت اللجنة الدامئة مُلكافحة امُلامرس��ات 
الض��ارة يف التجارة الدولي��ة اجتامعها الثاين 
والثالثني برئاس��ة محمود بن عامر الهطايل 
مدي��ر ع��ام املديري��ة العام��ة للمنظامت 
والعالقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة 
وبحضور أعض��اء اللجنة الدامئ��ة من دول 
مجل��س التع��اون خ��الل يوم��ي 16 و17 

سبتمرب، مبقر األمانة العامة ملجلس التعاون 
لدول الخليج العربية بالرياض.

وألقى محم��ود الهطايل مدير عام املديرية 
التجارية  للمنظ��امت والعالق��ات  العام��ة 
بوزارة التج��ارة والصناعة يف بداية االجتامع 
كلم��ة رحب فيه��ا بأعضاء اللجن��ة الدامئة 
ملكافح��ة املامرس��ات الض��ارة يف التج��ارة 
الدولية. واس��تعرض االجت��امع بنود جدول 
األع��امل املطروحة واملتعلق��ة بالعديد من 

املواضيع الت��ي تهم الصناع��ات الخليجية، 
إىل جان��ب مناقش��ة التقري��ر امُلق��دم من 
قب��ل مكت��ب األمان��ة الفنية في��ام يتعلق 
مبس��تجدات التحقيقات الجاري��ة ومتابعة 
التداب��ر الس��ارية والش��كاوى املقدمة من 
قبل الصناعات الخليجية، إضافة إىل مناقشة 
بندود االجتامع املش��رك بني اللجنة الدامئة 
وهيئ��ة االتح��اد الجم��ريك ل��دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.

 مسقط – الرؤية

استضافت مس��قط أمس االجتامع التحضري 
الس��ابع والعرشين لوكالء ال��وزارات املعنية 
بالزراع��ة يف دول مجل��س التع��اون ل��دول 
الخلي��ج العربي��ة مبق��ر الهيئة االستش��ارية 
للمجل��س األع��ى ملجل��س التع��اون ل��دول 
الخليج العربي��ة، بهدف التحض��ر لالجتامع 
ال��وزاري التاس��ع والعرشين للجن��ة التعاون 
الزراعي بدول مجل��س التعاون لدول الخليج 
العربي��ة ال��ذي تس��تضيفه الس��لطنة اليوم 
الخميس مبق��ر الهيئة االستش��ارية للمجلس 
 األعى ملجلس التَّعاون لدول الخليج العربية.
ويناقش أصحاب املعايل والس��عادة املعنيون 
بقط��اع الزراع��ة يف دول املجلس ع��دداً من 
املحاور املتعلقة بالعمل الخليجي املشرك يف 
قطاعات الزراعة والرثوة الحيوانية والسمكية.
وب��دأ االجت��امع التحضري بكلم��ة ترحيبية 
لسعادة الدكتور أحمد بن نارص البكري وكيل 
وزارة الزراعة والرثوة السمكية للزراعة ورئيس 
االجت��امع، متمنياً للحضور طي��ب اإلقامة يف 
بلده��م الث��اين ع��امن وأن يخ��رج االجتامع 

بقرارات تصب يف صالح الزراعة بدول املجلس 
خاصة املتعلقة بالقوانني والنظم الزراعية.

وق��ال س��عادة البك��ري: يناق��ش االجت��امع 
التحض��ري 12 بن��دا إضافة إىل بن��د متابعة 
القرارات السابقة يف اجتامع املنامة بالبحرين 
ع��ام 2017، مش��را إىل جه��ود دول املجلس 
واألمان��ة العام��ة ل��دول مجل��س التع��اون 
الخليجي خ��الل العامني املاضيني فيام يتعلق 
مُبتابع��ة ومراجعة الق��رارات يف مجال النظم 
الحيواني��ة  وال��رثوة  الزراعي��ة  والسياس��ات 

والسمكية. وألقى سعادة األمني العام املساعد 
للشؤون االقتصادية والتنموية باألمانة العامة 
ملجل��س التع��اون الخليجي كلمة ق��ال فيها: 
خطت دول املجلس خطوات حثيثة يف مجال 
التع��اون الزراع��ي وأصبح��ت تنت��ج العديد 
من املحاصيل الزراعي��ة واملنتجات الحيوانية 
والس��مكية إدراكاً منها ألهمية األمن الغذايئ 
وضامن سالمته وصالحيته حفاظا عى الصحة 
العامة، وذلك يف ظل تزايد املخاطر واألمراض 

املنقولة بواسطة املاء والغذاء.

السلطنة تترأس اجتماع »مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة« وكالء »الزراعة« الخليجيون يناقشون توصيات »الحجر الموحد«
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الرؤية - نجالء عبدالعال

نظمت وزارة السياحة بالتعاون مع وحدة 
الدع��م والتنفي��ذ أمس حلق��ة عمل حول 
جاهزية القطاع السياحي الُعامين الستقبال 
الس��ائح الصين��ي، بحضور س��عادة ميثاء 
املحروقية وكيلة وزارة الس��ياحة وسعادة 
يل لينغ بينغ س��فرية الص��ن املعتمدة لدى 
السلطنة، وذلك يف فندق كمبنسيك مسقط.
واس��تضافت حلق��ة العم��ل ألول مرة يف 
السلطنة الربوفيس��ور ماركوس يل الرئيس 
 China - ”التنفيذي لوكالة “الصن جاهزة
Ready- وهي أكرب وكالة تس��ويق سياحي 
يف الع��امل ومتكنت م��ن فت��ح العديد من 
األسواق للس��ياحة الصينية ورفعت أعداد 
السياح إليها ألكرث من 10 أضعاف يف بعض 
الح��االت، وضم��ت املح��ارضات وحلقات 
العمل املشتغلن يف قطاع السياحة العامين 
س��واء الفنادق أو اإلرش��اد أو املرش��دين 

وغريهم وحظي��ت حلقة العم��ل بتفاعل 
كبري من املش��اركن. وش��هدت اس��تعراض 
الكث��ري م��ن املعلوم��ات التفصيلي��ة عن 
السياحة من الصن وآلية اتخاذ قرار وجهة 
الس��فر وأفضل سبل التس��ويق يف الصن، 
وأوضح الربوفيسور يل أنه بالنسبة للرتويج 
للس��ياحة إىل ع��امن ف��إن أفض��ل الطرق 
التواص��ل املبارش مع كربي��ات الرشكات يف 

عدد من املقاطعات. 
وقالت س��عادة ميثاء املحروقية إن السوق 
الصيني من أكرب األس��واق املصدرة للسياح 
يف العامل ويتخطى عدد الس��ياح سنويا 1.5 
ملي��ون س��ائح إىل دول الع��امل، لذلك فإن 
االس��رتاتيجية الس��ياحية للس��لطنة 2040 
تضمن��ت فت��ح أس��واق جدي��دة وزيادة 
عدد الس��ياح من الس��وق الصيني وزيادة 
مدة إقامة الس��ائح يف الس��لطنة، وأكدت 
أن هن��اك حزمة من التس��هيالت أصبحت 
تقدم للس��ائح الصيني من بينها التأشريات 

الس��ياحية الت��ي ميك��ن للس��ائح الصيني 
الحص��ول عليها ع��رب البواب��ة اإللكرتونية 
أو عن��د الوصول، إضاف��ة إىل فتح خطوط 
مب��ارشة للناق��ل الوطني، وأش��ارت إىل أن 
حلقة العمل ت��أيت يف إطار تعريف أطراف 
العمل واملعنين بالقطاع الس��ياحي بسبل 

اجتذاب أعداد أكرب من السياح الصينين.
ومن جانبها قالت سعادة السفرية الصينية 
إن العالق��ات التاريخية والح��ارضة متينة 
بن البلدي��ن وتحظى باهتامم كبري وأصبح 
الس��ياح الصينيون يرغبون أك��رث فأكرث يف 
زي��ارة الس��لطنة، والدلي��ل ع��ى ذلك أن 
عدد الس��ياح الصينين إىل السلطنة خالل 
النص��ف األول من العام الجاري تجاوز 60 
ألف سائح وهو أكرث من عدد السياح خالل 
العام امل��ايض بالكامل والذي كان 44 ألف 
س��ائح، وأكدت أن العمل مستمر للرتويج 
الس��ياحي للس��لطنة لدى الصينين وتأيت 

حلقة العمل يف هذا اإلطار.

مسقط - الرؤية

ش��اركْت غرفة تجارة وصناعة ُعامن 
بوفٍد من صاحبات األعامل، برئاس��ة 
املهندسة بهية الشعيبية، يف املنتدى 
 )AIWF( الع��ريب ال��دويل للم��رأة
بالقاه��رة،  األمريكي��ة  بالجامع��ة 
تحت عنوان “النساء كمحرك للنمو 
االقتصادي”؛ وذلك خالل الفرتة 16-

18 سبتمرب 2019.
وه��دف املنت��دى إىل تعزي��ز دور 
النس��اء يف مختلف مجاالت اإلبداع 
والقيادة، وري��ادة األعامل، واإلدارة 
لتحقي��ق  واألكادميي��ة؛  التنفيذي��ة 
التنمية املس��تدامة مبنطقة  أهداف 
ال��رشق األوس��ط وش��امل إفريقيا. 

وشارك يف املنتدى عدٌد من القيادات 
النس��ائية العربي��ة والعاملية لتبادل 
وجهات النظر حول فرص وتحديات 
تعزيز الدور القيادي للمرأة، وتقييم 

التي  والعوائ��ق  العم��ل  مس��تقبل 
تحول دون مش��اركة امل��رأة بدرجة 
أكرب يف املجاالت االقتصادية...وغريها 

من املجاالت.

»الغرفة« تشارك بوفد من صاحبات األعمال في »منتدى المرأة« بالقاهرة 60 ألفا زاروا السلطنة في 6 أشهر

حلقة عمل الستقطاب مزيد من السياح الصينيين

بالتعاون مع مجموعة »تاليس« الفرنسية

»التخصيص والشراكة« توقع اتفاقية »توازن« ألكاديمية األمن اإللكتروني المتقدم
مسقط - الرؤية

ة للتخصيص والرشاكة  عْت الهيئة العامَّ وقَّ
اتفاقي��ة مرشوع ت��وازن ألكادميية األمن 
اإللكرتوين املتقدم، م��ع مجموعة تاليس 
الفرنسية؛ كجزٍء من التزامها مع السلطنة؛ 
من خالل برنامج »توازن« املعروف عامليا 

بربنامج األوفست.
وُأِقيم حفل التوقي��ع تحت رعاية معايل 
الش��يخ عبدالله بن ن��ارص البكري وزير 
القوى العاملة، وبحض��ور معايل الدكتور 
عيل بن مسعود الس��نيدي وزير التجارة 
والصناع��ة رئي��س مجل��س إدارة الهيئة 
العام��ة للتخصيص والرشاك��ة، وبحضور 
مجموعة من أصح��اب املعايل واملكرمن 
��ع  وقَّ الس��عادة والس��فراء.  وأصح��اب 
االتفاقي��ة م��ن جان��ب الهيئ��ة الدكتور 
ظافر بن عوض مرعي الش��نفري الرئيس 
التنفيذي، ومن جان��ب مجموعة تاليس  
ب��ري جن نائ��ب رئيس مجموع��ة تاليس 

لتقنيات وحلول األمن اإللكرتوين.

م  وتعدُّ أكادميية األم��ن اإللكرتوين املتقدِّ
ص يف تدريب  أول رصح تدريب��ي ُمتخصِّ
مبه��ارات  الوطني��ة  الك��وادر  وتأهي��ل 
احرتافي��ة عالية، وف��ق املعاي��ري املهنية 
املع��رتف به��ا عى مس��توى مؤسس��ات 
التدريب العاملي��ة ومنظامت االعتامد يف 
مجال األم��ن اإللكرتوين، فضاًل عن َدْورِها 
يف دع��م مختلف القطاع��ات الحكومية 
والخاصة بالس��لطنة، ورفده��ا باملهارات 
والخ��ربات التخصصية الالزم��ة للتصدي 
إلكرتوني��ة،  قرصن��ة  أو  هج��امت  ألي 
ومواجه��ة أي تحديات أمني��ة يف مجال 
نظ��م املعلوم��ات، والح��د م��ن مخاطر 

التهديدات اإللكرتونية.
ومبوجب االتفاقية املربم��ة بن الجانبن، 
م مجموعة تاليس ألكادميية األمن  س��تقدِّ
اإللك��رتوين املتق��دم، منص��ات تدري��ب 
إلكرتوني��ة فني��ة؛ حيث ستش��تمل هذه 
املنص��ات ع��ى أداوت وتقنيات تدريب 
متقدمة، لتدري��ب امللتحقن باألكادميية 
ع��ى آليات حامي��ة الش��بكات والدفاع 

عنها ضد أي هجامت إلكرتونية محتملة، 
ومحاكاة جميع الس��يناريوهات والحلول 
املمكنة. وسيتمُّ تنفيذ هذا الربنامج بدعم 
من خرباء »تاليس« ممن تتمثل مهمتهم 
يف متك��ن مدريب األكادميي��ة من اإلرشاف 
عى ال��دورات التدريبية وإدارتها بصورة 

مستقلة.
م »تالي��س« برنامج��ا تدريبي��ا  وس��تقدِّ

شامال -من املستوى األسايس إىل مستوى 
الخرباء- تحت إرشاف مجموعة من خرباء 
األمن اإللك��رتوين يف مجموعة »تاليس«، 
إضاف��ة لتدري��ب 16 مدرًب��ا عامنيًّ��ا يف 
األكادميية. وس��توظف »تاليس« خرباتها 
الواس��عة لوضع خمس��ة مناهج شاملة 
يف مج��ال األم��ن اإللك��رتوين. فضاًل عن 
من��ح الرتاخيص الالزمة لألكادميية لتعليم 

املناهج الخمسة يف السلطنة.
ب الدكتور ظافر الشنفري باالتفاقية،  ورحَّ
وقال إنَّ أكادميية األمن اإللكرتوين املتقدم 
تعد أحد أبرز مش��اريعنا الرئيسية ضمن 
برنام��ج »ت��وازن«، والت��ي ت��أيت ترجمة 
لرؤية الس��لطنة؛ لتعزيز القدرات األمنية 

وتحقيق التميز التكنولوجي.
وقالْت باس��كال س��وريس نائبة الرئيس 

التنفيذي لش��ؤون التنمي��ة الدولية لدى 
»تالي��س«: إنَّ املجموعة تتعاون بش��كل 
وثيق م��ع الجهات الحكومي��ة العامنية 
لتقدم أعى املعاي��ري األمنية عرب مختلف 
القطاع��ات اإلس��رتاتيجية من��ذ أكرث من 
40 عام��اً، ونح��ن ُملتزم��ون بدعم رؤية 
الس��لطنة م��ن خ��الل تقدي��م خدمات 
التدري��ب يف مج��ال األم��ن اإللك��رتوين 
املتقّدم للمتخصصن العامنين. وسُيسهم 
ذل��ك يف رف��ع مس��توى الوع��ي باألمن 
اإللكرتوين وضامن مستويات حامية أكرث 

للبيانات اإللكرتونية يف السلطنة.
د الكلباين  وق��ال الدكتور أحمد بن ح��امَّ
عميد أكادميي��ة األمن اإللكرتوين املتقدم: 
وأكادميي��ة  مب��ادرة  أول  األكادميي��ة  إنَّ 
مختصة يف مج��ال التدريب العميل عى 
األمن اإللكرتوين يف الس��لطنة، وس��تعمل 
ع��ى تدريب وتأهيل الك��وادر العامنية، 
ورفد املؤسس��ات الحكومية ومؤسسات 
القط��اع الخ��اص بامله��ارات والخ��ربات 

املتخصصة يف مجال األمن اإللكرتوين.

الرؤية - نجالء عبدالعال

ارتفعت اإليرادات العام��ة للدولة بنهاية 
يوليو لتص��ل إىل 6 مليارات و425 مليون 
و600 أل��ف ريال ُعامين بزيادة 9.1%، عام 
كانت عليه يف نهاية يوليو من العام املايض، 
فيام ظهرت نتائج إجراءات ترشيد اإلنفاق 
مع تراجع اإلنفاق العام خالل نفس الفرتة 
مس��جلة 7 ملي��ارات و426 مليون و600 
ألف ري��ال، مبا يقل 1.5% ع��ام كان عليه 
يف نهاية يوليو ع��ام 2018، وبذلك تراجع 
العجز إىل مليار و100 مليون ريال بعد أن 
وصل إىل ملي��ار و646 مليون ريال تقريبا 
يف نهاية األش��هر الس��بع األوىل من العام 

املايض، وبنسبة تراجع %39.2.
وشملت وسائل متويل العجز صايف اقرتاض 
محيل بقيمة 200 مليون ريال ومتويل من 
االحتياط��ي بقيمة 400 ملي��ون ريال مع 
صايف اق��رتاض بقيم��ة 26.9 مليون ريال، 
وبذل��ك بل��غ باقي العج��ز 427.9 مليون 

ريال.
ويف جان��ب اإليرادات العام��ة مثل صايف 
اإلي��رادات النفطي��ة أك��رث م��ن نص��ف 

إىل  التحوي��ل  -بع��د  وبل��غ  اإلي��رادات 
الصنادي��ق االحتياطية- 3.667 مليار ريال 
بزيادة 4% عن الصايف يف نهاية يوليو العام 

امل��ايض، فيام ارتفعت اإليرادات من الغاز 
إىل  مليار و85 ملي��ون ريال بزيادة %5.3 
عن مثيلتها يف نهاية يوليو 2018، وشهدت 

اإليرادات من رضيبة الدخل عى الرشكات 
ارتفاعا بنس��بة 44.7% يف نهاية يوليو من 
العام الج��اري لتصل إىل 566 مليون ريال 
ارتفاع��ا م��ن 391 مليون ري��ال يف نهاية 
الفرتة املقابلة من العام املايض، يف الوقت 
الذي تراجعت فيه اإليرادات من الرضيبة 
الجمركي��ة بنس��بة 15.1% إىل 113 مليون 
ريال، مقارن��ة مع 133.6 مليون ريال، أما 
نسبة تراجع اإليرادات الرأساملية فبلغت 
61.4% إىل 36.2 ملي��ون ريال مقابل نحو 
94 مليون ري��ال يف نهاية يوليو من العام 
امل��ايض، وزادت اإلي��رادات تح��ت بن��د 
“أخ��رى” إىل 957.6 مليون ريال بنس��بة 

زيادة %33.8.
ش��كلت  الع��ام  اإلنف��اق  جان��ب  ويف 
املرصوف��ات الجاري��ة فيه أك��رث من %70 
وبلغ��ت 5.223 ملي��ار و500 ألف ريال؛ 
وضم��ن بنود املرصوف��ات الجارية كانت 
مرصوفات ال��وزارات املدني��ة منذ بداية 
العام وحت��ى نهاية يولي��و املايض 2.493 

مليار و700 ألف ري��ال بزيادة 2.6% عن 
مثيلتها يف الفرتة املقابلة من العام املايض، 
فيام تراجعت مرصوف��ات الدفاع واألمن 
إىل 1.844 مليار ري��ال مقارنة مع 1.939 
مليار ري��ال بنهاية يوليو من العام املايض 
وبنس��بة تراجع 4.9%، وس��جلت الفوائد 
عى القروض بنهاي��ة يوليو املايض ارتفاعا 
بنسبة 10.5% لتصل إىل 381 مليون ريال.

ويف املرصوف��ات االس��تثامرية تراجع��ت 
املدنية  للوزارات  الرأس��املية  املرصوفات 
بنس��بة 51.4% إىل 1.7 مليون ريال فقط، 
وتراجعت كذلك املرصوفات االس��تثامرية 
إلنتاج الغاز بنسبة 23.8% إىل 263 مليون 
ريال، فيام زادت املرصوفات االس��تثامرية 
إلنتاج النفط بش��كل طفي��ف لتبلغ 434 
مليون ري��ال مقارنة مع 424 مليون ريال 
تقريب��ا بنهاي��ة يوليو من الع��ام املايض، 
وتراجع اإلنفاق العام يف بند املس��اهامت 
والدعم بنس��بة 15.4% إىل 365.4 مليون 

ريال.

زيادة ملحوظة في الدخل من الضرائب على الشركات.. وتراجع اإليرادات الرأسمالية

9.1 % ارتفاعا في إجمالي إيرادات السلطنة بنهاية يوليو إلى 6.4 مليار ريال
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إبراز حوافز االستثمار في المنطقة الحرة بصاللة

»المنتسبين األجانب بالغرفة« تستعرض فرص وآليات تحسين 
بيئة األعمال في السلطنة

مسقط - الرؤية

عقدْت لجنة امُلنتسبني األجانب يف غرفة 
تجارة وصناعــة ُعــامن اجتامَعها الثاين 
للعــام 2019، برئاســة رائــد بن محمد 
الشحي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس 
اللجنة، بحضور ممثيل كربيات الرشكات 
األجنبية يف السلطنة؛ وذلك مبقر النادي 

الدبلومايس.
وناقــَش االجتــامُع خطة عمــل اللجنة 
خالل الفرتة املقبلــة، وتحديد أولوياتها 
مــن خــالل الفعاليــات؛ املتمثلــة يف: 
والربامج  العمــل،  املؤمتــرات، وحلقات 
التدريبية، التي تهدف اللجنة من خاللها 
إىل مشاركة املنتســبني األجانب بالغرفة 
يف تحســني بيئــة األعامل يف الســلطنة 

واستكشاف الفرص.
واتَّفق األعضاء عىل تحديد أبرز املواضيع 
التــي تهــمُّ املســتثمرين يف الســلطنة؛ 
ومــن بينها: النظام الرضيبــي والتعمني 
واآلليات التــي ُيكن من خاللها تحقيق 

نتائج إيجابية ُتسهم يف خلق فرص عمل 
للشــباب، عن طريق تحديــد متطلبات 
القطــاع الخــاص، وربطها مــع الربامج 

والتخصصــات التي تطرحها مؤسســات 
التعليم العايل.

وتمَّ تقديم نبذة عن مركز ُعامن للتحكم 

التجاري، ودوره يف تحسني بيئة األعامل 
وجــذب االســتثامرات للســلطنة، وتمَّ 
االتفاق عــىل أن ُيقدم فضيلــة الدكتور 

موىس العزري مدير مرشوع مركز عامن 
للتحكيــم التجاري، عرًضــا مرئيًّا ألعضاء 
اللجنة حــول املركز، ودوره يف تحســني 
البيئة االســتثامرية يف السلطنة. وبحث 
االجتــامع َعْقد لقاءات مــع العديد من 
املؤسسات التي لها عالقة مبارشة بإيجاد 
الحلول املناســبة للتحديات التي ُتواجه 
القطاع الخاص بشــكل عام، والتحديات 
التي تواجه كبار املســتثمرين األجانب 
يف الســلطنة. واســتضافْت اللجنة عيل 
بــن محمــد تبــوك الرئيــس التنفيذي 
م  للمنطقــة الحــرة بصاللة، والــذي قدَّ
نبذة عن املنطقة الحرة بصاللة، مشــرا 
إىل وجــود الكثــر من املزايــا والحوافز 
الســتقطاب املســتثمرين؛ ومــن بينها: 
الزمن القيايس إلنهاء إجراءات تســجيل 
أي رشكة جديدة، وحصولها عىل مكتب 
مجهــز، والتأشــرات الالزمــة وإمكانية 
مبارشة أعاملها خالل ساعات وبإجراءات 
مبســطة، فضال عــن امللكيــة األجنبية 
بنسبة 100 باملائة، واإلعفاء من الرسوم 

الجمركيــة، واإلعفــاء الرضيبي ملدة 30 
عاما، وعدم وجــود حد أدىن لرأس املال 
واالهتــامم بنســب التعمــني. وتطــرَّق 
الرئيُس التنفيذيُّ للمنطقة الحرة بصاللة 
إىل األهميــة االقتصاديــة التــي ُيثلهــا 
املوقع اإلســرتاتيجي لصاللة، وقربها من 
الكثر من األسواق العاملية، وإمكانية أن 
تكون السلطنة منطقة إلعادة التصدير، 
والوصــول إىل مختلــف أســواق العامل، 

خاصة السوق الهندي ورشق إفريقيا.
وتهدُف اللجنة إىل تشجيع وتحفيز بيئة 
األعــامل يف الســلطنة، وإرشاك األعضاء 
يف تقديــم الــرؤى واملقرتحــات حــول 
القوانني واألنظمة واللوائح االســتثامرية 
واالقتصادية يف الســلطنة، واالطالع عىل 
أهم الحوافز االســتثامرية يف الســلطنة 
وسبل تطويرها، ودراسة التحديات التي 
ُتواجه املســتثمرين، وتشــجيع التعاون 
بــني املســتثمرين األجانــب والرشكات 
العامنيــة، خاصــة الــرشكات الصغــرة 

واملتوسطة.

مناقشة تحديات استقدام 
العمالة الكينية والتنزانية

»القوى العاملة« تصادق على 187 برنامجا تدريبيا »ديم« تستعرض مشاريع شبكات توزيع المياه في السيب

العمالة الوافدة تتراجع بنحو 49 ألفا منذ بداية العام

6336 وظيفة جديدة للعمانيين في القطاع الخاص خالل 7 أشهر 

مسقط - الرؤية 

عقدْت لجنــة الحوار مع ســفارات الدول 
املرســلة بــوزارة القــوى العاملــة، أمس، 
اجتامعنْي مع ُممثيل ســفاريت كينيا وتنزانيا؛ 
ملناقشــة اإلشــكاليات التي ُتواجــه القوى 
العاملــة الوافــدة يف القطــاع الخاص من 

الجنسيتني الكينية والتنزانية.
وتهــدُف لجنة الحوار مع ســفارات الدول 
لة بالقرار  املرســلة للقوى العاملة -امُلشــكَّ
الــوزاري رقــم )2017/301(- إىل إيجــاد 
الحلول املناســبة لإلشــكاليات التي ُتواجه 

القــوى العاملــة غــر العامنيــة املتعلقة 
املقــررة مبوجب  والتزاماتهــم  بحقوقهــم 
القوانــني واللوائــح املعمول بهــا. وأكدت 
اللجنــة ملمثــيل الســفارات رضورة التزام 
القــوى العاملــة بالقوانــني املعمــول بها 
يف الســلطنة، وأهميــة تبــادل املعلومات 
والقضايا املتعلقة باملشكالت التي تواجهها 
القــوى العاملــة الوافــدة، ورضورة توعية 
القوى العاملة من جنسياتهم قبل مغادرتها 
إىل الســلطنة للحــد مــن املامرســات غر 
القانونية، ولتحقيق املزيد من االستقرار يف 

العالقة بني أطراف العمل.

مسقط - الرؤية 

َبَلغ عــدُد الربامج التدريبية للمؤسســات 
التدريبية الخاصة 187 برنامجاً، موزَّعة بني 
املجددة واملصدقة خالل أغسطس املايض، 

بحسب بيانات وزارة القوى العاملة.
دة  رْت الربامــج التدريبيــة املجــدَّ وتصــدَّ
القامئة بواقــع 132 برنامجاً خــالل الفرتة 
ذاتها، موزعة بني 12 دورة فنية، و48 دورة 
إداريــة، و34 للحاســب اآليل، و25 خدمة 
عقاريــة  ودورة  للغــات،  و12  تدريبيــة، 

واحدة.
وجــاءت الربامج التدريبيــة املصدقة ثانياً 

بواقع 55 برنامجاً، موزعة بني دورات فنية 
2، والدورات اإلدارية 7، والحاسب اآليل 4، 

والخدمات التدريبية 29، واللغات 13.
ويعرف النشــاُط التدريبــيُّ بأنه مجموعة 
األســاليب التدريبية التي يتــمُّ من خاللها 
واملهــارات  املعــارف  املتــدرب  إكســاب 
العلمية والنظرية لرفع كفاءته يف املجاالت 
التجاريــة والصناعيــة والحرفيــة. وتعــدُّ 
املصادقة عىل الربنامج التدريبي رشطا قبل 
الرشوع يف التنفيذ. وعمدْت الوزارة -خالل 
الفرتة املاضيــة- إىل ربط تجديــد الربامج 
التدريبيــة بإجــراءات ومتطلبــات تجديد 

ترخيص املؤسسة التدريبية الخاصة. 

الرؤية - أحمد الجهوري

مت “ديم”، أمس، لقاًء مجتمعيًّا للتعريف  نظَّ
مبشاريع إنشاء شبكات توزيع املياه يف والية 
السيب، تحت رعاية سعادة الشيخ إبراهيم 
بــن يحيى الرواحي وايل الســيب، وبحضور 
ممثيل الوالية يف مجلس الشــورى واملجلس 
البلدي، وعدد من املشــايخ وأبناء الوالية يف 
مكتب ســعادة الوايل. وتهدُف “ديم” -من 

خالل اللقاء- إىل استعراض مشاريع شبكات 
توزيع امليــاه الجاري تنفيذها يف الوالية، إىل 
ط تنفيذها  جانب املشاريع املستقبلة واملخطَّ
خالل الفرتة املقبلــة يف الوالية؛ حيث تعمل 
ديــم حاليا عــىل مرشوع شــبكات املياه يف 
منطقة املوالح 11؛ ويشــمل املرشوع: إنشاء 
خطوط نقل رئيســية بلغْت نســبة اإلنجاز 
فيها 85%، إضافة إىل إنشــاء خطوط التوزيع 
والتوصيــالت املنزليــة وتســتفيد منه 957 

وحدة ســكنية، إضافــة إىل مرشوع متكامل 
يف املعبيلــة الثامنة وحلبان إلنشــاء خطوط 
نقل رئيســية وخطوط التوزيع والتوصيالت 
املنزليــة، ويبلغ عــدد املســتفيدين 8829 

وحدة سكنية.
َكاَم يجري العمُل عىل مرشوع شبكات املياه 
يف منطقة الخوض الســابعة؛ حيث يشــمُل 
املرشوع: إنشــاء خطوط نقل رئيسية بلغت 
نســبة اإلنجاز فيها 85%، إضافة إىل إنشــاء 

خطوط التوزيع والتوصيالت املنزلية، ويبلغ 
عــدد املســتفيدين 2458 وحدة ســكنية. 
ويجري العمل عىل تنفيذ مرشوع شــبكات 
امليــاه يف منطقة املعبيلة الرابعة؛ ويشــمل 
املــرشوع: إنشــاء خطــوط نقل رئيســية، 
وتــم االنتهاء مــن تنفيذها، إضافة إلنشــاء 
خطوط التوزيــع والتوصيالت املنزلية ويبلغ 
عدد املســتفيدين 9218 وحدة سكنية، كام 
يتواصــل العمل يف تنفيذ مرشوع شــبكات 
امليــاه يف منطقة املعبيلة السادســة؛ حيث 
يشمل املرشوع: إنشاء خطوط نقل رئيسية، 
وتم االنتهاء من تنفيذها، إضافة إىل إنشــاء 
خطوط التوزيع والتوصيالت املنزلية، ويبلغ 
عدد املســتفيدين من املرشوع 2266 وحدة 

سكنية.
وإىل جانــب املشــاريع الجــاري تنفيذهــا، 
ط “ديم” لتنفيذ مشاريع جديدة خالل  تخطِّ
الفرتة املقبلة؛ وتشمل: مرشوع إنشاء شبكة 
مبنطقة املعبيلة الســابعة، ومرشوع إنشــاء 
شــبكة مبنطقة املعبيلة الخامسة، ومرشوع 
إنشاء شــبكات مياه بوالية السيب )املرحلة 
األوىل من الحزمة الثالثة(، ومرشوع إنشــاء 
شبكات مياه بوالية السيب )املرحلة الثانية 
مــن الحزمة الثالثــة(، وتعزيز منظومة نقل 
املياه والضخ بوالية الســيب )حلول طويلة 
األمــد ملنظومــة امليــاه يف والية الســيب(، 
واملشــاريع اإلمنائية الصغرة التي تشــمل: 
الخــوض  مبنطقــة  امليــاه  توزيــع  شــبكة 
السادســة، وشــبكة توزيــع امليــاه مبنطقة 
املنومــة الشــاملية، وشــبكة توزيــع املياه 

مبنطقة املوالح الجنوبية.

الرؤية – نجالء عبدالعال

ر القطــاع الخــاص وظائف جديدة  وفَّ
لـــ 6336 مواطنا ومواطنــة منذ بداية 
العام الجاري وحتى نهاية يوليو املايض، 
وبذلك ارتفــع عدد العامنيــني املؤمن 
عليهم يف القطاع الخاص ليصل إىل 258 
ألفــا و468 مواطنا ومواطنة، بحســب 
بيانات حديثة للمركز الوطني لإلحصاء 

واملعلومات.
وأوضحت البيانــات التي نقلتها النرشة 
اإلحصائية الشــهرية ارتفاعا نســبيا يف 
فئــات الرواتب واألجور حيث بلغ عدد 
املؤمــن عليهــم ممن يحصلــون عىل 
أجور أعــىل من 700 ريال شــهريا 74 
ألفا و613 مواطنــا ومواطنة، بينهم 44 
ألفا و530 مؤمنــا عليهم بأجر أكرث من 
ألف ريال شهريا، فيام بلغ عدد املؤمن 
عليهم بأجر أقل من 500 ريال شــهريا 

133 ألفا و96 مواطنا ومواطنة.
ويف التوزيــع عــىل املحافظــات كانت 
الحصة األكرب كالعــادة للعاصمة حيث 

بلغ عــدد املؤمــن عليهم يف مســقط 
83 ألفــا و422 مواطنــا ومواطنة، تلتها 
الباطنة وبلــغ عدد  محافظــة شــامل 
العامنيــني املؤمن عليهــم فيها 46 ألفا 
و970 عامنيــا وعامنيــة، ثــم الداخلية 
بعــدد 32 ألفا و389 مواطنــا، وزادت 
أعــداد املؤمــن عليهــم يف محافظــة 
مسندم بنسبة 11.1%، ويف ظفار بنسبة 
9.2% مقارنة مع األعداد يف نهاية يوليو 

.2018
ويف التصنيــف بحســب املجموعــات 
املهنية اســتحوذت املهن الكتابية عىل 
العــدد األكــرب مــن العامنيــني املؤمن 
عليهــم وبلغ عــدد املوظفــني فيها 59 
ألفا و336 مواطنــا، تالها بفارق ضئيل 
مجموعــة املهن الهندســية األساســية 
واملســاعدة وبلغ عدد املؤمــن عليهم 
ضمنهــا يف نهاية يوليو املــايض 57 ألفا 
و578 مواطنــا، أما يف مجموعة مديري 
اإلدارة العامــة واألعــامل فبلــغ عــدد 
العامنيني املؤمن عليهم ضمنها 29 ألفا 

و611 مواطنا.

وأظهــرت بيانــات صناديــق التقاعــد 
البــالط  وديــوان  املدنيــة  )الخدمــة 
الســلطاين والبنــك املركــزي( زيادة يف 
أعداد املنضمــني إليها ليبلــغ عددهم 
202 ألفــا و423 مواطنــا ومواطنــة يف 
نهاية يوليــو املايض بزيــادة 0.1% عن 
إجــاميل عــدد املؤمن عليهــم يف نهاية 
أغسطس من العام املايض وبزيادة 510 
مواطنــني عن اإلجــاميل يف بداية العام 
الجــاري، وبحســب األجــور الخاضعة 
لالشــرتاك، بلغ إجاميل املؤمن عليهم يف 
صناديق التقاعد الثالثة من املشــرتكني 
بأجر أقل من 700 ريال شــهريا 61 ألفا 
و597 مواطنــا فيام كانت الفئات األكرث 
للمشرتكني بأجر يرتاوح بني 1000 ريال 
إىل 2000 ريــال وبلغ عدد املشــرتكني 

ضمنها 61 ألفا و166 مواطنا. 
ويف املقابل بلغ عدد العاملني الوافدين 
يف الســلطنة بنهايــة أغســطس املايض 
مليونا و738 ألفــا و724 وافدا ووافدة 
برتاجع 48 ألفا و723 وافدا ووافدة مام 
كان عليه العدد يف بداية العام الجاري، 

ومثلــت 3 جنســيات الغالبية العظمى 
بــني العاملــني الوافدين وهــي الهدية 
عدد  وبلغ  والباكستانية  والبنجالديشية 
العاملــني الوافديــن مــن حاميل هذه 
الجنســيات الثالثــة مليونــا و483 ألفا 
و287 وافدا ووافدة، قد شــهدت أعداد 
العاملة الوافدة تراجعا بنسب متقاربة 
حيــث تراجعت أعداد البنجالديشــيني 
بنســبة 4% ليبلــغ اإلجــاميل 643 ألفا 
و154 وافــدا، وتراجعــت أعداد الهنود 
بنســبة 5.3% لتبلــغ 630 ألفــا و722 
وافدا، وأعداد الباكستانيني بنسبة %5.9 

لتبلغ 209 آالف و411 وافدا.
ويف التوزيــع القطاعي تراجع الوافدون 
العاملــون يف القطــاع الحكومي الذي 
يقصد به األفــراد العاملون لدى جميع 
املؤسسات الحكومية ليصل إىل 54 ألفا 
و903 وافدين، بنســبة تراجع 5.7%، أما 
الوافدون العاملــون يف القطاع العائيل 
ويقصد بــه األفراد العاملون لدى األرس 
واألفراد وعــىل نفقتهــم الخاصة فبلغ 

عددهم 294 ألفا و518 وافدا.
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املدير العام - رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

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

املحليات
محول: 207 , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
االعالنات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

مؤسسة عامن للصحافة والنرش
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

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

يقــول إلفــن توفلــر يف كتابــه “صدمة 
املستقبل”: “إنَّ إحساَس الفرد باملستقبل 
قــد يُكــون مــن بــن األســباب الكامنة 
املوصلــة إىل التكيُّــف الناجــح”، فــاذا 
يعني اإلحساس باملستقبل؟ وما أهميته؟ 
اإلحساس باملستقبل هو التنبُّؤ مبا يأيت به 
املستقبل، وفَق شــعوٍر داخيل مبنيٍّ عىل 
بعض الفرضيــات املنطقيــة، أو الحدس 
اإلنســاين الذي قد يكــون نتيجًة ملعالجة 
املــدركات العقلية لإلنســان مبــا ينطوي 
عليه املســتقبل، وتكمــُن أهميته يف أنه 
“يســاعد” اإلنســان يف التعاطي بواقعية 
مــن أحداثــه، والوعــي بطــرق التعامل 
ر كيفيــة العيش  مع املتغــرات، وتصــوُّ
يف املســتقبل، أو كــا يقــول االقتصادي 
الفرنــي فوارســتيه يف كتابــه “تاريــخ 
املستقبل من أجل االطالع عىل املستقبل 
املحتمــل”. وألرضب عــىل هــذا مبقابلة 
شاهدتها للعامل الفيزيايئ الياباين هرويش 
أمانو -الحائز عىل جائزة نوبل يف الفيزياء 
2014- عندما ســألتُه املحاِورَة: قلت إنك 
كنت تفشــل يف اليوم الواحد ثالث مرات 
ثم تعود آخر اليوم محبطاً، لكنك رسعان 
ة وعزمية  مــا تنهــض يف اليوم التــايل بهمَّ
لتواصــل مرة أخــرى تجاربــك، فا هو 
الدافع وراء تلك املعنويات العالية؟ قال: 
إنني أحافظ عىل تركيزي طول أيام العام، 

والسبب هو تخيُّل املستقبل.
لقد كان إحساســه باملســتقبل أو تخيُّله 
زاً لالبتكار لديــه، فقاده إىل “اخرتاع  ُمحفِّ
مات الثنائية الباعثة لألضواء الزرقاء  الصاَّ
التــي توفر الضــوء، وتعترب مــن مصادر 

اإلضاءة البيضاء املوفرة للطاقة”.
أمــراً  باملســتقبل  اإلحســاس  يعــدُّ  وال 
مســتحياًل، أو أنَّه ال ميكــنُ إثباته علميًّا، 
ففي العام 2011، نرش الربفيســور درايل 
بيم أســتاذ علــم النفــس االجتاعي يف 
جامعة كورنيــل األمريكية ، بحثاً بعنوان 
“اإلحساس باملستقبل”؛ أعلن فيه توصله 
إىل نتائج تشر إىل أن اإلنسان ميتلك قدرة 
عىل الحدس أو التنبؤ باملســتقبل، مدعًا 
ــل إليها بعد  بحثــه بنتائج علميــة توصَّ

تجربة أجراها مع عدٍد من الطالب.
ين يف  إن أوَّل مــا يجُب علينا -إن كنَّا جادِّ
ا  صناعة املستقبل- أن نخلق إحساساً عامًّ
باملســتقبل لدى الجميع كباراً وناشــئة، 
وُأوىل الخطــوات هــي تصويــب معنى 
كلمة “مســتقبل” يف لغتنا؛ حيث تختلف 
داللتها عن كلمــة “Future” اإلنجليزية؛ 
كلمــة املســتْقَبل يف لغتنــا تحمل معنى 
االســتقبال؛ أي أن املســتقَبل يشء يــأيت 
اه، وليس اليشء الذي تذهُب  إليــك وتتلقَّ
إليِه أنت مبحــِض تصميمك وإرادتك من 
أجــل صناعته أو التفاعل معه. إشــكالية 
هذا املعنى أنه ســكوين يف الزمن بسبب 
اتكاليــة اإلنســان الذي “ينتظر الســاء 
ــة”، يف حن أن  متطــر عليه ذهبــاً أو فضَّ
أحد معاين الكلمــة اإلنجليزية يف معجم 
املســتقبل  أنَّ   )merriam-webster(
ع التطــور املتنامي، وهذا يعني  هو: توقُّ
املشــاركة الفعلية بهذا التوقع يف صناعة 
الحــدث املســتقبل، عىل عكــس املعنى 

العريب لكلمة “مستقبل”.
وارتبط الخوف بهذا “املســتقبل” املنتظر 
ــعت القاعدة  املجهــول الغامــض، فتوسَّ
االجتاعية لفريق الخائفن من املستقبل، 
واملعارضن للتغير، واملرتكسن بانهزاميٍة 
إىل الخلــف، يلوُكــون ذكريــات املــايض 
ون أيامــه عىل أنها أجمــل وأروع  ويعــدُّ
األيام، مســلِّمن أنفســهم لألحداث، غر 
فاعلَن فيها، وهم يحســبون أن ذلك هو 
اإلمياُن بالقضاء والقدر الذي يعدُّ ركناً من 

أركان اإلميان وهو ليس كذلك..! 
ا املنتســبون للمستقبل فهم إيجابيون،  أمَّ
متفاءلــون، ميتلكــون مهــارات وقدرات 
نهم من التعامل مع املســتقبل، يرون  متكَّ
يف الصعوبــات التي تواجههــم فرصاً، وال 
دون باملشــاركة يف صنــع الحدث،  يــرتدَّ
فهــم ميتلكون جرأًة، وإرادة، وعزمية عىل 

اجرتاح التحديات.
إنَّ خلَق اإلحســاس باملستقبل يحتاُج إىل 
ها  تربيٍة نفسية وفكرية منذ الصغر تتوالَّ

املدارس أكــر من األرُس؛ ألنهــا يجُب أن 
تكون وفــق منهجيٍة واضحة، يقول ألفن 
توفلر يف هذا السياق: “إننا نعطي أوالدنا 
دراســات يف التاريخ، فلــاذا ال نعطيهم 
أيضاً دراســات عن املستقبل، نستكشف 
فيهــا إمكانيــات املســتقبل، واحتاالته 
بطريقــة منهجيــة”، ويستشــهد بــكالم 
روبرت يونك وهو من أبرز فالسفة أوروبا 
املستقبلن القائل: “يف وقتنا الراهن يكاد 
يكون التعليــم مركزاً تركيزاً تاماً عىل ماذا 
حــدث، وما صنع؟ أمــا يف الغد، فالبد أن 
ــص ثلــث املحــارضات والتدريبات  ُيخصِّ
عىل األقل لالهتــام باألعال الجارية يف 
املجاالت العلميــة، والتكنولوجية، والفن، 
والفلســفة، ومناقشــة األزمات املتوقعة 
والحلــول املمكنــة مســتقبال ملواجهــة 
تحدياتهــا”، قــال يونك هــذا الكالم قبل 

نصف قرٍن، فاذا كان سيقول اليوم؟!!
انا نحو التقدم،  وإذا ُكنَّا صادقن يف َمْســعَ
فإننا بحاجة لغربلة ثقافتنا ملا تشمله من 
مفاهيم قيَّدت الخيال البرشي، وغرســت 
فيــه الخــوف فأصبــح مجــرد التفكــر 
يف املســتقبل ُيصيــُب اإلنســان بالفــزع 
والخوف، وكأن املستقبل كابوس مرعب، 

وأن ما يأيت به هو يف أغلبِه مأساوي..!
يتطلَُّب منا خلق اإلحساس باملستقبل أن 
ر املستقبل عىل أنَّه عامٌل أكر ازدهاراً،  نصوِّ
راً، وتقدماً، وأن الحياة اإلنسانية فيه  وتطوُّ

ستكون أكر ُيرساً وسالسة.
خلق اإلحســاس باملســتقبل يتحتم علينا 
أن ُنلهم الناشــئة بعوامل تداعب أخيلتهم، 
حتى نثر فيها الشــغف، والتوق ملعانقة 
هذه األخيلة، وقد ملســنا ذلك يف متحف 
ليونــاردو دافنيش للعلــوم والتكنولوجيا 
نت  مبدينــة ميالن اإليطاليــة؛ حيث تضمَّ
رســومات هــذا الفنــان العظيــم أفكاراً 
هندســية متخيَّلة أصبحــت حقيقة بعد 
مئات السنن مثل رسوماته آلالت الطران.

اإلحساس باملستقبل هو بلسم الشفاء من 
القلق الذي قد يعتور إنساًنا ما ملجرد ذكره 
كلمة “مســتقبل”، وحن يكون اإلنســان 
مليئاً بالشغِف نحو املستقبل، فلن يقَف 
أمامه حائل دون هذا الشغف، ولن يفكر 
ة عامل  يف تقدمه يف العمر، ومن ذلك قصَّ
إبرة وهي من القصص التي وجدُت فيها 
شــخصيًّا إلهاماً عظيًا يستحق التوقف؛ 
إذ يحــي ألفن توفلر قصــة ذلك العامل 
البســيط يف كتابــه “صدمة املســتقبل”، 
فيقول: يقول ذات ليلة من ليايل الشــتاء 
شهدت، وقد كنت أقدم برنامًجا عن علم 
االجتاع يف املستقبل، والحضور مجموعة 
تضــم خــرباء يف التخطيط بعيــد املدى، 
ومسؤولن يف مؤسسات كربى ودور للنرش 
ومراكز بحوث.. وكان كل شــخص يرشح 
ســبب التحاق بالربنامج حتى جاء الدور 
أخــراً عىل ذلــك الرجل دقيق الجســم، 
فوقــف ليتكلم يف إنجليزيــة رائعة -رغم 
نطقــه املتكرس- فقال: اســمي شــارلس 
ستن، اشــتغلت طوال حيايت عامل إبرة.. 
سني اآلن سبعة وسبعون عاما، وأريد أن 
أحصل عىل ما مل أحصل عليه يف شــبايب.. 
إننــي أريد أن أعلم عن املســتقبل، إنني 
أريــد أن أمــوت رجاًل متعلــًا”، وانتهى 
كالمــه، لكنه َبِقي يــرنُّ يف آذان الحضور، 
ألنهــم مصدومون.. مــاذا يفعــُل عامل 
طن اإلســرتاتيجين،  إبرة بــن كبار املخطِّ
واملســؤولن يف مؤسســات كربى.. يقول 
ألفن توفلر.. سقطت كل دروع الدرجات 

العلمية وألقاب اإلدارة واملراكز العليا!
هذه هي عظمة اإلحســاس باملســتقبل، 
يعظــُم معهــا اإلنســان ألنهــا ترفعه إىل 
درجــة ُعليا يــرى فيها نفســه معطاء يف 
كل لحظاتــه، وهــو الشــعور ذاته الذي 
أراده نبيُّ اإلســالم -عليــه أفضل الصالة 
والســالم- ألتباِع هذا الديــن العظيم يف 
قوله: “إذا قامت الســاعة ويف يد أحدكم 
فســيلة فليغرســها”، لقد أراد اإلسالم أن 
يخلق إنساناً فاعاًل يف كل أوقاته، حتى يف 
اللحظات هائلة الخطب، َبْيد أنه ال مُيكن 
أن يكــون كذلك لــو مل يكن ُمهيَّــأً لهذه 
اللحظات، وذلك بإحساسه العميق وبعيد 

األثر واملدى باملستقبل.

أكاديمة األمن اإللكتروني المتقدم
المستقبل يبدأ اآلن )2(

اإلحساس بالمستقبل
ُخطــوة رائــدة قطعتها الهيئــة العامة 
للتخصيــص والرشاكة، بعدمــا وقَّعت 
اتفاقية مــرشوع توازن ألكادميية األمن 
اإللكرتوين املتقدم، مع مجموعة تاليس 
الفرنسية؛ والتي تعد أول رصح تدريبي 
متخصص يف تدريــب وتأهيل الكوادر 
الوطنية مبهــارات احرتافية عالية، وفق 
املعاير املهنية املعرتف بها عىل مستوى 

مؤسسات التدريب العاملية ومنظات 
االعتاد يف مجال األمن اإللكرتوين.

األكادميية الجديدة تأيِت يف وقٍت تتزايد 
لة  فيــه الحاجة لبناء كوادر وطنية ُمؤهَّ
عىل ُمواجهة التحديات التقنية ومسائل 
ة مــع تنامي  األمــن اإللكــرتوين، خاصَّ
ُمختلف  عــىل  الســيربانية  الهجــات 
املؤسســات واألفراد حول العامل. ومن 

شــأن األكادميية أيًضا أن َتْدَعم التحول 
الرقمي اآلمن يف املؤسســات الحكومية 
والخاصة؛ من خــالل رفدها باملهارات 
والخــربات التخصصية الالزمة للتصدي 
إلكرتونيــة  أو قرصنــة  ألي هجــات 
ومواجهة أي تحديــات أمنية يف مجال 
نظــم املعلومــات والحد مــن مخاطر 

التهديدات اإللكرتونية.

... إنَّ الجهوَد املتواصلة إلنشــاء 
املؤسسات التعليمية والتدريبية 
ــد مدى الحــرص الحكومي  تؤكِّ
برامــج  أفضــل  توفــر  عــىل 
التدريــب والتأهيــل للكــوادر 

الوطنية يف مختلف 
ت  لتخصصــــــــا ا

والقطاعات.

رؤية

د. صالح الفهدي

https://www.facebook.com/
SalehAlfahdi

ثني رجٌل عجوز، طاعٌن يف الســن، قبل 19 عاما،  حدَّ
عن موقف َحَصل بينه وبن الشيخ بريك بن حمود 
الغافــري أول واٍل لظفار يف عهد جاللة الســلطان، 
وقــال: حرضت إىل مكتب الــوايل يف مجمع الدوائر 
الحكوميــة، القريب من قرص الحصن، وكان الوقت 
فجــراً، فوجدُت الحارَس أمامي واقفاً كالطود، وقال 
يل: “شــيخ فالن... أشــوفك غبشت )بكرت(”، قلت 
له: “الحاجة أقلقْت منامي، ومل أصدق طلوع الفجر 
حتى أحرض للوايل بريك، عىس أْن أجد عنده شــفاًء 
ملــا أملَّ يب”، فقال الحــارس: “ال مُيكنك الدخول اآلن 
حتى يحرض املوظفــون”، فُقلنا: “ال بأس من رشب 
الشــاي معك”، فقال: “ابرش”، ونادى عىل صديقه 
الراقد عىل الرسير الحديدي قائاًل: “رتب شاي ملنب 
للشــيخ بن ....”، فقام ُمتثاقال ومتســائال: “... ومن 
هــو هذا اليل جاي من آخر الليــل؟”، ومع ذلك مل 
ينتظر اإلجابة، بل أوقد الشــولة القريبة منه، وبعد 
عدة لكات لقاعدة الشــولة، وهو ممسٌك بها بن 
قدميــه، أصــدرْت هديرها الذي ينمُّ عــن الغليان، 
وعقب دقائق فاحْت رائحة الشــاي امللنب، بعد أن 
فاَض عىل املوقد وأطفأ النــار، ليحتي الثالثة تلك 
الخلطــة العجيبة، فهــي تحوي الشــاي والحليب 
والهيل، وأشــياء أخرى ال ُيتقنهــا إال حراس الباب، 

وطباخو الوايل.
وما هي إال نصف الســاعة، حتى أقبل الجيب آمن 
بــن حقول النخيل.. إنه الــوايل بريك.. ففي العادة 
هــو أول الواصلــن، انتفَض الحارســان، وقاما بعد 
ارتدائها للخناجر واملحــزم، ووقفا مًعا أمام الباب 
حاملْن بنادق الكند، وأنا خلفها، وما هي إال بضع 

دقائق حتى وصل الشــيخ بريك ُمبتســًا، وســلم 
عليهــا، وكان بجــواره أحد املرافقن العســكرين 
با به،  ا عليه الســالم، ورحَّ وبندقيتــه إىل جانبه، فردَّ
فقــال الوايل: “مــن ضيفكا اليــوم؟”، قالوا: “طال 
ل،  عمرك، الشــيخ بن ....”، فنــاداه، وقال له: “تفضَّ
ننتظــرك يف املكتب، ال تتأخر، معنــا زيارة ميدانية 
لجبهــات القتال”، واندفعــْت الســيارة إىل داخل 
مجمــع الدوائــر الحكوميــة بظفار، فقام الشــيخ 
وزحزح خنجره ليستوي عىل خارصته الُيمنى، وأخذ 

عصاه ُمقتفيا أثر الوايل.
ي ملكتب الوايل،  يقول الرجــل: دخلُت املمَر املــؤدِّ
فوجدت املراِفق العســكري جالســاً يف الرواق عىل 
كريس خشــبي، وســالحه بن يديه، فســلمُت، ثم 
قلت له: “أريد مقابلة الوايل”، فابتســم وقال: “وال 
يهمــك، انتظر فالــوايل يف غرفة االتصال الالســلي 
ُيجري بعض االتصاالت الرضورية، وسيعود”، قلت: 
“ال بأس، ســأنتظر”، وجلسُت إىل جوار هذا املرافق 
الصــارم الذي ال ينطق إال عندما ُيســأل، وال يجيب 
إال بكلات معدودة، فجلسنا صامتْن، ال نستمع إال 
ألصوات أنفاســنا، وقرع العىص التي أحملها عندما 
أحركها مبنتهى الحذر، لي ال أُحِدث جلبة يف املكان. 
ظل االمر كذلك، وفجأة اندفع إلينا عدٌد من الزوار 
الرسمين بشكل فجايئ، فكان املرافق يقف ويعطي 
التحيــة العســكرية، وأنا معه أقــف وأجلس لكل 
داخل وخــارج، حتى وقت الضحــى، وهنا وجدُت 
نفــي ُمنهــكا؛ فال نــوم يف الليلــة الفائتــة، واآلن 
أقوم مبهــات بدنية تفوق قدرايت وســني، التفُت 
للمرافــق، وُقلت له: “متي ســيقابلني الوايل”، قال 

بحزم: “عندما يفرغ من ضيوفه الرســمين”، وعىل 
الفور خــرج الوايل من بــاب مكتبه وكأنــه ُمغادر 
برفقة وفد عسكري وبعض الرجال املدنين، عرفت 
منهم الشيخ عيىس بن أحمد املعشني، وهنا ناديته 
بأننــي انتظرك مــن الصباح هنا، فقــال يل: “تعال 
معنــا”، فتبعتهم وال أدري إىل أيــن نحن ذاهبون، 
ة للوفد، وبرفقتي  وركبت يف الســيارة الثالثة املعــدَّ
رجــل إنجليــزي وآخر ُعاين مــن الباطنة، وال أحد 
منهم يــكاد ينطق ببنت شــفة، فقلت يف نفي ال 
بــد أنني تورَّطت، فُرمبا الــوايل مل يعلم من أنا، وما 
هي حاجتي، وما هو شــأين بهذا الوفد الذاهب إىل 

جبهات القتال؟
مررنا عرب حقول أشــجار النارجيــل، والغبار يتطاير 
مــن خلف الســيارات التــي متخر عبــاب الطريق 
الرتايب، وعــىل الطريق وقفت ســيارة الوايل بريك، 
ل منها لي يتحدث لسيدة تحمل  وهي الثانية، فرتجَّ
ى محليًّا “فدات”،  ابنها الرضيع يف مهد جبيل ُيســمَّ
وظاهر عليها عالمات اإلعياء والتعب، ومعها شاتن 
هزيلتن، مل أســمع الحديث، ولكن الوايل طلب من 
مرافقيه إحضــار مبلغ من املال ليمنحه للســيدة، 
فعلمــُت أن الرجل الذي يجلس جنبي هو صاحب 
املال؛ ألنه دفع عدًدا من الرياالت ليد الحارس الذي 
أخذها للوايل وســلمها للسيدة، وطلب من سياراتنا 
-وهي األخــرة- توصيلها إىل املستشــفى، وعلمُت 
الحقــا أنَّ الرجــل اإلنجليــزي هو طبيــب ميداين، 
لة بالســيدة وابنها والشاتن  رجعت ســياراتنا ُمحمَّ
إىل عيــادة صغرة تقع بجانــب الحصن، وهنا كان 
عيلَّ االنتظار بالخارج مع صاحب املالية والشــاتن، 

التي كلفتني الســيدة برعايتها حتى تعود، فزادت 
ورطتي، فبداًل قضاء حاجتي أصبحت أرعى شــاتن 
هزيلتن عند باب عيــادة الحصن، رجع اإلنجليزي 
برسعــة وقال: “هيــا نركــب لنلحــق بالجاعة”، 
فصحُت يف وجهه: “وأين السيدة؟”، قال إنها تتعالج 
يف الداخل، فقلت له: “والشاتان، ماذا نفعل بها؟”، 
قال: “ســلمهم ألحد، فال مُيكننــا التأخر عن موكب 
الــوايل”، طلبــت منها دقائق ألتــرصَّف، فأدخلُت 
الشــاتن للعيــادة حتى ســلمتها الســيدة، وعند 

عوديت وجدت الجيب قد غادر املكان!!
يقــول الرجل قفلت عائدا، أجــرُّ أذيال الخيبة عىل 
هــا إىل عوقد، بعد أن خرست  الطريق الرتايب، ُمتوجِّ
مقابلة الوايل الذي كان مشــغواًل ذلك النهار، ورغم 
غضبي، كنــت أعُذر الرجل؛ فرمبا مــا هم ذاهبون 
إليــه أهم مــا يعرتينــي، ولكن كيــف يصحبني؟ 
وهــل هو أخطأ، أم يقصد؟ وملــاذا تركني رفاقي يف 
الســيارة رغم أنَّني مل أتأخــر عليها؟ كلُّ هذه تلك 
التساؤالت تزاحمت يف مخيلتي، وفجأة، وأنا كذلك، 
ســمعت صفر ســيارة مــن خلفي، وقفــت جانباً 
ألفســح الطريق، فتهادت املرسيدس الخرضاء، حتى 
باتت إىل جانبي، ففتح الســلطان النافذة، وقال يل: 
ق عينياي، فركبت وأغلقت  “اركب”، ومل أكد أصــدِّ
البــاب، صافحنــي، ثم ســألني عن نفــي وحايل، 
فأخربته والســيارة واقفة وبعــض الناس يصطفون 
إىل الجوار لتحيته، وبعدها أخربته مبا جرى يل ذلك 
الصباح، فضحك -حفظه الله- عندما َسِمع عن أمر 
السيدة والشاتن اللتن كانتا السبب يف حرماين من 

مرافقة الوايل، ومنحاين مقابلة السلطان.

علي بن سالم كفيتان

كيف يحُكــم الضعيف؟! أبحــرت يف الكثر من 
الكتب، والبعض منها روايات سياســية وفكرية 
ُتاَلِمس الحياة بشــكل مبارش؛ من خالل التصوير 
ي،  البالغي اللغوي الذي ُيقدمــه الكاتب للمتلقِّ
ــن واآلخر ُمبــارش وال يقــل فحواه  بعضــه مبطَّ
حقيقة عــن كتب الفكر والثقافــة وحتى كتب 
السياســة واالقتصــاد. إن سالســة تعبــر بعض 
الُكتاب ممن ميارسون األسلوب املبارش والكنايات 
الخفيفة يحمل بن طيــات حواراتهم الكثر من 
ُعمق الواقع الذي يصعب عىل البعض املجاهرة 
بــه خوفا من ســوء الفهم؛ فالكاتــب له التعبر 
واملتلقي عليه التفســر، وهنــا تكمن العقدة يف 

“ماهية التفسر وجموح الخيال”. 
“ليس ألنها األنســب للحكم، لكنها األســهل يف 
السيطرة، وهوسها بالبقاء عىل العرش الحجري... 
ســيجعلها منصاعة لحلفنا الــذي ميكنه اإلطاحة 
بها يف أي وقت؛ من خاللها سنحكم ونقرر مصر 

املالك األخرى..” أسامة املسلم - مع ترصيف.
هكذا يرســم لنا الكاتب أســامة املســلم ثقافة 
توكيل الســلطة بكل سالســة، ثقافة مل نحط بها 
علــا يف املــدارس وال الجامعــات، لكنهــا واقع 
ال ُينكــر. إذا نظــرت للعمق، نجد أنها سياســة 
انُتهجــت من ضعــاف القــوم ليســتطيعوا أن 
ن هو  يحكموا من خلف الستار؛ أي يبحثون عمَّ

يف هــوس أو حالة من ضعــف النفس واإلرصار 
املضلــل، املتجرِّد مــن أية مبادئ، ليتــم إغواؤه 
بالسلطة برشط االنصياع لكل مطلب كيفا كان، 
وخلع دثار املبادئ واألخــالق، ناهيك عن ضمر 

الضمر )جرائم األيادي البيضاء(.
السلطة ليســت قوة بل حكمة ودراية، ومل تكن 
يوما مصدرا للرضر أو تخوياًل للنهب أو االنتهاك؛ 
لذلــك نجد أن خلق نظــام الحصانة أمر غريب 
بعض اليشء وبعيد عن ماهية وثقافة الســلطة، 
يف األســاس أن مفهوم الســلطة يرتبع عىل عرش 
الســالم وليــس التحكم؛ فــال أحد ميكنــه فعليًّا 
التحكــم بيشء مها بلغ من مكانة اجتاعية أو 
سياســية؛ فالقدر له حضور ودور أيضا، رغم كل 
يشء، والوســائل املتبعــة أو الطرق يف الغالب ال 
تأيت بنفس النتيجة التي ُخطط لها، وأن تصادف 

تطاُبق أجزاء بعضها.
“بعض األشــخاص عاجزون عــن اتخاذ القرارات 
الصائبــة، ويســعون دامئــا لتحميــل اآلخريــن 

املسؤولية” - باولو كويلو.
إذن ما هي السلطة الحقيقية؟ مل يستطع أحد إىل 
اآلن َوَضع تعريًفا شــاماًل لها أو تعبرًا متقًنا؛ بيد 
أنها ليست ُمرادفة للقيادة بكل تأكيد وإن كانت 
مالزمــة لإلدارة؛ فإذا نظرنــا إىل العمل الجاعي 
يف فريــق متكامل ال نجد للســلطة أثــرا عمليا؛ 

فهــي فقط عىل األوراق من أجل إنهاء معامالت 
إداريــة شــكلية كالتقارير. بيد أنَّهــا واضحة يف 
املؤسسات والرشكات النظامية التي تعتمد عىل 
الفردية يف صناعة القرار، وحسب الدراسات تعد 
ثقافة الســلطة ركيزة من ركائز استدامة العمل 
ومنوه يف جميع املنشآت واملؤسسات والرشكات، 
واملنهج الســلطوي املتبع لتلــك الجهات هو ما 
يقرر ويحكم نســب العوائد واالستثار وازدهار 
األرباح. إذن؛ فالسلطة سالح ذو حدين قد ُيقيم 
األمور أو ُيدمرهــا، ليقودنا ذلك إىل أهمية فهم 
آلية توزيع األدوار وأيديولوجية تنصيب السلطة 

والكيمياء بن البرش.
الهيمنــة  نزعــة  تخلــق  الهرميــة  اإلدارة  إنَّ 
والســيطرة؛ فتتشــكل الســلطة غــر الصحية 
والضارة بــاألداء ومخرجات العمل. ويف املقابل، 
إذا نظرنــا إىل اإلدارة األفقية فهي تقوض وتقّوم 
السلطة من خالل إعادة هندسة طريقة وعملية 
تفويض املهام وتوزيع املســؤولية )السلطة( بن 
القــادة أو املديرين، وهــذا ينعكس عىل آليات 
نظــم إمتــام العمــل. ويف املقابل، يقــل الرتكيز 
عىل الوظائف الهيكليــة الضيقة، مبعنى تنظيم 
وإرشاك املنظومة اإلدارية عىل هيئة فرق عمل 
)خليــة عمل/مهــام( يف وحدة تخطيــط وأداء 
وعرض ورأي. واألمــر مهم هو ليس بكم الِفرق 

)عــدد األعضــاء( بــل بتكاملها، لنعــزِّز أهمية 
تفويض سلطة الفرق التي يجب أن تكون مهيأة 
بعنايــة وحكمة؛ وذلــك بدعم الكفــاءة ومنح 

الوسائل وتحديد مؤرشات اإلنجاز.
املوظف املناســب يف الوظيفة املناسبة.. نظرية 
لطاملا أنكرتها ومل أقتنع بها يوما، رمبا ألنني أؤمن 
بالعمل الجاعي أي الشخص املناسب يف الفريق 
املناســب، األشــباه تتالقى؛ مبعنى الرباعة تكمن 
يف قدرة تشــكيل فرق عمل متكاملة متاســكة 
تتحاور وُتنتــج كيمياء تلقــايئ، ألنه ميكن جمع 
أنفس وقلــوب مل يجمعها الله لحكمة هي أبلغ 

من رأينا ورغبتنا.
---------------

رسالة:
كثرا ما بحثــت يف فكر ُمتعطيش الســلطة عن 
مصدر هوســهم، واســتاتة البعــض -قد يصل 
للفســاد واالنحراف والجرائم- من أجل الحصول 
عليهــا؛ ألجد أن معظمهم -إن مل يكن جميعهم- 
تنازلوا عن الكثر واملهم والغايل والثمن فقط من 
أجل “فرض رأيهم”. ذاك هو الِكرب وداء العظمة 
واالعتقاد بالعلوية عىل اآلخرين، يف جهل تام بأنَّ 
الحكيم والعامل الحقيقي لن يســعى لفرض رأيه 
أو حتى إىل سلطة زائلة، بل يدرك أن التوازن بن 

حسنة الدنيا وحسنة اآلخرة هو الرأي الصائب.

فاطمة الحارثي

alikafetan@gmail.com

ثقافة السلطة

مقابلة والي ظفار



عربي - الرؤية

أَْجــَرى “صحــار الــدويل”، مؤخرًا، 
السحوبات الشــهرية ضمن برنامج 
حساب الجوائز 2019، بجائزة تبلغ 
ريال  اإلجامليــة 100000  قيمتهــا 
عامين؛ وذلك يف إطار رؤيته املتمثلة 
يف “مســاعدة الناس عــى الفوز”، 
والتزامه بتشــجيع ثقافة التوفري يف 

السلطنة.
الشــهرية  الســحوبات  وأُجِريــت 
تحــت شــعار “#هذا_هو_الفوز” 
يف احتفالية مميــزة يف والية عربي، 
تحت رعاية الشــيخ عيل بن محمد 
البوســعيدي نائب وايل عربي، ليتم 
اإلعالن عن أســامء أربعــة فائزين 
مــن فئة الحســابات العامة وإدارة 

الــروات، وقــد بدأ الحفــل بكلمة 
الهديفي  الفاضــل خليــل  ألقاهــا 
مدير عام التجزئة املرصفية بصحار 

الدويل.
الســحوبات  إجراء  وتضمن حفــل 
عــدًدا مــن الفعاليــات الرتفيهيــة 
ووفقرة  الشــعرية  الفقرة  نت  تضمَّ
ذلك  وأعقــَب  الشــعبية.  الفنــون 
اإلعالن عن الســحوبات الشــهرية، 
وإعالن الفائزين االثنني املحظوظني 
مــن الفئــة العامة؛ وهم: يوســف 
العدوي مــن فــرع إدارة الروات، 
وداوود عيل من فرع إدارة الروات، 
أما يف فئة إدارة الــروات، فقد فاز 
)ن.م( من الفرع الرئييس، و)م.أ( من 
فئة إدارة الــروات. وعِقب اإلعالن 
عن أســامء الفائزين يف السحوبات 

إجراء  تم  الشــهرية، 
للحضور،  ســحوبات 
ليقوم بعد ذلك خليل 
بتقديــم  الهديفــي 
هدية تذكارية لراعي 

الحفل.
الهديفي: تأيت  وقــال 
ســحوباتنا الشــهرية 

ضمن برنامج حساب الجوائز 2019 
مبثابة فــرص ســانحة لتوفري املزيد 
من فــرص الفــوز لزبائننــا الكرام، 
تطوير حياتهم؛  ومســاعدتهم عى 
تحقيــق  يف  بــدوره  يســهم  مــام 
االزدهار والتقدم للبالد بشكل عام. 
ليــس ذلك فحســب، بــل إنَّ هذه 
السحوبات تعد مبثابة فرصة مثالية 

لنــا للتواصل عن كثب مــع زبائننا 
الكرام؛ األمر الــذي ُيكننا من فهم 
تطلعاتهم ومتطلباتهم، مام يســهم 
عى املدى البعيــد يف تقديم حلول 
وخدمــات مرصفيــة تتناســب مع 

احتياجاتهم املتغرية باستمرار”.
الســحوبات  للدخول يف  ــل  وللتأهُّ
الشــهرية، يتوجــب عــى الزبائن 

االحتفاظ مبتوســط رصيد شهري ال 
يقل عــن 100 ريال عــامين، أما يف 
فئــة إدارة الــروات، فيتوجب عى 
الزبائــن االحتفاظ مبتوســط رصيد 
شــهري قدره 40000 ريال عامين أو 
أكر، ويســتطيع الزبائــن مضاعفة 
فرص فوزهم من خالل إدخار املزيد 

يف حساباتهم لدى صحار الدويل.
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»صحار الدولي« يعلن أسماء الفائزين بـ100000 ريال في السحوبات الشهرية
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مسقط - الرؤية

حققت رشكة مســقط لتوزيع الكهرباء - 
إحدى رشكات مجموعة منــاء- تراجعاً يف 
مؤرش معدالت تكــرار انقطاع التيار لكل 
مشــرك ومؤرش متوسط تكرار انقطاعات 
الشبكة الكهربائية بنسبة 15% و27% عىل 

التوايل خالل العام املايض.
ويعــد هــذان املــؤرشان مــن املؤرشات 
العامليــة يف قيــاس أداء وكفاءة الشــبكة 
الكهربائية وجودتها يف ضامن اســتمرارية 
الكهرباء للمشركني. وجاءت هذه النتائج 
اإليجابية نتيجة جاهزية الكادر البرشي يف 
إدارة األنظمــة والربامج إضافة إىل تدعيم 
الرشكة لشــبكتها الكهربائيــة يف محافظة 
مســقط اســتعداداً لفرة الصيف حسب 
برنامج اســتثامري بأكرث من تسعة ماليني 
ريال عامين  تضمن إنشاء وتكبري عدد من 
املحطات الرئيسية التي دشنت تباعا منذ 

أغسطس 2018. 

ومــن أبرز املشــاريع املنفــذة: محطتان 
رئيســيتان بســعة 3x20  ميجــا فولــت 
أمبــري ببورش والرســيل، وتكبــري محطتي 
املعبيلة الشــعبية والخويــر الجنوبية من 
 20x3  20  ميجــا فولــت أمبــري إىلx2
ميجا فولت أمبري. ومرشوع إنشــاء محطة 
العرميي بوليفارد بسعة 3x20 ميجا فولت 
أمبري. ومرشوع تكبــري محطتي مرتفعات 
العامــرات وبريد عامن مــن 2x20  ميجا 
فولــت أمبري إىل  3x20 ميجا فولت أمبري. 
ومرشوع تكبري محطة غال من 2x20  ميجا 
فولــت أمبري إىل  3x20 ميجا فولت أمبري. 
ومرشوع تكبري محطة العوايب بوالية بورش 
 3x20  3  ميجــا فولت أمبــري إىلx6 مــن

ميجا فولت أمبري.
وتتــوزع هــذه املحطات عــىل مختلف 
واليات محافظة مسقط، خصوصا املناطق 
التي تشــهد منواً كبرياً من حيث التوســع 
العمراين لتغطية الطلب الزائد عىل الطاقة 

الكهربائية.

استثمارات »مسقط لتوزيع 
الكهرباء« تقلل انقطاعات التيار

شراكة بين »الطيران المدني« و»ُعمان المعرفة« لدعم المواهب
مسقط – الرؤية 

دخلت الهيئة العامة للطريان املدين 
يف رشاكــة ملــدة عــام مــع “ُعامن 
املعرفــة”، منصــة التبــادل املعريف 
الفائزة بعــدة جوائز يف الســلطنة. 
وستسهم الرشاكة يف تعزيز وتحسني 
املنصة وعملياتهــا الهادفة إىل توفري 
للجميع  حلقات وملتقيات مفتوحة 

تتعلق باملعرفة.
ومــن خالل هــذه الرشاكــة تهدف 
عــدد  زيــادة  إىل  املعرفــة  ُعــامن 
الحلقــات وامللتقيــات التــي مــن 
شــأنها تعزيز بناء املهــارات املهنية 
والشخصية يف املجتمع ورفد الكوادر 

واملواهب من مختلف القطاعات.
وقال حمد بن محمد العربي، مدير 
عام املالحة الجويــة بالهيئة العامة 
للطريان املدين: ســعدنا كثريًا بنوعية 
الحلقات التــي تنظمها منصة ُعامن 
املعرفة عىل مدى الســنوات املاضية 
من أجل خدمة املجتمع.  وســعدنا 
بدورنــا أن نكــون رافــًدا ملثل هذه 

الجهود النبيلــة يف نرش القيم العليا 
والتعليم يف البالد.

وكبداية للرشاكة، وافقت الهيئة عىل 
أن تســتضيف سلســلة من ندوات 

ُعامن املعرفة التي تسلط الضوء عىل 
مواضيــع مهمة يف املجتمــع، وتأيت 
الرشاكة تتويجاً النعقاد مجموعة من 

الندوات الناجحة منذ عام  2008.
ومــن جهته، قال خلفــان املحرزي، 
رئيس منصة ُعامن املعرفة: متفائلون 
بالنتائج اإليجابية املتوخاة من هذه 
الرشاكــة التي تقوم عىل االســتفادة 
املثالية من املرافــق الخدمية عالية 
الجودة لدى الهيئة والرؤية املعرفية 
لدى ُعــامن املعرفــة، ونؤمــن بأن 
هذه الرشاكة ســتنعكس إيجاباً عىل 
املجتمــع من خــالل نــرش املعرفة 
يف  وللمســاهمة  أســمى،  كهــدف 
مسرية السلطنة نحو املجتمع القائم 

عىل املعرفة.
ويشــار إىل أن ُعــامن املعرفة تعمل 
بشــكل وثيق مع الرشكاء والداعمني 
للكشــف عن مجموعة جديدة من 
حلقات العمل، والندوات، والدورات 
التدريبية التي توفرها بشكل مّجاين 
ملختلــف فئات املجتمــع ابتداًء من 

أكتوبر.
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توج بنك مسقط، املؤسسة املالية الرائدة 
بالسلطنة، بجائزة الرشكة األكرث قيمة بني 
املؤسس��ات والرشكات املسجلة يف سوق 
مسقط لألوراق املالية لعام 2019، وذلك 
يف الحفل السنوي الذي نظمته مجلة عامل 
االقتصاد واألعامل لتوزي��ع جوائز أفضل 
ال��رشكات الُعامني��ة أداء، تح��ت رعاي��ة 
معايل الشيخ خالد بن عمر املرهون وزير 
الخدمة املدنية. واس��تلم الشيخ وليد بن 
خميس الحش��ار، الرئيس التنفيذي لبنك 
مس��قط، الجائزة من معايل الشيخ راعي 
الحفل وذلك بحضور ع��دد من أصحاب 
املعايل والس��عادة ومجموعة من الرؤساء 
التنفيذيني وعدد من ممثيل املؤسس��ات 

والرشكات.

ويأيت تتويج بنك مسقط بالجائزة املرموقة 
بناء عىل املسح املش��رك الذي قامت به 
مجل��ة عامل االقتصاد واألع��امل الخليجية 
بادر ألس��واق املال، ووصل رأسامل البنك 
الس��وقي إىل مايق��ارب 1.2 ملي��ار ريال 
عامين حس��ب سعر س��هم البنك املسجل 
بنهاي��ة 31 ديس��مرب 2018 م��ع تحقيق 
البنك لنتائج مالية وأداء قوي خالل العام 
املايض مام جعل��ه يتصدر قامئة الرشكات 

املدرجة بسوق مسقط لألوراق املالية .
وقال الش��يخ ولي��د بن خميس الحش��ار، 
الرئيس التنفيذي لبنك مس��قط، إن تتويج 
البنك مبختلف الجوائ��ز املحلية والعاملية 
ميثل تقديرا من مختلف املؤسس��ات ومن 
املجتم��ع املايل ع��ىل ريادة بنك مس��قط 
للقطاع املرصيف العامين وعىل األداء املتميز 
الذي يقوم به يف كافة العمليات التشغيلية 

وريادته يف تقديم الخدمات والتس��هيالت 
املرصفي��ة التي تلب��ي احتياجات مختلف 
الزبائ��ن من أف��راد ومؤسس��ات، مضيفاً 
أنَّ التتويج يش��كل دافًع��ا قوياً لنا يف بنك 
مس��قط لتحقي��ق املزيد م��ن اإلنجازات 
والتقدم والنمو يف كافة العمليات املرصفية 
الت��ي س��يقوم به��ا البنك خ��الل املرحلة 
املقبل��ة، مقدماً الش��كر والتقدير للجميع 
والتس��هيالت  بالخدم��ات  ثقته��م  ع��ىل 
املرصفي��ة التي يقدمها البنك، ومش��را إىل 
أن ه��ذه اإلنجازات مل تك��ن لتتحقق لوال 
جه��ود املوظفني وتفانيه��م وإخالصهم يف 
العمل حيث يفتخر بنك مسقط بالكوادر 
البرشية التي تثب��ت جدارتها داعيا جميع 
املوظفني لالستمرار يف العطاء وبذل الجهد 
لتعزي��ز مكان��ة البنك يف كاف��ة املجاالت 

وعىل مختلف املستويات.

تقديرا لريادته في القطاع المصرفي العماني واألداء المتميز في كافة العمليات التشغيلية 

تتويج بنك مسقط بجائزة الشركة األكثر قيمة بين المؤسسات المسجلة في سوق مسقط 
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دشنت رشكة كهرباء مزون، املزود الرائد 
لتعزيز  برنامج��اً  بالس��لطنة،  للكهرب��اء 
“قيادة الس��المة” بالرشكة، وذلك بفندق 
هولي��دي إن، يف إطار حرصها عىل أهمية 
إمل��ام كاف��ة موظفيه��ا بجميع األس��س 
بالصحة  املتعلقة  واملسؤوليات  واملعارف 

والسالمة املهنية.
ويرك��ز برنام��ج “قيادة الس��المة” الذي 
ُحظ��ي بدعم اإلدارة العليا برشكة كهرباء 
م��زون ع��ىل تحقي��ق دمج املامرس��ات 
العملية ألس��س الس��المة املهنية ضمن 
بالرشك��ة.  العم��ل  ومواق��ع  مس��ارات 
وتعمل كهرباء مزون عىل تنفيذ الربنامج 
بالتعاون مع رشكة استش��ارات الس��المة 
العاملي��ة “DEKRA” املعروفة بخرباتها 
العريق��ة يف هذا املجال، والتي س��تعمل 
ع��ىل تحفيز وتثقي��ف املوظفني بكهرباء 
مزون لتعزيز مسرة التطوير طويل األمد 
من أجل التأثر اإليجايب عىل مستوى أداء 

برنامج قيادة السالمة بالرشكة.
ويعق��د الربنام��ج املتعم��ق يف مختلف 
جوانب العمل ع��ىل 3 مراحل عىل مدار 
بضعة أش��هر، ليشتمل عىل حلقات عمل 
حول “قيادة الس��المة” ودورات تدريبية 
إرش��ادية ح��ول أهمي��ة الحف��اظ عىل 
“س��المة الذهن وسالمة الجس��د “ أثناء 
أداء العمل، فض��اًل عن أن الربنامج يقدم 
أداة تشخيصية رائدة بشأن كل ما يتعلق 

بالصحة والسالمة املهنية والبيئة. 
ويس��هم الربنامج يف غرس ثقافة السالمة 
والصحة املهنية وتغير س��لوك املشاركني، 

م��ردودات  ذات  عملي��ات  باس��تخدام 
أقوى يف مجال قيادة الس��المة، وس��ينتج 
ع��ن الربنامج تطور يف مس��تويات األداء 
والس��المة مبقايي��س عاملية ل��دى رشكة 
كهرباء مزون مبا يحقق متيزاً تش��غيلياً يف 

جميع عمليات الرشكة. 
وقال س��امل بن س��عيد الكمياين، الرئيس 
التنفيذي بالوكال��ة لرشكة كهرباء مزون: 
حظيت إدارة املخاط��ر املرتبطة بالصحة 
باألولوي��ة  والبيئ��ة  املهني��ة  والس��المة 
القصوى ضمن األجن��دة العملية لرشكة 
كهرب��اء م��زون، خصوًص��ا وأنَّ )برنامج 
تعزي��ز  إىل  يه��دف  الس��المة(  قي��ادة 
الكفاءة والفاعلية لدى العاملني بالرشكة 
والس��المة  األمن  مبه��ارات  وتزويده��م 
املهني��ة الرضورية. س��عداء بأن موظفينا 
سيكتس��بون الكث��ر م��ن امله��ارات عرب 

التدريب��ي  الربنام��ج  به��ذا  مش��اركتهم 
املصمم ملساعدتهم يك يصبحوا أكرث قدرة 
ع��ىل التأث��ر اإليجايب يف مجال الس��المة 
والصح��ة واملهنية والبيئ��ة، حيث ميكن 
تطبيق القدرات التي يكتس��بها موظفونا 
خالل التدريب عىل جوانب متعددة من 
أساليب القيادة. ونشكر الخرباء يف رشكة 
DEKRA عىل تزويد القياديني بأهم قيم 

قيادة السالمة.
وبدوره قال س��ليم بن ن��ارص املحروقي 
مدير الصح��ة والس��المة والبيئة برشكة 
كهرب��اء م��زون: واثق��ون يف أن العاملني 
لدى الرشكة سيواصلون التزامهم إلنجاح 
برنام��ج قيادة الس��المة، حي��ث أظهروا 
س��عيهم الجاد إلح��داث تغي��ر إيجايب 
ومس��تدام يف هذا الشأن من جانب كافة 
العاملني كأفراد وضمن الفريق بالرشكة. 
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تشارك املدينة تكافل بالتعاون مع األكادميية العاملية 
للبحوث الرشعية يف التمويل اإلس��المي يف فعاليات 
مؤمتر ش��ورى الثامن للتدقيق الرشعي املزمع عقده 
ي��وم 6 أكتوبر بفندق جران��د ميلينيوم ملّدة يومني. 
وسيتضمن املؤمتر عقد جلسات متعّددة تربز أهّمية 
التمويل اإلس��المي يف س��لطنة ُعامن وترفع مستوى 
التوعية بجوانب متعمقة يف مجال التدقيق الرشعي.  
وقال أس��امة ال��ربواين، الرئيس التنفي��ذي للمدينة 
تكاف��ل: نفخر بأن نك��ون جزءاً من مؤمتر ش��ورى 
الثامن للتدقيق الرشعي واملساهمة يف زيادة الوعي 
يف مجال التمويل اإلس��المي، وس��يعمل املؤمتر عىل 
إرشاك الش��باب ومتكني مجتمعن��ا باملعرفة. نتطّلع 
النطالق ه��ذا املؤمت��ر ونأمل أن يحظ��ى بالنجاح.   
وتأّسست األكادميية العاملية للبحوث الرشعية يف عام 
2008م، من قبل البنك املركزي املاليزي كمؤّسس��ة 
معني��ة بالتموي��ل اإلس��المي والبح��وث الرشعية، 
وتحظى األكادميي��ة باعراف عاملي كأكادميية بحثية 
مرموقة ورائدة يف صناعة التمويل اإلسالمي وحاصلة 
ع��ىل العديد م��ن األوس��مة. ويقّدم املؤمت��ر الذي 
تنظمه رشكة شورى لالستشارات الرشعية مزيجاً من 
الجلسات النظرية وحلقات العمل الهادفة إىل تزويد 
املرّش��حني باملتطلبات الفّنية واملهارات املهنية فيام 
يتعلق باالمتثال الرشعي يف قطاع الصرفة والتمويل 

اإلس��المي العاملي. وبصفتها إح��دى رشكات التأمني 
الرائدة امللتزمة بالرشيعة اإلس��المية يف الس��لطنة، 
ُتعت��رب املدينة تكافل راعياً أساس��ياً له��ذه الفعالية. 
وسيحصل املشاركون يف املؤمتر عىل شهادات يف هذا 
الصدد، كام يحصل كل مرّش��ح مش��ارك عىل نسخة 
ورقية من كتاب “موس��وعة شورى لبحوث التدقيق 
الرشع��ي”. وس��يقّدم املح��ارضات مجموع��ة م��ن 
املتحّدثني البارزين لتس��ليط الضوء عىل طائفة من 
املواضي��ع مثل واقع التدقيق الرشعي يف الس��لطنة، 
محّددات التأمني التكافيل والتدقيق الرشعي بشأنه، 
تأكي��د الج��ودة يف التدقي��ق الرشع��ي وغرها من 

املواضيع.
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تنمي��ة مرشوعات  احتفل صن��دوق 
املستفيدين  بتخرج  الشباب )رشاكة( 
لتنمي��ة  اس��تدامة  برنام��ج  م��ن 
الذي  واملتوسطة  الصغرة  املؤسسات 
يدعم��ه بنك إت��ش إس يب يس عامن، 
وذلك بالتعاون مع مؤسس��ة الوجهة 
لالس��تدامة. ورعى الحف��ل هاين بن 
محمد الزب��ر، رئيس مجل��س إدارة 
صن��دوق تنمية مرشوعات الش��باب 
)رشاك��ة(، بحضور أن��درو يب لونج –
الرئيس التنفي��ذي لبنك إتش إس يب 
يس عامن، وممث��يل البنك وعدد من 
الجهات  م��ن  واملس��ؤولني  املوظفني 

الداعمة لريادة األعامل.
واس��تعرض ف��ارس الح��اريث أخصايئ 
الل��وايت  وش��يامء  أول  مرشوع��ات 
الرئيس التنفيذي للوجهة لالس��تدامة 
نتائ��ج الربنامج خالل الس��تة أش��هر 
املاضي��ة، كام ق��دم ن��رص الرسيري 
صاحب حضانة األيادي الصغرة وأحد 
املس��تفيدين م��ن الربنام��ج تجربته 
وس��لط الضوء عىل أه��م التطورات 

التي حصل عليها خالل الربنامج. 
ويف كلمته أثناء الحفل، قال هاين الزبر 
رئيس مجلس إدارة رشاكة إن برنامج 
اس��تدامة لتنمية املؤسسات الصغرة 
واملتوسطة أوىل مبادرات التعاون بني 
رشاكة وبنك إت��ش إس يب يس عامن، 
ونثمن الجه��ود التي يبذلها البنك يف 
دعم املؤسس��ات الصغرة واملتوسطة 
يف الربنامج والتي تقوم رشاكة بإدارته 
بالتعاون مع الوجهة لالستدامة وهي 

أحد املؤسس��ات الصغ��رة الرائدة يف 
السلطنة . ونتطلع ملزيد من مبادرات 
التعاون املثمرة بني رشاكة وبنك إتش 

إس يب يس عامن يف السنوات املقبلة
وق��ال أندرو لونج –الرئيس التنفيذي 
لبن��ك إت��ش إس يب يس ع��امن: يأيت 
الربنام��ج ضمن مبادرات االس��تثامر 
االجتامع��ي لبن��ك ات��ش اس يب يس 
عامن والتي تستهدف دعم وتشجيع 
واملتوس��طة  الصغ��رة  املؤسس��ات 

وتعزي��ز دوره��ا يف رف��د االقتص��اد 
الربنامج  ونفخر مبخرج��ات  الوطني. 
وس��عداء برؤية املؤسس��ات املختارة 
تدرج خطط االستدامة ضمن خططها 
القادمة بعد االس��تفادة من الربنامج 

التدريبي.
ويأيت الربنامج ضمن برامج االستثامر 
االجتامع��ي لبن��ك ات��ش اس يب يس 
أداء  تطوي��ر  إىل  ويه��دف  ُع��امن 
من  واملتوسطة  الصغرة  املؤسس��ات 
خالل تقييمها وإدراجها ضمن برنامج 
تدريبي يس��تمر ملدة 6 أش��هر.  وقد 
اس��تلمت رشاكة 154 طلبا للمشاركة 
يف الربنام��ج وانض��م للربنام��ج هذا 
العام  9 مؤسسات صغرة ومتوسطة 
م��ن قطاعات ومحافظ��ات مختلفة. 
وركز الربنام��ج عىل النواحي املتعلقة 
باالس��تدامة وتقييم أداء املرشوعات 
املختارة باس��تخدام أداة قياس األداء 
التي طورتها رشاك��ة والتي تركز عىل 
7 جوانب مختلف��ة كاإلدارة واملوارد 
إىل  باإلضاف��ة  والتس��ويق  البرشي��ة 
املقدمة  والج��ودة  املالية  الجوان��ب 

وأيضا لوائح القوانني واألنظمة.
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أجرى بنك ظفار السحب عىل جائزة العودة 
للمدارس ضم��ن برنامج س��حوبات التوفر. 
وتعك��س هذه الجوائز م��دى اهتامم البنك 
وإميانه بأهمية جيل الش��باب الواعد الذين 
هم مستقبل األمة. وأجري السحب يف الواحة 
مول بوالية صحار وتفاعل األطفال والجمهور 
مع فقرات الحفل املختلفة وحظي مجموعة 
م��ن زبائن بنك ظفار بفرص��ة الفوز بجوائز 
قّيمة ضم��ن برنامج س��حوبات التوفر عىل 
واليومية،  واألس��بوعية  الشهرية  السحوبات 
وحالف الحظ 10 من زبائن بنك ظفار للفوز 
بجائزة العودة للمدارس بقيمة 1,000 ريال 

لكل منهم. 
وقال حسني بن عيل اللوايت، نائب املدير العام 
– التجزئ��ة املرصفية وخدمات املؤسس��ات 
الصغ��رة واملتوس��طة بالوكال��ة: نؤمن بأن 
الش��باب هم قادة الغد. لذلك، نويل اهتامًما 

خاًص��ا له��ذه الرشيحة من املجتم��ع. ويأيت 
برنامج س��حوبات التوفر ه��ذا العام تحت 
شعار “اربح جوائز لكل مناسبة”، وال نهدف 
م��ن خالله إىل مكافأة الزبائن عىل التوفر يف 
مختلف املناسبات عىل مدار العام فحسب، 
بل نسعى كذلك إىل إظهار معتقداتنا وقيمنا 
ع��رب توفرنا ألفضل تجربة مرصفي��ة لزبائننا 

مبا يتامىش م��ع رحلتن��ا 2020 لنكون البنك 
األفضل يف الخليج يف خدمة الزبائن. 

وتضمن��ت الفعالي��ة ع��دًدا م��ن الفقرات 
الرفيهية، وأجرى البنك السحب عىل الجوائز 
اليومية، واألس��بوعية، والشهرية، حيث تبلغ 
قيم��ة الجائ��زة اليومية 1,000 ري��ال لفائز 
واحد يومًيا، والجائزة األسبوعية 1,000 ريال 
لعرشة فائزين أس��بوعًيا، والجائزة الش��هرية 
10 آالف ريال لفائز واحد شهرًيا، أما لزبائن 
الري��ادة للخدم��ات املرصفي��ة املتميزة فقد 
أجرى البنك الس��حب عىل الجائزة الشهرية 

بقيمة 25,000 ريال لفائز واحد.
وقدم حس��ني الل��وايت التهنئ��ة للفائزين يف 
س��حب جائزة العودة للمدارس والسحوبات 
ودع��ا  واليومي��ة،  واألس��بوعية  الش��هرية 
الزبائ��ن ملواصلة التوفر فقد يحالفهم الحظ 
يف الس��حوبات القادم��ة، ومنه��ا الس��حب 
الخاص بيوم امل��رأة العامنية والعيد الوطني 

وامل

»كهرباء مزون« تدشن برنامجا لتعزيز »قيادة السالمة«

»المدينة تكافل« تشارك في مؤتمر 
»شورى« للتدقيق الشرعي.. 6 أكتوبر

االحتفال بتخريج المستفيدين من برنامج 
استدامة لتنمية »الصغيرة والمتوسطة«

10 فائزين بجوائز بنك ظفار في »سحب العودة للمدارس« 

حسني اللوايت

أسامة الربواين
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مسقط - الرؤية 

ق��ال َمَع��ايل الش��يخ س��عد ب��ن محمد 
الش��ؤون  وزي��ر  الس��عدي  املرض��وف 
الرياضي��ة، إنَّ افتت��اَح مجمع الرس��تاق 
رسميًّا هو أحد ُمنجزات النهضة املباركة، 
واالهتامم السامي من لدن املقام السامي 
بقطاع��ْي الش��باب والرياض��ة، واللذين 
ق��ا العديد من اإلنج��ازات عىل كافة  حقَّ

املستويات .
وأك��د معالي��ه -خ��ال حض��وره مباراة 
الس��وبر- أنَّ وزارة الش��ؤون الرياضي��ة 
حرص��ت ع��ىل إك��امل الُبنى األساس��ية 
الرياضية كأساس مهم للنهوض باألنشطة 
أول��ْت  حي��ث  والش��بابية؛  الرياضي��ة 
رت كافة اإلمكانيات لتطويرها وفقا  وسخَّ
للمواصف��ات واملعاي��ر املطلوبة؛ لتكون 
ُمنترشة يف جميع محافظات السلطنة مبا 
يخ��دم ويلبي تطلعات الش��باب. وتابع: 
يأيت مجم��ع الرس��تاق الري��ايض إضافة 
ورصحا رياضيا مهامًّ يف الس��لطنة بشكل 
ع��ام، ومحافظة جنوب الباطنة بش��كل 
خ��اص؛ وذلك مب��ا يحتوي��ه املجمع من 
مت وفق  مرافق متعددة ومتنوع��ة ُصمِّ
أعىل املقايي��س الدولية، ومن اآلن أصبح 
ا لتقديم خدماته  املجمع الريايض جاه��زً
لاتح��ادات واللجان واألندي��ة الرياضية، 
وستس��تفد به أيضا املؤسس��ات واألفراد 

الراغبني مبامرسة النشاط الريايض والبدين.
وزاد معايل وزير الشؤون الرياضية قائا: 
نش��عر بالفخر مبا تحقق من إنجازات يف 
مجال مشاريع البنية األساسية الرياضية، 
وتع��دد مرافقه��ا وتجهيزاته��ا، وكذل��ك 
انتش��ارها لتص��ل خدماته��ا إىل جمي��ع 
واليات الس��لطنة. القاع��دة الرياضية يف 
الس��لطنة ع��ىل مختل��ف مراحلها تعترب 
متكامل��ة وتعم��ل وف��ق آلي��ات وأطر 
واضحة، وجمي��ع  العامل��ني يف األجهزة 
اإلداري��ة والفني��ة للهيئ��ات الرياضي��ة 
العاملة بالس��لطنة يبذلون جهودا كبرة 
لتطوي��ر العم��ل الري��ايض والش��بايب يف 
الس��لطنة، وصوال إىل تحقي��ق األهداف 

التي نطمح إليها جميعا.
ن مجم��ع الرس��تاق الريايض من  ويتك��وَّ
ملع��ب معش��ب بالعش��ب الطبيع��ي، 
ووفق القياسات الدولية )110 أمتار×73 
مرتا(، ويتسع االس��تاد ل�17 ألف مشجع 
مبن فيه��م كبار الش��خصيات، كام أن ما 
مييز االس��تاد تواجد 4 مداخل رئيس��ية، 
ومدخل خاص لإلعاميني، أما منصة كبار 
الش��خصيات فتتكون من صالة استقبال 
وصالة أخرى النتظار كبار الش��خصيات، 
ويوج��د يف أس��فل املنصة غ��رف لتغير 
املابس ودورات املياه والتي تتسع ألربع 
ف��رق رياضية عىل ح��دة، إضافة لوجود 
غرف للح��كام وغ��رف ملراق��ب املباراة 

وأخرى لإلس��عافات األولية، ومخترب طبي 
ومكت��ب للفريق الطبي وصال��ة انتظار 
الاعبني وغرفة لفحص املنشطات وقاعة 

للمؤمترات.
ا يف أعىل منصة كبار الشخصيات، فهناك  أمَّ
8 غرف للمعلقني و4 استديوهات وغرفتني 
للتحكم باإلنارة ونظ��ام الصوت، وكذلك 
الس��اعة اإللكرتونية، وغرفة أخرى لتقنية 
لكامرات  مخصص��ة  وغرفة  املعلوم��ات 
املراقب��ة ومصىل ومكتب خ��اص ألجهزة 
اإلعام. كام يضمُّ املجمع حوض س��باحة 
يعترب حوًضا أوملبيًّ��ا مبقاس 50 مرتا× 25 
م��رتا، كام أنَّ الح��وض بعمق مرتين وفقا 
للقياسات األوملبية ومكون من 10 حارات 
مع نظ��ام التربيد والتس��خني، كام يوجد 
مدخل خاص لكبار الشخصيات ومدخلني 
ل��ذوي اإلعاق��ة و4 مداخ��ل للجامه��ر 
العامة، ويتس��ع الحوض ل���766 مقعدا، 
مقس��مني ل�42 مقعدا لكبار الشخصيات 
و724 للجامهر، ويحتوي الطابق األريض 
من الحوض عىل صالة لياقة بدنية لاعبني 
وغ��رف تغي��ر املاب��س ودورات مي��اه 
ومخازن وغرف للحكام وغرفة لإلسعافات 
األولي��ة ومصىل ومصع��د كهرب��ايئ، أما 
الطاب��ق األول فيحت��وي ع��ىل مدرجات 
الجمهور وغرف لإلدارة وغرفة أس��توديو 
وغ��رف للمعلقني وكذل��ك دورات مياه. 
فيام تزين املجمع صالة رياضية مبقاسات 

دولية مخصصة لث��اث لعبات؛ هي: كرة 
اليد والكرة الطائرة وكرة الس��لة، وتتسع 
املدرجات ل�1051 مقعدا: 56 مقعدا لكبار 
الش��خصيات، و994 للجامه��ر، ويتكون 
الطابق األريض للصالة الرياضية من صالة 
لكب��ار الش��خصيات وغرفة لإلس��عافات 
األولية وغرف للحكام والاعبني ومكاتب 
إدارية ومخازن ودورات مياه. أما الطابق 
األول، فيحت��وي عىل املدرج��ات مبا فيها 
املنصة لكبار الش��خصيات ودورات مياه 
للعم��وم وغرف لاعب��ني وقاعة مؤمترات 
ومخازن، أما الطاب��ق الثاين فيحتوي عىل 
غرف للمعلقني الرياضيني وغرفة أستوديو 
وغرفة األمن، كام يوجد بالصالة 15 غرفة 
مخصصة لسكن الاعبني، إضافة للماحق 
األخرى واملتمثل��ة يف قاعة طعام ومصىل 
وقاع��ة ترفيه وأيض��ا قاع��ة محارضات. 
ويحت��وي املجمع عىل ملحق��ات أخرى؛ 
أوله��ا ملعب كرة الق��دم للتدريب، وهو 
عبارة عن ملعب معشب بقياسات دولية 
)110 أمتار × 73 مرتا(، مع إنارة وس��ياج 
ح��ول امللع��ب، وأيض��ا مض��امر أللعاب 
القوى وبه 8 حارات، كام يحتوي املجمع 
عىل ملع��ب للهويك معتم��د )61 مرتا × 
98 م��رتا( مع إنارة وس��ياج حول امللعب 
واملع��دات الخاصة ب��ه، ويحتوي املجمع 
أيض��ا عىل ملعبني للتنس األريض )40 مرتا 

× 40 مرتا( مع اإلنارة.

الرؤية - وليد الخفيف 

َنَفى االتحاُد الُع��امين أللعاب القوى 
أن يكون حجر ع��رة أمام طموحات 
الوطنية مزون  ءاة  الع��دَّ وتطلع��ات 
العلوي��ة، مؤكدا حرص��ه البالغ عىل 
نجاحه��ا واعتائها منص��ات التتويج؛ 
فنجاحها يعد نجاح��ا ملجلس اإلدارة 
واألجه��زة الفني��ة واإلداري��ة وُعامن 

بشكل عام.
ا عىل ما  وأكد االتح��اد -يف خطاب ردًّ
نرشت��ه “الرؤية”- أنَّ��ه ليس مختصا 
بقرار قطع املنحة )الراتب الشهري(؛ 

فهذا م��ن اختصاص لجن��ة التضامن 
االتح��اد  ودور  األوملبي��ة،  واللجن��ة 
متابعة انتظام الاعبة وتقديم تقارير 
حول ذلك فقط. نافيا علمه باالجتامع 
املش��ار إليه بني أمني ال��ر والاعبة؛ 
وأنه مل يصل للجنة املنتخبات أي علم 

أو خرب أو تقرير عنه.
وأش��ار االتحاد إىل أنَّ م��زون تأيت يف 
بع��ض األي��ام إىل ملع��ب التدريب 
“للزيارة” ومش��اهدة التدريب دون 
املش��اركة، ويف أحي��ان أخ��رى تؤدي 
املران م��ع املدربة التي أوكل االتحاد 
مهمة التدريب إليه��ا، وأنها تدربت 

مل��رات مع مس��اعدة املدربة التي ال 
تحمل أي شهادة، يف حني تجد صعوبة 
تص��ل لح��د الرف��ض يف أداء الحصة 
التدريبي��ة م��ع املدرب��ة التي تحمل 
س��رة ذاتية قوية، معززة بدراس��ات 
عملية وخربات مقدرة، مش��را إىل أنَّ 
غياب الاعبه عن التدريب يأيت دون 
إش��عار املدربة أو لجن��ة املنتخبات. 
ولف��ت االتح��اد إىل أنَّ��ه اس��تدعى 
مزون ملق��ر االتحاد؛ حي��ث خاطبها 
ع��رب دائرة املنتخب��ات، لكنها رفضت 
الحض��ور؛ األم��ر الذي يع��د مخالفا 
للوائ��ح املنظمة للعاق��ة بني االتحاد 

م��ن جهة والاعبني م��ن جهة أخرى. 
وش��دد االتحاد يف رده عىل أنَّ اختيار 
وتقييم املدربني ح��ق أصيل ملجلس 
اإلدارة ودوائ��ره املعنية، وال يس��مح 
ألح��د أيًّ��ا كان يف التدخ��ل يف ه��ذا 
الش��أن أو فرض شخص بعينه، مؤكدا 
أنَّ اختيار املدرب��ني يأيت وفق معاير 
واضح��ة تضمن للم��درب أو املدربة 
إمت��ام مهمتها بنجاح. وأش��ار إىل أنَّه 
وقف وساند مزون يف مناسبات عدة، 
وأنه أسهم يف تطوير مستواها الفني 
والرقم��ي خ��ال الس��نوات املاضية، 
وس��يميض قدم��ا يف م��د ي��د العون 

له��ا ولغرها من الاعب��ني والاعبات 
املجي��دات الحريصني ع��ىل رفع علم 
الس��لطنة يف كافة املحاف��ل الدولية. 
ولف��ت االتح��اد إىل أنَّه دع��ا مزون 
لاعت��ذار عن الترصيح��ات اإلعامية 
الت��ي أدل��ت بها؛ رغبة من��ه يف عدم 
اللج��وء لتطبيق العقوب��ة املنصوص 
عليه��ا يف امل��ادة رق��م 25 من الئحة 
املسابقات؛ وذلك حرصا من املجلس 
عىل عودتها للمنتخ��ب واالنتظام يف 
الربنام��ج التدريبي وامل��يض قدما يف 
تنفيذه، غر أن دعوته مل تلق القبول.

وأش��ار االتحاد إىل أنَّه يعتزم املشاركة 

باعبات مجيدات مل يدخروا جهدا يف 
تطوير مستواهم خال الفرتة املاضية، 
آملني تحقيق ما تصبو إليه الس��لطنة، 
وأن جه��ود الاعبات هي محل تقدير 
ر  وثناء املجلس ولجانه العاملة؛ لذا قرَّ
مش��اركة املجيديات منهم بحسب ما 
تفيض إليه القياسات يف دورة األلعاب 
الخليجي��ة املقبل��ة. وأك��د مس��ؤولو 
االتح��اد أنَّ الدفاع ع��ن ألوان الوطن 
رشف كبر يفرض عىل الجميع مواجهة 
الصع��اب والتحدي��ات، وأن التف��وق 
الري��ايض غاية ينش��دها، ولكن تحت 
راية املبادئ واللوائح املنظمة للعمل.

»مجمع الرستاق« منجز نهضوي واعد

السعدي: الُبنى األساسية الرياضية مكتملة.. 
وجاهزية المرافق تدعم مسيرة التطوير

ردا على ما نشرته »        « حول أزمة العداءة

»ألعاب القوى«: االتحاد ال يقف »عثرة« أمام طموحات مزون العلوية.. والالعبة خالفت اللوائح

شعرة معاوية!

لقد ُعرفت “ش��عرة معاوية” كمثال لوس��طية التعامل التي تكُفل االستمرارية؛ 
حيث يقول معاوية بن أيب س��فيان: “لو أن بيني وبني الناس شعرة ما انقطعت، 
كانوا إذا مدوها أرخيتها، وإذا أرخوها مددتها”، وقد اس��تحرضتني هذه املقولة 
بعد رس��الة من صديق، هو العب دويل س��ابق للكرة الطائرة، ُيعاتبني فيها عىل 
مقايل يف األس��بوع املايض “طائرة األمل”، الذي رأى فيه مدًحا مبالًغا فيه التحاد 
كرة الطائرة الُعامين، مع أنَّ االتحاد -حس��ب وجهة نظره- كثر العيوب، مستدالً 
مبجموعة من النقاط عىل ذلك؛ األمر الذي واجهته يف مقاالت أخرى عن رياضات 

مختلفة.
عموم��اً، لقد حاولت أن أصل معه يف نقايش لفكرة أننا ال مُيكن أن نغض الطرف 
عن املحاسن حتى لو مثة عيوب كثرة لدى أحدهم -سواًء عىل املستوى الشخيص 
أو املؤسيس- حيث ال كامل أو نقصان مطلقا، وصناعة األمل من األهمية مبكان؛ 
لذل��ك نحتاج جرعات بني هذا وذاك كش��عرة معاوية متام��اً، فالورد -كام يقال- 

يحتوي عىل شوك، “والحلو -أحياناً كثرة- ما بيكمل”!
وحت��ى نقف مع هذه الفكرة -أي ش��عرة معاوية- س��أتوقف مع بعض األمثلة 
الواقعي��ة يف رياضتنا؛ فقبل أيام كان قص الرشيط األنيق للموس��م الريايض عرب 
كأس الس��وبر، عاوة عىل االفتتاح الرس��مي ملجمع الرس��تاق الريايض، املنش��أة 
األح��دث يف البني��ة التحتية الرياضية بالس��لطنة، ومع أهمية ه��ذا املجمع يف 
البقع��ة الجغرافية مبحافظة جنوب الباطنة ووالية الرس��تاق العريقة بالتحديد، 
وم��ع مرافقه الخدمية املتنوعة، إال أن ش��عرة معاوي��ة تقف بني أهمية املجمع 
كبنية أساس��ية وب��ني جمود هذه البنية وع��دم خروجها من دائرة اإلنش��اءات 
التقليدي��ة اململ��ة التي عليها كل ماعبنا، دون أْن نج��د محاوالت جدية إليجاد 
الحلول الناجعة عىل مس��توى االتصاالت وتوفر البيئة الحديثة املحفزة للتغطية 
الصحفية والحضور الجامهري؛ األمر الذي أعتقد سيتكرر مع مجمع إبراء الذي 

ال يزال قيد اإلنشاء.
ويف الجانب اآلخر، تكلمنا كثراً عن دورينا، وما يفتقره إليه من عنارص كاالحرتاف 
واالس��تثامر الجيد والجذب الجامهري، والذي رمبا ميكن ربطه بش��عرة معاوية 
من املنظور اإليجايب الذي يشمل إطاق اتحاد كرة القدم لجائزة املدرج الذهبي 
الت��ي سُتس��هم يف زي��ادة القاعدة الجامهرية، وهو ما ملس��ناه مبكراً -بش��كل 
نسبي- يف الجولة األوىل، خاصة من بعض الجامهر كجمهور نادي صحار ونادي 
الرس��تاق والجامهر السيباوية املتعطش��ة، والتي أتوقع سيكون لها شأن كبر يف 
هذا املوسم، بانتظار جامهر األندية األخرى خاصة أندية الصفوة ذات البطوالت 

والتاريخ كالزعيم الظفاري وامللك الفنجاوي.
بع��د الترصيحات األخرة لنجم املنتخب الس��ابق الكابنت قاس��م س��عيد، وقبله 
حدي��ث املعلق الجميل خليل البلويش، يبدو أنَّنا عىل أعتاب مرحلة جديدة من 
النقد وكش��ف األخطاء واملامرسات غر املحمودة -إن صحت- والتي مل ُيصاحبها 
حتى اآلن أي رد فعل رسمي، وأعتقد يف خضم هذا التجاذب تقف شعرة معاوية 
ا االع��رتاف بالخطأ وتصحيحه من خال  بني أمري��ن يقودان إىل غاية واحدة؛ إمَّ
اتخاذ إجراءات حازمة، أو الرد الرصيح واالس��تفادة من ش��فافية االتحاد املعلنة 
يف الحمل��ة االنتخابية، وكا األمرين -أعتقد- يق��ود لعمليات التصحيح والتغير 

والتطوير يف األجهزة اإلدارية والفنية.
نرُج��و جميع��اً أن تكون لغة النقد هادئة ومتزنة تق��ود للبناء، وأمتنَّى أن يكون 
هناك اس��تامع جدي -من املس��ؤول عىل وجه الخصوص- ل��كل ما يطرح بعيداً 
عن “الش��خصنة”، وكم أمتنى أن نجد عند وقوع الخطأ من يعرتف به؛ ألن ذلك 
ة من ُس��نن الحياة، وهو  -حتاًم- س��يقود ألول خطوات النجاح، واالختاف ُس��نَّ

رحمة ولواله “لبارة السلع”، فلنتجاذب األفكار ولنتمسك دامئاً بشعرة معاوية.

املعتصم البوسعيدي

 

مزون تغيبت عن 

التدريبات دون إشعار

»االتحاد« غير ُمختص 

بإيقاف رواتب أو منح 

الالعبين 
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