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للرؤيــة  الرئيســية  اللجنــة  عقــدت 
امُلســتقبلية “ُعامن 2040” صباح أمس 
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الســيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير 
الرتاث والثقافة رئيس اللجنة، وبحضور 
أصحاب املعايل والسعادة أعضاء اللجنة. 
وتم خالل االجتامع استعراض التقدم يف 
سري عمل املرشوع والتحضريات للمؤمتر 
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األول مــن عام 2019، كام تم مناقشــة 
الخيــارات ذات األولوية تأكيًدا ألهمية 

انسجامها مع رؤية عامن 2040.
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مسقط - العامنية

بعث حــرة صاحب الجاللة الســلطان 
قابــوس بن ســعيد املعظم- أبقــاه الله- 
برقية تعزية ومواســاة إىل فخامة الرئيس 
دونالد ترامــب رئيس الواليــات امُلتحدة 
األمريكيــة يف ضحايا اإلعصــار “فلورنس” 
الــذي رضب الســاحل الرشقــي للواليات 
املتحدة وتسبب يف وقوع ضحايا ومصابني 

وأرضار يف املمتلكات. 
كــام بعث جاللتــه- حفظه اللــه ورعاه- 
برقيتــي تعزيــة ومواســاة مامثلتــني إىل 

فخامــة الرئيــس يش جــني بينــج رئيس 
جمهورية الصني الشعبية وفخامة الرئيس 
رودريجو دوترييت رئيس جمهورية الفلبني 
يف ضحايا اإلعصار “مانخوت” الذي رضب 
بلديهام وأسفر عن سقوط عرشات القتىل 
والجرحــى وتدمــري يف املنشــآت. وبعث 
حرة صاحب الجاللة الســلطان قابوس 
بن ســعيد املعظم- حفظه اللــه ورعاه- 
برقيــة تهنئــة إىل فخامة الرئيســة بيديا 
ديفي بهانداري رئيســة جمهورية النيبال 
االتحاديــة الدميقراطيــة مبناســبة العيد 

الوطني لبالدها.
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مو الســيد أسعد بن  تســلم صاحب السُّ
طــارق آل ســعيد نائب رئيــس الوزراء 
الــدويل  العالقــات والتعــاون  لشــؤون 
واملمثل الخاص لجاللة الســلطان دعوة 
من صاحب الســمو امللــي األمري محمد 

بن ســلامن بن عبــد العزيز آل ســعود 
ويل العهــد نائب رئيس مجلــس الوزراء 
وزير الدفاع باململكة العربية السعودية، 
تتعلــق بدعوة ســموه لحضــور الحفل 
الختامــي ملهرجان الهجن الذي ســُيقام 
مبشــيئة الله تعاىل يف مدينة الطائف يوم 

السبت 22 سبتمرب 2018.
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قال ســعادة سامل بن نارص العويف وكيل وزارة 
النفــط والغــاز إنَّ دور الــوزارة ينصب عىل 
التأكد من توفــر الكميات الالزمة من الوقود 
يف الســوق املحلية، عــرب توفري مــا يلزم من 
النفط للرشكة العامنيــة للمصايف والصناعات 
البرتوكيامويــة “أوربــك” وفق عقــود معها، 
موضحاً أن جودة الوقــود ومواصفاته تدخل 

ضمن صالحيات وزارة التجارة والصناعة.
ويف ســياق ذي صلة، أوضحت وزارة التجارة 
والصناعــة أنهــا أحالــت شــكاوى املتأثرين 

)وليس الرشكات( بوقود 95 يف بعض محطات 
التعبئة مبحافظتي شامل الباطنة والربميي، إىل 
االدعاء العام، وذلك بحسب “تنويه صحفي” 
أرســلته الوزارة إىل “الرؤيــة”. وكانت الوزارة 
أصــدرْت بياًنــا أمس األول بشــأن شــكاوى 
أصحاب املركبــات املتأثرة بوقود 95 يف بعض 
محطــات التعبئة مبحافظتي شــامل الباطنة 
والربميــي، موضحــة أنه بعد ســحب كميات 
وقــود مــن املحطات التــي صــدرت بحقها 
الشــكاوى، وإجــراء التحاليــل والفحوصات 
املخربية بالتنســيق مع الرشكات ذات العالقة 

تأكد وجود بعض الرتسبات.
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أكــد العقيد الركن مهندس عيل املقبايل قائد 
رشطة خفر الســواحل أنَّ ســواحل السلطنة 
آمنة ومل يتم تســجيل أيــة جرائم قرصنة أو 
سطو مسلح يف البحر اإلقليمي العامين سواء 

خالل هذا العام أو العام املايض.
وقال املقبايل إن رشطة خفر السواحل نفذت 
أكــر مــن 120 عملية بحــث وإنقاذ خالل 
النصف األول من العام الجاري، مشريا إىل أنَّ 
أغلب البالغات تــأيت نتيجة أعطال محركات 

الوسائط البحرية.
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كشفت “إسمنت عامن”، الرشكة الرئيسية 
األوىل يف مجال صناعة اإلسمنت يف سلطنة 
ُعامن، عن هوية جديدة لعالمتها التجارية، 
إىل جانب شــعار جديد، إلبــراز مدى قوة 
مركز وقيمــة عالمتها التجاريــة التي تعد 
مرادفــاً للجــودة والقــوة واملوثوقية.وتم 
إطــالق الهويــة الجديدة برعاية ســعادة 
قيس بــن محمد اليوســف رئيس مجلس 
إدارة غرفــة تجارة وصناعة عامن وحشــد 
كبري مــن كبــار الشــخصيات والجمهور،  

بحضــور الدكتــور عبدالله بــن عباس بن 
أحمــد رئيس مجلس إدارة رشكة إســمنت 
عامن، واملهندس سامل بن عبدالله الحجري 
الرئيس التنفيذي للرشكة، وكبار املسؤولني 

اآلخريــن بالرشكــة.  وتم تصميم الشــعار 
الجديــد بطريقة تــربز مجموعة منتجات 
الرشكــة من اإلســمنت التي تتســم بأعىل 

جودة وقوة وصالبة. 
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انطلقت فعاليات معرض “رسالة اإلسالم” 
يف مقــر منظمــة األمــم املتحــدة للرتبية 
والعلــم والثقافة “اليونســكو” بالعاصمة 
الفرنســية باريــس، وبتنظيم مــن وزارة 
األوقاف والشــؤون الدينيــة بالتعاون مع 

املندوبية الدامئة للسلطنة لدى اليونسكو 
ومجموعة أصدقاء املاسرتتشني كونج لدى 
اليونســكو، وذلك يف إطار حرص السلطنة 
عىل نرش وتعزيز ثقافة التعايش الســلمي 
والتفاهــم والوئــام بني األمــم والثقافات 

والشعوب.
وأبرزت سعادة الدكتورة السفرية سمرية بنت 

محمد موىس املوىس املندوبة الدامئة للسلطنة 
لــدى اليونســكو، جهــود الســلطنة الكبرية 
واملتنوعــة تحــت القيــادة الحكيمة لحرة 
صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد 
املعظــم- حفظه اللــه ورعاه-، ومســؤوليتها 
تجــاه نرش ثقافــة التســامح والتعــاون مع 

اليونسكو يف نرش هذه القيم.

الرؤية - نجالء عبدالعال

أكــد الدكتــور عبدالوهاب الســعدون األمني 
العــام لالتحــاد الخليجــي للبرتوكيامويــات 
والكيامويات “جيبكا” أن الســلطنة واململكة 
العربية السعودية تقودان منو قطاع األسمدة 
الكيامويــة يف منطقة الخليــج، مبعدل منو 6 
ماليــني طن مــن الطاقة اإلنتاجية لألســمدة 
بتكاليف اســتثامرية تصل إىل نحو 8 مليارات 
دوالر. وانطلــق أمس مؤمتر االتحاد الخليجي 
والكيامويــات  البرتوكيامويــة  للصناعــات 

“جيبكا” لألســمدة يف نسخته التاسعة والذي 
تســتضيفه الســلطنة يف الفرتة من 18 إىل 20 
ســبتمرب الجاري، تحت شــعار “آفاق وفرص 
جديــدة”، ورعى افتتاح املؤمتر معايل الدكتور 
فــؤاد بن جعفــر الســاجواين وزيــر الزراعة 

والروة السمكية.

جاللة السلطان يعزي رؤساء أمريكا والصين 
والفلبين.. ويهنئ رئيسة النيبال

السيد أسعد يتسلم دعوة لحضور ختام 
مهرجان الهجن بالسعودية

العوفي: »النفط« مسؤولة عن 
توفر الوقود و»التجارة« عن الجودة

سواحل السلطنة آمنة.. وال 
جرائم قرصنة خالل عامين

»إسمنت عمان« تتجدد برؤية تترجم الجودة والموثوقية

»رسالة اإلسالم« يؤصل لـ»جذور التعايش« بـ»اليونسكو«

السلطنة تقود نمو قطاع األسمدة بالخليج.. واالستثمارات 8 مليارات دوالر
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بدر بن سعود يتفقد أوجه التطوير والتحديث بقاعدة مصيرة الجوية

مصرية - الرؤية

قــام معــايل الســيد بــدر بن ســعود بن 

حــارب البوســعيدي الوزير املســؤول عن 
شــؤون الدفاع صباح أمــس بزيارة تفقدية 
لقاعــدة مصرية الجوية اطلــع خاللها عىل 

ســري العمــل بالقاعدة واســتمع إىل إيجاز 
عن أوجــه التطوير والتحديــث بالقاعدة 
ومبا يتفــق واملهام والواجبــات العملياتية 

والتدريبية التي تضطلع بها، كام قام معاليه 
بزيــارة عدد من مرافق القاعــدة، اإلدارية 
والتدريبية، والتقى عددا من ضباط وضباط 

صف وأفراد القاعدة. ورافق معايل  الســيد 
الوزير املســؤول عن شــؤون الدفاع خالل 
الزيارة اللــواء الركن طيار مطر بن عيل بن 

مطر العبيداين قائد ســالح الجو الســلطاين 
العــامين، وعدد مــن كبار الضباط بســالح 

الجو السلطاين العامين.

مجلس المناقصات يسند مشاريع تنموية وخدمية بـ35.170 مليون ريال
مسقط - العامنية

عقد مجلــس املناقصات برئاســة معايل الدكتور 
رشــيد بن الصايف بــن خميــس الحريبي رئيس 
مجلس املناقصــات أمس اجتامعه الخامس لعام 
2018، تــم خالله املوافقة عىل إســناد عدد من 
املشــاريع بقيمة بلغــت 35 مليونــاً و170 ألفا 

و977 رياالً عامنياً.
وتتمثــل أبــرز املشــاريع واألعامل التــي وافق 
املجلس عىل إســنادها خالل االجتامع يف توريد 
أدوية ولقاحات وأمصــال لوزارة الصحة وتوريد 
مواد جراحية اســتهالكية لوزارة الصحة وتوريد 
ورق الطباعة ملؤسســة ُعــامن للصحافة والنرش 
واإلعالن وتهيئة وتســوية أرضية مضامر الهجن 
مبنطقــة الهــرم بوالية بــركاء مُبحافظــة جنوب 

الباطنــة لــوزارة النقل واالتصــاالت. وتتمثل يف 
األعامل اإلضافية للخدمات االستشارية لإلرشاف 
عــىل مــرشوع ازدواجيــة طريق بــركاء – نخل 
مبحافظة جنوب الباطنة لوزارة النقل واالتصاالت 
واألعامل اإلضافية ملرشوع تصميم وإنشاء أعامل 
الحاميــات عىل طريــق قريات – صــور لوزارة 
النقــل واالتصــاالت واألعــامل اإلضافية ملرشوع 
إنشاء الطرق الداخلية يف األفالج بوالية املضيبي 
مبحافظة شامل الرشقية لوزارة النقل واالتصاالت 
واألعامل اإلضافية للخدمات االستشارية لإلرشاف 
عىل مرشوع تصميم وإنشــاء طريق سيح قطنة 
بالجبــل األخــر يف محافظة الداخليــة لوزارة 
النقــل واالتصــاالت. كام ناقــش املجلس خالل 
االجتــامع مواضيــع عــدة متعلقــة باملناقصات 

واألعامل اإلضافية املكملة للمشاريع التنموية.

الشرطة تشارك في مؤتمر عربي بتونس

دراسة التكلفة التقديرية للخطة الوطنية لألمراض غير المعدية

»حقوق اإلنسان« تناقش آليات دعم »جمعية ذوي اإلعاقة السمعية«

تونس- العامنية

تشارك السلطنة ُممثلة يف رشطة عامن السلطانية 
يف أعامل املؤمتر العريب الرابع عرش لرؤســاء أجهزة 
الحــدود واملطارات واملوانئ الــذي عقد أمس يف 
مقــر األمانة العامة ملجلس وزراء الداخلية العرب 
بالعاصمة التونسية. وميثل رشطة عامن السلطانية 
يف املؤمتر املقدم محمد بن أحمد الكثريي بجانب 

ممثلني عــن وزارات الداخلية يف الــدول العربية. 
ويناقــش املؤمتــر دور أجهــزة الحــدود واملوانئ 
يف مقاومــة الهجــرة الرسيــة وتحســني إجراءات 
حاميــة الحدود واملطارات واملوانئ فضاًل عن دور 
تكنولوجيا املعلومات والتقنيات الحديثة يف ضامن 
أمن الحدود واملطــارات واملوانئ واإلســراتيجية 
العربية ملقاومة القرصنة البحرية والسطو املسلح 

عىل السفن.
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نظمــت اللجنــة الوطنيــة لألمراض غــري املعدية 
بالتعــاون مــع منظمة الصحــة العامليــة ودائرة 
األمــراض غري املعدية بــوزارة الصحة صباح أمس 
األربعاء حلقة عمل لدراســة التكلفــة التقديرية 
للخطة الوطنية لألمراض غري املعدية، وذلك تحت 
رعاية سعادة الدكتور عيل بن طالب الهنايئ وكيل 

وزارة الصحة لشؤون التخطيط.
وشــارك يف الحلقة 60 مختصاً مــن أعضاء اللجنة 

الرئيســية لألمراض غري املعدية وفرق عمل إعداد 
الخطة التنفيذية متعددة القطاعات، باإلضافة إىل 
عدد من الجهــات الحكومية. وحارض خالل حلقة 
العمــل الدكتــور عصمت عزام خبــري من منظمة 
الصحة العاملية وعدد من أعضاء الفرق املشــاركة 
يف إعداد الخطة الوطنية. كام تم تدريب املشاركني 
عىل كيفية حســاب تكاليف األنشــطة التشغيلية 
لخطط الربامج التنفيذية. ومن املؤمل أن يتم رفع 
التكلفــة التقديرية للخطــة للجهات املختصة من 

أجل اعتامد املوارد الالزمة لتنفيذها.

مسقط - الرؤية

التقى الدكتور عبيد بن ســعيد الشقيص أمني عام 
اللجنة الُعامنية لحقوق اإلنسان بسلطان بن نارص 
العامري رئيــس مجلس إدارة الجمعيــة الُعامنية 

لذوي اإلعاقة السمعية وعدد من أعضائها.
وأوضح األمني العام أنَّ اللجنة معنية برصد وتنفيذ 
االتفاقية الدولية لحقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة 
التي أنضمت إليها الســلطنة عام 2008م، وتهدف 
إىل حامية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وتتكون 
مــن ديباجة و50 مادة، وتتعلق 10% من االتفاقية 

بتمكــني ذوي اإلعاقة مــن الوصول والحصول عىل 
املعلومات من خالل إيجاد بدائل متكنهم من ذلك.
وتم خالل اللقاء مناقشــة وســائل دعم تطبيقات 
خاصة بالهاتف النقــال تعتمد عىل االتصال املريئ 
املبارش لتســهيل الوصــول لهذه الفئة، وتســاعد 
عــىل تقليل التكلفــة املالية، وتحافــظ عىل رسية 
املعلومات، باإلضافــة إىل تطبيقات أخرى يتم من 
خاللهــا ترجمــة املعلومات إىل نصــوص مكتوبة، 
أو لغــة مســموعة أو مرئيــة مُتكــن ذوي اإلعاقة 
مــن الوصــول إىل املعلومــات الخاصــة بالقوانني 

والترشيعات، والكتب الدراسية.
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مسقط - الرؤية

اســتمرارا لحــرص الســلطنة عــى نرش 
وتعزيز ثقافة التعايش السلمي والتفاهم 
والوئــام بني األمم والثقافات والشــعوب 
انطلقت مساء أمس مبقر منظمة الرتبية 
والثقافة والعلوم )اليونســكو( بالعاصمة 
معــرض  فعاليــات  باريــس  الفرنســية 
)رســالة اإلســام( والتي تنظمهــا وزارة 
األوقاف والشــؤون الدينية بالتعاون مع 
املندوبية الدامئة للسلطنة لدى اليونسكو 
ومجموعة أصدقاء املاســرت تشــني كونج 
لدى اليونســكو ويســتمر حتى الحادي 

والعرشين من سبتمرب الجاري.
وانطلــق حفــل االفتتاح بحضــور عدد 
البارزة لدى اليونسكو  من الشــخصيات 
بحضــور ســعادة الدكتورة ســمرية بنت 
محمــد موىس املــوىس املندوبــة الدامئة 
للســلطنة لــدى اليونســكو. وعدد من 
السفراء ورؤساء املراكز الدينية والجاليات 
العربية واملهتمني واألكادمييني وعدد كبري 

من املدعوين يف املجتمع الفرنيس.
استهلت سعادة الدكتورة السفرية سمرية 
بنت محمد موىس املوىس املندوبة الدامئة 
للسلطنة لدى اليونسكو كلمتها بالرتحيب 
بالحضــور يف هــذه الفعاليــة، مشــرية 
إىل جهــود الســلطنة الكبــرية واملتنوعة 
تحت القيــادة الحكيمة لحرضة صاحب 
الجالــة الســلطان قابــوس بن ســعيد 
املعظم -حفظه الله ورعاه-، ومسؤوليتها 
تجاه نرش ثقافة التســامح والتعاون مع 
اليونســكو يف نرش هذه القيم وتأكيدها، 
شــاكرة يف نهايــة كلمتهــا الحضور عى 
مشــاركتهم يف فعاليات معرض )رســالة 
اإلســام( يف منظمة اليونســكو، وشكرت 
وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة عى 
تنظيم املعرض وجهودها يف نرش رســالة 

اإلسام يف العامل .
ثــم ألقــى محمد بــن ســعيد املعمري 
املستشــار العلمي مبكتب وزير األوقاف 
والشــؤون الدينية واملــرشف العام عى 
معرض )رســالة اإلســام( كلمة عربَّ فيها 
عــن شــكره ملنظمــة اليونســكو عــى 
احتضان فعاليات املعرض وإىل املندوبية 
الدامئــة للســلطنة لدى اليونســكو، كام 
م شــكره ملجموعة املاسرت تشني كونغ  قدَّ
يف اليونســكو ولطاقم العمل يف السلطنة 
وباريــس عى تعاونهم املثمــر والفعال. 
مؤكــداً عى أن الــرشاكات التي متت مع 
مختلــف املنظامت واملراكــز املرموقة يف 
العامل تتوسع وتكرب معها املسؤولية تجاه 
تجديد املعرض وتطوير محتوياته، مشريًا 
إىل وجود املئآت مــن الطلبات التي ترد 
بشكل مستمر إلقامة املعرض يف مختلف 
البلدان، ويف زيارته للمعرض قدم املاسرت 
تشــني كونغ )٩٢ عاما( شــكره وإعجابه 
بالتعــاون لتنظيــم هذا املعــرض، والتي 
تصــب يف مصلحة البرشيــة، مؤكدا عى 
رضورة االســتمرار فيه وإضافــة الجديد 
إليه من املنشورات التعليمية والتثقيفية 

يف موضوع التسامح والحوار.

لوحات رسالة اإلسالم 

اشتمل املعرض عى لوحات ملعرض رسالة 
اإلســام عن الحياة العامة يف عامن ومن 
الفن التشــكييل العــامين والخط العريب 
باإلضافة إىل عرض بعض التحف العامنية 
ومامح الحياة العامة يف السلطنة ماضيا 

وحارضا.
كام تم تدشــني املعرض اإللكرتوين، وذلك 
من خال أجهــزة العرض التي تشــتمل 
عــى كل محتويات املعرض من اللوحات 
واملعروضات واألفام الوثائقية بـ ١٨ لغة 
عاملية، والتــي ميكن تصفحهــا واالطاع 
عليهــا عــرب شاشــات إلكرتونيــة تعمل 

باللمس.

 فن الظالل 

مــرشوع )فــن الظــال( والــذي يقدم 
للجمهــور قيام روحيــة بالدمج بني عدد 
من الفنون، كفن الخط العريب والزخرفة 
وعامل الضــوء، إذ تشــكل يف مجموعها 
لوحــة فنية معربة، وقــدم املرشوع أربع 
لوحات مســتمدة من الدعاء والســام . 
كام اشــتمل املعرض عى )رسائل عاملية( 
وهــو حملــة إعامية عامليــة تهدف إىل 
نرش ثقافة التعايش والســام؛ والتسامح 
والوئــام؛ عرب نرش بطاقات تعرب عن هذه 

القيــم يف وســائل التواصــل االجتامعي 
واملواقع اإللكرتونية مبختلف اللغات .

ويتــم نرش هذه الرســائل عــرب بطاقات 
مطبوعــة بحجــم اليــد، مــع تعميمها 
عــى نطاق واســع يف شــبكات التواصل 
االجتامعــي واملواقع اإللكرتونية مبختلف 

اللغات والنطاقات املتاحة.
ومتثل الحملــة األوىل املصاحبة للمعرض 
عبارة: “افعل شــيئا من أجل التســامح” 
والتي تهدف إىل متكني كل شباب وفتيات 
العامل مــن ابتكار األفــكار واألطروحات 
والتجارب والجهود التي ميكن أن تســهم 
ولو بشكل بسيط يف نرش ثقافة التسامح 
وتقدميهــا  اإلنســانية،  املجتمعــات  يف 
كمبادرات فردية وجامعية ومؤسســاتية 
يكون لها إطارها العميل يف املحيط الذي 
هي فيه. وجاء اختيار هذا الشــعار إمياًنا 
بأهميــة قيمة التســامح يف ردم الهوة يف 
العاقــات املتوتــرة، وتقريــب وجهات 
النظر املختلفة، وإيجاد مساحات مشرتكة 
يف أجــواء متكن مــن الحــوار والتفاهم 
وتحقيق السام. مع مناسبة هذا الشعار 
لألفــراد يف محيط األرسة وعى مســتوى 
املجتمعــات والــدول. وتــم حتــى اآلن 
إصدار سبع بطاقات لهذه الرسائل: األوىل 
تحمل رســالة “وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفــوا” وهي جزء من آية كرمية تقرر 
ســنة التعــارف كأســاس للتعامات بني 
الشــعوب والقبائل؛ فهي ميزة إنســانية 
يف غاية األهميــة تأخذ أبعادها من كون 
االختاف والتنوع عوامل تكامل وانتظام 

ال عوامل تفرق وانتقام.
والثانية تحمل رســالة “أحــب للناس ما 
تحب لنفســك” وهي جــزء من حديث 
نبوي رشيف؛ يعمق يف النفس الشــعور 
بأهميــة األنفــس األخــرى وتقديرهــا، 
ويلفــت نظــر اإلنســان إىل أنــه ضمن 
مجموع إنساين يتأثر ببعضه البعض، فإن 
كان يود لنفسه خريا فليحب ذلك لغريه، 
ولــو فعــل كل فرد بهــذا التوجيه لقلت 
نســب التنافس غري الرشيف وما يتبعها 

من أخاق مذمومة.
والثالثة تحمل رسالة “خالق الناس بخلق 
حســن” وهــي كذلك جزء مــن حديث 
نبــوي رشيــف وتحمل مفهوما إنســانياً 
بجعل األخاق هي محور التعامات بني 
البرش، وأساسا للتعايش فيام بينهم، نظرا 

ملا متثلــه القيم واألخاق من تأثري روحي 
ونفــيس عميقني، وعــى الخصوص لدى 
أتباع الديانــات. والرابعة تحمل رســالة 
“وبالوالدين إحســانا” وهي جزء من آية 
قرآنية كرميــة تدفع اإلنســان إىل تقدير 
الوالدين واحرتامهام، وبــذل الخري لهام، 
واإلحســان إليهام بكل جميل ومعروف، 
وتــم اختيار هــذا الشــعار ضمن حملة 
قيمــة التســامح الرتباطهــا الوثيق بهذا 
الخلق. والرســالة الخامسة بعنوان : “أد 
األمانة إىل من ائتمنــك” من أجل تعزيز 
خلق األمانــة بني الناس، كقيمة مهمة يف 

التعامات اإلنسانية .

افعل شيئا من أجل التسامح 

كــام تم خــال االفتتاح إطــاق حملة :) 

 Act For ( )افعل شيئا من أجل التسامح
Tolerance # ( لجمــع أكرب عدد ممكن 
من املشاركات يف هذا اإلطار تعزيزا لنرش 
ثقافــة التعايش بــني قطاعات الشــباب 

والفتيات يف كل دول العامل .

الفنون التشكيلية والسالم 

كام شارك الفنانون العامنيون يف فعاليات 
املعــرض مبواهبهــم وإبداعاتهــم الفنية، 
حيث شــاركت كل من الخطاطة والفنانة 
والخطاطة  البلوشــية  رملــة  التشــكيلية 
العامنية عزة البلوشية يف فعاليات املعرض، 
من خال لوحــات الخط العــريب وكتابة 
أســامء ضيوف املعرض واملشاركة الفاعلة 
يف متثيــل الســلطنة وعربتــا عــن أهمية 
مشاركتهام واالســتفادة التي تحققت من 

خــال االطاع عى مناحــي الحياة الفنية 
والثقافيــة يف اليونســكو، مؤكدتــني عى 
تطلعهام إىل التعاون املستقبيل املثمر مع 
منظمة اليونسكو واملؤسسات التابعة لها. 

إصدارات عامنية 

وعــى هامــش املعرض تمَّ عــرض بعض 
بالتواصــل  املهتمــة  الُعامنيــة  الكتــب 
الحضاري وتعميق الفهم املشــرتك للقيم 
اإلنســانية. باإلضافة إىل اســتعراض عدد 
من صور املخطوطــات العامنية املتعلقة 
ببعــض املعــارف الدقيقة كعلــم الفلك 
وعلــم البحــار وعلــم الطــب وغريهــا، 
وذلك من أجل إبراز مســاهامت وجهود 
العامنيــني يف الســياق العاملــي للمعرفة 

والثقافة والعلوم.

حلقة نقاش علمية 

وعى هامش فعاليات اليونســكو عقدت 
حلقــة نقــاش علميــة بــإدارة ســعادة 
الدكتــورة ســمرية بنت محمــد املوىس 
املندوبة الدامئة للسلطنة لدى اليونسكو 
وتم فيها تقديم ثاث أوراق عمل: األوىل 
ألقاها: محمد بن سعيد املعمري بعنوان 
: )جذور التعايش يف عامن( ، أشــار فيها 
إىل مــا تتمتع به الســلطنة من مقومات 
العيش الكريــم والنهضة الحديثة بقيادة 
حرضة صاحب الجالة الســلطان قابوس 
بن سعيد املعظم -حفظه الله ورعاه- وما 
أرساه من دعائم العدل واملساواة والقيم 
اإلنســانية املشــرتكة، مشــرية إىل اإلرث 
الحضــاري العــامين واالنفتــاح التجاري 
والثقــايف والتواصــل القائم عــى تبادل 
املصالــح باإلضافة إىل منظومــة قانونية 

تحفظ الحقوق وتحقق كرامة اإلنسان.

  116 مدينة 

الجدير بالذكر أن معرض )رسالة اإلسام( 
تــم إطاقــه مــن قبــل وزارة األوقــاف 
والشــؤون الدينية عام ٢٠١٠م، وزار أكرث 
من خمس وثاثني دولــة وأكرث من مائة 
وســبع عــرشة مدينة حول العــامل حتى 
اآلن، ويحمل عنوان: )التسامح والتفاهم 
والتعايش: رسالة اإلسام يف سلطنة ُعامن( 
ويهــدف إىل نرش مظلة هــذه القيم بني 
شعوب العامل، وقد اكتسب املعرض قبوال 
متناميا يف األوساط العاملية، وتم التنسيق 
بشــأنه مع عدد من املنظــامت العاملية 
والعديد  اليونســكو،  منظمــة  وأهمهــا 
مــن املراكز الدينية املهتمــة بنرش القيم 
املعتدلــة والدعــوة إىل الســلم والعيش 

املشرتك بني الناس والثقافات واألديان.

تواصل جهود السلطنة في إجالء مفاهيم التسامح 

»معرض رسالة اإلسالم« ينشر قيم السالم في قلب 
»اليونسكو«.. والمناقشات تبرز »جذور التعايش في ُعمان«

سميرة الموسى: 

التوجيهات السامية 

تؤكد أهمية نشر ثقافة 

التسامح والتعاون

المعمري: مئات 

الطلبات إلقامة 

المعرض في مختلف 

بلدان العالم
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»القبول الموحد« ينهي مرحلة اعتماد الطلبة للمقاعد الدراسية المعروضة 

»الصحفيين« تختتم مشاركتها في 
برنامج شبكات التواصل باألردن

مناقشة مشاريع الخياطة ومطبخ األسر المنتجة بينقل

»البيئة« تناقش آليات المصادقة على »تعديل كيجالي« لبروتوكول مونتريال

تصدر عن وزارة األوقاف وتتناول قضايا دينية وفكرية معاصرة

محددات العقيدة واألخالق في اإلصدار الجديد من 
»مجلة التفاهم«.. والمقاالت تؤكد حرية المعتقد

مسقط - الرؤية

أنهى مركز القبــول املوحد مرحلة اعتامد 
الطلبة للمقاعد الدراسية املعروضة عليهم 
واســتكامل تسجيلهم مبؤسســات التعليم 
العــايل التــي قبلوا بهــا، وبحســب آخر 
مؤرشات نظام القبــول املوحد فقد عرض 
النظام 22629 مقعداً دراســياً يف الفرزين 
األول والثاين، منهــم 22021 طالبا وطالبة 
قِبلوا العرض واستكملوا إجراءات التسجيل 
يف املؤسسات التعليمية وجهات االبتعاث 
التــي ُقِبلوا بها. منهم )9743( من الذكور، 

و )12278( من اإلناث.
وقــال الدكتور حمد بن خلفــان النعامين 
مدير عــام مركز القبول املوحد:  ســيقوم 
املركــز بفتح مجال تقديم طلبات إســاءة 
ترتيب االختيار، ابتداء من اليوم الخميس 

20 ســبتمرب  وحتى 24 ســبتمرب. علاًم بأن 
هــذه الخدمة تتيح املجــال للطلبة الذين 
أســاءوا ترتيــب اختياراتهــم، ويرغبون يف 
الحصول عىل فرصة أخــرى للتنافس عىل 
برنامج يقــع أدىن يف الرتتيب من الربنامج 

املعروض عليهم، رشيطة أن يكون معدلهم 
التنافــي أعىل من آخر طالــب تم قبوله 
ويتوفر مقعد شــاغر بذلــك الربنامج. كام 
ســيتاح اعتباراً من اليوم وحتى يوم األحد 
املوافق 21 أكتوبــر 2018، التقدم بطلب 
استعادة املقاعد الدراســية للطلبة الذين 
ســحبت عنهم هذه املقاعد بســبب عدم 
اعتامد العرض، أو عدم استكامل إجراءات 
التســجيل باملؤسســة يف الفرتات املحددة 
لذلك؛ وسيتم دراسة هذه الطلبات وإعادة 
عــرض املقاعد عىل الطلبة بالتنســيق مع 
مؤسســات التعليــم العايل يف حــال توفر 
مقاعــد شــاغرة، أو عدم وجــود طلبة يف 
قوائم االنتظار لتلك الربامج، رشيطة أن ال 
يكون الطالب مقيداً بأي مؤسســة تعليم 
عــاٍل حكوميــة أو خاصة. وســيتم إعادة 
املقاعد للمتقدمني وإعالن العروض بتاريخ 

25 أكتوبــر 2018. وإذا متــت املوافقــة 
عىل طلــب االســتعادة ومل يكمل الطالب 
إجراءات التسجيل باملؤسسة التعليمية يف 
الوقت املحدد يســقط حقه يف استعادته 

مرة أخرى، وبشكل نهايئ.
ويضيف: أما بالنســبة لطلبــة الدور الثاين 
والطلبة الذين تصدر شــهاداتهم متأخرة، 
فإن املركز ســيتعامل مع طلبات التحاقهم 
مبؤسســات التعليــم العــايل فــور صدور 

نتائجهم النهائية.
ويحث املركز الطلبــة عىل رضورة االلتزام 
مبواعيد القبــول والتســجيل املعلن عنها 
مسبقاً حتى ال يفقدوا فرصتهم يف الحصول 
عىل املقعد الدرايس، ومتابعة آخر االخبار 
واملســتجدات  والنصائح املنشورة باملوقع 
الرســمية  للمركز وحســاباته  اإللكــرتوين 

مبواقع التواصل االجتامعي. 

مسقط -الرؤية

اختتمت جمعية الصحفيني العامنية مشاركتها يف 
الربنامج التدريبــي لبناء وإدارة  وتطوير املحتوى 
اإلعالمي من خالل شــبكات التواصل االجتامعي 
الذي اســتمر ملدة أربعة أيام، مبشــاركة صحفيني 
مــن عــدة دول عربيــة وذلــك مبركــز التدريب 
اإلعالمــي التابع التحــاد وكاالت األنبــاء العربية 
يف وكالة األنباء األردنية )بــرتا( مبحافظة “عاّمن” 

باململكة األردنية الهاشمية.
ومثل جمعية الصحفيني العامنية كل من عبدالله 
بن ســامل بن جمعة البطايش، عبدالله بن ســعيد 
بن حبيب الجــرداين، املختار بــن محمد الهنايئ، 
وتضمــن الربنامج التدريبي الــذي يقدمه املدرب 
ثامر إبراهيم العوايشــة خبري ومــدرب يف مواقع 
التواصــل االجتامعــي، وإدارة الحمالت اإلعالمية 
مــن صحيفــة الــرأي األردنيــة، بشــقيه العميل 
والتطبيقي، بناء الصفحات التفاعلية عىل فيسبوك 
بطريقة تتناســب مع املؤسسة اإلعالمية، وتطوير 
املحتــوى اإلعالمي الرقمي، كذلــك بناء وتصميم 
خطة إعالمية تفاعلية، من خالل تعريف املتدربني 
وتدريبهــم عىل كيفية بناء خطة إعالمية تفاعلية، 
قصرية وطويلة املدى من خالل شــبكات التواصل 
االجتامعــي، وكيفيــة بناء غرف األخبــار الخاصة 
بشــبكات التواصل االجتامعي، وأيضــاً التدريب 

عــىل تطويــر املحتــوى الرقمــي عىل شــبكات 
التواصل االجتامعي، باســتخدام صفحة البيانات، 
واالنفجرافيــك وتصميمــه مــن خــالل برنامــج 
CHART  PIC TO، وتطبيق عميل عىل تصميم 
االنفجرافيــك، وأدوات وآليات التحرير لشــبكات 
التواصل االجتامعي بالبث املبارش عىل الفيسبوك، 
والتحريــر اإللكــرتوين عــىل شــبكات التواصــل 
االجتامعــي، وإنتاج فيديو )انفوجراف( من خالل 
الهواتــف الذكية مع التطبيق العلمي، ويف الختام 
كرم الدكتور محمد صالح العمري مدير عام وكالة 
األنباء األردنية )برتاء( املشاركني.تهدف الدورة إىل 
إكســاب املشــاركني املهارات الالزمة إلدارة وبناء 
الحمالت اإلعالميــة، وتطوير املحتــوى اإلعالمي 
من خالل شبكات التواصل االجتامعي، وتعريفهم 
عــىل أحدث التقنيــات واألدوات، لبنــاء محتوى 
إعالمي تفاعيل، ولتحســني وتطوير آدائهم يف هذا 
املجــال الحيوي واملهــم. وعىل هامــش الربنامج 
التقــى الدكتور محمد صالح العمــري مدير عام 
وكالة األنباء األردنية )برتاء( املشــاركني، وتحدث 
عــن أهمية تفعيل وســائل التواصــل االجتامعي 
يف املجال اإلعالمي، ملواكبة التطورات املتســارعة 
يف هــذا املجــال التي يشــهدها العــامل، وأهمية 
الحرص عىل بناء النفس بطريقة مهنية لتستطيع 
التأثــري عىل اآلخرين، وتبــادل الخربات واملهارات 

لالستفادة منها ونقلها إىل املؤسسات.  

ينقل - نارص العربي 

عقدت لجنة التنمية االجتامعية بوالية 
ينقــل اجتامعها الثالث برئاسة الشــيخ 
سعود بن سيف بن محمد املعويل نائب 
وايل ينقــل وبحضــور أعضــاء اللجنــة 
حيث تم اســتعراض رد سعادة الدكتور 
وكيــل وزارة التنميــة االجتامعية عىل 
املحــر الســابق وكذلك تم مناقشــة 
املراحــل التــي وصــل إليهــا مرشوع 
الخياطة والتطريز ومطبخ األرس املنتجة 
والــذي يقوم بــه فريق ينقــل الخريي 
التابــع للجنــة حيث أشــارت رئيســة 

الفريق ســعاد العلويــة إىل أن الهدف 
من إنشاء هذا املرشوع هو تأهيل أرس 
الضــامن االجتامعي والدخــل املحدود 
لتكــون معتمدة عــىل نفســها وتقوم 
كذلك بتســويق منتجاتها داخل وخارج 
الوالية ســواء كانت مالبس أو وجبات، 
وقد أشــاد الحضور بــدور الفريق وما 
يقوم به من مشــاريع تصب يف مصلحة 
أفــراد املجتمــع مــن خــالل التأهيل 
والتدريب يف مختلف املجاالت وكذلك 
مــا يقوم به الفريق وما نفذه يف شــهر 
رمضان املبارك وعيدي الفطر واألضحى 

من مساعدات لألرس املحتاجة.

مسقط - الرؤية

اختتمــت وزارة البيئــة والشــؤون املناخية 
بالتعــاون مــع برنامج األمم املتحــدة للبيئة 
حلقة عمل نقاشــية للجهات الحكومية ذات 
العالقــة حول مــرشوع األنشــطة التمكينية 
بالســلطنة من أجــل املصادقة عــىل تعديل 
كيجــايل لربوتوكــول مونرتيال بشــأن املواد 

املستنفدة لطبقة األوزون.
أوراق  مــن  عــدد  اســتعراض  تــم  حيــث 
مونرتيــال  بربوتوكــول  الخاصــة  العمــل 
وتعديــل كيجايل وتم عــرض تطبيقات مواد 
الهيدروفلوروكاربونــات والتقنيــات البديلة، 
كام تم اســتعراض القطاعات املتأثرة بتعديل 
كيجــايل يف الســلطنة، والتطــرق ألهــداف 

وخطة العمــل ملرشوع األنشــطة التمكينية 
بالســلطنة من أجــل املصادقة عــىل تعديل 
ويهــدف  مونرتيــال.  لربوتوكــول  كيجــايل 
املرشوع إىل تنفيذ أنشــطة متكينية للسلطنة 

لتســهيل التصديق املبكر عىل تعديل كيجايل 
تجــاه  بالتزاماتهــا  الوفــاء  يف  ومســاعدتها 
الربوتوكــول، حيــث يختص تعديــل كيجايل 
بالخفــض التدريجــي من اســتهالك وإنتاج 

والتــي  الهيدروفلوروكاربونــات  مركبــات 
تســتخدم كثريا كبدائــل للمواد املســتنفدة 
لطبقــة األوزون إال أنهــا تعــد مــن غازات 

االحتباس الحراري.

الرؤية – محمد قنات 

َصــَدر مؤخرا العــددان 57 و58 من مجلة 
“التفاهم” الفصلية الفكرية اإلســالمية، يف 
إصداٍر واحٍد عن وزارة األوقاف والشــؤون 
ت يف طياتها العديد من  الدينية؛ حيث ضمَّ
املواضيع الدينية واإلسالمية، تحت عناوين 
متعددة تحمل مضامني يف مختلف رضوب 
املعرفة الدينية والتأصيلية لبعض مفاهيم 
اإلســالم وكتب رئيس التحرير عبد الرحمن 
الســاملي يف افتتاحيــة املجلة عــن حرية 
املعتقد ومحددات العقيدة والتعارف وقال 
إن القرآن الكريم يســتخدم أربع مفردات 
اســتنكارية هي اللهو واللعب واالســتهزاء 
والســخرية تجاه ثالث فئــات هي الكفار 
واملنافقــني وبعــض أهل الكتــاب، حيث 
ينصب االســتنكار عــىل مواقف هؤالء من 
الدعوة إىل اإلسالم ويشمل ذلك الوحدانية 
ونبــوة النبي “ ص” والقرآن الكريم واليوم 

اآلخر.
وأوضح أن هذه الفئات يجمع بينها التنكر 
لدعــوة النبــي “ ص” إذ يتظاهــر البعض 
باالســتامع والقبــول مبدئياً ثــم يلجأ إىل 
املغالطــة والتحريف لعباً ولهواً مثل املزاج 
والتشــكيك أو التساؤل عن دالئل النبوءة، 
وكيف يثبــت أن القرآن موحــى حتى إذا 
أقبل النبي واملســلمون عىل إيــراد األدلة 
والرباهني أصبح هؤالء يؤولونها ويحرفونها، 
بينام هم اليتعاملون يف الحقيقة مع مسألة 

اإلميــان بجديــة واحرتام، وبخاصــة نبوءة 
النبــي والوحــي القرآين واليــوم اآلخر، أما 
بعضهم فيتعمد مبارشة للهجوم عن طريق 
السخرية واالســتهزاء من هذه االعتقادات 
كلها، فيام كتب رضوان السيد عن منظومة 
القيم القرآنية وتأثريها يف املجتمع والدولة 
وأشــار إىل أن الدين اإلسالمي تأسس عىل 
وحدانيــة الله عز وجل يف الوجود والخلق 
واألمــر، وترتبــت عىل الوحدانية مســائل 
العبــادات والرؤية الجديدة للعامل، وموقع 
اإلنســان فيه من االستخالف إلعامر األرض 
ومسؤولية اإلنسان فيها وعليها واملنظومة 
األخالقية التي تحكم فكر املؤمن وترصفاته 
يف التعامل مــع أقرانه بني البرش يف القيام 
مبهــامت التكليف والعبادة وقد ظهر ذلك 
يف القــرآن الكريم من االقــرتان الدائم بني 

اإلميان والعمل الصالح. 
وأضاف أن اإلميان بالله يقتيض من اإلنسان 
أن يعمــل صالحــاً باختيــاره وأن ينهــض 
بالقيام مبســؤولياته وواجباته، انطالقاً من 
هــذا الفهم املتكامــل للرتابــط بني خلق 
اإلنســان وإميانــه وترصفاته وضــم العدد 
مجموعة من املواضيــع يف مجاالت دينية 
عديــدة متت كتابتها بواســطة متخصصني 
أثروا صفحــات املجلة بتناولهم املســؤول 
ملا يطرحونــه، ويتطلع القراء لتصفحه عرب 
صفات املجلة التي تبحث عن التميز وذلك 
بطرح مواضيع تجد االهتامم واملتابعة من 

قبل القراء.  

د.حمد النعامين
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صحار-الرؤية

استضافت تعليمية شامل الباطنة لجنة 
أعضاء مكتب تصنيف املدارس الخاصة 
املــدارس ملناقشــة مرشوع  بأصحــاب 
تصنيــف املــدارس الخاصــة واالطــاع 
عىل وثيقة التصنيــف وأدواته ومراحل 
املــرشوع والخطــوات اإلجرائيــة التي 
قامــت بها الوزارة إلعداد الوثيقة، وآلية 
القادمة،  تطبيق املرشوع خال املرحلة 
حيــث مــن املتوقــع أن يبــدأ التقييم 
يف بدايــة الفصل الثاين للعــام الدرايس 

2019/2018م.
وعن مجاالت التقييم قالت شيخة بنت 

ســعيد الغابشــية عضو مكتب تصنيف 
املدارس الخاصة: هناك ســبعة مجاالت 
للتقييم هي: القيادة والحوكمة، والبيئة 
املدرســية، والتعليم والتعلــم، والصحة 
والســامة واألمــن، والقيــم واملواطنة، 
املالية  والقــدرة  املجتمعية،  والرشاكــة 
للمدرســة كل مجال يحتــوي عىل عدة 
محاور ينطلق منها عدة مؤرشات يقاس 

بها املحور.
وقــال أنــور الســيايب عضــو مكتــب 
التصنيف إن املــرشوع يهدف بالدرجة 
التعليــم  بجــودة  االرتقــاء  إىل  األوىل 
باملــدارس الخاصة، وتجويــد الخدمات 
التعليمية التي تقدمها للطلبة، ورســم 

خارطــة طريــق حــول كيفيــة القيام 
بعمليــة التحســن املســتمر والتطوير 
الــذايت للوصــول إىل أعىل املســتويات 
املمكنة، وبالتــايل تصنيفها وفق معايري 
وطنية ودولية معتمدة من أجل تحقيق 
التنافس اإليجايب بــن املدارس الخاصة، 
هــذا إىل جانــب تعريف أوليــاء أمور 

الطلبة بجودة أداء املدارس الخاصة.
وحــول أهمية تصنيف املدارس الخاصة 
تقول بدريــة بنت صالح الحمراشــية: 
يعطي التصنيف صورة واضحة للمدارس 
التي تــم تصنيفها ســواء كانت مجيدة 
تستسحق اإلشادة بها أم مدرسة بحاجة 
لتدخل ودعــم فني لارتقــاء بالعملية 

التعليمية وتجويد خدماتها وفقاً ألفضل 
املامرسات العاملية وإعداد تقارير تحدد 
جوانب القوة والضعف التي تحتاج إىل 
تحســن وتحقيق التنافــس اإليجايب بن 

املدارس وفق معايري وثيقة معتمدة.
حــر اللقــاء الدكتــور عيل بــن نارص 
الحــرايص وأعضــاء اإلداريــن والفنين 
بدائرة املدارس الخاصة وماك املدارس 
الخاصــة بوالية صحار وشــناص ولوي، 
عىل أن يســتكمل اللقاء ببقية املدارس 
الخاصــة باملحافظة يوم الخميس حيث 
ســتجتمع اللجنــة مــع مــاك مدارس 
الســويق والخابورة وصحم الســتكامل 

مناقشة وثيقة التصنيف.

»تصنيف المدارس الخاصة« تناقش آليات تطبيق المشروع بمدارس شمال الباطنة

مسقط - الرؤية

تختتــم اليــوم الخميس ورشــة العمل 
التــي تنظمهــا وزارة اإلســكان تحــت 
عنوان )إجراءات الطعــن أمام املحكمة 
العليــا( والتي اســتهدفت مجموعة من 
املختصن القانونين مبديريات اإلســكان 

باملحافظات. 
تضمنت الورشة تعريف الطعن باعتباره 
الوســيلة التي يلجأ من خالها املحكوم 
ضده إىل املحكمــة األعىل بغية الوصول 
لحامية حقه املقرر قانوناً وقد عرف أيضاً 
عىل أنه قيام املحكوم ضده بإجراء قانوين 
يف فرتة زمنية محــددة للمحكمة األعىل 
درجة حتــى ال يقع املحكوم ضده تحت 
طائلــة تنفيــذه وذلك يف حالــة الطعن 
بالطرق العادية أو غــري العادية وفقاً ملا 

نصَّ عليه القانون. 
كــام تطرقت الورشــة إىل أنــواع الطعن 
الطعــن  قســمن  إىل  ينقســم  والــذي 
بالطرق العادية والتي تتمثل يف املعارضة 
واالستئناف وبالطرق غري العادية املتمثلة 
يف التامس إعادة النظر والطعن بالنقض 

واعرتاض الغري الخارج عن الخصومة.
 كــام تطرقــت إىل الحــاالت التي يجوز 
فيهــا الطعن أمام املحكمة وهي إذا كان 
الحكم املطعون فيــه مبنياً عىل مخالفة 
القانــون أو خطأ يف تطبيقه أو تأويله أو 
إذا وقــع بطان يف الحكــم أو بطان يف 

اإلجراءات أثر يف الحكم.
وحــول الهدف من إقامة هذه الورشــة 

قال رشــيد بــن محمد الوهيبــي مدير 
دائــرة تنميــة املوارد البرشيــة إن ورش 
العمل تعد من أهم الوسائل التي يعتمد 
عليها يف صقل وتنمية املهارات واكتساب 
الخــرة واملعرفــة والتي تتــم من خال 
عمليــة تبادل اآلراء والخــرات فيام بن 
املشــاركن وذلك من أجــل الوصول إىل 
نتائج فعالة تعود بالفائدة عىل الجميع.

مــن جهتــه قــال ماجــد بــن عبدالله 
الغافري مدير مســاعد الدائرة القانونية 
والــذي قدم عرضــاً مرئياً حول الورشــة 
بــأن الورشــة تســتهدف مجموعة من 
الباحثــن القانونين بالــوزارة لتدريبهم 
عــىل إجــراءات الطعن بجميــع أنواعه 
وللرتافــع أمــام جميــع أنــواع املحاكم 
ودرجاتهــا مضيفاً أن الدائــرة القانونية 
تطمــح إىل إقامــة ورش عمــل ودورات 
تدريبيــة يف مواضيــع مختلفــة كالقرار 
اإلداري والطعــن عليه والعقود مبختلف 
أنواعهــا والرتافع أمــام املحاكم األخرى 

والتحقيقات اإلدارية وما إىل ذلك بهدف 
توعيــة املوظفن باإلجــراءات القانونية 
وكيفية التعامل مع الحاالت التي تعرتض 
عملهــم اليومي مبــا يتوافــق ونصوص 

القانون املعتمدة.
وحول آراء املشاركن بالورشة، قال شهاب 
بن أحمد الشــحي رئيس قسم الشؤون 
لإلســكان  العامة  باملديريــة  القانونيــة 
مبحافظــة مســندم إن هــذه الورشــة 
تساعدنا يف التعرف عىل الطرق القانونية 
الخاصــة بالطعــن أمام املحكمــة العليا 
والتعرف عىل الســوابق القضائية لتكون 
زيــادة يف الخــرة القانونية واالســتفادة 
منهــا أمــام املحكمــة وكذلــك التعرف 
عىل أنــواع الدعاوى املختلفــة املرفوعة 
ضد الوزارة وآلية الدفــاع والرد والطرق 
واملبــادئ القانونية التــي تجعل الوزارة 
مبنأى عن الدعــاوى القضائية فضًا عن 
تبــادل الخرات بن الباحثــن القانونين 

املشاركن يف الورشة.

الربميي - سيف املعمري 

تواصــل بلديات محافظــة الرميي تنفيذ 
فعاليــات متنوعة ضمن حملــة التوعية 
بائحة تنظيم املبــاين التي تنظمها وزارة 
البلديــات اإلقليميــة ومــوارد املياه عىل 
مستوى محافظات السلطنة خال الشهر 

الجاري تحت شعار “بناء والتزام”.
حيث أقامت املديريــة العامة للبلديات 
اإلقليمية ومــوارد املياه ملحافظة الرميي 
حلقة نقاشــية حول الئحة تنظيم املباين 
مبجلس الرشيعة بوالية الرميي تم خالها 
طرح قوانن الئحة تنظيم املباين وتعريف 

بالائحــة وتعدياتهــا وأهمية  األهــايل 
االلتزام بها أثناء الرشوع يف البناء.

كام نفذت محارضة بعنوان كيف تخطط 
لبنــاء بيــت العمــر اســتهدفت الكادر 
التدريــي وطــاب مدرســة الســلطان 
قابوس بالرميي )12-10( قدمها املهندس 
ســليامن البلويش مهندس مــدين ببلدية 
الرميــي تطــرق خالها إىل ســتة محاور 
من بداية التخطيط وحتى استام املنزل، 
كــام قامــت البلديــة بتفعيل الشاشــة 
التلفزيونية مــن خال عرض فيديوهات 
توعويــة وتوزيع مطبوعــات عن الئحة 
تنظيم املباين باملديرية العامة لإلســكان 

باملحافظــة، باإلضافــة إلقامــة فعاليات 
توعويــة ترفيهيــة متنوعة مبركــز اللولو 
هاير ماركت تضمنت إسكتشــا مرسحيا 
هادفا عن أهميــة االلتزام بائحة تنظيم 
املباين ومســابقة ثقافية للمقاولن حول 
األمور الفنية يف البناء وتضمنت الفعالية 
كذلــك مشــاركة الجمهــور يف عدد من 

األسئلة التوعوية حول البناء. 
يف نفــس اإلطــار وزعت بلديتــا محضة 
والســنينة مطبوعــات وبوســرتات حول 
الئحــة تنظيــم املباين تهــدف إىل توعية 
املقاولــن والعاملــن يف مواقع البناء قيد 

اإلنشاء حول أهمية االلتزام بالقوانن.

صحار - الرؤية

اســتقبل مركــز اللغات يف جامعة صحــار، بكلية 
الرتبيــة واآلداب دفعــة جديدة مــن الطلبة غري 
الناطقن باللغــة العربية لدراســة اللغة العربية 
للعام الــدرايس 2019/2018، وقد ضمت الدفعة 
الجديــدة طابــاً من عــدة جامعات مــن الصن 
وأندونيســيا وتايوان. واجتمع الروفيســور باري 
وين رئيس جامعة صحــار بالطلبة الجدد، مبعية 
الدكتور عوين الفاعوري رئيس املركز والدكتور عيل 
الشــميل عميد كلية الرتبيــة واآلداب، مرحباً بهم 
وموضحا ســعي جامعة صحــار لتقديم مختلف 
الخدمات التي من شأنها مساعدة الطاب لقضاء 
سنة دراسية يف السلطنة، ومؤكداً يف الوقت نفسه 
عىل أهميــة اكتســاب الطلبة للثقافــة العامنية 

األصيلة واالندماج مع املجتمع املحيل. 

اليوم.. »اإلسكان« تختتم ورشة 
»الطعن أمام المحكمة العليا« 

تواصل التوعية بالئحة تنظيم المباني في البريمي

دفعة جديدة من الطلبة الدوليين بجامعة صحار 
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مسقط- أحمد الربعاين

أك��د العقيد الركن مهن��دس عيل املقبايل 
قائد رشطة خفر الس��واحل أن س��واحل 
السلطنة آمنة ومل يتم تسجيل أية جرائم 
قرصنة أو سطو مسلح يف البحر اإلقليمي 
العامين س��واء خالل هذا الع��ام أو العام 

املايض.
وُتس��خر رشطة ع��امن الس��لطانية كافة 
وف��رض  تواجده��ا  لتعزي��ز  إمكانياته��ا 
السيطرة األمنية يف البحر اإلقليمي العامين 
الذي ميتد ألكرث من ثالثة آالف كيلو مرت.

وقال املقب��ايل إن القيادة العامة للرشطة 
تويل اهتامماً كبرياً لتحقيق األمن والقضاء 
عىل الجرائم البحري��ة بالتعاون مع باقي 
األجهزة العس��كرية واألمني��ة، من خالل 
تطوي��ر رشطة خفر الس��واحل وتزويدها 
املتط��ورة  ال��زوارق  أن��واع  مبختل��ف 
املؤهل��ة  البرشي��ة  بالق��وة  وإمداده��ا 
واملع��دات والتجهيزات، وكذلك التدريب 

املس��تمر داخل وخ��ارج الدول��ة الطالع 
كوادر خفر السواحل بكل ما هو جديد يف 
هذا الجانب. وعن األرقام املسجلة خالل 
النص��ف األول من هذا العام أفاد العقيد 
الركن مهن��دس عيل املقب��ايل بأن رشطة 
خفر السواحل نفذت أكرث من 120 عملية 
بحث وإنق��اذ، حيث تأيت أغلب البالغات 
نتيجة أعطال محركات الوسائط البحرية 

وأحياناً نفاد كمية الوقود لتلك الوسائط، 
فيت��م التح��رك لعملية البح��ث عن تلك 
الوس��ائط املس��تنجدة وتقديم املساعدة 
لطاقمها عىل حس��ب نوعه��ا، كام قامت 
رشطة خفر الس��واحل بنقل 37 ش��خصاً 
س��اءت حالته��م الصحية أثن��اء عبورهم 
البحر اإلقليمي العامين وقد تم نقلهم إىل 
املستشفيات القريبة. وبلغ عدد حوادث 

التصادم البحري التي تم تس��جيلها خالل 
نفس الف��رتة 5 حوادث، يف حني بلغ عدد 

الحرائق يف السفن والقوارب 8 حرائق، 
ويف الجان��ب األمن��ي قال العقي��د الركن 
مهن��دس ع��يل املقب��ايل إن رشطة عامن 
الس��لطانية ممثلة يف قي��ادة رشطة خفر 
الس��واحل تتخذ كاف��ة التداب��ري الالزمة 
للح��د من عمليات التهريب، وقد متكنت 

خ��الل النصف األول من ه��ذا العام من 
إحباط عدد من املحاوالت لتهريب املواد 
املخدرة، واملرشوبات الكحولية، وتهريب 
الديزل. وأوض��ح العقيد قائد رشطة خفر 
الس��واحل أن عدد املتس��للني املضبوطني 
عن طريق البحر خالل النصف األول من 
هذا العام بلغ 305 متس��للني، مؤكداً عىل 
الدور البارز للمواطنني ووعيهم وتكاتفهم 

مع رجال الرشطة للتصدي لظاهرة التسلل 
من خالل مش��اركتهم الفاعل��ة يف اإلبالغ 
ع��ن القوارب املش��بوهة. وحول حوادث 
غرق األشخاص قال العقيد الركن مهندس 
قائد رشطة خفر السواحل أنه جرى حتى 
ش��هر أغس��طس من هذا العام تس��جيل 
34 حالة غرق لألش��خاص تم خاللها إنقاذ 
23 ش��خصاً، أما بالنس��بة لحوادث غرق 
الوس��ائط البحرية فقد بلغت 10 حاالت 
تم إنقاذ جميع أطقمه��ا. وتوجه العقيد 
الرك��ن مهندس عيل املقب��ايل قائد رشطة 
خفر الس��واحل بالنصح إىل مرتادي البحر 
ب��رورة االس��تامع املس��تمر إىل نرشات 
األح��وال الجوية وع��دم املجازفة بركوب 
البحر إال بعد التأكد من اس��تقرار الحالة 
الجوية، وكذلك التأكد من وسائل السالمة 
ع��ىل منت الق��ارب قبل املغ��ادرة، وعدم 
الس��باحة يف مواق��ع التي��ارات البحرية، 
كام يتوجب عىل أولي��اء األمور عدم ترك 

أطفالهم يسبحون مبفردهم.

الشرطة تعزز قوتها البحرية وتفرض السيطرة األمنية 

قائد خفر السواحل: سواحل السلطنة آمنة.. وال جرائم قرصنة أو سطو مسلح خالل عامين

العقيد عيل املقبايل

120 عملية بحث وإنقاذ 

في 6 أشهر.. و34 

حالة غرق

إبراء-الرؤية

عق��دت اللجن��ة الفرعي��ة للدفاع 
امل��دين مبحافظ��ة جن��وب الرشقية 
ن��دوة تعريفي��ة وذل��ك للتجهي��ز 
واالس��تعداد للمش��اركة يف متريني 

الشموخ2 والسيف الرسيع3.
واجب��ات  الن��دوة  تناول��ت 
الفرعي��ة  اللجن��ة  واختصاص��ات 
لضامن جاهزيته��ا، وأداء دورها يف 

التمرين عىل أكمل وجه.

 عربي-الرؤية

نظم��ت قي��ادة رشط��ة محافظة 
لجن��ة  م��ع  بالتع��اون  الظاه��رة 
السالمة املرورية بوالية ينقل ندوة 
وذلك  املروري��ة  التوعية  بعن��وان 

مببنى مكتب وايل ينقل.
رعى الندوة س��عادة الشيخ سيف 
ب��ن عبدالله املعم��ري وايل ينقل، 
وق��د ق��دم خ��الل الن��دوة عدد 
م��ن أوراق العم��ل، األوىل تعن��ى 
بتوعية الس��ائقني والطلبة وأولياء 
األم��ور، فيام تناولت الورقة الثانية 
ط��رق اإلخالء من مبن��ى املدارس 
أثن��اء  الحكومي��ة  واملؤسس��ات 

الحرائ��ق والك��وارث، أم��ا الورقة 
الثالث��ة تناول��ت ح��وادث املرور 
وتكاليف العالج قدمها طبيب من 

مستشفى ينقل.

تخل��ل الن��دوة إقامة مس��ابقات 
توعوية للطلبة والطالبات املشاركني 
يف الندوة، وعرض مرسحي هادف 

قدمته فرقة النخوة بينقل.

الربميي-الرؤية

نظم��ت قي��ادة رشط��ة محافظ��ة 
الربمي��ي، مبرسح تعليمي��ة الربميي، 
محارضة توعوية عن األمن والسالمة 
بهدف  املدرسية  الحافالت  لسائقي 

توعيته��م بأهمية االلتزام باألنظمة 
واللوائ��ح املروري��ة أثن��اء س��ياقة 
الحافالت املدرس��ية، وكيفية تأمني 

سالمة الطلبة.
حي��ث تناولت املح��ارضة مختلف 
جوانب األمن والسالمة، ومسؤولية 

س��ائق الحافلة، كام ت��مَّ التأكيد يف 
املحارضة ع��ىل رضورة عدم إغالق 
النوافذ بش��كل كامل، والتأكد من 
خل��و الحافل��ة م��ن الط��الب عند 
الوصول للمدرس��ة ويف نهاية اليوم 

الدرايس.

صاللة - الرؤية

ذكر مصدر مسؤول برشطة عامن 
الس��لطانية أن إدارة التحري��ات 
والتحقيق��ات الجنائي��ة بقي��ادة 
ألقت  رشط��ة محافظ��ة ظف��ار 

القبض ع��ىل 21 مته��اًم ارتكبوا 
جرائم رسقة ُمختلفة. 

وأض��اف املص��در أّن م��ن ب��ني 
أش��خاص من  مثاني��ة  املتهم��ني 
جنس��ية إفريقية قام��وا بالرسقة 
م��دارس.  والتخري��ب يف ع��رش 

وسبعة آخرين بتهمة الرسقة من 
وس��ائل النق��ل يف واليتي مرباط 

وصاللة. 
وبعد إحالة املتهمني إىل التحقيق 
اعرتف��وا بارتكابه��م للجرائم وتم 

إحالتهم إىل الجهات القضائية. 

مرباط - الرؤية

متكنت إدارة مكافحة املخدرات 
واملؤثرات العقلية بقيادة رشطة 
محافظ��ة ظف��ار باالش��رتاك مع 
رشط��ة خف��ر الس��واحل ومركز 
رشط��ة مرب��اط ووح��دة رشطة 
املهام الخاصة من إحباط عملية 
تهريب مواد مخ��درة حيث تم 
ضبط قارب صيد يف والية مرباط 
وع��رث بداخل��ه عىل أك��رث من 3 

آالف رزمة ملخدر القات ملفوفة 
بورق القصدير.

ويف محافظ��ة جن��وب الباطن��ة 
ألق��ت إدارة مكافحة املخدرات 
باملحافظة  العقلي��ة  واملؤث��رات 
أش��خاص  أربعة  ع��ىل  القب��ض 
بتهم��ة حي��ازة امل��واد املخدرة 
بقص��د االتج��ار به��ا وتعاطيها 
يف والي��ة املصنع��ة، حيث ضبط 
بحوزته��م ع��دد م��ن القوالب 

ملخدر الحشيش.

التعريف بتمريني الشموخ والسيف السريع بجنوب الشرقية

»قيادة الظاهرة« تنظم ندوة للتوعية المرورية بينقل

محاضرة لتوعية سائقي الحافالت المدرسية بالبريمي

مرتكبو جرائم السرقات بمحافظة ظفار في قبضة الشرطة

إحباط تهريب 3 آالف رزمة قات في مرباط

 

مسقط-الرؤية

وفق��اً للمعاي��ري الدولي��ة، قامت رشطة ع��امن الس��لطانية برتحيل 33 
متس��لالً من ثالث جنسيات آس��يوية عرب مطار مس��قط الدويل، وذلك 
تنفيذا ألحكام الس��لطات القضائية التي قضت بإخراجهم من السلطنة 

لدخولهم البالد بطريقة غري مرشوعة، حيث تم التنس��يق مع س��فارات 
بلدانهم التي ينتمون إليها عرب القنوات الرس��مية للتحقق من هوياتهم 
وإنهاء اإلجراءات املتعلق��ة برتحيلهم إىل بلدهم.  وتحرص رشطة عامن 
الس��لطانية عىل توقيف املتسللني يف مراكز اإليواء املجهزة وتقديم كافة 

سبل العيش والخدمات العالجية الالزمة لهم، حتى مغادرتهم البالد.

صحار-الرؤية

ألقت قيادة رشطة محافظة شامل الباطنة القبض عىل ستة 
وافدين بتهمة رسقة كابالت كهربائية.

وق��ال مصدر مس��ؤول برشطة عامن الس��لطانية إن إدارة 

التحري��ات والتحقيقات الجنائية بقي��ادة املحافظة قامت 
بالبح��ث والتحري عن واقعة رسقة الكابالت وقد أس��فرت 
الجه��ود وبتعاون املواطنني واملقيمني ع��ن ضبط املتهمني 
أثن��اء تواجدهم يف والي��ة صحم، وقد ع��رث بحوزتهم عىل 

الكابالت.

مسقط - الرؤية

ألقت رشطة عامن الس��لطانية خالل األسبوع املايض بالتعاون مع باقي 
الجهات العسكرية واألمنية القبض عىل 30 متسلاًل من جنسيات آسيوية 
وأفريقية، بينهم 19 متس��لاًل تم إلق��اء القبض عليهم يف محافظة ظفار، 
و7 يف مس��قط، ومتس��لل واحد يف كل من الربميي والداخلية ومس��ندم 

وشامل الرشقية.

وقامت رشطة عامن السلطانية خالل نفس األسبوع برتحيل 60 متسلاًل، 
تنفيذا ألحكام الس��لطات القضائية التي قضت بإخراجهم من السلطنة 

لدخولهم البالد بطريقة غري مرشوعة.
وتعرب رشطة عامن الس��لطانية عن ش��كرها للمواطنني واملقيمني عىل 
دورهم الكبري يف مكافحة التس��لل ومساهمتهم يف القبض عىل املخالفني 
لقانوين العم��ل واإلقامة من خالل اإلبالغ الفوري ع��ن العاملة الوافدة 

املشبوهة باالتصال عىل مركز عمليات الرشطة.

ترحيل 33 متسلاًل عبر مطار مسقط  

القبض على 6 وافدين لسرقتهم كابالت كهربائية

ضبط 30 وترحيل 60 متسلاًل األسبوع الماضي

سامئل-الرؤية

متكن قس��م التحري والتحقي��ق الجنايئ مبركز 
رشطة سامئل من القبض عىل وافد من جنسية 
آسيوية الجنسية بتهمة بيع الكحول والسجائر 
والتب��غ املمن��وع بوالية س��امئل وق��د ضبط 
بحوزته أكرث من 1200 علبة سجائر وكمية من 
التب��غ املمضوغ وأكرث م��ن 90 زجاجة وعلبة 

مرشوب كحويل.
.. وقي��ادة رشط��ة مس��ندم تضبط ش��خصني 
بتهمة تهريب وحيازة املمنوعات ويف محافظة 
مسندم ضبط رجال الرشطة مبركز الدارة وافداً 
من جنسية آسيوية بتهمة تهريب املرشوبات 
محكمة يف شاحنته. كام ألقى مركز رشطة دبا الكحولي��ة والتي ع��رث عليها مخب��أة بطريقة 

القبض عىل متهم بحوزته علب من الس��جائر 
املمنوعة. وتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 

وإحالتهم إىل الجهات القضائية.

القبض على وافد يبيع الكحول والسجائر الممنوعة بسمائل
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مسقط - الرؤية

للرؤي��ة  الرئيس��ية  اللجن��ة  عق��دت 
امُلس��تقبلية »ُع��ان 2040« صباح أمس 
اجتاعها الثامن برئاس��ة صاحب السمو 
الس��يد هيثم بن طارق آل س��عيد وزير 
الرتاث والثقافة رئي��س اللجنة، وبحضور 
أصحاب املعايل والسعادة أعضاء اللجنة. 
وتم خالل االجتاع اس��تعراض التقدم يف 
س��ري عمل املرشوع والتحضريات للمؤمتر 
الوطني للرؤية واملزم��ع إقامته يف الربع 
األول م��ن ع��ام 2019، كا تم مناقش��ة 
الخي��ارات ذات األولوي��ة تأكيدا ألهمية 

انسجامها مع رؤية عان 2040.
وشملت هذه املواضيع حسب أولوياتها 

مسار التنمية االقتصادية، وبيان اختصاص 
الحكومة والقطاع الخاص يف إدارة الشأن 

االقتصادي، وسياس��ات االستدامة املالية، 
إضاف��ة إىل البدائل املتعلقة بسياس��ات 

س��وق العم��ل، م��ع رضورة اس��تقطاب 
العالة املاهرة والكف��اءة العالية، وأطر 

الالمركزي��ة املطلوب��ة يف الس��لطنة، مع 
أهمية الرتكيز ع��ى إيجاد نظرة تكاملية 

بني املراك��ز الحرضي��ة ومعالجة الفجوة 
التنموي��ة ب��ني املحافظ��ات، واتجاهات 
الع��رض والطل��ب العاملية ع��ى الطاقة 

وتداعياتها عى السلطنة.
وتم مناقشة البدائل املتاحة للتعامل مع 
هذه املواضيع وما هي السياس��ات األكرث 
انس��جاًما مع رؤية عان 2040 والتي تم 
التوصل إليها بن��اًء عى اجتاعات لجان 
وفرق الرؤية، وكذلك النقاشات وحلقات 
العم��ل التي مت��ت مع مختل��ف رشائح 
املجتم��ع بش��أن التوجه��ات واألهداف 
االسرتاتيجية للرؤية، وقد اتخذت اللجنة 
الرئيس��ية عددا من القرارات والتوصيات 
الالزم��ة حول املوضوع��ات املدرجة عى 

جدول األعال.

وحول مس��توى اإلنت��اج العاين من 
للس��وق  تغطيته  وم��دى  األس��مدة 
املحيل وتصديره، قال معاليه إن إنتاج 
الس��لطنة من الساد يشكل نحو 30 
ألف طن من حاجة الس��وق املحيل، 
كا يجري التصدير للخارج لالستفادة 
ما يتمتع به هذا اإلنتاج من سمعة 
ممت��ازة م��ع مواصفات��ه وجودت��ه 
العالية، مش��ريا إىل املزي��د من آفاق 

اإلنتاج والتصدير مستقبال. 
م��ن جانبه، ق��ال س��عادة املهندس 
س��امل بن ن��ارص العويف وكي��ل وزارة 
النفط والغ��از إن أهمية هذا املؤمتر 
تتمث��ل لي��س فق��ط يف انعق��اده يف 
الس��لطنة ألول م��رة بل أيًض��ا ألنه 
حقق رقا قياس��يا يف ع��دد الحضور 
بأكرث من 300 م��ن الخرباء واملعنيني 
من أنحاء العامل. وأوضح س��عادته أن 
األس��مدة الكياوية تتس��م بطبيعة 
خاص��ة، ألنه��ا تربط صناع��ة النفط 
والغاز والبرتوكياويات مع الحاجات 
األساس��ية اليومي��ة من الغ��ذاء عرب 
قط��اع الزراع��ة، لذلك فإن مناقش��ة 
موضوع األس��مدة ودوره��ا يف األمن 
الغذايئ س��يكون م��ن األهمية مبكان 
أن يخرج بأف��كار تفيد العامل كله، يف 
ظل الرتكيز الكبري عامليا عى موضوع 
األم��ن الغذايئ. وأش��ار س��عادته إىل 
أهمية املعرض املصاحب الذي يلقي 
الضوء عى الصناع��ات البرتوكياوية 
وخاص��ة صناعة األس��مدة يف منطقة 
الخليج والس��لطنة، ك��ا يفتح الباب 
للتعرف ع��ى االبتكارات الجديدة يف 

هذا املجال.
السعدون  عبدالوهاب  الدكتور  وقال 
الخليج��ي  لالتح��اد  الع��ام  األم��ني 
والكياوي��ات  للبرتوكياوي��ات 
“جيب��كا”- يف ترصيحات صحفية- إن 
صناعة األس��مدة يف الدول الخليجية 
األسواق  طابعها تصديري وتستهدف 
العاملي��ة خاص��ة اآلس��يوية؛ حي��ث 
تصدر الدول ح��وايل 90% من اإلنتاج 
الخليجي الذي بلغ يف عام 2017 نحو 
39 مليون طن م��ن اليوريا واألمونيا 
واألس��مدة الفوس��فاتية، مؤك��دا أن 
طبيعة التصدي��ر تتأثر بحركة الطلب 
وإن كان األسمدة والصناعات الغذائية 
لديها زيادة مضمونة يف الطلب، نظرا 

الرتباطها مبعدالت منو السكان عامليا 
خاصة يف الدول النامية. وأضاف: »ما 
يهمنا أكرث هو موضوع حرية التجارة 
وإزالة الحواج��ز الجمركية، كا نركز 
ع��ى ج��ودة اإلنت��اج والوص��ول إىل 
املستهلكني بالوقت والكمية والجودة 
األفض��ل، م��ع الحفاظ ع��ى معايري 
البيئة وضان االس��تدامة«. وكش��ف 
السعدون أن االتحاد يتوقع أن معدل 
منو 6 ماليني طن من الطاقة اإلنتاجية 
لألسمدة بتكاليف استثارية تصل إىل 
نحو 8 مليارات دوالر، مؤكدا أن النمو 
سيكون مدفوعا باألساس من سلطنة 
ع��ان واململكة العربية الس��عودية. 
ولفت إىل أن صناعة األس��مدة ترتبط 
بخامات التغذية وهي الغاز الطبيعي 
واملش��تقات النفطي��ة والفوس��فات، 
موضح��ا أن توفر ه��ذه الخامات يف 
منطقة الخليج كانت العامل األكرب يف 
منو هذه الصناعة والتي جعلت إنتاج 
البرتوكياويات يف دول الخليج يشكل 
9% م��ن إنتاج العامل، و8% يف األمونيا، 
ونحو 7% يف إنتاج اليوريا العاملي و%6 
الفوس��فاتية، واملنطقة  يف األس��مدة 
والصحراوية  املناخية  بحكم طبيعتها 

تع��د أكرب منطقة مصدرة لألس��مدة، 
لذا فإنها تش��كل نحو 33% من حجم 
األس��مدة التي يج��ري تصديرها عرب 
العامل، ويتوقع أن تتزايد هذه النسبة.
ترصي��ح  يف  الس��عدون-  وق��ال 
ل�”الرؤية«- إن أسعار األسمدة تخضع 
ملبدأ العرض والطلب باألساس، خاصة 
ال��دول التي تش��رتي بعق��ود كبرية، 
لكنه��ا يف الوقت نفس��ه تعتمد عى 
أسعار النفط والغاز العاملية. وأضاف 
أن االهت��ام األك��رب ينص��ب يف دول 
الخليج عى االبتكار يف مجال تصنيع 
األسمدة، بحيث تستهلك كميات مياه 
أقل مع ضان كمي��ات زراعية أكرب. 
ولف��ت الس��عدون إىل جاذبية قطاع 
األس��مدة كصناعة للشباب الخليجي 
كمجال للعمل خاص��ة مع ما تتمتع 

به من تكنولوجيات متطورة.

منصة رائدة

وق��ال املهن��دس عص��ام بن س��عود 
التنفي��ذي لرشكة  الرئيس  الزدج��ايل 
النفط العانية ورئيس مجلس إدارة 
الرشك��ة العاني��ة الهندية للس��اد 
»أوميفكو«: »سعداء باستضافة مؤمتر 

جيبكا لألس��مدة، وذلك بالرشاكة مع 
االتح��اد الخليج��ي للبرتوكياوي��ات 
والكياوي��ات ’جيب��كا‘؛ حيث ينظم 
هذا الحدث، والذي تحتضنه السلطنة 
للمرة األوىل، يف دورته التاسعة ليكون 
منصة رائدة تجمع الخرباء واملبتكرين 
وصناع الق��رار يف مجال حاية االمن 
الغ��ذايئ العاملي وذل��ك تحت مظلة 

واحدة«. 
وقال الدكت��ور عبدالوهاب جواهري 
الخليج��ي  االتح��اد  رئي��س  نائ��ب 
والكياوي��ات  للبرتوكياوي��ات 
“جيب��كا” إن االتحاد يعد رمزا للعمل 
الخليجي املش��رتك واملثم��ر واملهني 
الذي يعم��ل فيه الجميع بش��فافية 
وتع��اون، مؤك��دا أنه عندم��ا يتعلق 
األمر بسالمة العمل واإلنتاج وسالمة 
البيئ��ة وتطوي��ر الك��وادر البرشي��ة 
فإنه ال مجال للمنافس��ة بل للتكامل 

والتعاون. 
وق��ال املعتصم بن س��عيد الرسيري 
عضو مجل��س إدارة الرشكة العانية 
الهندية للساد يف ترصيح ل�”الرؤية« 
إن اس��تضافة رشكة النف��ط العانية 
ملؤمت��ر جيبكا الس��نوي التاس��ع عرب 

الرشك��ة العاني��ة الهندية للس��اد 
)إحدى ال��رشكات التابع��ة لها( تأيت 
كجزء من اسرتاتيجيتنا يف تعزيز تبادل 
الخربات خاصة في��ا يتعلق بصناعة 
األسمدة، مشريا إىل أن املؤمتر التاسع 
لجيبكا يتناول قضية يف غاية األهمية 
وهي األمن الغذايئ التي تهم الجميع. 
وخالل الجلس��ة الرئيسية من املؤمتر، 
أك��د املتحدثون أهمية ال��دور الذي 
يؤدي��ه قط��اع األس��مدة يف التصدي 
لتحديات األمن الغذايئ عى املستوى 
العاملي، خاصة يف ظل التزايد املستمر 
ألعداد الس��كان م��ا يدفع إىل توفري 
املزيد م��ن مصادر الغذاء وتحس��ني 

كفاءة استغالل املوارد.
ويف كلمت��ه الرتحيبية، حث س��عادة 
املهن��دس س��امل العويف وكي��ل وزارة 
بن��اء  النف��ط والغ��از ع��ى رضورة 
القدرات واالس��تعداد الت��ام ملواجهة 
تحدي النمو السكاين الهائل، وقال إن 
“العديد من الجهات، مبا يف ذلك األمم 
املتحدة، تضع قضية األمن غذايئ عى 
رأس أجندة أعاله��ا، بجانب تحدي 
أم��ن الطاقة. فهي تت��اىش جنبا إىل 
جنب م��ع الدور الحيوي لألس��مدة.  

وإن��ه لي��رسين أن أرى “جيب��كا” قد 
اخت��ارت مس��قط الس��تضافة ه��ذا 
الحدث الهام والرتكيز عى التحديات 
التي تواجه صناعة األسمدة والحاجة 
للتعاون يف مجال البحوث والتقنيات 
وتبادل أفضل املارس��ات يف س��بيل 
أن يعم الخري والرخاء لس��كان العامل 

أجمع«.
وس��لط املؤمتر الضوء عى التطورات 
األخ��رية الجارية يف الع��امل واملنطقة 
يف قطاع الصناع��ة وتحديداً يف حقل 
األسمدة والحلول الزراعية املستدامة 
وكذل��ك فرص التطوير والتحس��ني يف 
سلس��لة القيمة. وأوض��ح املتحدثون 
أن ارتفاع الطلب يفت��ح آفاقاً وفرصاً 
متميزة أمام قطاع األس��مدة ليتصدى 
له��ذه التحدي��ات من خ��الل إطالق 
الجيل الجديد من منتجات األس��مدة 
املس��تدامة عالي��ة التقنية واملصممة 
خصيص��اً للرفع م��ن كف��اءة اإلنتاج 
الزراع��ي، مع مراع��اة ظواهر التغري 
املناخي وانجراف الرتبة وشح املوارد 

املائية.  
الرحم��ن  عب��د  الدكت��ور  وألق��ى 
جواهري رئيس رشكة الخليج لصناعة 
البرتوكياويات ونائب رئيس مجلس 
إدارة جيبكا الكلمة االفتتاحية للمؤمتر 
وقال فيها: »إن قطاع األسمدة هو بال 
ش��ك من أهم القطاع��ات الصناعية 
يف الع��امل، ألن األس��مدة توفر إجابة 
لتحديات األمن الغ��ذايئ التي تواجه 
س��كان العامل اليوم، وتحق��ق الرخاء 
والناء يف قطاع الزراعة، ويف حال تم 
الفّعالة  الس��ليمة  بالطريقة  تطبيقها 
فإنه��ا تحم��ي النظ��م البيئي��ة عى 
كوكبنا، لذا ف��إن لقطاعنا دور محور 
وحي��وي يلعب��ه يف تحقي��ق الرخاء 
العاملي وس��رى ازدياد هذه األهمية 
بش��كل كب��ري يف الس��نوات املقبل��ة 
فالوقت الذي نش��هد تفاقم ازمة شح 

املوارد وارتفاع الطلب عى الغذاء«.
بدوره ش��دد الس��يد ج��ون بافيس، 
االقتص��ادي الب��ارز يف البن��ك الدويل 
)مجموع��ة آفاق التنمي��ة( يف كلمته 
ع��ى أهمية دور قطاع األس��مدة يف 
تحقي��ق اهداف التنمية املس��تدامة، 
وخاص��ة القضاء عى الجوع وتحقيق 

األمن الغذايئ.

مناقشة بدائل سياسات سوق العمل ومعالجة الفجوة التنموية بين المحافظات

استعراض التحضيرات للمؤتمر الوطني »عمان 2040«.. واالنطالقة في الربع األول من 2019

6 ماليين طن معدل النمو المتوقع باستثمارات 8 مليارات دوالر.. وُعمان تقود االرتفاعات

»مؤتمر جيبكا« يبرز أهمية قطاع األسمدة في مواجهة تحديات األمن الغذائي
انطلق أمس مؤمتر االتحاد الخليجي للصناعات البرتوكياموية والكيامويات 

“جيبكا” لألســمدة يف نسخته التاسعة والذي تستضيفه السلطنة يف الفرتة 

من 18 إىل 20 ســبتمرب الجاري، تحت شعار “آفاق وفرص جديدة”، ورعى 

افتتاح املؤمتر معايل الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواين وزير الزراعة والرثوة 

الســمكية. وشــهد املؤمتر افتتاح معرض مصاحــب يف يومه األول، وعقب 

افتتاح املؤمتــر واملعرض املصاحب، قال الســاجواين يف ترصيحات صحفية 

إن املؤمتــر يحمل أهمية كبــرة نظرا ألهمية صناعة األســمدة التي منت 

وتطورت خالل الســتني عاما املاضية، واستفادت من الغاز يف صناعة ذات 

قيمة مضافة وميزة نســبية للــدول املنتجة خاصة يف دول الخليج العربية، 

عالوة عىل التأثر الذي تحدثه األسمدة عىل اإلنتاج الزراعي وإنتاج الغذاء 

واللذين يشكالن تحديا من أكرب التحديات أمام املجتمع الدويل.

الرؤية- نجالء عبدالعال

الساجواني: آفاق 

واسعة لمستقبل 

صناعة األسمدة في 

السلطنة

العوفي: المؤتمر 

يفتح الباب للتعرف 

على االبتكارات 

العالمية وسبل تأمين 

الغذاء
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مسقط - الرؤية 

عقدت لجنــة الشــؤون االقتصاديــة والبحوث 
والدراســات بغرفة تجــارة وصناعة عامن أمس 
اجتامعهــا الرابع للعــام الحايل باملقــر الرئييس 
أحمــد  االجتــامع  وتــرأس  للغرفــة مبســقط، 
عبدالكريــم الهــويت رئيــس اللجنــة، بحضــور 
الشــيخ ســامل بن عيل الســيايب رئيــس مجلس 
إدارة مجموعة الســيايب العاملية، وأعضاء اللجنة 
االقتصاديــة بالغرفة، وعدد مــن رجال األعامل، 

والجهاز التنفيذي للغرفة.
وناقش االجتــامع التحديات االســتثامرية التي 
تواجه املســتثمر املحيل واألجنبي، واســتعرض 
الشــيخ سامل بن عيل السيايب رئيس مجلس إدارة 
مجموعة الســيايب العاملية خططــا لتفعيل عدد 

مــن املقرتحات واملبادرات لجذب املســتثمرين 
لالستثامر بالســلطنة، إضافة إىل استعراض طرق 
تسهيل إجراءات االستثامر يف السلطنة، وأشار إىل 

أهمية إنشاء دائرة بالغرفة تعنى بتقديم دراسات 
الجدوى االقتصادية، وتوجيه املستثمرين للفرص 
املتاحة يف البالد، بحيث ميكن التسويق لعدد من 

املشاريع االستثامرية التي ميكن تنفيذها عىل أن 
تكون الدائرة حلقة وصل بني الغرفة واملؤسسات 
الحكوميــة، وبالتــايل تكــون الغرفــة فاعلة يف 

التسويق لعدد من القطاعات االقتصادية. وقدم 
الدكتور عبد السالم فرج خبري اقتصادي بالغرفة 
عرضا مرئيا حول أهم املســتثمرين يف السلطنة 

خالل الفــرتة املاضية، مشــريا إىل تطــور حجم 
االستثامرات األجنبية الصادرة والواردة، باإلضافة 
إىل استعراض عدد الرشكات العاملة يف السلطنة 

حسب الجنسية.
وتطــرق االجتــامع إىل دراســة القيمــة املحلية 
للقطاعات الخمسة التي ينفذها الربنامج الوطني 
لتعزيــز التنويع االقتصادي بالســلطنة، ومقرتح 
توصية اللجنة بتكليف كريس جامعة الســلطان 
قابوس للدراســات االقتصادية بإنجاز الدراســة 

لتكون رافدا مهام يف التخطيط االقتصادي.
القضايــا  مــن  عــددا  االجتــامع  واســتعرض 
واملوضوعات التي تواجــه القطاع الخاص خالل 
الفرتة الحالية، ورضورة إيجاد الحلول املناســبة 
مع الجهات املعنية، وتفعيل دور القطاع الخاص 

للقيام بدوره الريادي.

تفعيل مبادرات جذب المستثمرين وتنويع الفرص المتاحة بالسلطنة

»اقتصادية الغرفة« توصي بإنشاء دائرة لدراسات الجدوى االقتصادية وتيسير إجراءات االستثمار

سامل السيايبأحمد الهويت

مسقط - الرؤية

شــاركت “مطارات ُعــامن” يف النســخة الـ 
24 من معــرض “روتــس 2018” الذي أقيم 
يف مدينــة غوانزو الصينية خــالل الفرتة من 
15 وحتــى 18 ســبتمرب الجــاري، ويعد أحد 
أهم املعارض العامليــة التي تجمع املطارات 
ورشكات الطريان وهيئــات الطريان املدين يف 

العامل.
ومتيــزت مشــاركة “مطارات ُعــامن” بجناح 
يعكــس إيقونتها الجديــدة املتمثل يف مبنى 
املســافرين الجديــد ملطار مســقط الدويل 
الــذي يعد أحد املباين الحديثــة مبا يزخر به 
من خدمــات بتمثيل من وحــدة العمليات 
التجارية يف املؤمتر وعدد من املســؤولني من 
الرشكة . وقال الشــيخ ســامر النبهاين رئيس 
العمليــات التجاريــة بالرشكــة إن أحد أهم 
التزاماتنــا يف مطارات عامن تزامنــاً مع بدء 

تشغيل ٣ املطارات جديدة يف مسقط وصاللة 
والدقم هو تعريف السوق العاملي املتخصص 
يف خطــوط الطريان واملطــارات باإلمكانيات 
العاملية الحديثة التي تزخر بها مطاراتنا ولله 
الحمــد باإلضافة إىل التســهيالت والخدمات 
والجهــود التي تعد بها أرس مطاراتنا لرشكات 
الطــريان العاملية بهــدف اســتقطابها لفتح 

خطــوط مبــارشة إىل الســلطنة، إىل جانــب 
استعراض الفرص الفاخرة التي تقدم لخطوط 
الطريان عرب درة مطارات عامن، مطار مسقط 
الــدويل الذي أصبــح وجهة جاذبــة لجميع 
مســافري خطوط الطــريان الدوليــة ويتوق 

الجميع للمرور عربه.
وأضــاف النبهاين أن جنــاح “مطارات ُعامن” 

يف معرض روتس 2018 حظي بحضور واســع 
من قبل املشــاركني، وأبدى الحضور إعجابهم 
بجهود الســلطنة يف تعزيز قطــاع املطارات 
وتوفــري كل مــا من شــأنه لجعل الســلطنة 
محطــة ووجهة لرشكات الطريان العاملية، من 
خالل إنشاء املطارات الرئيسية واإلقليمية يف 
السلطنة ومنح رشكات الطريان كل التسهيالت 

للوصول إىل مطارات ُعامن لتكون الســلطنة 
محطة هامة لخطوط الطريان الدولية. 

وتأيت مشــاركة “مطارات ُعــامن” يف معرض 
“روتس 2018” للتعريف مبطارات الســلطنة 
والتعــرف عىل آخــر املســتجدات يف قطاع 
الطريان الذي يشــهد تطورات جديدة، األمر 
الــذي يتطلــب الوقــوف عليها مــن خالل 

املشــاركة يف هــذه املعــارض الدوليــة التي 
تشــارك فيها الرشكات املتخصصــة يف قطاع 

الطريان وتجهيز املطارات.
وتعد مؤمترات ومعارض “روتس وورلد” التي 
تســتضيف الصني نســختها الـ24 هذا العام 
األكــر أهمية وجاذبية للــرشكات واملطارات 
الدولية يف القطاع، ويحتضن الحدث العاملي 
أكر من ٣ آالف مشارك ميثلون أكر من 110 
دول بجانب حضور ممثلني عن أكر من ٣00 
رشكة طريان و700 وفد مــن مطارات العامل، 
و1٣0 هيئة ســياحية وأكر مــن 80 متحدثا. 
وتعمل “مطــارات ُعامن” عىل إدارة وتطوير 
املطارات يف الســلطنة لتصبح إحدى بوابات 
الفرص والجامل الرئيســة يف الرشق األوسط 
والعــامل، والتي تعمل عىل تحقيق مســتوى 
عاملي ملعايري الســالمة والجودة يف الخدمات 
للوصول ضمن أفضل 20 مطارا عىل مستوى 

العامل بحلول عام 2020.

الترويج لمطار مسقط في »روتس« بالصين كوجهة جاذبة لشركات الطيران العالمية

820 ألف زائر لـ»صاللة السياحي« بنهاية األسبوع الـ12

»التجارة والصناعة«: إحالة »شكاوى الوقود« وليس الشركات لالدعاء العام

»الزبير« تدشن نظام »تسهيل« للمشتريات اإللكترونية

»نماء« تكرم المشاريع التطوعية ضمن برنامج »وياكم«

مسقط – الرؤية 

بلغ عدد زوار موســم صاللة السياحي بنهاية 
أسبوعه الثاين عرش، خالل الفرتة من 21 يونيو 
إىل 12 ســبتمرب، 820 ألفــا و74 زائرا بارتفاع 
نسبته 28.5% عن نفس الفرتة من عام 2017 
التي بلغ العــدد فيها 6٣8 ألفــا و٣24 زائرا. 
كام بلــغ العدد خــالل األســبوع الثاين عرش 
فقــط 8 آالف و152 زائــرا بانخفاض نســبته 
44.٣% مقارنــة باألســبوع الحــدي عرش من 
املوسم الحايل والذي بلغ العدد خالله 14 ألفا 
و6٣8 زائــرا وفق ما أظهرت آخر اإلحصائيات 
الخاصة مبــرشوع حــر زوار خريف صاللة 
2018م، الــذي ينفذه املركز الوطني لإلحصاء 

واملعلومات.
واســتحوذ الخليجيــون مبا فيهــم العامنيون 
عىل 90.8% مــن إجاميل زوار موســم صاللة 
السياحي حتى األسبوع الثاين عرش حيث بلغ 
عددهم 744 ألفا و7٣7 زائرا ارتفاعا من 572 
ألفــا و459 زائرا خالل نفس الفرتة من 2017 
تالهم الزوار من الجنســيات اآلسيوية الذين 
بلــغ عددهم 47 ألفــا و728 زائرا ارتفاعا من 
4٣ ألفــا و٣90 زائــرا خالل نفــس الفرتة من 

.2017
وبلغ عدد الزوار من الــدول العربية األخرى 
21 ألفا و596 زائــرا فيام بلغ عدد الزوار من 

الــدول األوروبيــة ٣ آالف و805 زوار، ومــن 
الدول األخــرى بلغ عدد الــزوار الفني و208 

زوار.
وبينت اإلحصاءات أن 67.8% من زوار موسم 
صاللة السياحي خالل األسبوع الثاين عرش هم 
من املقيمني يف السلطنة حيث بلغ عددهم 5 
آالف و5٣1 زائــرا مقابل ألفني و621 زائرا من 

غري املقيمني.
وأوضحــت اإلحصــاءات الصادرة عــن املركز 
الوطني لإلحصــاء واملعلومات أن 79.9% من 
زوار موسم صاللة الســياحي بنهاية أسبوعه 
الثاين عرش جاءوا عــرب املنفذ الربي بعدد بلغ 
655 ألفا و219 زائرا بارتفاع نسبته ٣7.2% عن 
عدد الذين جاءوا عرب املنفذ الربي خالل نفس 
الفرتة من عام 2017 والذين بلغ عددهم 477 
ألفــا و٣9٣ زائرا فيام انخفــض العدد مقارنة 

باألسبوع الحادي عرش من املوسم الحايل من 
8 آالف و402 زائر إىل ٣ آالف و124 زائرا.

وقــدم إىل محافظة ظفار عــرب املنفذ الجوي 
بنهاية األســبوع الثاين عرش من املوسم الحايل 
164 ألفا و855 زائرا بارتفاع نسبته 2.4% عن 
نفس الفرتة من عام 2017 التي ســجلت 160 

ألفا و9٣1 زائرا.
ومقارنة باألســبوع الحادي عرش من املوســم 
الحايل انخفض عدد الزوار القادمني عرب املنفذ 
الجــوي بنســبة 19.4% حيــث انخفض عدد 
القادمــني عرب الرحــالت الداخلية من 4 آالف 
و765 زائرا يف األســبوع الحــادي عرش إىل ٣ 
آالف و466 زائرا يف األســبوع الثاين عرش فيام 
ارتفع عدد القادمني عرب الرحالت الدولية من 
ألف و471 زائرا يف األســبوع الحادي عرش إىل 

ألف و562 زائرا يف األسبوع الثاين عرش. 

صاللة – الرؤية 

مســابقة  منــاء  مجموعــة  اختتمــت 
“تطــوع املوظفــني”، ضمــن مشــاريع 
برنامــج “وياكم”، مــن منطلق حرصها 
الدائم عىل تشــجيع العمــل التطوعي 
وغرس ثقافة املبــادرات التطوعية لدى 
وأقيــم  املجموعــة.  رشكات  موظفــي 
الحفل الختامي للمســابقة تحت رعاية  
املهندس عيل بن عيىس شامس، الرئيس 
التنفيذي لرشكــة ظفار للطاقة – إحدى 
رشكات مجموعــة منــاء، وبحضور عدد 
مــن املســؤولني يف رشكات املجموعة يف 
محافظــة ظفار. وتعد املســابقة إحدى 
مبادرات سياسة االســتدامة باملجموعة 
التي تهــدف إىل إبــراز قيمــة األعامل 
التطوعية لــدى املوظفني وتشــجيعهم 
عىل ابتكار مشــاريع تنموية مســتدامة 
للمســاهمة يف متكني مقومات املجتمع 
املحيل واالقتصاد الوطني.  وشهد الحفل 
الختامــي اإلعالن عن الفريــق الفائز يف 
املســابقة وهو فريق اإلبــداع التطوعي 
من الرشكــة العامنيــة لنقــل الكهرباء 
عن مرشوع مولد مليــاه الري والذي تم 
تنفيــذه يف محافظــة ظفــار. وتتلخص 
فكــرة املــرشوع يف ابتكار جهــاز فعال 

يعمل بالطاقة الشمسية ليقوم بتحويل 
الرطوبــة املوجــودة يف الهــواء إىل ماء 
بهدف الري ومكافحة التصحر، كام يقوم 
الجهــاز بإنتاج الكهرباء لالســتخدامات 
اليومية املتعــددة. ونظراً ملا يتســم به 
املــرشوع مــن فوائــد ونتائــج إيجابية 
ومذهلة، متت دعــوة املرشوع من قبل 
وزارة الزراعة والروة السمكية للمشاركة 
يف إحدى فعالياتها، كام تتبنى مجموعة 
منــاء تطويــر املــرشوع ومتكينــه كأحد 
املشاريع املستدامة باملجموعة. وكرمت 
مجموعــة مناء فريق النور التطوعي من 
رشكة كهرباء مجان عن قيامه لعدد من 

املشــاريع التوعوية وتنفيذها باستخدام 
أنظمــة الطاقة الشمســية. كام حرصت 
املجموعــة عــىل تكريم فريــق تكاتف 
التطوعــي مــن الرشكة العامنيــة لنقل 
الكهربــاء عــن مرشوع مســاعدة األرس 
املعــرة من أصحــاب الدخل املحدود.  
املسابقة،  واســرتاتيجية  ملفهوم  وتعزيزاً 
شــارك عــدد مــن مســؤويل وموظفي 
مجموعــة مناء يف مبادرة التشــجري التي 
أقيمــت يف جامعــة ظفار، وتــم العمل 
عىل زراعة مجموعة من األشجار املحلية 
التي شملت شجرة اللبان والتني والصبار 

املحيل.

مسقط – الرؤية 

دشــنت مؤسســة الزبــري نظام “تســهيل” 
اإللكرتونيــة  املشــرتيات  مجــال  لتطويــر 
للمجموعــة، ضمن اســرتاتيجية املؤسســة 
الراميــة إىل تطويــر منظومــة العمل املايل 
وتحســني جــودة إنتاجيته وســعيها الدائم 
نحــو التحول اإللكرتوين يف جميع أنشــطتها 
التجاريــة وخصوصــا يف مجــال املناقصات، 
من أجل مواكبة التطورات العاملية يف مجال 
تطويــر الخدمات املالية وفتــح املجال أمام 
الرشكات الصغرية واملتوســطة من املنافسة 

للحصول عىل املناقصات املعروضة.
وأطلقت املؤسســة اسم “تســهيل” نظرا ملا 
يقــوم به من تســهيل اإلجــراءات يف مجال 

املشــرتيات لــدى جميــع املورديــن ومــن 
مختلــف القطاعات التجاريــة، مام يختر 
بصورة آليــة الوقت والجهــد والوصول اىل 
أكــرب رشيحــة ممكنــة مــن املوردين مام 
سينعكس بشــكل إيجايب عىل املجموعة يف 
التعامل مع املوردين من خالل إتاحة املجال 
أمام أعداد كبرية من الرشكات واملؤسســات 
املوجودة ومبختلف تصنيفاتها سواء الصغرية 
واملتوســطة يف الســوق املحيل من التنافس 
وتقديم عروضها املالية، وبذلك يتيح املجال 
أمام رشكات ومؤسسات مجموعة الزبري من 
االختيار وفق املعطيــات املوجودة يف نظام 

“تسهيل”.
ويعمل النظام عىل تعزيز تســهيل مجريات 
التعامل يف مجال املشرتيات وتعزيز الكفاءة 

يف إنجــاز املعامــالت بصــورة أرسع وأكــر 
كفــاءة ويتيــح املجــال ملجموعــة رشكات 
الزبــري من التواصل مع مختلف املوردين يف 
الســوق املحيل من أجل خدمة املؤسسة يف 
القطاعــات التي تعمل بهــا كقطاع األعامل 
واألعامل اللوجســتية وغريها من القطاعات 

التي تعمل عليها املجموعة.
وقال ســعيد الســاحب مدير عــام تطوير 
األعامل إن تدشــني نظام “تســهيل” يأيت يف 
إطار ســعي مؤسســة الزبري لتتبــع معايري 
الحوكمــة يف إدارة أعاملها مام يحقق جودة 
اآلداء، مؤكــدا أن مؤسســة الزبري تهدف إىل 
تعزيز التعــاون بني جميــع رشكاتها وتوفري 
فرص االستثامر إىل جانب منصة للوصول إىل 

مختلف املوردين يف السوق املحيل. 

مسقط - الرؤية

قالــت وزارة التجارة والصناعــة إنها أحالت 
شــكاوى املتأثرين )وليس الــرشكات( بوقود 
95 يف بعــض محطــات التعبئــة مبحافظتي 
شــامل الباطنة والربميــي، إىل االدعاء العام، 
وذلــك بحســب »تنويــه صحفي« أرســلته 

الوزارة إىل »الرؤية«.
وكانت الوزارة أصدرْت بياًنا أمس األول بشأن 
شــكاوى أصحــاب املركبات املتأثــرة بوقود 
95 يف بعــض محطــات التعبئــة مبحافظتي 
شــامل الباطنة والربميي، موضحــة أنه بعد 
ســحب كميات وقــود من املحطــات التي 
صدرت بحقها الشــكاوى، وإجــراء التحاليل 
والفحوصات املخربية بالتنسيق مع الرشكات 

ذات العالقــة تأكــد وجود بعض الرتســبات 
يف شــحنة واحدة فقط مــن وقود 95 نقلت 
مــن محطة صحار لتخزيــن ونقل املنتجات 
النفطية إىل بعض محطات الوقود مبحافظتي 
شــامل الباطنة والربميي، وهي مــا نتج عنه 

هذه الشكاوى.
دت الوزارة قيامها فور تلقيها الشــكاوى  وأكَّ
بشــأن املركبات املتأثرة بوقود 95 بالتعامل 
مع هذه الشــكاوى من خــالل االجتامعات 
مع رشكــة أوربك والــرشكات الثالثة املتأثرة 
محطاتها، ونظرا لعدم التوصل إىل حل مرٍض 
مع هذه الرشكات، أحالت الوزارة الشكاوى- 
بُحكــم القانــون- إىل االدعاء العــام التخاذ 
اإلجــراءات حيــال ذلك، مضيفــة أنها تتابع 
القضية مع االدعاء العام ملا يصب يف مصلحة 

أصحاب هذه املركبات. وأضافْت الوزارة أنها 
ألزمت رشكات تســويق الوقود باملحافظتني 
بســحب جميــع الكميــات مــن املحطات 
املتأثــرة وإزالــة الشــوائب مــن الخزانات 
وتنظيفها واســتبدالها بوقود جديد خال من 
الشــوائب، مع مراعاة عدم تأثر املستهلكني 
بوجــود نقص يف توافر كميــات وقود 95 يف 
املحافظتني املذكورتني أثنــاء عمليات إغالق 
وتنظيف خزانات الوقود. وبعد متابعة ســري 
العمل مع رشكــة النفط العامنيــة للمصايف 
ورشكات  )أوربــك(  البرتوليــة  والصناعــات 
تســويق الوقود الثالثة التــي تزود املحطات 
املتأثــرة تم االنتهاء، مــن عمليات التنظيف 
وعــادت جميع املحطــات املتأثــرة لتعمل 

بطاقتها املعتادة.
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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

ســاقتني الصــدف يك تقــع بــن يديَّ 
“تباريــح” لكاتبتهــا “هبــة املقــدم”. 
والتباريــح عبارة عن أحاســيس ذاتية 
نقلتها “هبة” بأســلوب شيق مفرط يف 
شــفافيته، فيام يشــبه حوار خاص مع 
الــذات، ويف غايــة الصدق مــع اآلخر. 
أمــا “التباريــح” لغــة، فهي الشــدائد 
واملصائب، لكنها عندمــا تصف الحب 
ُجــه، ولَْوَعُته،  فهي تكشــف عن “َتَوهُّ
وتكاليفــه”. وهــذا مــا يجــده القارئ 
واضحــا يف كل صفحــة مــن صفحات 
“مدونــة هبــة” عندمــا تتحــدث عن 
تجربة شــخصية يبدو أنها عاشتها بكل 
ما حملتــه من مــرارة وأمل يطالن عىل 
القارئ بإلحاح يف كل ســطر من أسطر 

الكتاب.
مــن الناحيــة األدبيــة املحضــة يقدم 
الكتاب “ أنت يف البعد أحىل” نفســه 
كمعــرض فنــي. فــكل صفحــة مــن 
صفحاتــه هــي لوحــة قامئــة بذاتها، 
تعكس أحاســيس الفنــان، والذي هو 
الكاتبة هنا، بصدق وشــفافية، قبل أن 
تتامهى فيها الذات مع وقائع التجربة، 
بــكل ما حفرتــه هجــرة الحبيب التي 
تبــدو وكأنها غري مفاجئــة، ومرت عرب 
مراحل، مع صدق إرصار صاحبتها عىل 
التمســك بثقتها الالمحدودة بالله، كام 
نلمســه واضًحا حن نقــرأ ذلك يف أول 

صفحات الكتاب:
“إهداء خاص جدا

إىل الله
الوحيد الذي طرقت بابه ومل يخذلني”.

حتى عندمــا تخاطب “هبــة” حبيبها 
الــذي تركهــا دون أن يخربها مبا يقف 
وراء ذلــك الهجــران غــري املــربر، وال 
املفهــوم، تعود إىل ربها مســتنجدة به، 

فنقرأ لها:
“وتبدأ الرســالة ... سأروي للعشاق عم 

أحببت فيك...
ليحاكمك الله )الحظ هنا الله هو الذي 
يحاكم، وليس هبــة( إنك مل تكن رجال 

كأنبياء الله
الصالحن”.

بــن ثنايا الكتاب يلمــس القارئ لوعة 
“هبــة” ملا أقــدم عليه حبيبهــا، دومنا 
أي تفســري، تبدو واضحة حن تخاطب 
حبيبهــا قائلة مجروحة مبوجــة عالية، 

وعاتية من األمل:
“فيومــك ثقيل كظيل يف غيابك وكلاميت 
تائهة يف أصابعي )الكلامت مغروسة يف 

أصابعها عندما تاهت(
أبحث عنك هنا بن الحرق والزمن.

.....
أنــا ال أكتبك ترفا وزهــوا وطمعا بكرثة 

املعجبن
بحزن الكلامت”.

اختــارت هبــة الزمن مــالذا تبث بن 
دواليــب حركتــه لوعتهــا، فتوزعــت 
محتويــات الكتاب عــىل أربعة فصول، 
تعمدت هبة أن ترسدها وفق معادلتها 
الخاصــة بها، وتصفهــا أيضا عىل النحو 

الذي تراها هي به.
فالفصــل األول وهــو الصيــف، الذي 
تعتربه مداخل قامــوس هبة “الصدمة 
حالة االنهيار”. أما الخريف فهو “القبول 
واملقاومة”. يف حن يأيت الشــتاء يك يعرب 
عن “رصاع الحضــور والبعد”.  والربيع 

هو “البدايات العذبة واللقاءات”.
املتضــادات واضحــة هنــا وال يحتــاج 
القــارئ إىل بذل الكثري مــن الجهد، يك 
يكتشــف حالة التناقض الحــادة التي 
تسيطر عىل مشــاعر الكاتبة، وترغمها، 
ويف حــاالت كثرية، دون وعــي، أو قرار 
مسبق، إىل الكشــف عن أحاسيس غري 
ائتالفية تجاه ذلك الهاجر الذي ما تزال 
ترفض أن تقبل بأي تربير ســاقه يصفح 
لــه عام تعتــربه “هبة” جرميــة رحيله 
واختيــاره أن يكون بعيــدا، ورغم ذلك 
تراه “هبــة”، ودون تربير منطقي يقنع 

القارئ، أنه “يف البعد أحىل”.
هذه األحاســيس املتناقضة تتوزع عىل 
صفحات الكتاب وتتكــرر صورها عىل 

نحــو يف غاية اإلبداع عــىل امتداد تلك 
الصفحات، فتكشــف صــدق التجربة، 
وشفافية صاحبتها. فهي تصف هاجرها 

قائلة:
“كنت شــهياً كرغيف خبز ملؤمن طال 

صيامه...
كنــت بطولياً كفــارس يغمد يف خرصه 

سيف الحق والجامل”.
هبة هنا هي الصامئة التي طال صيامها، 
فنجدها تــرى يف كرسة الخبز املحرومة 
منها أشــهى األطعمــة، وحبيبها فارس 
يغمــد ســيفه يف خــرصه هــو، وليس 
يف خرصهــا، فكأمنا تقول لــه أنت من 
تضحي ولســت أنا، مربرة له لحظة من 
لحظــات “هروبه” غــري املفاجئ، لكنه 

غري املفهوم.
تكتــظ “التباريح” مبجموعة من الصور 
التــي تبهر عيــون القــارئ وترتكه أمام 
عالمات اســتفهام كثرية وكبــرية عندما 

يجد نفسه أمام مقطع يقول:
“التاريخ...

فالتاريخ عادل جدا كام القدر...
أصغ إىل صمتك..

ال تنتظر أحدا..
إن االنتظار يكرسك..

وإن مل يقو عىل كرسك قتلك..
من ترك تشابك أصابعك عن يديه...

اتركه عىل قارعة الطريق وال تلتفت..
ازرع زهــرة توليــب يف بيــدرك الــذي 

سيحرتق...”.
هنــا دعــوة تبــدو وكأنها حــث عىل 
االنتقام، لكن “هبــة” ترتاجع عن ذلك 
وتعــود يك تناشــد املجهول بــأن يزرع 

زهرة التوليب يف بيدر سيحرتق.
هــذا فيــام يتعلــق بالتباريــح، لكــن 
للمخطوطــة بعد آخر له صلة مبا ميكن 
أن نعرفه بالعنفوان. وعنفوان هبة من 
طراز مختلف عــن املعهود. فالعنفوان 
لغة هو “باُكورَة، َنَشاط، َنَضارَة”. لكنها 
تتجــاوز كل تلك املعــاين يك تحط عند 
معنيــن اختار األول منهام نزار قباين يف 
قصيدته الرائعة “أنا مع اإلرهاب”، التي 

يقول فيها:
متهمون نحن باإلرهاب

إن نحن دافعنا بكل جرأة
عن شعر بلقيس ...
وعن شفاه ميسون

إىل أن يقول فيها
باألمس ...

كان الشارع القومي يف بالدنا
يصهل كالحصان

وكانت الساحات أنهارا
.... تفيض عنفوان

والثــاين منهام جاء عىل لســان األديب 
املغريب أحمــد بنميمــون، يف قصيدته 

“مباهج ممكنة”، حن يقول:
مل يطب نفسا من األوتار

خلقا عبقريا وابتكار
إنه يطلب ما مل يبلغ الحس فيجلو

نبوي الحس ما رس الحياة
عنفوان اللحن أن يتحد الجزيئ بالكل
حتى ترفع الحجب عن القلب يداه.

هنا يتحول العنفوان كام جاء يف مقاطع 
من ســيمفونية هبة إىل ما يشبه التمرد 
الداخيل عىل الذات، ورفض خارجي ملا 
يفرضه املجتمع، فتبدو وكأنها شــبيهة 
بانتــامء نــزار لإلرهاب، واتحــاد الجزء 
بالــكل عند بنميمون. أما عند هبة فهو 

قولها:
إن الصبح عالق بن الورد والندى

والعصافري حائرة بن الشجر وأجنحتها
وأنا واقفة بن الساعات أركض معها يك 

أجدك
رغم أين أشك يف أن ألقاك عام قريب

فالعــدل عــىل األرض مذبــوح ... وأنا 
مرشدة

أنا ذلك الزخم والنور يف زجاج مكسور.
هنــا يحس بها القــارئ كأنها تقول “أنا 
ذلك العنفوان والنور يف زجاج مكسور.”
 لقد كشــفت تباريح “هبة” وعنفوانها 
عن حالــة مترد مطلوبة عرب عنها صدق 

موهوب، تختزنه طاقة أدبية واعدة.

خطوات نوعية
تباريح »هبة« 

وعنفوانها
خطوات نوعية حققتها الســلطنة 
يف مجال صناعة األسمدة، حققت 
قيمــة مضافــة كبــرية يف مجــال 
إضافة  البرتوكيامويــة  الصناعــات 
إىل كونهــا تدعــم األمــن الغذايئ 
املســتقبل،  يف  الزراعي  والتوســع 
واألهم أن هذا التقدم الذي تحقق 
اإلنتاجية  ارتفــاع معــدالت  يقود 
يف الخليــج، وهو ما مينــح أهمية 

كبــرية لحدث مثل مؤمتــر االتحاد 
البرتوكياموية  للصناعات  الخليجي 
والكيامويات “جيبكا” لألسمدة يف 
نسخته التاســعة والذي تستضيفه 
السلطنة تحت شعار “آفاق وفرص 

جديدة”.
خاصــة مــع تزايد أهميــة صناعة 
األســمدة وتأثريهــا عــىل اإلنتاج 
ارتباطاً  الغــذاء،  وإنتــاج  الزراعي 

بتزايد التحديات العاملية يف مجال 
األمن الغذايئ.

وخالل السنوات املاضية استطاعت 
الســلطنة أن تنمــي إنتاجهــا من 
األســمدة من أجــل تغطية حاجة 
الســوق املحيل والتصدير للخارج، 
تأكيــداً لجــودة املنتــج العــامين 
وقدرته عىل املنافســة يف األسواق 

الدولية.

 إن املشاركة الواسعة التي شهدها 
املؤمتــر ملئــات الخــرباء واملعنين 
واملبتكرين وصناع القرار من جميع 
أنحــاء العامل لهو تأكيد عىل أهمية 
ما حققته السلطنة من إنجازات يف 
هــذا القطاع، من أجل توفري مزيد 

مــن مصــادر الغذاء 
كفــاءة  وتحســن 

استغالل املوارد.

رؤية

عبيدلي العبيدلي
ubaydli@gmail.com

yahabouzakaria@gmail.com

متى نكتشف المقاصد الكبرى للشريعة اإلسالمية؟

د. يحيى أبوزكريا

 واحدة من أهم املدلهامت التي حاقت 
مبسرية الفكر اإلسالمي وحركة االستنباط 
واالجتهاد وأخرجت الرؤية اإلسالمية من 
الدائرة اإلنســانية إىل الدائــرة املذهبية 
والقطرية والجهوية الضيقة إهامل فقه 
املقاصد الرشعية وعدم اكتشاف األبعاد 
الكليــة لدين اللــه، فغصنــا يف الفروع 
وتركنــا الكليات واشــتغلنا بالبيزنطيات 
وجدلها وتركنا روح الرشيعة التي أرادنا 
اللــه أن نســرب أغوراها لتصبح مقياًســا 
لحركــة التصــور واالســتنباط وصناعــة 

الرؤية الواقعية.
وكان الشاطبي صادقاً ودقيقاً عندما قال 
الفقه بال مقاصد فقه بال روح والفقيه بال 
مقاصد فقيه بال روح إن مل نقل إنه ليس 
بفقيــه واملتدين بال مقاصــد متدين بال 
روح، والدعاة إىل اإلسالم بال مقاصد دعاة 
بــال روح ومن هنا تــربز حاجة املجتهد 
واملســلم العــادي إىل معرفــة مقاصد 
الرشيعــة، فالبنســبة للفقيــه املجتهد 
فيكفــي أن نشــري إىل أن الفقه حتى يف 
أصله اللغوي اليتحقق إال مبعرفة حقائق 
األشــياء والنفوذ إىل دقائقهــا وأرسارها 
وبالتايل فليس الفقه حقيقة سوى العلم 
مبقاصــد الترشيــع وأرساره  ويذهــب 
محمد طاهر بن عاشــور صاحب كتاب 
مقاصد الرشيعة اإلسالمية إىل القول بأنَّ 
طريق املصالح هو أوسع طريق يسلكه 
الفقيه يف تدبري أمــور األمة عند نوازلها 

ونوائبهــا إذا التبســت عليه املســالك، 
وإنــه إن مل يتبع هذا املســلَك الواضح 
ل اإلســالم عن  واملحجَة البيضاَء فقد عطَّ
أن يكون ديًنا عاًما وباقًيا. وحســب ابن 
عاشــور فإن غلق باب االجتهاد وتحجري 
النظر، حّط مــن قيمة علم األصول عند 
طالبيه فأوِدع يف زوايــا اإلهامل وأصبح 
كلامت تقال، وبذلك قّل تدريسه ...وقد 
حاول ابن عاشــور يف كل كتبه اكتشاف 
رياضيــات اإلســالم ومعادالت اإلســالم 
الكربى، لينطلق منها نحو صناعة الرؤية 
الواقعيــة الثاقبــة، فمن كتابــه تحرير 
املعنى الســديد، وتنوير العقل الجديد، 
من تفســري الكتاب املجيــد« املعروف 
بـ»التحرير والتنوير من تفســري القرآن 
الكريــم وإىل كتــاب مقاصــد الرشيعة 
اإلســالمية والتوضيح والتصحيح حاشية 
عــىل التنقيح للقــرايف يف أصــول الفقه 
وأليس الصبح بقريــب؟ التعليم العريب 
اإلسالمي: دراسة تاريخية وآراء إصالحية 
وكشــف املغّطى من املعــاين واأللفاظ 
الواقعــة يف املوطــأ إىل نقــد عىل كتاب 
اإلســالم وأصول الحكم لعيل عبد الرازق 
والنظــر الفســيح عند مضايــق األنظار 
يف الجامــع الصحيــح وأصــول النظــام 
االجتامعــي يف اإلســالم، سلســلة مــن 
تكريــس فقــه املقاصد جديــرة بإعادة 
النظر واالســتفادة من هذا العلم ..وقد 
ألــف محمد الطاهر بن عاشــور  العامل 

التونــي الجليل كتاب مقاصد الرشيعة 
اإلســالمية وكان تأليفه استجابة لألُمنية 
ــيخ محمد العزيز  التــي أعرب عنها الشَّ
ُجَعيط املفتي املاليك )1303-1389هـ(، 
يوم أن كتب يف )املجلَّة الزيتونيَّة( أنه مل 
وة العلميَّة الهائلة عىل  يعرث يف تلك الــرثَّ
كتاٍب جامــٍع، يجمع يف مطاويه َشــْمل 
عية، وُيفصــح عن أرسار  املقاصــد الرشَّ

التَّرشيع.
فــكان هدف ابن عاشــور مــن تصنيفه 
هن  -كام قال- ليكون: »مرجعاً بن املتفقِّ
ل  ين عنــد اختالف األنظــار وتبدُّ يف الدِّ
ــاًل إىل إقــالل االختالف  األَعصــار، وتوسُّ
بــن فقهاء األمصار، وُدربًة ألتباعهم عىل 
اإلنصــاف يف ترجيح بعــض األقوال عىل 
بعض، عنــد َتطاير رشر الخــالف، حتى 
ب  يســتتبَّ بذلك ما أردنا من نبذ التعصُّ

.» والَفْيَئة إىل الحقِّ
ة إليه ما رأى  والذي دعاه إىل رصف الهمَّ
من »ُعــرس االحتجاج بــن املختلِفن يف 
يعة، إذ كانوا ال َينتهون يف  مســائل الرشَّ
ِحجاجهم إىل أدلَّة رضورية أوقريبة منها 
ُه  ُيذعن إليها املكاِبر، وَيهتدي بها املشــبَّ
عليه، كــام ينتهي أهل العلــوم العقليَّة 
يف ِحجاِجهــم املنطقــيِّ والفلســفيِّ إىل 
وريات واملشاهدات واألصول  األدلَّة الضَّ
املوضوعة، فينقطع بن الجميع الِحجاج، 
ويرتفع مــن أهل الجدل ما هم فيه من 

لجاج«.

ـف كتابــه إىل ثالثــة  ــم املؤلِـّ وقــد قسَّ
أقســام، فجعل القســم األول يف إثبات 
يعــة مقاصَد من الترشيع، عالج  أنَّ للرشَّ
فيــه القواعد املعرِّفة لهذا العلم، وجعل 
ة،  القسَم الثاين يف مقاصد الترشيع العامَّ
أي املعــاين والحكم امللحوظة للشــارع 
يف جميع أحــوال الترشيــع أومعظمها، 
والقســم الثالــث يف مقاصــد الترشيع 
ــة بأنــواع املعامــالت، فبحث يف  الخاصَّ
ــه األحــكام إىل مرتبتــن: مقاصــد  توجُّ
يعة يف  ووســائل، وبنَّ أن مقصــد الرشَّ
املعامــالت تعين أنــواع الحقوق ألنواع 

يها.  مستحقِّ
وكان ابن عاشور يرى أن الفقيه املجتهد 
يحتــاج إىل معرفة مقاصد الرشيعة التي 
تفرض معرفــة هامة بآليــات االجتهاد؛ 
اهتــّم ابــن عاشــور مبقاصــد الرشيعة 
اهتامًما بالًغا، ويعّد أهم َمن لفت النظر 
إليها يف التاريخ املعارص من خالل كتابيه  
أصــول النظــام االجتامعــي يف اإلســالم 
الذي خّصصه ملقاصــد أحكام العبادات، 
ومقاصد الرشيعة اإلسالمية الذي خّصصه 
ملقاصد أحكام املعامالت واآلداب، ويعترب 
منوذًجا للدراسات املرّكزة يف هذا املجال، 
مبا تضّمنه من خّطة متناســقة أفصحت 
عن مدى قــدرة املؤلف يف التصّور العام 
عىل مظاهر التجديد، وتجاوز التأليف يف 
موضوع املقاصد إىل اقرتاح تناوله كعلم 

مستقل من علوم الرشيعة.

ضبط اإلنفاق

ضبط اإلنفاق أو ترشــيد االستهالك أياً ما 
يُكن املســمى فاملعنى واحد ويقصد به 
االعتــدال والوســطية يف جوانب اإلنفاق 
والجامعــات  الفــرد  لحيــاة  املختلفــة 
واملؤسسات والذي يعرّفه خرباء االقتصاد 
باالســتغالل األمثل واالســتفادة القصوى 
من املــوارد املتاحــة من خــالل اعتامد 
تقنيــات تحقــق التــوازن دون إلحــاق 
الضر باإلنتاجية أو بالجوانب األساســية 
لألفــراد، ملا لهذه اإلجــراءات من رضورة 
ملحة لدميومة التنمية عىل مستوى الفرد 
واملؤسسات، كام أنها استجابة ألوامر الله 
تعاىل والذي يدعو إىل االعتدال يف اإلنفاق 
حيث يقــول عز من قائــل: )َوالَِّذيَن إَِذا 
أَْنَفُقوا لَــْم ُيرْسُِفوا َولَْم َيْقــرُتُوا وََكاَن َبْنَ 

لَِك قواما( . َذٰ
ويف الجانب اآلخر مل تعد فلسفة الرتشيد 
خياراً يف ظل التقلبات االقتصادية العاملية 
والتــي تنتج يف أحياٍن كثرية لدواٍع تتعلق 
بالعرض والطلب ويف أحياٍن أخرى لدواٍع 
تتعلق باالحتكار وتضارب مصالح لوبيات 
االقتصــاد العاملــي وأيــاً ما تكــن هذه 

األسباب فال يوجد خيار أمام املجتمعات 
الريعــي  االقتصــاد  ذات  والحكومــات 
مُلجابهة تلك التحديات إال بصدور عارية 
لقلــة الحيلة وشــح املــوارد ومحدودية 
الخيارات، وعليه ينبغي عىل املجتمعات 
واملؤسسات العامة والخاصة العمل عىل 
تحقيق رؤية ســديدة لتغيري بوصلة منط 
االســتهالك امُلتزايد وضبط هوى النفس 
مــن التلــذذ بأصنــاف الكامليــات غري 
الضوريــة بضوابط الــرشع الداعي إىل 
االعتدال والوســطية بغية تحقيق تنمية 

شاملة ومستدامة.
ضبــط اإلنفــاق أو ترشــيد االســتهالك 
نواحــي  جميــع  يشــمل  أن  ينبغــي 
الحياة عىل مســتوى الفرد واملؤسســات 
الخاصــة والعامة، كام ينبغــي أن يكون 
منهــج حيــاة وذا رؤية واضحــة يتحقق 
مــن خاللها التــوازن االقتصــادي للفرد 
واملؤسسات، يقابله الســعي لخلق بيئة 
جاذبة لالســتثامر تحقق جدوى التنويع 
االقتصادي يف املجــاالت التي متلك البالد 
بها مقومات اقتصاديــة مبختلف أنواعها 

السياحية والصناعية وقطاع اللوجستيات 
وغريها من املجــاالت والتي يعول عليها 
أن تنقل البالد مــن االقتصاد الريعي إىل 
االقتصاد املتجــدد واملعتمد اعتامداً كلياً 

عىل ذاته.
ترشيد االستهالك ينبغي أن يكون معلناً 
وواضح األهداف واملعامل قبل الرشوع يف 
تنفيذه حتى يحقق الرسالة املرجوة ومن 
بن األهداف العامة لرتشيد االستهالك إما 
أن يكون إلطالة عمــر ثروة ناضبة، كام 
هو الحــال يف الرثوات الطبيعية كالنفط 
وامليــاه واملعــادن واألســامك وغريهــا 
من الــرثوات الطبيعيــة أو لرفع كفاءة 
اســتخدام طاقة أو عوائد مالية متوفرة 
بشكل محدود كام هو الحال يف مصادر 
الطاقــة واملــواد االســتهالكية والعوائد 
املالية، وأيــاً ما تكن طبيعة هذه املوارد 
فالبد من إسرتاتيجية شاملة تحمل عىل 
عاتقها وضع األمــور يف نصابها وينبغي 
أن تتضافر الجهود الشــعبية والرســمية 
للحد من تبديد الرثوات كل من موقعه 
وحســب مــا يتوفر لديه مــن إمكانات 

فالفرد يســتطيع املســاهمة يف ترشــيد 
استهالك الكهرباء واملياه والوقود واملواد 
االســتهالكية ومرصوفاتــه املالية وذلك 
مــن خالل بعــض التدابــري واإلجراءات 
وباالســتغناء عــن الجوانــب التكميلية 
وإيجــاد البدائل التــي تحقق األهداف 
نفســها أو الحد األدىن من وظائفها، كام 
عىل املؤسســات العامة والخاصة القيام 
بدورها املنشــود للمحافظة عىل املوارد 
الطبيعية والبرشيــة وذلك بالقضاء عىل 
كافة األســباب التي تؤدي إىل استنزاف 
الطاقــات واملــوارد  الــرثوات وتبديــد 
املتوفرة والعمل عىل رفع كفاءة اإلنفاق 
وغلــق املنافــذ التــي قد تفتــح أبواب 
الفساد وسن القوانن واألنظمة املحكمة 
والرادعــة والتي تعمل عــىل املحافظة 
عىل تلــك املوارد والــرثوات وغريها من 
اإلجــراءات والتــي يعــول عليها لضبط 
اإلنفاق خارج هوى النفس وتتامىش مع 
الطبيعة الســوية للبرش مســتلهمة من 
توجيهات الرشع الحكيم والقوانن ذات 

الصلة.

سليمان الخاطري
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مسقط – الرؤية 

تح��رص وزارة القوى العاملة عىل تطوير 
الكلي��ات املهنية والكلي��ة املهنية للعلوم 
البحرية باس��تمرار لرفع مستوى التعليم 
املهن��ي بكاف��ة الكلي��ات املهني��ة إمياناً 
بأهمي��ة أداء رس��التها ع��ىل أكمل وجه 
ومب��ا يحق��ق مخرج��ات كمي��ة ونوعية 
متواكبة مع متغريات العرص وقادرة عىل 
املنافس��ة الفاعلة يف التنمية االقتصادية 
واالجتامعي��ة. ويعد التعلي��م والتدريب 
املهن��ي لبنة أساس��ية لتوف��ري متطلبات 
برامج التنمية املختلفة لس��د احتياجات 
س��وق العمل الع��امين بالق��وى العاملة 
الوطني��ة املدربة واملؤهل��ه تأهياًل جيداً 
باملع��ارف وامله��ارات وف��ق املواصفات 
واملقايي��س الدولي��ة ومبا يتناس��ب مع 

متطلبات التنمية ومستجدات العرص.
لذلك ت��ويل وزارة القوى العاملة اهتامما 
كبريا بقط��اع التعلي��م والتدريب املهني 
من خالل إنش��اء الكليات املهنية والكلية 
املهني��ة للعل��وم البحري��ة موزع��ة عىل 
مختل��ف محافظات ومناطق الس��لطنة 
حي��ث ت��رف وزارة الق��وى العامل��ة 
ع��ىل مث��ان كلي��ات مهني��ة يف كل من: 

السيب،وصحم، وصور، وعربي، وشناص، 
والربميي، وصاللة، والكلية املهنية للعلوم 
البحري��ة بالخابورة، والتي تقوم بتدريب 
وتأهي��ل قرابة أكرث م��ن )5000( طالب 
ومتدرب من الجنس��ن من خالل برامج 
ودورات تدريبية مهنية مختلفة يف شتى 

املجاالت الفنية. 
وتق��دم هذه الكليات مس��ارين تدريبن 
خ��اص بالباحثن عن عمل هام )مس��ار 
ال��دورات التدريبي��ة املهني��ة، والتلمذه 
املهنية(، الت��ي تهدف إىل تزويد الباحثن 
ع��ن عمل باملع��ارف واالتجاه��ات التي 

من ش��أنها رفع مس��توى أدائهم وتنمية 
املامرسات املهنية للمتدرب وفق أحدث 
التط��ورات املهني��ة يف حق��ل التدريب 
وتوس��يع عالق��ات التع��اون املهني مع 
مؤسس��ات التدري��ب وتطوي��ر امل��وارد 
البري��ة وتعزي��ز اس��تمرارية القي��ادة 
الفعال��ة يف بناء القدرات عىل املس��توى 

املحيل.
ويقدم مس��ار الدورات التدريبية املهنية 
للباحث��ن عن عم��ل أو الراغبن يف تغيري 
تخصصاتهم املهنية أو الباحثن عن فرص 
للتش��غيل الذايت، وتصل م��دة التدريب 

فيه إىل 9 أش��هر يحصل فيها الخريج عىل 
ش��هادة كفاءه مهنيه. ويندرج تحت هذا 
املس��ار برنامج تنمي��ة املجتمعات الذي 
يق��دم دورات تدريبي��ة ملختل��ف فئات 
املجتم��ع وت��راوح م��دة التدري��ب من 
أسبوع إىل أربعة أسابيع. وتتوزع الدورات 
التدريبي��ة يف الكلي��ات املهني��ة والكلية 
املهني��ة للعل��وم البحري��ة يف قطاع��ات 
كبرية مثل )الس��يارات، الكهرباء، النجارة، 
امليكاني��كا العام��ة، اإللكرونيات، التربيد 
التدريب  الس��ميك،  التدريب  والتكييف، 
الزراعي، الصحة والجامل .. إلخ ( وتهدف 

ه��ذه ال��دورات إىل متكن املت��درب من 
اإلملام بالجوانب املهنية والعملية للمهن 
والتدري��ب ع��ىل تطبيقها مبه��ارة، حيث 
ت��ربز أهمية التدري��ب املهن��ي باعتباره 
العام��ل األكرث حيوية وفاعلي��ة يف تنمية 
الك��وادر الوطنية املؤهل��ة للقيام بجميع 
امله��ام واألع��امل عىل اخت��الف مجاالتها 
وتخصصاته��ا يف املؤسس��ات وال��ركات 
الخاص��ة. ويهدف مس��ار التلمذة املهنية 
)التدريب عىل رأس العمل( إىل رفد سوق 
العمل بقوى وطنية قادرة عىل املنافس��ة 
لإلس��هام الفاع��ل بالتنمي��ة االقتصادي��ة 

واالجتامعية وهو مس��ار يقدم التدريب 
ع��ىل رأس العم��ل للباحثن ع��ن عمل، 
وتكون مدة التدريب عام لكل مس��توى، 
ك��ام ينفذ ب��ن الكلية ومنش��أت القطاع 
الخ��اص املرتبط��ة بعق��ود العمل تحت 
التدري��ب ويحصل املت��درب أو املتدربة 
بعد إمتام وإنجاز املستوى املهني املطلوب 
عىل ش��هادة الكفاءه املهنية. ويعد توفري 
مس��ار التلم��ذة املهني��ة )التدريب عىل 
رأس العم��ل( ركيزة مهمة س��اهمت يف 
نقل الخربات وتعمن الوظائف يف القطاع 
الخاص وه��و األمر الذي ق��د مييز رشكة 
عن أخرى يف فهم عملية التعمن وكيفية 
االرتقاء بكوادرها لت��ويل الجوانب الفنية 
واإلداري��ة يف العمل، لذا تركز الوزارة عىل 
تفعي��ل برنامج التدريب عىل رأس العمل 
وذل��ك بتدريب وتأهيل ومن ثم توظيف 
الش��باب الع��امين عرب عق��ود موقعة مع 
ال��ركات الخاص��ة ته��دف إىل تطوي��ر 
قدرات الباحث عن عمل ومعارفه وفرص 
الرقي وتحمل املسؤولية، إىل غري ذلك من 
الحوافز األخرى املتاحة وجميعها تس��هم 
يف رفع معدالت االس��تقرار الوظيفي من 
الش��عور باالنتامء، وحب العمل، وتطوير 

األداء وتحسينه بصورة مستمرة. 

مسقط - يارس الشبيبي

احتفلت هيئ��ة تقنية املعلومات ممثلة 
يف مركز ساس لتطوير تطبيقات الهواتف 
الذكية أمس بتخريج الدفعة الثامنة من 
مخرجات املركز ش��ملت 60 متدربا من 
خريجي برنامج التدريب الفني وبرنامج 

التدريب عىل رأس العمل. 
ورعى حف��ل التخرج يف مق��ر املركز يف 
واحة املعرف��ة املهندس عمر بن س��امل 
التنفي��ذي  الرئي��س  الش��نفري نائ��ب 
للعملي��ات، وقال إن خريج��ي الدفعة 
الجدي��دة م��ن مرك��ز س��اس لتطوي��ر 
تطبيق��ات الهوات��ف الذكية اس��تفادوا 
بكثري م��ن املع��ارف واملس��تجدات يف 
ه��ذا املجال املهم ال��ذي أصبح يالمس 
جميع نواحي حياتن��ا اليومية يف املنزل 
والعمل واملدرس��ة والجامعة ويف سفرنا 
وعند رغبتن��ا يف الحصول عىل خدمات 

إلكروني��ة م��ن املؤسس��ات الحكومية 
والخاص��ة، فتطبيق��ات الهواتف الذكية 
أصبح��ت مهم��ة ورضوري��ة بفضل ما 
تتيحه من ميزات وخدمات. وقد ساهم 
مركز س��اس لتطوير تطبيقات الهواتف 
الذكية منذ تدش��ينه يف 2016 يف توفري 
375 دورة تدريبي��ة يف املج��ال التقني 
و60 فرص��ة تدريبية ع��ىل رأس العمل 
وأكرث من 700 دورة قصرية تراوحت بن 

5- 10 أيام.

وشهد الحفل تكريم 4 مشاريع كأفضل 
  My Adsالتطبيقات وهي: دشداشتي و
وGuide Me وحملت��ي. وبل��غ ع��دد 
خريجي الدفعة األخرية 60 متدربا منهم 
50 متدرب��ا يف برنام��ج التدريب الفني 
نف��ذوا 24 تطبيقا خالل ف��رة تدريبهم 
ملدة 3 ش��هور بينام بلغ عدد املتدربن 
يف برنام��ج التدريب ع��ىل رأس العمل 
10 متدرب��ن نف��ذوا 7 مش��اريع ع��ىل 
م��دار 6 ش��هور، وكال الربنامجان تنوعا 

بن التدري��ب النظري، وب��ن التطبيٍق 
العميل؛ األمر ال��ذي مّكنهم من تطوير 
تطبيق��ات مختلف��ة باس��تخدام إحدى 
 Android, iOS املنص��ات الثالث وهي
Hybrid &. ويش��ار إىل تدش��ن مركز 
ساس لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية 
رس��ميا يف 2016 ويع��د األول من نوعه 
يف السلطنة يف مجال تطبيقات الهواتف 
الذكية، ويه��دف إىل تطوي��ر املواهب 
والق��درات الوطنية وتحوي��ل أفكارهم 
إىل تطبيقات وأعامل تجارية مستدامة، 
ويخ��دم املركز فئة الط��الب، والباحثن 
عن عمل، إضافة إىل املؤسسات الناشئة 
ورواد األع��امل، حيث يق��دم عدد من 
الخدم��ات أبرزه��ا: التدري��ب التقني، 
والخدم��ات املهنية إىل جانب الخدمات 
االستش��ارية يف إدارة املشاريع وتطوير 
تطبيقات الهواتف الذكية واالستشارات 

التقنية وغريها من الخدمات.

مسقط – الرؤية 

دشنت “أجرة م�واصالت” التابعة لركة 
العامني��ة “مواصالت”  الوطنية  النق��ل 
أجهزة الخدمة الرسيعة لطلب مركبات 
املبذول��ة  الجه��ود  إط��ار  يف  األج��رة، 
لتطوير قطاع األجرة بالس��لطنة وتأكيدا 
عىل أهمي��ة توظيف التقني��ة الحديثة 
لتسهيل الخدمة وتشجيع الجمهور عىل 

استخدام مركبات األجرة. 
وُتعد أجهزة الخدمة الرسيعة لألجرة 
ه��ي األوىل م��ن نوعها يف الس��لطنة 
واملختص��ة إذ تس��ّهل ه��ذه األجهزة 
حجز مركبات األجرة مس��بقاً بصورة 
متتاز برسعة تنفيذ طلب الحجز دون 
الحاجة إىل االتصال املس��بق بس��ائق 

األج��رة. كام تتي��ح الخدم��ة خاصية 
طلب أكرث من مركبة بضغطة زر وذلك 
يف حال تج��اوز عدد الركاب الس��عة 
االس��تيعابية ملركبة األجرة. ويستطيع 
املس��تخدم الحص��ول ع��ىل تحديث 
مبارش لوقت الوصول املتوقع وبيانات 
قائد املركبة مع إشعار لوصول املركبة 

ملوقع الطلب.
وتم تركي��ب عدد من أجه��زة الخدمة 
الرسيعة كمرحلة أوىل يف األماكن اآلتية:
بالقرم ونادي املوج للجولف و”مس��قط 

هيلز” 
ومن املخطط أن يتوس��ع نطاق تقديم 
الخدمة ليش��مل عددا من املؤسس��ات 
الحكومي��ة والخاصة واملراك��ز التجارية 

حسب كثافة الطلب عىل الخدمة.

مسقط – الرؤية

يتخط��ى خليج مس��قط تجس��يد منط 
حي��اة املجتمع الع��امين املتمّيز بالرقي 
والسالم، ليعكس جامل وثقافة السلطنة 
من مختلف النواحي، حيث تم تصميم 
خليج مسقط ألولئك الذين يبحثون عن 
الت��وازن املثايل بن منط الحياة العرصية 
وس��ط أحض��ان الطبيع��ة الخالب��ة، إذ 
تتجىل روعة التخطي��ط الدقيق وبراعة 

االهتامم بالتفاصيل.  ومبوقعه املميز يف 
بلد السالم، يوّفر خليج مسقط للعائالت 
حياة آمنة ومتناغمة يف محيط مثري يزخر 
باملناظر الخالبة. كام أن خليج مس��قط 
��م خصيص��اً لتوفري حي��اة فاخرة  املصمَّ
للمجتم��ع، يؤم��ن مزيج��اً متناغاًم من 
أمناط الحياة العرصية ضمن مس��احات 
رحب��ة من املناظ��ر الطبيعية والحدائق 
الخرضاء والشواطئ ذات الرمال البيضاء 

الناعمة واملياه الزرقاء املتأللئة. 

مسقط – الرؤية 

أضافت رشكة مس��قط لتوزي��ع الكهرباء- 
إح��دى رشكات مجموع��ة من��اء- أكرث من 
6000 حس��اب جديد إىل قاعدة املشركن 
بكافة فئاتهم السكنية والتجارية والزراعية 
وذلك يف منطقة عملها مبحافظة مس��قط، 
ليبلغ إجاميل عدد املشركن مع نهاية الربع 
الثاين من هذا العام 375978. وش��كل كبار 
املش��ركن الذين يندرجون تحت “مشريك 
التعرفة املنعكسة عن التكلفة” من إجاميل 

حس��ابات املشركن ما نس��بته 1,24%، أي 
بعدد 4,680 حس��اب، ويش��اركون بنسبة 
55% م��ن إج��اميل إي��رادات بي��ع الطاقة 
للمشركن. وبلغ عدد الوحدات املباعة من 
الكهرباء خالل الرب��ع الثاين من هذا العام 
اىل 5,151 )جيجا وات/س��اعة( ، أي بزيادة 
10% مقارنة بنفس الفرة من العام املنرصم، 
ووصل مع��دل اس��تهالك كبار املش��ركن 
الذي��ن يندرجون تحت “مش��ريك التعرفة 
املنعكس��ة عن التكلفة” ما نسبته 39% من 
إجاميل الوحدات املباعة خالل نفس الفرة.

تدريب 5000 طالب في 8 كليات بالسيب وصحم وصور وعبري وشناص والبريمي وصاللة 

»القوى العاملة« تطور مسارات تدريبية متنوعة لرفع كفاءة خريجي الكليات المهنية 

»تقنية المعلومات« تحتفل بتخريج 60 متدربا على تطبيقات الهواتف 

تدشين أجهزة الخدمة السريعة 
لطلب »أجرة مواصالت« 

خليج مسقط .. امتزاج الطبيعة مع التطور

6 آالف حساب جديد في »مسقط لتوزيع الكهرباء«

ذوو الدخل المحدود 
والقروض الشخصية

تع��د الق��وى العاملة الفئة األكرب ب��ن رشائح املجتمعات يف الع��امل، وإن معظم 
مكونها من ذوي الدخل املحدود، وإن معظم املقرضن من البنوك من القروض 
الخاصة )الش��خصية( هم م��ن املوظفن أو العامل م��ن ذوي الدخل املحدود. 
فدخولهم ال تنس��جم مع تصاعد تكاليف املعيشة املستمر. وميكن اعتبار تصاعد  
ع��دد القروض الش��خصية  التي تقدمه��ا البنوك التجاري��ة للمقرضن يف الدول 

النامية  مؤرشاً لعدد من الحقائق االقتصادية  :
تدين متوس��ط املس��توى العام لألجور )الدخل الفردي( مب��ا ال يتيح إدخارا ماليا 
يع��ّول عليه الفرد لإلنفاق عىل إنش��اء أرسة والتوس��ع مبتطلباتها، ليكون اللجوء 
للبن��وك التجارية  للحصول عىل قرض ش��خيص بفائدة مركبة وبضامنات مؤكدة 

تضمن استيفاء مبلغ القرض وفوائده.
عدم التكافؤ بن املس��توى العام لتكاليف املعيش��ية الذي يتصاعد بالتزامن مع 
التضخم، وبن متوس��ط املس��توى العام لألجور)الدخل الفردي( الذي يتأثر سلباً 

بتناقص القوة الرائية للعملة مبا يجعل الفرد عرضة للحاجة لالقراض 
أن معظم القروض الشخصية قروض استهالكية يلجأ إليها األفراد لحاجة آنية قد 
ال يكون مبيس��ورهم اإليفاء بها عند اس��تحقاقها مام قد يزيد من تدين املستوى 

املعييش للفرد واألرسة بخسارة األصول التي قدمت كضامنات للقروض.
تقدم بعض البنوك قروضا ش��خصية لبعض األفراد من ذوي الدخل الثابت حتى 
ول��و كان دخال محدودا، إذ إن البنوك تقدم قرضها للش��خص ليس عىل أس��اس 
أهمي��ة القرض وفائدت��ه ورضورته للمق��رض، بل عىل مدى ق��درة البنك عىل 
تحصيل أقس��اط القرض، وهذا ما يعيب هذه القروض التي مل تراَع فيها س��وى 

مصلحة وضامن البنك لحقوقه.
حقوق البنك أوال: فروط القروض الش��خصية وضعت مبا يتناس��ب مع ضامن 
البنك لحقوقه، فالبنك ال يقدمها إال للشخص الذي يعلم أن دخله معلوم وثابت، 
وللبنك عليه س��لطة اطالع وسلطة اقتطاع. كام أن البنوك عادة ما تقدم القرض 
بعد أن تحس��م منه الفوائد، والتي تم االتفاق عىل نس��بتها، أي أن مبلغ القرض 
ال��ذي يق��دم للمقرض ليس املبلغ املتفق عليه، بل هو أق��ل من ذلك. فالفوائد 
تحس��م مرة واحدة عند بداية رسيان مدة الق��رض، وال توزع عىل مدة القرض.
وع��ادة م��ا تكون هذه القروض قص��رية األجل، وال تتعدى الس��نوات الثالث أو 
األرب��ع عىل أقىص مدى، مام يجعل هذه الق��روض مرهقة، ألن ذلك يرفع مبلغ 
القسط الشهري املقتطع من دخل املقرض، فقد يتم خصم ما يقرب من ربع أو 
ثلث الراتب مقابل القرض. مام يجعل املقرض يعيش يف فرة تقشف أو يف فرة 

حرجة مدة هذه السنوات.
ال يقوم البنك بدراس��ة مستفيضة عن طالب القرض وال عن سجله االئتامين، وال 
يبح��ث البنك عن صحة الحاجة ووجودها، وال يعمل عىل متابعة ومالحقة املال 
املرصوف فيها، وق��د ال تكون هناك حاجة فعلية أو رضورة ملحة للحصول عىل 
هذا القرض، وهذا فخ يقع فيه املقرض، حيث إن إغراء توفر الس��يولة وإمكانية 
الحصول عليها بس��هولة يشجعه عىل الحصول عليها، ومن ثم رصفها، وال يكرث 
البنك ألي إرساف أو إهدار للامل املقرض طاملا كان البنك مقتدرا عىل تحصيله.
إن س��هولة الحصول عىل القرض الشخيص قد تدفع الكثريين إىل الحصول عليه، 
ولكن االس��تفادة منه س��تكون محدودة، ألن أغلب املقرضن سيرصفون األموال 
يف الس��لع االستهالكية أو يف االس��تهالك التفاخري، حيث يجدد بعض األشخاص 
س��ياراتهم، فيشري سيارة حديثة وجديدة، أو يغري أثاث منزله بقرض من البنك 
ميتد إىل مدى عمر األثاث أو الس��يارة، م��ا يجعله ماال ضائعا، ألن العائد له كان 

عائدا استهالكيا. 
وختاماً.. إن كل إنس��ان عرضة للحاجة اآلنية، فالحكمة يف توفري مبلغ من املال، 
وم��ن الواجب أن تعمل البنوك عىل تنمية االدخار والتش��جيع عليه، ويجب أن 
يكون لدى األفراد الوعي والتبرص واالقتصاد يف اإلنفاق وعدم اإلرساف يف اإلنفاق. 
وميكن لكل إنسان مهام كان دخله استقطاع جزء صغري منه وحفظه عند البنك، 
وميكن أيضاً تنمية هذه املدخرات البس��يطة لتكون نواة اس��تثامر كبري يف حالة 

بقائها فرة كافية تحت ترصف البنك وحكمة العاملن فيه. 
وبهذا ستكون البنوك عامل توفري، ويف الوقت نفسه خلق جبهة ملواجهة الطوارئ 
حيث يتعرض البعض ألحداث خارجة عن املخطط اليومي والشهري وتستوجب 
التزام��ات مالية، كحاالت املرض أو الحوادث الطارئة، ويجب أال يكون امللجأ هو 

االقراض، بل الرصف من املتوفر ومن صندوق األزمات.

وزارة القوى العاملة
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مسقط - الرؤية

بعد اإلعالن مؤخراً عن خدمة فتح حساب 
جديــد خالل خمس دقائــق فقط، وضمن 
إســراتيجيته الهادفــة إىل تقديــم تجربة 
مرصفيــة متميــزة، أعلن بنــك صحار عن 
التزامــه بإيداع مبلغ القرض الشــخيص إىل 
حســاب الزبون خــالل 24 ســاعة ومبلغ 

القرض اإلسكاين خالل 72 ساعة. 
وتعكــس هــذه املبــادرات املبتكــرة نهج 
البنــك يف تركيز جهوده عــى تقديم أفضل 

الخدمات برسعة وبجودة عالية ومســتوى 
كفــاءة مرتفــع مــع تقليص وقــت إنجاز 
الخدمات ملواكبة متطلبات الحياة العرصية 
للزبائــن وتلبية احتياجاتهــم املالية. وقال 
أحمــد املســلمي الرئيس التنفيــذي لبنك 
صحــار: “ســعًيا منِّا إىل تحقيــق هدفنا يف 
أن نكــون البنك األكرث تركيــزاً عى الزبائن 
يف ســلطنة عــان، وتنفيذا إلســراتيجيتنا 
املرتكزة عــى الزبائن والتــي تعد ترجمة 
لشعار 2018 “عام محوره أنت”، يلتزم بنك 
صحار بإنجاز معامالت القروض الشخصية 

واإلســكانية بشــكل أرسع، باإلضافــة إىل 
العديد من الخطوات الهادفة إىل تبســيط 

وتســهيل االســتفادة من خدماتنا. ويرتكز 
نجاح عمليات بنك صحار عى اسراتيجيتنا 

الخاصة بتوفــر الجودة والراحــة للزبائن 
باعتبارهــا عنرصين جوهريــن يف قطاع 
الخدمــات، ومــن خالل تعزيــز الخدمات 
املقدمــة، نواصــل توفر تجربــة مرصفية 
متميزة للزبائن ونرســخ مكانتنا كبنك رائد 

ملتزم باالبتكار”.
ومن جهته قــال راجيف أرورا نائب املدير 
العــام ورئيس قســم التجزئــة املرصفية: “ 
نحن يف بنــك صحار ملتزمــون تجاه كافة 
الجهــات ذات الصلــة بتقديــم خدمــات 
بأفضل مســتويات الكفاءة والجودة تلبية 

لتوقعات ومتطلبات زبائننا الكرام ومتاشــًيا 
مــع احتياجات أســلوب حياتهم العرصي. 
ويأيت تسهيل خدماتنا وتوفرها يف وقت أقل 
مثاالً عى جهود البنــك نحو تعزيز تجربة 
شــاملة للزبائن ضمن اســراتيجيتنا تحت 
شــعار “عام محوره أنت” والتي تهدف إىل 
الركيز عى الزبائن واحتياجاتهم. كا شّكل 
التزامنــا األخر بفتح حســاب جديد خالل 
5 دقائق يف أي من فروعنا حول الســلطنة 
إضافــة فّعالة وواحدة من بــن الخطوات 

العديدة املستقبلية”. 

صاللة - الرؤية

نظمت عانتل مؤخراً امللتقى النسايئ 
يف صاللــة “مبشــاركة 50 موظفة من 
العاملة  اإلداريــة  الوحــدات  مختلف 
بالرشكــة وذلــك لبحث ســبل تعزيز 
االرتباط الوظيفــي وتحقيق مزيد من 
اإلنتاج واإلبــداع يف مختلف الوظائف 
الفنية واإلدارية التي تشــغلها املرأة يف 
عانتل. ويأيت هــذا الربنامج يف دورته 
الثالثة ضمن جهــود عانتل يف إيجاد 
سلســلة من برامج االرتباط الوظيفي 
الخاصة باملرأة وتعزيز حضورها الفعال 
يف الرشكــة وأهميتهــا يف صناعة القرار 
ومبــا يعكس رؤية عانتــل يف تحقيق 

املســاواة بن الجنسن واالهتام الذي 
توليــه يف توفر أقــى املتطلبات التي 

تحتاجهــا املوظفة من أجل  اإلبداع يف 
مجالها الوظيفي.

بنك صحار: إيداع القروض الشخصية خالل 24 ساعة.. و»اإلسكانية« بغضون 72 ساعة

»ملتقى موظفات عمانتل« بصاللة يعزز االرتباط الوظيفي
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مسقط - الرؤية

كشــفت “إسمنت عامن”، الرشكة الرئيسية 
األوىل يف مجال صناعة اإلسمنت يف سلطنة 
عامن، عن هوية جديدة لعالمتها التجارية، 
إىل جانب شــعار جديد، إلبــراز مدى قوة 
مركــز وقيمــة عالمتها التجاريــة التي تعد 
مرادفــا للجودة والقــوة واملوثوقية، وذلك 
يف احتفالية كربى بالعاصمة مســقط. وتم 
إطــالق الهوية الجديــدة برعاية ســعادة 
قيس بــن محمد اليوســف، رئيس مجلس 
إدارة غرفــة تجارة وصناعة عامن وحشــد 
كبــر مــن كبــار الشــخصيات والجمهور،  
بحضــور الدكتــور عبدالله بــن عباس بن 
أحمد، رئيس مجلس إدارة رشكة إســمنت 
عامن، واملهندس سامل بن عبدالله الحجري، 
الرئيس التنفيذي للرشكة، وكبار املســؤولني 

اآلخرين بالرشكة. 
وتم تصميم الشــعار الجديد بطريقة تربز 
مجموعــة منتجات الرشكة من اإلســمنت 
التي تتسم بأعىل جودة وقوة وصالبة. كام 
أن تصميم الشــعار الجديــد يوضح الرؤية 
الثاقبة الحديثة واملتقدمة لرشكة إســمنت 
عــامن التي تلعب دورًا محورًيا يف مســرة 
بنــاء األمة عىل مدى عقــود عديدة يف ظل 
القيــادة الحكيمة لحــرة صاحب الجاللة 
السلطان قابوس بن سعيد املعظم- حفظه 
الله ورعاه-. ومن املتوقــع أن متنح الهوية 

الجديــدة الحافز املطلــوب لزيادة إجاميل 
مبيعات الرشكة والوصــول إىل الزبائن، مع 

صفقات جذابة تؤدي إىل فائدة مؤكدة. 
وقال الدكتور عبدالله بن عباس بن أحمد، 
رئيــس مجلس إدارة رشكة إســمنت عامن: 
متثل رشكة إســمنت عامن، منذ تأسيســها 
عــام 1978م، دافًعا وحافزًا للدولة لتحقيق 
االعتامد الذايت يف مجال صناعاتها الرئيسية. 
لقد أعطينا قوة جديدة للصناعات اإلنشائية 
يف السلطنة، ما أدى إىل تعزيز جهود الدولة 
الرامية إىل تطوير البنية األساســية وإيجاد 
املوارد الالزمة لتحقيــق االكتفاء الذايت. إن 
هوية العالمــة التجاريــة الجديدة تهدف 
إىل إيصال رســالة مفادها أن رشكة إسمنت 

عامن هي اســم مــرادف للجــودة والقوة 
واملوثوقية. كــام أن رؤيتنــا وهدفنا ميكن 
تلخيصهــام يف كلمتني بســيطتني: “بـــناء 
عــــامن”. ونطمح ألن تكــون رشكتنا هي 
الرشكة الرائدة يف مجال إنتاج اإلســمنت يف 
عامن ومنطقــة الخليج بأرسها، خاصة وأن 
رشكة إسمنت عامن تتميز بجودة منتجاتها 

وخدماتها وطريقة إدارة أعاملها”.
وتحرص الرشكة عىل مواكبة الطلب القوي 
عىل اإلســمنت محليــا وخليجيــا، واملعزز 
بتنمية شــاملة مدفوعة بارتفــاع إيرادات 
النفــط، وذلــك من خــالل تعزيــز طاقتها 
اإلنتاجية من اإلســمنت بشــكل هائل عرب 
الســنني، حيث زادت طاقتها اإلنتاجية من 

)ســتامئة ألف( طن مرتي ســنويا، كطاقة 
أولية، لتصبح 3.6 مليون طن مرتي ســنوياً 
عىل مدى ثــالث مراحل مختلفة. وقد أدى 
هذا النمــو يف الطاقة اإلنتاجيــة إىل زيادة 
األفــران والطواحني املســتخدمة يف عملية 
اإلنتــاج لتصــل إىل ثالثــة أفــران وخمس 
الراهــن.  الوقــت  يف  إســمنت  طواحــني 
وتخطــط الرشكة لتعزيــز طاقتها اإلنتاجية 
من اإلســمنت عــن طريق إنشــاء مصنع 
إســمنت جديــد يف منطقة الدقــم لتلبية 
الطلــب املتزايــد عىل منتجات اإلســمنت 
من كافة أرجاء املنطقة التي تشــهد تنمية 
هائلة عىل صعيد البنية األساســية. وتلعب 
رشكــة إســمنت عــامن، اململوكــة للدولة 

بشــكل رئيــي، دوراً رئيســياً يف تطويــر 
البنية األساسية يف السلطنة؛ كام أن التقدم 
الكيل لرشكة إســمنت عامن، كمنِتج رئيي 
لإلسمنت يف الســلطنة، ُيعد مواكًبا للتطور 
الكيل للســلطنة. وتنتج الرشكة اإلســمنت 
الذي يتفق مع املعاير العامنية واألوروبية 
واألمريكية، ويحظى إسمنت الرشكة مبكانة 
مرموقــة بني كبار املقاولني واالستشــاريني. 
كــام أن الرشكــة تلبي احتياجات الســوق 
املحيل وتقوم بنجاح بتصدير إســمنت آبار 

النفط وإسمنت البناء إىل دول أخرى.
وقال املهندس ســامل بن عبدالله الحجري، 
الرئيــس التنفيــذي للرشكة إن “إســمنت 
عــامن” تتعهــد بــأن تكون دامئــا يف مركز 

الصدارة بشأن مواكبة التكنولوجيا الحديثة 
يف مجــال صناعــة اإلســمنت، واملشــاركة 
يف تطوير وتقدم الســلطنة وشــعبها األيب 
من خالل توفر أفضل منتجات اإلســمنت 
لعامن وسائر دول املنطقة. كام أن العملية 
اإلنتاجية برشكة إســمنت عامن محوســبة 
بالكامــل، مام يســاعد عــىل التحقق من 
املخاطر الصناعية الرئيســية ويقلل الحاجة 
إىل القــوى العاملــة البرشية.  كــام تقوم 
الرشكة بضبط جــودة منتجاتها بدقة عالية 
عىل مدار الساعة يف كل مرحلة من مراحل 
عملية اإلنتاج- بدًءا من مرحلة اســتخالص 
املواد الخــام إىل مرحلة تعبئة اإلســمنت. 
وتلتــزم إدارة رشكة إســمنت عــامن مبنح 
موظفيهــا دورات تدريبية عاليــة الجودة 
ودورات مهنيــة احرتافيــة لتمكينهــم من 
مواكبة التطور والنمو التكنولوجي العاملي 
املســتمر يف مجال صناعة اإلسمنت. ويشار 
إىل أن رشكــة إســمنت عامن هــي الرشكة 
الصناعيــة الوحيدة يف ُعــامن التي فازت 1  
مرة بـ”كأس جاللة السلطان ألفضل خمسة 

مصانع”.

مسقط - الرؤية

قــال ســليامن بن حمــد الحــاريث نائب 
الرئيــس التنفيــذي لألعــامل املرصفيــة 
اإلســالمية ببنــك مســقط إن الصرفــة 
اإلسالمية منذ تدشينها يف سوق السلطنة 
حققت العديد من النجاحات واإلنجازات 
والنتائــج اإليجابيــة لعــل مــن أهمهــا 
املســاهمة يف تنميــة وتطويــر القطــاع 
املرصيف العامين وتوفــر خيارات جديدة 
ألفراد املجتمع تتمثــل يف طرح خدمات 
وتســهيالت مرصفية تتوافــق مع مبادئ 

وأحكام الرشيعة اإلسالمية.
وجاء ذلك يف مؤمتر صحفي بفرع ميثاق 
للصرفة اإلسالمية بالخوض يف إطار برنامج 
زيــارة عدد مــن الصحفيــني واإلعالميني 
املؤسســات  مختلــف  ميثلــون  الذيــن 
اإلعالمية بالســلطنة؛ لالطالع عىل الفرع 
األول الــذي يعمــل بالطاقة الشمســية 
والتســهيالت  بالخدمــات  والتعريــف 
واملنتجات التي يقدمهــا ميثاق للصرفة 
اإلسالمية من بنك مسقط، وتقديم عرض 
والبيانات  املعلومــات  لكافــة  توضيحي 

املتعلقة ودور ميثــاق يف تعزيز الصرفة 
اإلسالمية يف القطاع املرصيف العامين.

وقــال الحــاريث إن الصرفــة اإلســالمية 
نجحــت يف توفــر العديد مــن الفرص 
الوظيفية من خالل قيام البنوك والنوافذ 
اإلســالمية بتعــني الشــباب العــامين يف 
مختلــف الدوائــر واألقســام والفــروع 
املتخصصــة يف تقديــم مثل هــذا النوع 
التســهيالت والخدمــات املرصفية  مــن 
وتوفر الربامج التدريبية التي تســاهم يف 

تنمية قدراتهم ومهاراتهم يف هذا املجال 
الذي يشــهد منوا وإقبــاال كبرا من أفراد 
املجتمع والرشكات لالستفادة من الفرص 
التمويلية التي تقدمها الصرفة اإلسالمية.
وأشــار الحــاريث إىل أن ميثــاق للصرفة 
اإلسالمية ساهم يف تغير املشهد بالقطاع 
املرصيف العامين وشــارك يف تطويرالقطاع 
من خالل املبادرات والخطوات املتعددة 
التي قام بها لتقديم خدمات وتســهيالت 
تلبــي احتياجات مختلف الزبائن ســواء 

ومؤسســات،  رشكات  أو  أفــرادا  كانــوا 
ويفتخر ميثاق للصرفة اإلسالمية من بنك 
مســقط بالثقة التي يحظى بها من قبل 
أفراد املجتمع ومن مختلف املؤسســات 
بدليــل اإلقبــال الكبــر عىل االســتفادة 
من التســهيالت والخدمــات واملنتجات 
املرصفيــة التــي يقدمها والتــي تواكب 
لعل  التطــورات واملســتجدات  مختلف 
مــن أهمها الرتكيز عــىل تقديم التمويل 
للمشــاريع التــي تخدم البلد وتســاهم 

يف تطوير االقتصــاد يف مجاالت متعددة 
مثل تعزيز مجال األمن الغذايئ واستثامر 
الفرص املوجــودة يف هذا املجــال الهام 
الذي يستقطب مليارات الرياالت وتقديم 
التمويل للمشــاريع العقارية واإلسكانية 
والتي تســاهم يف توفر السكن املناسب 
ألفــراد املجتمــع؛ حيث شــهد التمويل 
اإلسكاين منواً كبراً خالل السنوات املاضية 
من163,903  مليون ريال عامين يف يونيو 
2013 إىل 475,200 مليون ريال عامين يف 

يوليو 2018.
وأضــاف الحــاريث أن ميثــاق للصرفــة 
اإلســالمية يفتخر بحصوله عىل املوافقة 
النهائيــة من الهيئة العامة لســوق املال 
والبنك املركزي العامين إلطالق أول برنامج 
صكوك مفتوح للجميــع مبا فيهم األفراد 
وذلك بقيمــة 100 مليــون ريال عامين، 
وقد أعلن ميثاق للصرفة اإلســالمية عن 
حصوله عىل موافقة الهيئة العامة لسوق 
املال لزيادة حجم اإلصدار األصيل لصكوك 
ميثــاق لإلصــدار األول من مبلــغ )25( 
مليــون ريــال إىل مبلــغ -/44,608,300 
ريــال، وهــو مــا ميثــل مجمــوع مبالغ 

االكتتاب املســتلمة، حيث شهد اإلصدار 
األول تحقيــق نجاح وتجــاوب كبر من 
األفراد واملســتثمرين واملؤسســات، كام 
تلقــى ميثاق للصرفة اإلســالمية موافقة 
الهيئة العامة لســوق املال عىل تخصيص 
وإدراج صكــوك ميثــاق لإلصــدار األول 
بســوق مســقط لألوراق املالية ويشكل 
هذا النجاح إنجازاً كبــراً مليثاق للصرفة 
اإلســالمية وحافــزا لالســتمرار يف تطوير 
منتجات مرصفية مبتكرة وطرح خدمات 
وتسهيالت مرصفية يستفيد منها  الزبائن 
وتلبــي احتياجــات الــرشكات يف متويل 
املشــاريع  املختلفة ويف كافــة املجاالت 

والقطاعات.
وقدم ســليامن بن حمد الحــاريث، نائب 
الرئيــس التنفيــذي لألعــامل املرصفيــة 
اإلســالمية ببنك مسقط، الشكر والتقدير 
لكافة الزبائن وألفراد املجتمع عىل ثقتهم 
بالتســهيالت والخدمــات املرصفية التي 
يقدمهــا ميثاق للصرفة اإلســالمية وعىل 
التواصــل واملشــاركة اإليجابية يف إنجاح 
الفعاليات واملبادارت التي أطلقها ميثاق 

منذ تدشني عملياته يف السلطنة.

يبرز تميز منتجات الشركة بأعلى جودة ويحفز لزيادة اإلنتاج

»بناء عمان«.. هوية ورؤية جديدة وشعار معبر عن العالمة التجارية لـ»إسمنت عمان«

475.5 مليون ريال تمويال إسكانيا بنهاية يوليو الماضي

»ميثاق« يسهم في تطوير الصيرفة اإلسالمية تعزيزا لالقتصاد الوطني

مسقط – الرؤية

تعد سيارات ليفانتي الرباعية الرياضية، أفضل 
السيارات مبيًعا من رشكة مازيرايت، التي طاملا 
اشــتهرت بالســيارات الرياضيــة املتخصصة، 
وهي تضع الرشكة يف أكــر القطاعات مبيًعا، 
رغم دخولها املتأخــر إىل هذا القطاع. وتعود 
جذور هذا الطراز إىل النموذج االفرتايض الذي 
كشــفت عنه الرشكة يف معــرض فرانكفورت 
قبل سنوات باسم »كوبانغ«، ومنذ ذلك الحني 
توسع القطاع إىل أبعاد مل يكن أحد يف الصناعة 
يتوقعها، وفيــام تتوقع الرشكة أن يحقق هذا 
الطراز نجاًحا يف األسواق؛ فإن مصادر الرشكة 

ترجح أن يكون مســتقبل الرشكة كله متعلًقا 
بهذا الطراز. ومن أبــرز مميزات هذا الطراز، 
التصميم املتفوق ونوعية القيادة التي تنتمي 
إىل مدرســة مازيرايت ومتيزهــا عن غرها عىل 
الطريق، ولكن يؤخــذ عليها أن اإلنجاز بوجه 
عام، ليس برفع الســيارة إىل مصاف السيارات 
السوبر يف هذا القطاع، وتنافس هذه السيارة 
منــاذج متفوقة يف القطاع، من أمثال بورشــه 
كايــني، وجاغــوار »إف بيــس«، ورينج روفر 

سبور.
وتثــر ليڤانتــي التشــويق لــدى أي ســائق 
للســيارات الرياضيــة اعتامداً عــىل امليزات 
القامئــة عــىل األداء رفيــع املســتوى، مثــل 

االســتخدام املكثــف للمواد خفيفــة الوزن، 
والتوزيــع األمثــل للــوزن 50-50% فضاًل عن 
امتالكهــا ملركز الثقــل األدىن وأفضــل كفاءة 
ديناميكيــة هوائيــة يف فئتهــا. وبالتوازي مع 
ذلك، تتكامــل أجهزة القيــادة عىل الطرقات 
الوعــرة وتتضمــن نوابــض هوائية قياســية 
ومخمــدات صدمــات Skyhook التي ميكن 
التحكم بهــا كهربائياً ونظــام الدفع الرباعي 
الذيك، مع منتج مصنوع لدهشة عشاق السفر 
واملغامرة. وليفانتي سيارة من الحجم الكبر، 
يصل طولها إىل خمسة أمتار، وعرضها إىل 2.1 
مرت، ومع ذلك فهي تتميز بانسيابية استثنائية 
مختلفة عن النامذج السائدة يف هذا القطاع.

مسقط – الرؤية 

ألقــى بانكج كيمجي، عضــو مجلس إدارة 
كيمجــي رامــداس، خطابــاً محفــزاً أمام 
املتدربني اإلداريني العامنيني الجدد وسلط 
فيه الضوء عــىل اإلرث الثقــايف والتجاري 
لرشكــة كيمجــي رامداس. وجــاءت كلمة 
بانكج كيمجــي أثناء الفعالية التي أقيمت 
مؤخــراً يف معهــد كيمجــي للتدريــب يف 
العذيبة، وتحدث خاللها عن الرحلة املميزة 
التي مرت بها املجموعة التي بنت أسســها 
عــىل الثقــة والرعايــة وااللتزام للشــعب 
العــامين لعقــود طويلــة. وأطلــع بانكج 
كيمجي الشباب الحارضين عىل روح ريادة 
األعامل التي تقوم عليها مجموعة كيمجي 
رامداس إضافة إىل استثامراتها االجتامعية 

التي جعلتها من أنجح الرشكات يف عامن.
وأثناء ترحيبه بالشباب العامنيني املبدعني 
البالغ عددهم 42 شــاباً وشابة، قال بانكج 
كيمجــي إن كيمجــي رامــداس مؤسســة 
حديثــة مبتكــرة تؤمــن وبشــدة بالقوة 
البرشية، فقد متّكنا مــن تحقيق ما وصلنا 
إليه اليوم بفضل موظفينا الذي ســيظلون 
هم أقوى مصادر اإللهام لدينا. وســنتمكن 

معاً ونحن نســر إىل األمام من بناء تاريخ 
كيمجي رامداس الجديد.

وتحــدث بانكج كيمجي عــن الدعم الذي 
قدمتــه الرشكــة للمســاهمة يف التطوير 
واالقتصــادي  االجتامعــي  واالزدهــار 
للمجتمعــات املحليــة. وقال: عــىل مدار 
عقود، ســاهمت عالقاتنا التعاونية يف دعم 
التنميــة املســتدامة خارج حــدود البالد. 
وتســاعدنا هــذه العالقــات عــىل تطوير 
تعاوننا االسرتاتيجي مع رشكات عاملية رائدة 
من أجل االســتثامر يف عامن. وقد كنا أول 
الرشكات الراعية لرشكة شل يف عامن، ومن 
ثم تأسست رشكة تنمية نفط عامن بعد أن 
أصبحت رشكة شل رشيكاً فيها. ومتكنا من 
خالل عالقاتنــا الدامئة مع رشكائنا يف البدء 

كرشكة بناء، وســاهمنا يف بناء التوسعة يف 
أول مطار يف بيــت الفلج؛ وقامت كيمجي 
رامــداس أيضاً ببناء أول حصن بالقرب من 

الحدود الجنوبية لليمن يف الستينيات. 
وقال خالد نارص املشــاري، أحد املتدربني 
اإلداريــني والذي تم اختيــاره من بني أكر 
من 1000 شــاب طمــوح قدمــوا طلبات 
للعمــل يف العديد مــن املناصب يف إحدى 
مجموعات كيمجــي رامداس األربعة التي 
تشــمل مجموعــة املنتجات االســتهالكية 
ومجموعة البنية األساسية ومجموعة اليف 
ستايل ومجموعة املشاريع واللوجستيات: 
واثق من قدريت عــىل التعلم والتكيف مع 
الثقافة املتنوعة يف رشكة كيمجي رامداس، 

فهذه الرشكة لديها رؤية من أجلنا.

أداء استثنائي على الطرق الوعرة 
لـ»وحش مازيراتي«

42 عمانيا يستفيدون من برنامج 
»كيمجي رامداس« للتدريب اإلداري
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بركاء - الرؤية

اســتنجد نــادي الشــباب باملــدرب الوطني 
مصبح هاشــل الســعدي لقيــادة الصقور يف 
االســتحقاقات القادمــة وذلك بعــد اعتذار 
خالد العلوي ليكمل الســعدي مع الشــباب 
مــا تبقى مــن الــدوري بعد أن خــرج من 
منافســات كأس صاحــب الجاللــة من دور 
 ٣٢ عــى يــد نــادي بديــة بهــدف نظيف.

كام تنتظر الشــباب مبــاراة مهمة للغاية مع 
الهالل الســعودي عى ملعب إستاد السيب 
يف التاســع والعرشين من ســبتمرب الحايل يف 
 إياب دور ٣٢ من بطولة كأس العرب لألندية.

وميتلك املدرب مصبح السعدي سجاًل وحافاًل 
وموساًم اســتثنائياً كان له مع نادي السويق 

بعد أن حقق معه ثالثية يف موسم واحد، كام 
درب نادي املصنعة ونادي صحم والســيب، 
وتعــول عليه الجامهــر الشــبابية أن يعود 
بالفريق لســكة االنتصارات بعــد أن أخفق 
الشــباب يف عدة مباريات وظل رصيده عند 
النقطة الثالثة التي كسبها من فوز وحيد عى 

نادي مجيس.
ويعيش الشــباب حالة من عدم اإلتزان بعد 
مشــاكل إدارية ومالية عصفــت به ومبدرب 
الفريق الســابق خالد العلوي كام رحل عنه 
خــرة العبيــه أمثال خالــد الربيــي، وخالد 
العلوي، وعمــر املالي، وجميــل اليحمدي، 
والحــارس مهنــد البلــويش، وإشــهاد عبيد، 
واملحــرف فرنانــدو، وهم العمــود الفقري 

للفريق.

مسقط - الرؤية

تستعد الســلطنة إلطالق “كأس ُعامن الدويل 
للشــباب” والذي يســتقطب ناشــئني يف كرة 
القــدم من ســتة أنديــة دوليــة تابعة ألهم 
وأعــرق أنديــة أوروبــا والعــامل باإلضافة إىل 
أكادمييات من مختلف دول املنطقة للتنافس 
يف بطولة يف مجمع الســلطان قابوس الريايض 
ببــورش خالل الفرة من ٢٢ – ٢4 نوفمرب ملدة 
ثالثة أيام.جــاء اإلعالن يف مؤمتر صحفي أقيم 
مؤخرا يف مجمع الســلطان قابــوس الريايض 
ببــورش حيث يأيت تنظيــم البطولة بدعم من 
وزارة الشؤون الرياضية واالتحاد العامين لكرة 
القــدم، ورشكة ســابكو للرياضــة ومجموعة 
الجــرواين، كــام تحظــى بدعم مــن الربنامج 
الوطني لتعزيز التنويــع االقتصادي “تنفيذ”. 
وستســتقطب البطولة فرقا ًمن جميع أنحاء 
العامل لتشــجيع الســياحة بالســلطنة والتي 
ستســاهم أيضــاً يف تطوير كــرة القدم وذلك 
من خالل إعطاء الفرصة ألكادمييات ومدارس 
كرة القدم بالسلطنة باملشاركة بهذه املسابقة 

والتنافس مع فرق وأكادمييات مختلفة.
وســيتم تنظيم كأس عامن الدويل للشباب يف 
عدة فئات وهي فئة ما دون 15 عاًما، وتحت 
سن 1٣ عاًما، تحت سن 11 وتحت 9 سنوات. 
وتعّد هذه البطولة فرصة لإلســهام التعريف 
مبقومات الســلطنة الســياحية حيث ســيتم 
اســتقبال وفــود رياضية من أنديــة مرموقة 
لخــوض املنافســة عالوة عــى الرويج ألهم 

الوجهات الســياحية بالســلطنة.وقال الشيخ 
شــبيب بن هالل الحوســني مســاعد األمني 
العــام لالتحاد العــامين لكرة القــدم،: “كأس 
عامن الدويل للشباب مبادرة هامة وستحظى 
بالدعم الكامل، إنها فرصة لالعبينا بالســلطنة 
إلبــراز مهاراتهــم والوقوف عى مســتواهم 
وذلك باللعب ضد أفضل فرق املنطقة والعامل.

فيام قال تشك مارتيني الخبر الفني مبجموعة 
الجرواين: نحن ســعداء جدا بــأن نكون جزًءا 
مــن هذا الفريــق الذي يعد الســتضافة هذا 
الحدث الهام، كرة القدم هي اللعبة الشعبية 
األوىل عــى مســتوى العامل، ونتطلــع إىل أن 
تســهم اســتضافة هــذه البطولة بالســلطنة 
للتعريف بالســياحة وذلك من خالل مشاركة 
عدد كبر من الفرق من مختلف أنحاء العامل.

وقــد أكدت 6 فرق أوروبية مشــاركتها وهي 
أرسنال ومانشسر سيتي من اململكة املتحدة 

وإنر ميالن، جنوى وفرونا من إيطاليا. 
وقــال عيل العجمي، مديــر التطوير الريايض 

برشكة ســابكو: نعمــل بالرشاكة مــع تنفيذ 
ومجموعــة الجــراوين وبالتعاون مــع وزارة 
الشؤون الرياضية واالتحاد العامين لكرة القدم 
عــى أن يتم تنفيــذ هذه البطولة مبســتوى 
عاملــي نضــع من خاللــه هــذه البطولة من 
ضمن الروزنامة الســنوية ملثل هذا النوع من 
املســابقات يف املنطقة. وقال ديفيد جراهام، 
الرئيــس التنفيذي لُعامن لإلبحار وعضو لجنة 
السياحة الرياضية يف الربنامج الوطني لتعزيز 
التنويــع االقتصــادي “تنفيذ”: “يعــد قطاع 
صناعة السياحة الرياضية من أهم القطاعات 
الحيوية التي تشــهد منواً عاملياً، والتي تعمل 

عى رفد االقتصادات الوطنية للدول”.
وأضاف: ستســاهم هــذه البطولة يف الرويح 
الســياحي للســلطنة عــرب مختلف وســائل 
اإلعــالم العاملية والتي ســتعمل عــى زيادة 
عدد الســائحني والطلب عى الفنادق وغرها 
من الخدمــات، مام يخلق العديد من الفرص 

الوظيفية للمواطنني.

الرؤية - أحمد السلامين

أقىص السيب حامل اللقب النرص عندما 
تفوق عليــه بهدفني ُمقابــل هدف بعد 
التمديد لألشــواط اإلضافية وحقق نادي 
عامن أكرب نتيجة يف مباريات الدور الـ ٣٢ 
لكأس صاحب الجاللة الســلطان املعظم 
لكرة القــدم عندما رضب وبقوة شــباك 

نزوى بخامسية بيضاء.
يف حني أكرم العروبة وفادة أهيل سداب 
بهدفني نظيفني، كام حقق ظفار املطلوب 
عندما عاد من العاصمة بفوز مســتحق 
عى مسقط بهدف وحقق ينقل مفاجأة 
بإقصائه للوسطى بهدفني دون رد وأعلن 
مجيس عن عودته بتحقيقه فوز مفاجئ 
وغر متوقع عى النهضــة العنيد بهدف 

العبه رميي ليصعد به للدور التايل وسط 
ذهول جامهر النهضة الذي مل ميض عى 
فــوزه برباعية نظيفة عــى مجيس قبل 

أقل من أسبوع بالدوري.
وفاجــأ الدويل حارب الســعدي دفاعات 
نادي مسقط بإحرازه هدفا مبكرا بعد ٣ 
دقائق مــن انطالق املباراة وهي النتيجة 
التــي انتهى عليها الشــوط األول والذي 
شــهد أفضلية نســبية لظفــار من حيث 
االنتشار الجيد وتنويع اللعب والسيطرة 
عى الكــرة ونقلها بني العبــي الزعيم يف 
حني اكتفى العبو فارس العاصمة بالفرجة 

ومل نشهد أية مبادرات هجومية.
الشــوط الثاين كان ملسقط بامتياز ليشن 
عديــد الهجــامت خاصــة مــن الطرف 
األمين والتي تكرست عى أقدام دفاعات 

ظفــار بقيادة املســلمي والجابري وعيل 
البوســعيدي والخميــي يف حني شــكل 
قادر فال وكويات مهاجام مسقط صداعا 
مزمنا طوال الشوط ومع ذلك حقق ظفار 
املطلــوب بتحقيقــه فوزا مســتحقا عى 

مسقط بهدف السعدي.
ومل يتمكن نزوى من مجاراة نادي عامن 
فاهتــزت شــباكه 5 مــرات عــن طريق 
داماتا هدفني ولكل من واشــنطن ويزيد 
الراوحــي هدف وليانــدرو يف حني أحرز 
أهداف العروبة عى أهيل ســداب أحمد 

سليم من رضبة جزاء وعمران الفاريس .
ينقل الذي أقىص الوســطى أحرز هدفيه 
كل من هشــام الكلبــاين من رضبة جزاء 
وأمازووك كام طرد الحكم العب الوسطى 

عبدالله السناين.

وحلق ســوري إبراهيم بفريقه الســيب 
للدور الـ16 بإقصائه لحامل اللقب النرص 
بعد أن أحرز لــه هدًفا يف الوقت القاتل 
من عمر الشــوط اإلضايف الثاين وكان قد 
أحــرز له هــدف التعــادل يف حني أحرز 
هدف النرص مهاجمــه أحمد عبدالحليم 
وشــهدت مباريــات هــذا الــدور تألق 
البشــائر بإقصائه الســويق الكبر بفوزه 
عليــه برضبــات الحــظ الرجيحية 5/4 
ليخرج أصفر الباطنة مــن الباب الضيق 

للكأس.
وبالتــايل تأهلــت أندية الســيب وظفار 
وينقــل والعروبــة والبشــائر ومجيــس 
وعامن لتلحق بصاللة وصور وبهال وبدية 
وفنجا وسامئل ومرباط وصحار واملصنعة 

لدور الـ16.

»الشباب« يستنجد بمصبح السعدي لقيادة »الصقور«

انطالق كأس ُعمان الدولي للشباب.. 22 نوفمبر

منافسات ساخنة في »الكأس الغالية«

السيب يقصي حامل اللقب.. وعمان يضرب بقوة.. 
ومفاجآت للبشائر وينقل ومجيس

تصوير/ عبدالله البريكي



المسؤولية االجتماعية.. 
التزام وتنمية

انطلقت جريدة الرؤية وضمن نهجها امُلستدام يف إعالم املبادرات، ملناقشة واقع املسؤولية االجتامعية 
يف السلطنة، وذلك من خالل تنظيم “املنتدى العامين للرشاكة واملسؤولية االجتامعية”، والذي نستعد 
خالل الخامس عرش والســادس عرش مــن أكتوبر القادم إلطالق دورته الثانية، والذي ســيأيت بعنوان 
“املســؤولية االجتامعية.. التزام وطني لدعم التنمية املستدامة”، والذي يدور حول محورين رئيسني؛ 
أولهام: “آليات اســتدامة برامج املســؤولية االجتامعية”، والذي يتيح الفرصة أمام الخرباء واملختصني 
نات إنشاء جهاز  الســتعراض آليات التوظيف القطاعي لربامج املســؤولية االجتامعية، واستعراض ُممكِّ
إلدارة شــؤون القطاع يكون مبثابة جهة استشــارية، وبحث كيفية استثامر مقومات النجاح ومحفزات 
اســتدامة برامــج القطاع. عىل أنَّ يصب املحور الثاين “تحديات تنظيــم القطاع” اهتامَمه عىل ِصياغة 
َمالمح جديدة لنهج إدارة قطاع املسؤولية االجتامعية، ومناقشة إجراءات وترشيعات النهوض به، ومن 

ثمَّ منهجية االستثامر االجتامعي التشاريك.
مام الشــك فيــه أّنه ال ميكننا اليــوم أن ننكر وجود مســاهامت من عدد من الــرشكات ضمن نطاق 
مســؤوليتها املجتمعية تجاه الوطن نظري ما تحصده من أرباح ســنوية، ولكن أيًضا ال ميكننا إال نصف 
تلــك املبادرات إال بـــكونها مبادرات مجتمعيــة “خجولة”، وال زلنا بحاجة ملزيــد من التفاعل وليس 
االعتامد عىل مؤسســات متعارف عليها تكرر نفســها وقد تقترص املسؤولية االجتامعية للرشكات عىل 
قطاعات معينة وتنعدم يف قطاعات أخرى، فنحن بحاجة إىل أولويات لرتتيب وتنظيم العمل يف مجال 
املســؤولية االجتامعية للرشكات حتــى وإن مل يكن هناك قانون إلزامي لذلــك، فالبد أن تكون هناك 
قناعة فردية ومؤسسية برضورة مشاركة املجتمع ولو باليشء القليل من أرباح الرشكات والسيام الكربى 
منها والتي تتباين أرباحها السنوية ولطاملا هي يف ازدياد.. فأين نصيب املجتمع وتنميته من خططهم 
وســجالتهم، فهل نحن بحاجة إىل التأطري القانوين واملؤســس امللزم للرشكات لنصل إىل قناعة البعض 

بأهمية الرشاكة املجتمعية؟؟
حتى وإن كان البعض وضع ما يتم دفعه من “رضائب” مبثابة نصيب مســاهمتها املجتمعية، فهذا ال 
ُيعقل، وال يعد حجة مقارنة بحجم رشكات االستثامر والسيام “الرشكات الكبرية” والتي أخذت من هذا 
الوطن نصيبا كافيا الستمراريتها ودميومتها، ويف املقابل يكون رد الجميل “قلة” مساهمتها االجتامعية 
باملقارنة باألرباح التي تحصدها العديد من املؤسسات سنوياً إذا مل يكن شهريا ، “املسؤولية االجتامعية 
للــرشكات” عوًضا عن كونهــا تطوعية وذاتية يف جانب من جوانبها إال أنهــا إلزامية يف جوانب أخرى 
كثرية، ونحن اليوم نواصل رسالة املنتدى العامين للرشاكة واملسؤولية االجتامعية الذي أطلقت جريدة 
الرؤية دورته األوىل خالل العام املايض تحت شــعار “نحو ميثاق وطني للمسؤولية االجتامعية”، فقد 
حان الوقت ألن تكون هناك جهة مستقلة تعنى باالهتامم بجانب املسؤولية االجتامعية تجاه املجتمع 
وأفراده، لتحقيق التكامل املجتمعي املنشود بني طبقات املجتمع املختلفة، والشعور اإليجايب بني أفراد 

املجتمع ومؤسساته.
فمنذ التفكري يف إطالق مبادرة ُمجتمعية ُتعنى بقطاع املسؤولية االجتامعية، وضعت “الرُّؤية” كلجنة 
منظمــة للمنتدى ُجملة أهداف وطنيــة، تأمل أن يحققها املنتدى عىل مدى فرتات انعقاده ســنويًّا؛ 
د ُمتفق عليه ملفهوم املســؤولية االجتامعية للرشكات العاملة  وتتمثــل يف االصطالح عىل تعريف محدَّ
دة للمسؤولية االجتامعية وقضاياها، إىل جانب صياغة ُمسودة  يف السلطنة، واالتفاق عىل مبادئ محدَّ
ميثاق وطني للمسؤولية االجتامعية لتعظيم االستفادة من جهود الرشكات ذات الدور الطليعي يف هذا 
الخصوص، ُترفع للجهات املعنية لالعتامد ووضعها يف اإلطار املناسب إلنفاذها، ونرش ثقافة املسؤولية 
االجتامعية يف املجتمع وتفعيلها بني مؤسسات املجتمع واألفراد، وربطها بالخطط اإلسرتاتيجية الوطنية 
والخمسية، إىل جانب إتاحة مساحة نقاش حول جدوى تأسيس مركز أو هيئة كجهة ُيناط بها تنظيم 
جهود املسؤولية االجتامعية، وتوجيهها، واسترشاف مستقبل املسؤولية االجتامعية ودمجها يف عمليات 
اقتصاديات املعرفة، ودعمها من قبل القطاعات املتعددة، واالتفاق عىل مالمح إسرتاتيجيات الرشكات 
ل إنجازها، كمبدأ جديــد من مبادئ التخطيط،  يف املســؤولية االجتامعية، مع تحديــد األهداف املؤمَّ
ة سنويَّة إلطالق ورعاية مبادرات الرشاكة املجتمعية التي تستهدف  باإلضافة إىل أن يكون املنتدى منصَّ
قطاعاً بعينه، ُيتَّفق عليه بالتشــاور مع الرشكاء، وتعظيم دور القطاع الخاص يف االضطالع مبســؤولياته 
االجتامعيــة مببادرات واضحة يف مجــاالت التوظيف والخدمــات االجتامعيــة واالقتصادية، كرشيك 
تنموي، ُهيِّأت له فرص الدعم والتســهيالت واالمتيازات، والتعريف بدور الرشكات املهتمة باملسؤولية 

االجتامعية، وأدوارها الوطنية، وكيفية تصميم املبادرات وتطويرها.

فايزة الكلبانية

faiza@alroya.info

تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنرش

هاتف: 24652400   فاكس: 24652444

املراسالت: ص.ب 343  - الرمز الربيدي: 118
 مسقط - سلطنة عامن

info@alroya.info :الربيد االلكرتوين

www.alroya.om
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»أينقع بنا محزمنا«؟! 
حمد العلوي

حق المستهلك عند تعبئة الوقود 
سيف المعمري

هواتف المباهاة! 
طالب المقبالي

أبو العالء المعري في مقر »األولمبية« 
وليد الخفيف

دعوة لشباب محافظة الظاهرة لحضور 
املحطــة التعريفيــة األوىل لجائــزة الرؤيــة ملبادرات 
الشــباب يوم األربعاء بتاريخ ٢٦ سبتمرب بقاعة غرفة 

الظاهرة يف متام الساعة التاسعة والنصف صباًحا.

لدى عــامن إمكانية إلقامة صناعــات تحويلية كبرية، 
بفضل ما لديها من: موارد برشية مؤهلة -موارد طاقة 
رخيصــة -احتامالت وجود خامــات معدنية عديدة - 

موقع يؤهلها للمنافسة يف أسواق واسعة.

يعد قانــون املرور بالســلطنة مــن أقوى 
القوانني التي واكبــت التطور املروري عىل 
مســتوى العــامل كل الشــكر لرشطة عامن 

السلطانية عىل جهودها املبذولة.

ألف مــربوك للهيئة العامــة لإلذاعــة والتليفزيون 
تدشــني تطبيقها اإللكرتوين وهو األمر الذي ســيتيح 
ملســتخدمي التطبيق متابعة جميع الربامج اإلذاعية 

والتليفزيونية إىل جانب األخبار والبث املبارش.

عبدامللك الهنائينا�صر العربي

يو�صف الهوتيكوثر البو�صعيدية

ارسلوا إلينا تغريداتكم عرب الهاشتاج:

#مغردو_الرؤية

القاهرة - العامنية

أعلــن التهامي هــاين، مدير أعــامل الفنان 
جميل راتب، عن وفاة املمثل القدير جميل 
راتب صباح أمس عن عمــر 9٢ عاًما. وقال 
هــاين: “البقاء لله.. رحل عــن دنيانا الفنان 
واألب والصديق واملثل األعىل جميل راتب”.

ولــد جميل راتــب يف القاهــرة ألب مرصي 
مسلم وأم مرصية صعيدية وليس كام ُيشاع 
بأنــه مــن أم فرنســية، وقد أنهى دراســته 
الثانوية يف مرص وكان عمره 19 عاًما، ودخل 
مدرســة الحقوق الفرنســية وبعد الســنة 
األوىل ســافر إىل باريس إلكامل دراســته. يف 
بداية األربعينات حصــل عىل جائزة املمثل 
األول وأحســن ممثل عىل مستوى املدارس 
املرصيــة واألجنبيــة يف مــرص. وعىل عكس 
ماهــو معــروف أن البداية الفنيــة لجميل 
راتــب كانــت يف فرنســا من خالل خشــبة 
املــرح، يؤكــد تاريخ الســينام املرصية أن 
البدايــة الفنيــة الحقيقيــة كانــت يف مرص 
عندما شــارك عــام 194٦ يف بطولــة الفيلم 
املــرصي “أنا الرشق” الــذي قامت ببطولته 
املمثلة الفرنســية كلود جودار مع نخبة من 

نجوم السينام املرصية يف ذلك الوقت منهم: 
جورج أبيض، حســني رياض، توفيق الدقن، 

سعد أردش.
بعد هذا الفيلم ســافر إىل فرنســا ليبدأ من 
هناك رحلتــه الحقيقية مــع الفن، مالمحه 

الحادة أهلته ألداء أدوار الرش.
وعندما عاد إىل مرص شارك يف بطولة العديد 

من األفــالم املرصيــة، وأصبح الفرنســيون 
يطلبونــه يف أدوار البطولــة فعمــل 7 أفالم 
يف الســنوات العرش األخرية كــام عمل أيضا 
يف بطولــة ثالثة أفالم تونســية إنتاج فرنيس 
مــرصي مشــرتك. وكان فيلــم الصعــود إىل 
الهاوية نقطة التحول الرئيســية يف مشواره 

مع السينام املرصية.
بعــد عودته للقاهرة رشــح لدورالضابط يف 
“الكرنــك” الــذي لعبه كامل الشــناوي، ثم 
رشحه صالح أبو سيف ليلعب دورا مهام يف 
فيلم “الكداب” بعدها انهالت عليه األدوار 
من كل مخرجي الســينام تقريبــا. وبعدما 
نجــح ســينامئيا يف مــرص طلبته الســينام 

الفرنسية.
كام خــاض تجربة اإلخــراج املرحى وقدم 
مرحيات مثل “األســتاذ” من تأليف سعد 
الدين وهبــة، ومرحيــة “زيارة الســيدة 
العجوز” اشرتك يف إنتاجها مع محمد صبحى 
ومرحيــة “شــهرزاد” من تأليــف توفيق 
الحكيــم. كرمه مهرجان القاهرة الســيناميئ 
هذا العام بعــد رحلة طويلة مع التمثيل يف 
مســارح باريس وبلغ عدد أفالمه ٦7 فيلام 
مرصيا وعدد كبري من أفالم السينام العاملية.

مسقط - الرؤية

يدشن مجلس البحث العلمي اليوم الخميس 
خدمة جديدة للتواصل مع الجمهور وذلك عرب 
إطالقه لخدمة التواصل عرب تطبيق الواتساب 
موجه إىل كافة فئات ورشائح املجتمع ليكون 
مكمال للمنصات األخرى التابعة له يف وسائل 
التواصل االجتامعي. ويأيت ذلك إميانا بأهمية 
اســتغالل التقنيات الحديثة يف إيصال رســالة 
املجلــس وأهدافــه لجميع فئــات املجتمع، 
والتعريــف بربامج دعم البحوث واالبتكارات، 
باإلضافــة إىل تعزيز جهود نرش ثقافة البحث 

العلمي واالبتكار ونقل املعرفة.
ويأيت إطالق هــذه الخدمة بهــدف التكامل 
مــع قنــوات املجلــس األخــرى يف وســائل 
التواصــل االجتامعــي، الســيام وأنَّ املجلس 
لديــه العديد مــن املشــاريع والربامج والتي 
ينفذ بعضها بالتعاون مع مؤسسات القطاعني 
العام والخاص، وتســتهدف الباحثني والطلبة 

واألفراد.
مــن جانب آخــر يتيح إطالق هــذه الخدمة 
للمهتمني مبواضيع البحــث العلمي واالبتكار 
الحصــول عــىل أنشــطة وأخبــار املجلــس 

وإنجازاتــه عرب الواتســاب مــن قبل مختلف 
فئات املجتمع. 

الجدير باإلشارة أنه ميكن االشرتاك يف الخدمة 
من خــالل إرســال رســالة نصية “واتســاب 
مجلس البحــث العلمي” عىل رقــم الهاتف 
91747514، وذلك بعــد أن يتم حفظ الرقم 

يف جهــاز الهاتف النقال حيــث توفر الخدمة 
األخبار الصحفية العلمية، وأنشطة وفعاليات 
باملجلــس،  الخاصــة  واإلعالنــات  املجلــس، 
والربامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة العلميــة، 
باإلضافة إىل الرســائل التوعويــة حول برامج 
املجلس يف مجاالت البحث العلمي واالبتكار.

وفاة الفنان المصري الكبير جميل راتب »البحث العلمي« يدشن خدمة التواصل عبر »واتساب«

مسقط - الرؤية

يف مبــادرة هي األوىل مــن نوعها يف 
السلطنة، يشــارك “املوج مسقط” يف 
برنامــج املكتبات الصغــرية املجانية 
العاملــي، والــذي يهدف إىل ترســيخ 
حب القراءة واملطالعة لدى الجميع. 
وتوجــد حاليــاً 4 مكتبــات مجانية 
صغــرية يف أنحاء مختلفــة من املوج 
مسقط تتضمن املمىش وممىش املرىس 
ومســاكن الريحان وحديقة الشاطئ. 
تتميز هــذه املكتبات بتصميم يحايك 
منــازل الطيــور وتضم أعمــدة إنارة 
تعمل بنظام الطاقة الشمســية لتوفر 
الكتب لكل من ُيريــد الحصول عىل 
كتاب يف املجتمع أو يرغب يف تقديم 

كتاب ملشاركته مع القراء اآلخرين. 
وتوفــر فكــرة “خــذ كتــاب وتــربع 
بكتاب” لتبادل الكتب مجاناً طريقة 
مميزة لتبادل الكتــب عىل اختالفها، 
مــن الكتــب املفضلة لألطفــال إىل 

الكتــب التــي تنصح بهــا األصدقاء. 
يشــار إىل أنَّ ســكان املوج مســقط 
أبدوا استجابة مشــّجعة جداً ملبادرة 
تبادل الكتب، حيث ميكن العثور عىل 
مجموعة كبرية مــن الكتب مبختلف 
اللغــات واملواضيع للكبــار والصغار 
يف املكتبات الصغرية املجانية املوزعة 

عرب املرشوع. 

مبادرة لتبادل الكتب عبر المكتبات 
المجانية في »الموج مسقط«
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