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مسقط - العامنية

الجاللــة  صاحــب  حــرضة  بعــث 
الســلطان قابوس بن سعيد املعظم 
-حفظــه اللــه ورعاه- برقيــة تهنئة 
إىل فخامــة الرئيــس الدكتــور جون 

ماغوفــويل رئيس جمهوريــة تنزانيا 
املتحــدة مبناســبة العيــد الوطنــي 
نــت تهــاين ومتنيــات  لبــالده. تضمَّ
جاللته الطيبة لفخامته بوافر الصحة 
والسعادة وللشعب التنزاين الصديق 

باطراد التقدم واالزدهار.

عربي - نارص العربي

احتفــل صبــاح أمس بتســليم كأس 
حــرضة صاحــب الجاللة الســلطان 
قابوس بن ســعيد املعظــم- حفظه 
اللــه ورعاه- ملســابقة املحافظة عىل 

النظافة والصحة يف البيئة املدرســية، 
للعــام الــدرايس ٢٠١٧/٢٠١٦، وذلك 
العلــوم  بكليــة  املــرسات  بقاعــة 
التطبيقيــة بعربي، تحت رعاية معايل 
الشيخ محمد بن سعيد الكلباين وزير 

التنمية االجتامعية.

مسقط - الرؤية 

يتوقــع خــرباء أن تســهم مبــادرات املدن 
الذكيــة، يف منــو ســوق تقنيــة املعلومات 

بالسلطنة بنســبة ٩ يف املئة لتصل إىل قيمة 
قياســية تبلغ ١٢٢ مليون ريال بحلول العام 
٢٠١٩، بحسب تقرير صدر حديثاً عن رشكة 

«يب.إم.آي» لألبحاث.

مسقط - العامنية

استقبل معايل يوســف بن علوي بن عبدالله 
الوزير املســؤول عــن الشــؤون الخارجية يف 

مكتبه أمس ســعادة سيلفيســرت بوش وكيل 
وزارة الخارجيــة والتجارة املجرية. وتّم خالل 
املقابلة بحث مسرية عالقات الصداقة القامئة 

بني البلدين يف مختلف املجاالت.
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9
مسقط، سنغافورة- العامنية

أكد موقع «ويجو» الســياحي الشــهري لحجز الطريان 
والفنادق، أّن السلطنة أكرب الرابحني يف الرشق األوسط 
مــن جهة اإلقبال عىل الســفر إليها؛ كوجهة ســياحية 
متميزة. وقال تقريــر نرشته صحيفة ترافل دييل نيوز 
إن الســلطنة شــهدت أكرب ارتفاع يف حركة الســياحة 
الوافــدة إليهــا يف الربع األول من عــام ٢٠١٨، بعدما 

قفزت ٩ مراكز عىل مستوى الرشق األوسط.
إىل ذلــك، وقعت الرشكة العامنية للتنمية الســياحية 
”عمران“ اتفاقية مع وزارة الســياحة لتطوير أنشطة 
وتجارب جديدة لســياحة املغامرات يف مســندم. ويف 
سياق ذي صلة، ناقشت وزارة النقل واالتصاالت آليات 

11تطوير سياحة يخوت النزهة يف السلطنة.
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مسقط - الرؤية

التقــى معــايل الدكتــور عبداملنعم بن 
منصــور الحســني وزير اإلعــالم مبكتبه 
أمــس أعضــاء مجلــس إدارة جمعيــة 
برئاســة  الجديد  العامنيــة  الصحفيــني 

الدكتور محمد بن مبارك العرميي.
ويــأيت اللقاء يف إطار الجهود الهادفة إىل 
بحــث التكامل بني الجهــات الحكومية 
ومؤسســات املجتمــع املدين مبــا يدعم 
دورهــا يف املجتمع ويحقــق املزيد من 
اإلنجــازات. وهنأ معــايل الدكتور وزير 
اإلعالم مجلــس إدارة جمعية الصحفيني 
الجديد عــىل انتخابه لرئاســة الجمعية 
للفــرتة املقبلــة، ومتنى لــه التوفيق يف 
القيام مبهامــه ودوره يف االرتقاء بالعمل 
الصحفي وبناء جســور التواصل الفاعل 
وتحقيــق أفضــل مســتويات التعــاون 
الوطنــي من أجل رفعــة ونهضة البالد. 
الريــادي  الــدور  معاليــه  واســتعرض 
الذي تقــوم به الوزارة يف دعم مســرية 
العمل الصحفــي واإلعالمي يف مختلف 

القطاعــات الحيوية والتنمويــة، مؤكًدا 
أهميــة تطويــر املؤسســات واألفــراد 
املنتمني لقطاع الصحافــة والتأكيد عىل 
دور الجمعيــة خــالل املرحلــة املقبلة 
كمظلة لجميع الصحفيني يف الســلطنة. 
وتطرقــت املقابلــة إىل الجهــود التــي 

ُينتظــر مــن الجمعية القيــام بها لدعم 
مســرية العمل الصحفي ومناقشــة أبرز 
التحديات التي تواجه الجمعية وســبل 

تعزيز التعاون بينها وبني وزارة اإلعالم.
مــن جانبهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة 
الجمعية عن شكرهم وتقديرهم للدور 

الذي توليــه وزارة اإلعــالم للجمعية يف 
والخارجية  الداخليــة  أنشــطتها  دعــم 
وما شــهدته من حراك عىل العديد من 
األصعدة واملجاالت، وأكدوا عىل الرشاكة 
الدامئة بني الجمعية والوزارة التي تهدف 

إىل خدمة القطاع اإلعالمي.

مسقط - الرؤية

افتتحــت صباح أمس أعــامل املؤمتر 
واملحفوظات  للوثائق  الدويل  العلمي 
«األرشــيف دعامة للذاكرة الوطنية»، 
الوثائــق  هيئــة  تنظمــه  الــذي 
الرشق  وكلية  الوطنيــة  واملحفوظات 
األوســط، وذلك تحــت رعاية معايل 
الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد 
الســعيدي، وزير الشــؤون القانونية، 
وبحضور عــدد من أصحــاب املعايل 

والسعادة واملسؤولني.
ويشــارك يف املؤمتــر الــدويل الــذي 
يســتمر ليومني مبــرسح كلية الرشق 
األوسط نخبة من األساتذة والباحثني 
واملختصني يف مجال األرشيف من داخل 
السلطنة وخارجها، املؤمتر يعرض ١٤ 
ورقة عمل ضمن أربعة محاور تعرض 
وتناقش: الترشيع األرشيفي والسيادة 
الوطنية، والنزاعات األرشيفية، إضافة 
إىل األرشــيف والتنميــة الوطنية، إىل 
جانب أمن الوثائق وحوكمة اإلنرتنت. 
وُيسلط الضوء عىل التحديات الكبرية 
التي تواجهــه يف العامل، كام يربز دور 
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية يف 
الحفاظ عىل أرشيفها الوطني وتعزيز 

املشاركة املجتمعية. كذلك يربز املؤمتر 
أبــرز التحديــات التــي تواجه مجال 
األرشفة منها تخزين األرشيف العاملي 
التغــريات والتطورات،  الذي يواجــه 
بحيــث تجعــل األرشــيف والذاكرة 
معزولني عن املجتمع والشباب، حيث 
يعترب األرشــيف ذاكرة األمــة ومنبع 
حضارتهــا، فهــو ماضيهــا وحارضها 
ومســتقبلها، لذا وجب الحفاظ عليه 
وحاميته وصيانته لضامن الرجوع إليه 
مستقبال ســواء إلثبات حق أو إلجراء 

البحوث والدراسات. 
واستهل املؤمتر، بكلمة سعادة الدكتور 
حمد بن محمد الضوياين رئيس هيئة 

والتي  الوطنية،  واملحفوظات  الوثائق 
قــال فيهــا: ”إنه ملن دواعــي رسورنا 
وامتناننــا انعقــاد املؤمتــر العلمــي 
الــدويل األرشــيف دعامــة للذاكــرة 
الوطنيــة الذي تنظمــه هيئة الوثائق 
الرشق  وكلية  الوطنيــة  واملحفوظات 
األوســط إميانا ً منا بأهميــة هيئات 
ومؤسســات الوثائق واألرشــيفات ملا 
متثلــه مــن دعامة أساســية يف حفظ 
الذاكــرة الوطنية للدولــة واملجتمع، 
كــام قــال الضويــاين أنشــئت هيئة 
الوثائق واملحفوظات الوطنية لُتعنـى 
بوثائق األمة وإنجازاتها وإيالء اإلرث 
التاريخــي والحضــاري عناية خاصة 

واهتاممــا  ينبع مــن اإلدراك القائم 
عىل رضورة املحافظة عليه ملا يشكله 
من إســهام بالغ ألهميتــه يف التاريخ 
العامين الذي أنجزه اإلنســان العامين 
يف مختلف مجاالت الحياة وإســهامه 
يف البناء الحضاري، فقد شــكلت تلك 
اإلنجازات عىل مــر العصور والحقب 
تاريخــا  حضاريــا  تليــدا  تحــيك لنا 
شواهده وآثاره وســجالته ورسوماته 
ومبانيه قصة تاريخ حافل بالبطوالت 
والحضاريــة  العلميــة  واإلنجــازات 
املمتدة من األجيال املاضية والحارضة 
وستســتمر بعون الله وتوفيقه ليصل 
هذا اإلرث الحضاري ألجيال املستقبل، 
إنه مــرياث أجيــال متعاقبة وخربات 
متبادلة وأفــكار متوارثة عرب األجيال 
واألزمان وأكد يف كلمته عىل االهتامم 
بــه والوعي بالــرتاث وإدراكه ليكون 
لنــا زادا  نشــحذ من خاللــه وجدان 
األمــة بأصالتهــا ورســوخها وماضيها 
العريق واالســتعانة بــه عىل رقيها يف 
بالفخر  حارضها ومســتقبلها ونشعر 
واالعتــزاز والرفعــة باالنتامء إىل ذلك 
املــايض املرشف الــذي كان حاًرضا يف 
الكتابات السومرية والبابلية واآلرامية 

والفرعونية“.

مسقط - الرؤية

شــارك معايل محمد بن نارص الراســبي 
األمني العام بــوزارة الدفاع صباح أمس 
يف افتتــاح معرض أوراســيا، والذي يقام 
مبدينــة أنطاليــا الرتكية؛ حيــث تجول 
معاليــه والوفــد املرافق له يف أقســام 

املعرض اُملختلفة. وعىل هامش املعرض 
قابــل معــايل أمــني عــام وزارة الدفاع 
سعادة الربوفيسور إسامعيل دميري وكيل 
وزارة الدفاع الرتيك للتصنيع العســكري. 
وتأيت هــذه املشــاركة يف إطــار تعزيز 
عالقات التعاون العسكري بني السلطنة 

وجمهورية تركيا.

مسقط - الرؤية

االقتصاديــة مبجلس  اللجنــة  ناقشــت 
الدولــة أمس «مــرشوع قانــون الرثوة 
املعدنيــة» املحال من مجلس الشــورى 

وتقريره بشأنه.
واســتضافت اللجنة يف اجتامعها التاسع 
لــدور االنعقــاد الســنوي الثالــث من 
الفرتة السادســة برئاســة املكرم الشيخ 
محمــد بــن عبداللــه الحــاريث رئيــس 
اللجنة وبحضور املكرمني أعضاء اللجنة، 
وســعادة املهنــدس هــالل بــن محمد 
للهيئة  التنفيــذي  الرئيس  البوســعيدي 
العامــة للتعديــن وعدد من مســؤويل 

الهيئة ملناقشــتهم حول مرشوع القانون 
والــذي من أبرز مميزاتــه توفري جاذبية 
التعديــن،  لالســتثامر يف قطــاع  أكــرث 
وزيادة الفرتة الزمنية لرسيان الرتاخيص 
التعدينيــة، وتســهيل وترسيع إجراءات 
التعدينية،  املوافقــات  الحصــول عــىل 
وتوفري مناطــق تعدينية واعدة وطرحها 
للتنافــس وفــق أســس تكافــؤ الفرص 
والعالنية والشفافية، وتشديد العقوبات 
فيام يتعلق باملخالفات التعدينية، ومنح 
صالحيــات أوســع للمفتشــني وحاميل 
القضائية، وااللتزام باملساهمة  الضبطية 
يف تنميــة املجتمع املحــيل باإلضافة إىل 
حامية البيئة املحيطة بعمليات التعدين.

سول- العامنية

التقى ســعادة محمد بن ســامل الحاريث 
سفري الســلطنة املعتمد لدى جمهورية 
كوريا مبقر ســفارة الســلطنة يف ســول 
مبعايل الدكتــور بان يك مون األمني العام 
الســابق ملنظمة األمم املتحدة، ومعايل 
تشو هيون نائب وزير الخارجية الكوري.
وهنأ ســعادته خــالل اللقــاء نيابة عن 
الســفراء العرب، الدكتور بــان يك مون 
عــىل تعيينــه رئيًســا للمعهــد العاملي 
للنمو األخــرض (GGGI) الــذي ُيعنى 
بالتنمية االقتصادية املســتدامة وقضايا 
البيئة واملناخ. وقال ســعادته إن الخربة 
الطويلــة ملعاليــه واهتاممه الشــخيص 
البيئــة  املســتدامة وقضايــا  بالتنميــة 
سيســهم بال شــك يف تحقيق مزيد من 
اإلنجازات والنجاحات للمعهد. كام هنأ 
معاليــه نائب وزيــر الخارجية  الكوري 
الناجحة  وحكومة بالده عىل االستضافة 
ألوملبيــاد بيونج تشــانج التــي مهدت 

الطريق للتقارب والحــوار وعقد القمة 
بني الكوريتني والتي من املؤمل أن متهد 
الطريق إلحالل الســالم يف شبه الجزيرة 
الكوريــة. وتطرق ســعادة الســفري إىل 
دور الجمعية الكورية العربية يف تعزيز 
التعــاون الثقايف بــني الجانبــني العريب 
والكوري. من جانبــه اعترب بان يك مون 
أنه ميكن للدول العربية االســتفادة من 
معهد النمو األخــرض العاملي يف العديد 
من املشــاريع املتعلقة بالبيئة والزراعة 

واملنــاخ وتلــك التــي ُتعنــى بالتنمية 
االقتصادية املستدامة، مؤكًدا أنه سيبذل 
قصــارى جهــده لتقديم أي مســاعدة 
يف ذلك، مشــيًدا بالعالقات املتينة التي 
تربط الدول العربية بجمهورية كوريا.  

وأشاد مون مبواقف الســلطنة املتوازنة 
الســلطان  لجاللة  الحكيمة  والسياســة 
املعظــم- حفظــه اللــه ورعــاه- ودعم 
الدولية  للمنظمــة  املتواصل  الســلطنة 

طوال األعوام املاضية.

مسقط - الرؤية

نفذ مركز األمن البحــري أمس مترين «األمن 
البحري ٢٠١٨»، والذي جرت فعالياته مبنطقة 
الدقــم يف البحــر اإلقليمــي العــامين (بحــر 
العرب)، وشــارك فيه عدد من أســلحة قوات 
السلطان املســلحة واألجهزة األمنية األخرى، 
إىل جانب مشاركة قوات من الواليات املتحدة 

األمريكية.
وهدف التمرين إىل تنســيق وتوحيد الجهود 
والعمــل التكامــيل لكافــة الجهــات املعنية 
مبكافحة التهديــدات األمنية البحرية، وتأمني 
سالمة خطوط املالحة البحرية، وقد تم وضع 
سري أحداث التمرين وخطط تنفيذه مبا يحقق 
األهــداف الوطنيــة املتوخاة، ووفًقــا للمهام 
والواجبــات املوكلــة للمؤسســات واألجهزة 
العســكرية واألمنيــة املشــاركة. وتابع ســري 
فعاليات التمرين العميد الركن بحري ســعيد 
بن عبدالله الساعدي قائد البحرية السلطانية 
العامنية باإلنابة؛ حيث استمع  إىل إيجاز عن 
فعاليــات التمرين، بعدهــا اطلع عىل األدوار 

التي تقوم بها الجهات املشــاركة يف التمرين. 
وحول أهمية وأهداف التمرين وسري فعالياته، 
قال املقدم الركن جوي خليفة بن ســعيد آل 
جمعة مدير دائرة العمليات والتدريب مبركز 
األمن البحري: «يأيت تنفيذ مترين األمن البحري 
٢٠١٨م يف إطــار الخطط التــي ينتهجها مركز 
األمــن البحري لتوحيد الجهــود الوطنية ضد 
املخاطر والتهديدات البحرية مبختلف أنواعها 
ورفع الكفاءة والجاهزيــة العملياتية لجميع 

الجهات العســكرية واألمنيــة املعنية باألمن 
البحري، والتأكد من فاعلية االتصال والتنسيق 
املشرتك بني جميع الوحدات املشاركة لتبادل 
املعلومــات، هذا إىل جانب تطبيق اإلجراءات 
الالزمــة للتعامــل مــع التهديــدات البحرية 
والوقوف عىل فاعلية القيادة والســيطرة، كام 
تأيت مشــاركة القــوات األمريكية يف مثل هذا 
النوع من التامرين يف إطار التنســيق وتبادل 

الخربات بني الجانبني».
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عربي- نارص العربي

احتفل صباح أمس بتسليم كأس حرضة 
صاحب الجاللــة الســلطان قابوس بن 
ســعيد املعظــم- حفظــه اللــه ورعاه- 
ملسابقة املحافظة عىل النظافة والصحة 
يف البيئــة املدرســية، للعــام الــدرايس 
٢٠١٧/٢٠١٦، وذلك بقاعة املرسات بكلية 
العلــوم التطبيقية بعــربي، تحت رعاية 
معايل الشــيخ محمد بن سعيد الكلباين 
وزير التنمية االجتامعية، وبحضور معايل 
الدكتورة مديحة بنت أحمد الشــيبانية 
وزيرة الرتبية والتعليم، وســعادة الشيخ 
سيف بن حمري آل مالك الشحي محافظ 
الظاهرة، ووالة واليات الظاهرة، وأعضاء 
مجلس الشورى بواليات الظاهرة، ورساء 
الحكومية  والدوائر  املؤسسات  ومديري 
بعربي وشــيوخ وأعيان الظاهرة، وجمع 

من األهايل.
وبدأ الحفل بكلمة من ســعادة الشــيخ 
محمد بن حمدان التويب مستشار وزارة 
الرتبيــة والتعليم قال فيها إّن مســابقة 
املحافظــة عــىل النظافــة والصحــة يف 
البيئة املدرســية جاءت وفق توجيهات 
ســامية من لدن جاللة السلطان قابوس 
بن ســعيد املعظم- حفظه الله ورعاه- 
وانطلقت يف العام الدرايس ١٩٩٢/١٩٩١، 
وكان رشف الفوز بكأســها األول حليف 
والتعليــم  للرتبيــة  العامــة  املديريــة 
ملحافظة الظاهرة. وأضاف أن املســابقة 
تخللهــا العديــد من املســتجدات التي 
من شــأنها خدمة مضامينهــا وأهدافها 
الرتبوية، عالوة عىل بلورتها لتكون واقعاً 
معاشاً بني أبنائنا الطلبة والطالبات األمر 
الذي انعكس بدوره واقعاً ملموســاً بني 
أروقة املــدارس واملجتمع املحيل. وتابع 
أن دور املســابقة أضحى جلياً للمجتمع 
الرتبــوي والــرأي العــام؛ حيــث تعدى 
الحفــاظ عــىل املبنى املــدريس ونظافة 
املدرســية  والكتــب  مرافقــه وطالبــه 

وترســيخ قيم العمــل الجامعي وغريها، 
إىل أبعــد مــن ذلك بكثــري، فالتطورات 
التــي تعاقبت عىل املســابقة يف شــتى 
مجاالتها وآليات تقييمها خري شاهد عىل 
ذلك، ومواكبة للمســتجدات الرتبوية يف 
عنــارص ومكونات املنظومــة التعليمية 
مام مكنها يف عمرها الذي ناهز ربع قرن 
من الزمن يف نرش الوعي وترســيخ القيم 
اإليجابية وغرس الســلوكيات الحسنة يف 
نفوس أجيال تعاقبــت عليها من أبنائنا 
وبناتنا الطلبة والطالبات. ومىض قائًال إن 
«جهودكم املخلصة والدؤوبة يف تحقيق 
تطلعات املسابقة لهي بحق محل إشادة 
مــن الجميــع ونحن عىل ثقــة بأنها لن 
تذهب سدى وســيبقي أثرها يف نفوس 
أبنائكم الطلبة، فإن قلت شكراً فأنا عىل 
يقني بأن شكري لن يوفيكم حقكم، فقد 
اجتهدتــم فحصدتم مثــاراً عذب رشابها 
فلكــم منا جــل التقديــر واإلجالل، وال 
ننىس دور أصحاب الســعادة املحافظني 
والوالة ورؤســاء مجالس اآلباء واألمهات 
وأعضائهــا، وجميع القامئــني عىل هذه 
املســابقة الذين كان لهــم بالغ األثر يف 
تحقيــق ما نصبــو إليه جمعيــاً فوجب 
علينا بحق الشكر والثناء عىل تلك الهمم 

العالية والعطاءات املقدرة».
واختتــم التــويب كلمته قائــًال: «إنه من 
منطلــق التطوير والتجديــد الذي طال 
بعض جوانــب املنظومــة التعليمية يف 
الســلطنة مبا يتناغم ومستجدات العلم 
واملعرفة عىل مستوى العامل واملزيد من 
التأطري مبــا يتناغم ومســتجدات العلم 
واملعرفة عىل مســتوى العامل وملزيد من 
التأطري والتنظيم ملسار املسابقة وجوانب 
أخرى من األنشــطة املدرســية ووضعها 
يف قالب واحــد وتحت مظلــة واحدة، 
فقد تم إنشــاء مســابقة جديدة لتكون 
باســم جائزة الســلطان قابوس للتنمية 
املستدامة يف البيئة املدرسية؛ اعتباراً من 
العام الــدرايس املقبل، وتهدف يف املقام 

األول إىل بناء الشخصية املتكاملة للطلبة 
وإكســابهم مهارات التعامل مع القضايا 
املعــارصة وتحفيز طاقاتهم وإمكانياتهم 
وتنويــع قدراتهــم اإلبداعية وتحســني 
كفاءتهــم العلميــة والعلمية وفق رؤية 
مستقبلية لخدمة قضايا التعليم والتنمية 

املستدامة ومفاهيم العمل التطوعي».
بعــد ذلــك، قدمــت طالبات مدرســة 
الســليف للتعليم األســايس بوالية عربي 
لوحة رائعة بعنوان «سالم وتحية»، وقدم 

طلبة مدرســة طارق بن زيــاد للتعليم 
األســايس بواليــة ضنــك فنون شــعبية 
واستحســان  إعجاب  نالــت  تقليديــة، 
الحضور ومتثلــت الفنون يف فن العيالة، 

وفن الرزحة وفن العازي.
وثــم ألقى نــارص بــن ســعيد الكلباين 
املعلم مبدرسة عبدالله بن عمر للتعليم 
األســايس قصيدة شــعرية بعنوان «قيم 
النظافة». كام تم عرض فيلم عن اإلدارة 
الطالبيــة..  بعنــوان «اإلدارة  الطالبيــة 
برملــان املجيديــن». ويف الختــام، قــام 

الشــيخ محمــد بن  معــايل 
ســعيد الكلباين وزير التنمية 
االجتامعيــة بتكريم املدارس 
واملحافظات  اللجان  ورؤساء 
باملراكز  الفائــزة  التعليميــة 
حيــت  للمســابقة؛  األوىل 
حصلــت محافظــة الظاهرة 
عــىل املركــز األول وحصلت 
محافظة شــامل الباطنة عىل 
املركــز الثــاين، بينــام نالت 
محافظــة الداخليــة املركــز 
الثالــث، أما محافظة الربميي 
الثالث  باملركــز  فــازت  فقد 

مكرر.

مسقط - الرؤية

تــرأس معايل الشــيخ خالد بــن عمر بن 
ســعيد املرهون وزيــر الخدمــة املدنية 
أمس اجتــامع مجلس الجــودة بالوزارة، 
الجــودة  إدارة  نظــام  وذلــك ملراجعــة 
الذي يســتهدف متابعة أداء التقسيامت 
التنظيميــة بالــوزارة، من أجــل الوقوف 
عىل الجوانب التطويرية الالزمة لتحقيق 
متطلبات نظــام إدارة الجــودة املتبع يف 

الوزارة.
حرض االجتامع ســعادة الســيد سامل بن 
مســلم البوســعيدي وكيل وزارة الخدمة 
املدنية لشــؤون التطوير اإلداري وسعادة 
الشــيخ أحمد بــن محمد النــدايب وكيل 
وزارة الخدمــة املدنية لشــؤون الخدمة 
املدنية، وســعادة الدكتور حامد بن حمد 
الغافري مستشــار وزارة الخدمة املدنية 
واملديريــن العامني وعدد من مســؤويل 

الوزارة.
وحرض االجتامع ســعادة الســيد سامل بن 
مســلم البوســعيدي وكيل وزارة الخدمة 
املدنية لشــؤون التطوير اإلداري وسعادة 
الشيخ أحمد بن محمد الندايب وكيل وزارة 
الخدمة املدنية لشــؤون الخدمة املدنية 
وسعادة الدكتور حامد بن حمد الغافري 
مستشار وزارة الخدمة املدنية واملديرين 

العامني وعدد من مسؤويل الوزارة. وأشاد 
معايل الشــيخ الوزير بالدور الذي تبذله 
كافة تقسيامت الوزارة يف السعي لتطوير 
جــودة الخدمــات املقدمة مــن الوزارة 
للمســتفيدين من تلك الخدمات، متطرقا 
إىل أبرز الجوانــب التطويرية التي ميكن 
إرساؤها يف الوزارة من أجل زيادة فاعلية 
جودة األداء وتحســني نوعيــة الخدمات 
املقدمــة. واســتعرض املرهــون جهــود 
موظفــي الوزارة مبختلف تقســيامتها يف 
٢٠١٧، والتــي كان لها بالغ األثر يف إنجاز 
متطلبات نظــام إدارة الجــودة املتبع يف 
الــوزارة. وحث الوزير كافة التقســيامت 
عىل بــذل املزيد مــن الجهــود يف إنجاز 
األعامل وفق معايري نظــام إدارة الجودة 
مبا يسهم يف االرتقاء مبستوى أداء الوزارة. 
وخــالل االجتامع، قدمــت خديجة بنت 
مســعود التوبيــة مديرة دائــرة الجودة 

بالــوزارة عرضــا مرئيا عــن أداء عمليات 
نظام إدارة الجودة وفق اإلصدار الحديث 
اآليزو (٢٠١٥/٩٠٠١) مبختلف تقسيامت 
الوزارة. وشمل العرض العديد من املحاور؛ 
منها مقدمة عن مسار تطبيق نظام إدارة 
الجودة وفق اإلصــدار الحديث وموقف 
تنفيــذ التوصيــات الناتجة مــن مراجعة 
اإلدارة السابقة، والتغريات عىل التحديات 
الخارجيــة والداخلية بنظام إدارة الجودة 
والتغذيــة الراجعة من املســتفيدين من 
خدمات الوزارة، ومــدى تحقيق أهداف 
الجــودة بالــوزارة، وأداء تحقيق أهداف 
العمليــات  وأداء  بالــوزارة،  الجــودة 
وبيــان بحاالت عدم املطابقة املكتشــفة 
واألفعــال التي تــم اتخاذهــا ملعالجتها، 
ونتائــج املراقبة والقياس والتدقيق، وأداء 
املزودين الخارجيني، ومدى مالءمة املوارد 
يف تطبيقــات الجــودة وفرص التحســني، 

وتطــرق العــرض إىل تحليل اســتبيانات 
استقصاء رضا املستفيدين الخارجيني من 
خدمــات وزارة الخدمــة املدنية بشــكل 
عام، حيث بلغت نســبة رضا فئة اإلدارة 
العليــا بكافة الوحــدات الحكومية قرابة 
(٨٩٪)، وبلغت نسبة رضا املوظفني بتلك 
الوحــدات (٨٠٪)، مــام يعكــس الجهود 
املبذولــة من موظفــي الــوزارة لتجويد 
الخدمــات املقدمــة من الــوزارة وإنهاء 

املعامالت وفق املستوى املنشود.
وخــرج االجتامع مبجموعة من التوصيات 
وفــرص لتحســني تطبيقات نظــم إدارة 
الجودة بالــوزارة منها تطوير أنظمة آلية 
الســتقصاء آراء املســتفيدين مــن بعض 
الخدمــات املقدمة من الــوزارة، وتأهيل 
عــدد مــن كــوادر الــوزارة كمتدربــني 
معتمديــن يف مختلــف مجــاالت عمــل 
الوزارة، وغريها من التوصيات التحسينية.

عربي - نارص العربي

أســدل الســتار أمس عــىل امللتقى 
األكادميــي الثالــث والــذي نظمته 
كلية العلوم التطبيقية بوالية عربي، 
بالتعــاون مع فــرع غرفــة تجارة 
الظاهرة،  وصناعة عامن مبحافظــة 
تحت شعار «اقتصاد املعرفة لتنمية 

مستدامة».
وهدف امللتقى إىل تشجيع الطالب 
عىل املامرســة االحرتافية ومتكينهم 
من عــرض أعاملهم عــىل املجتمع، 
وإبــراز دور غرفة تجــارة وصناعة 
عامن يف مســاعدة الشباب العامين 
عــىل  ابتكاراتهــم  تســويق  عــىل 
مســتوى السلطنة، وبناء روابط بني 

والصناعية  األكادمييــة  املؤسســات 
ورواد األعــامل واملجتمع. وتضمن 
امللتقى عقد ندوة اقتصادية بعنوان 
«االقتصــاد املعــريف يف الســلطنة.. 
خاللهــا  تــم  وآفــاق».  تحديــات 
تســليط الضوء عىل أهمية املعرفة 
والتكنولوجيــا يف االقتصاد يف القرن 
واســتعرض  والعرشيــن.  الحــادي 
امللتقى مجاالت تهيئة الفرد ليعمل، 
ويتعلــم ويتعايــش مــع املجتمع 
ويحقــق ذاته. وصاحــب فعاليات 
امللتقــى إقامة املعــرض األكادميي 
االقتصادي، والذي اشتمل عىل أركان 
الطالبية  املشاريع  ملعروضات حول 
يف مجاالت تقنية املعلومات وإدارة 

األعامل.
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مسقط - الرؤية

قــال املالزم أول ســيف بن ســلطان العدوي 
رئيس قســم التوعية املرورية مبعهد السالمة 
املروريــة بــاإلدارة العامة للمــرور، إنَّ فكرة 
إنشــاء املدرســة املروريــة جــاءت إمياناً من 
رشطة ُعامن الســلطانية بنرش الوعي املروري 
لجميــع رشائح وفئات املجتمــع؛ إليجاد جيل 
واع بالســالمة املروريــة من طــالب املدارس، 
وتزويدهــم باملعارف واملهــارات الالزمة التي 
ُتنظم ســلوكهم املــروري لتمكنهم من التقيد 
بالقوانــني؛ مبــا ُيســهم يف حاميــة أنفســهم 

واآلخرين من الحوادث املرورية.
وأضاف: إنَّ املدرســة املروريــة لألطفال متثل 
إحدى نوافــذ التوعية املرورية باإلدارة العامة 
للمرور برشطة عامن الســلطانية، التي تكرس 
جهودهــا لتوعية طالب املــدارس؛ فقد قامت 
بإعــداد أجيال مرورية واعية من خالل مدينة 
مرورية مصغرة ُتحايِك الواقع املروري، وتحتوي 

عىل جميع مكونات البيئــة املرورية، مبا فيها 
الشــوارع والدوارات والتقاطعات واإلشــارات 
الضوئيــة واللوائح املروريــة مبختلف أنواعها، 
عىل اعتبار أنها لغة التخاطب بالطريق، إضافة 
للمرافق االخرى كوجود مسجد ومحطة التزود 
بالوقود، إىل جانب وجود قاعات للمحارضات 

مزوده بوسائل تعليمية حديثة.

وتابــع: إن املدرســة املروريــة تقــوم بتنفيذ 
العديــد مــن الربامــج التعليميــة والتثقيفية 
لطالب املدارس؛ من خالل الزيارات، بالتنسيق 
مع مختلف املؤسســات التعليمية الحكومية 
والخاصة؛ مبا فيها ريــاض األطفال وجمعيات 
املرأة العامنيــة؛ بهدف تنشــئة األطفال منذ 
الصغــر عىل االطــالع والتعرف عــىل جوانب 

السالمة املرورية وقواعدها وأنظمتها املرورية، 
كام يتم زرع الثقة بني رشطي املرور واألطفال، 
وتعويدهم عىل اتبــاع آداب وقواعد وأنظمة 
املرور عند عبور الطريق من خالل التطبيقات 
العملية وتنمية اإلدراك بتحمل املســؤولية يف 
تطبيق األنظمة، كام تركز املدرســة عىل تنمية 

الحس األمني لدى الطفل.

اها األطفال  وعن الربامج التعليميــة التي يتلقَّ
يف املدرســة املرورية، أوضح العدوي أن هناك 
زيــارات للمدرســة املرورية تتضمــن برامج 
نظرية وعملية؛ حيث يتم التأكيد عىل الطلبة 
أن حياتهــم غاليــة، ويتوجــب دامئــا الحرص 
واملحافظة عليهــا، والرتكيز عىل بعض القواعد 
التي تتناســب مــع املراحــل العمرية للطفل 
باســتخدام الوســائل التعليمية. وبنيَّ أنه يتم 
تعليمهم كيفية عبور الطريق بالشكل السليم 
باستخدام القواعد الذهبية للعبور، وتعليمهم 
أهميــة مراعــاة متطلبات الســالمة املرورية 
عند صعود املركبــة أو الحافلة، والتعرف عىل 
األماكن واملامرســات الخطرة للعب األطفال، 
وتعريفهم باألماكن اآلمنة ملامرســة هواياتهم، 
وكل مــا يكفل األمــان لحياتهم، وتحقيق قدر 
أكــرب من ســالمتهم، كــام ُيصاحــب الجانب 
النظــري مســابقات  ثقافية بــني الطلبة من 
خــالل طــرح أســئلة مروريــة ليتــم اإلجابة 
عنهــا وتوزيع الهدايا لهم بهدف تشــجيعهم، 

وتســتخدم يف العمليــة التدريبيــة الربامــج 
التعليمية الكرتونية؛ بهدف إيصال املعلومات 
بشــكل أوضح لألطفــال. وبعــد توصيل تلك 
املفاهيم ومتطلبات الســالمة املرورية، ُينقل 
الطالــب ملرحلــة التطبيق العمــيل من خالل 
ســياقة الدراجــة أو مركبة صغــرية والتجول 
يف شــوارع املدرســة ليتعلــم القواعــد املثىل 
الستخدام الطريق. من جانبها، قالت العريف 
نسيبة بنت جابر الجلندانية إحدى املرشفات 
عىل املدرســة املروريــة: إن اإلقبال عىل زيارة 
املدرســة املروريــة متزايــد، وباألخص طالب 
املراحل التعليمية األوىل كمرحلة الحلقة األوىل 
ورياض األطفال، ميثلــون مختلف املدارس يف 
املحافظــات بالســلطنة. وأضافــت: إن طاقم 
املدرســة املرورية يعقد زيــارات إىل املدارس؛ 
بهــدف نرش الوعي املروري مــن خالل تنفيذ 
الــورش التدريبية للطلبة واملعلمني وســائقي 
الحافالت واملشــاركة يف الفعاليــات التوعوية 

التي تنفذها املؤسسات التعليمية.

أكثر من 120 ألف طالب وطالبة تعرفوا عليها

 المدرسة المرورية لألطفال.. نافذة توعوية لغرس الثقافة المرورية وتعزيز قيم احترام القواعد واألنظمة

املالزم أول سيف العدوي

 مسقط - الرؤية

برؤية إعالمية جديدة، تســتأنُف 
إدارة العالقــات العامــة برشطــة 
ُعامن الســلطانية، غــدا الجمعة، 
بــثَّ برنامــج «العني الســاهرة»، 
الــذي ســيتم بثــه من قيــادات 
رشطة عامن الســلطانية مبختلف 
الســلطنة. ويهــدُف  محافظــات 
إىل  األمنــي  اإلعالمــي  الربنامــج 
التي  للقضايــا املجتمعية  التطرق 
ومناقشــة  العامين،  الشــارع  تهم 
والحد  عالجهــا  وكيفية  أســبابها، 
منهــا، إضافة إىل فقــرات أخرى.. 
وستتناول الحلقة مواضيع وقضايا 
متنوعة؛ منها: االحتيال اإللكرتوين، 
وإطالق  وأرضارهــا،  واملخــدرات 
املناســبات  يف  الناريــة  األعــرية 

املواضيع  من  االجتامعية...وغريها 
املهمة، وســوف يســتمر الربنامج 
عىل مــدى العــام مبعــدل حلقة 
كل شــهر. ويقدم الحلقة النقيب 
طــارق بن عــوض الشــنفري من 

إدارة العالقات العامة.

مسقط - الرؤية

أظهــرْت اإلحصائيــة الصادرة عــن إدارة 
مكافحة التسلل باإلدارة العامة للعمليات، 
أنه تمَّ خالل األســبوع املايض -وبالتعاون 
مــع باقي الجهــات العســكرية واألمنية- 
القبض عــىل ٦٤ متســلًال من جنســيات 
مختلفــة يف عدد مــن واليات الســلطنة؛ 
لدخولهم البالد بطريقة غري مرشوعة، فيام 
تم ترحيل ٦٠ متسلال ومتسللة بعد اتخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة والتنسيق مع 
ســفارات بلدانهــم. وتدعــو رشطة ُعامن 
الســلطانية املجتمع إىل التكاتف وتقديم 
املزيــد مــن التعاون لرجــال رشطة ُعامن 
الســلطانية ملكافحة هــذه الظاهرة؛ من 
خالل اإلبــالغ الفوري عن تلــك الحاالت؛ 
سواًء باالتصال عىل هاتف الطوارئ ٩٩٩٩، 
أو التوجــه ألقــرب مركز للرشطــة، وعدم 
تشغيل وإيواء األيدي العاملة السائبة، أو 

تسهيل دخولهم إىل أرايض السلطنة.

مسقط - الرؤية

ألقــْت إدارة التحريــات والتحقيقــات الجنائية 
بقيــادة رشطة محافظة شــامل الرشقية القبَض 
عــىل مجموعة مــن املتهمني؛ الرتكابهــم عدًدا 
مــن جرائم الرسقة من عدة منازل قيد اإلنشــاء 
بوالية إبراء، ومُبواجهتهم باألدلة اعرتَف املتهمون 
يل بالجرائــم املنســوبة إليهم  يف التحقيــق األوَّ
نت  بقيامهــم بالرسقــة من ١٦ موقعــاً. كام متكَّ
إدارة التحريــات والتحقيقــات الجنائية بقيادة 

رشطــة محافظة مســندم من ضبــط مواطنني 
متهمــني يف قضايــا رسقــة املحــالت التجارية، 
والبالغ عددها ١٥ محــًال بوالية خصب. وَضبط 
قسم التحري والتحقيق الجنايئ مبركز رشطة أدم 
شخصني من جنسية آسيوية بتهمة رسقة الديزل 
من مقــر عملهــام، وبيعه مقابل مبلــغ مادي؛ 
حيــث تم ضبــط ٣٣ خزانــا مخصًصــا لتخزين 
الديزل؛ ليتمكنوا بعدها من بيعه إلحدى الورش. 
وعليه، متت إحالة املتهمني إىل الجهات القضائية 

الستكامل التحقيق بالتهمة املنسوبة إليهم.

مسقط - الرؤية

ُيواصل فريق التوعية باإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية 
التوعيــة مبختلف  تنفيــذ فعالياتــه 
ــذ  محافظــات الســلطنة؛ حيــث نفَّ
الفريق -خــالل األســبوع املايض- ٧

فعاليــات؛ اســتهدفت مجموعة من 
الصحيــة والرتبويــة يف  املؤسســات 
كل مــن واليات العامرات وســامئل 
الفعاليات  خــالل  وُألقيت  وصحــم. 
محارضات توعوية عن املواد املخدرة 
العقليــة وأرضارها وطرق  واملؤثرات 
وأســاليب تهريبها؛ مــن خالل رشح 

املحتويــات واملعروضات اإلرشــادية 
والتوعوية، واالجابة عن التســاؤالت 
املطويات  وتوزيــع  واالستفســارات، 
التوعوية، كام شــهد املعرض املتنقل 

إقبــاالً كبــرياً من الــزوار، 
واطلعوا عــىل محتواه من 
الرشطــة  لجهــود  منــاذج 
والتصــدي  املكافحــة  يف 
آلفــة املخــدرات، وحــث 
املعــرض  عــىل  القامئــون 
الزوار عىل تقديم البالغات 
الساخن  بالخط  وتعريفهم 
التابــع   ١٤٤٤ املجــاين 
ملكافحة  العامــة  لــإلدارة 

العقلية. ويأيت  املخدرات واملؤثــرات 
تنظيم هذه الفعاليات ضمن الربامج 
اإلدارة  تنفذهــا  التــي  التوعويــة 
العامــة ملكافحة املخدرات واملؤثرات 

الســلطانية،  العقلية برشطــة عامن 
والهادفــة لرفع مســتوى الوعي لدى 
املجتمع، والتعريف بأرضار املخدرات 

واملؤثرات العقلية.

خصب - الرؤية

مت قيــادة رشطة محافظة مســندم  نظَّ
محــارضة توعويــة عــن قانــون املرور 
إثــراء  بهــدف  التنفيذيــة؛  والالئحــة 
الجانب القانــوين ملرتب هــذه القيادة، 
وأبرز التعديالت الجديــدة عىل الالئحة 
التنفيذيــة لقانــون املــرور، وقــراءة يف 

اإلحصائيــات املرورية، وجهــود الرشطة 
يف الحد مــن الحوادث املرورية ونتائجها 

واآلثار املرتتبة عليها.
ورعــى انطــالق املحــارضة العميد يارس 
بن حمــود املعمري قائد رشطة محافظة 
مســندم، بحضور مجموعــة من الضباط 

وضباط الصف وأفراد هذه القيادة.
من جهــة أخرى، ويف إطــار نرش الثقافة 

القانونيــة بهــدف الوقاية مــن الجرمية، 
والتحقيقات  التحريــات  إدارة  شــاركت 
الجنائية بقيادة رشطة محافظة مســندم 
يف اللقــاء اإلذاعي التوعــوي يف الطابور 
الصباحــي مبدرســة خولة بنــت األزور 
للتعليــم األســايس بوالية خصــب، حول 
موضــوع االبتــزاز اإللكــرتوين. وتنــاول 
اإللكرتوين،  باإلبتــزاز  التعريــف  اللقــاء 

وكيفيــة الوقايــة مــن الوقــوع يف فــخ 
االبتــزاز، والعقوبــات القانونيــة وكيفية 
تعامــل الطالب مع الشــبكة املعلوماتية 

«اإلنرتنت».
وقــدم اللقــاء الرائــد أحمد بــن محمد 
البــادي ضابــط قســم التحري بــإدارة 
التحريات والتحقيقــات الجنائية بقيادة 

رشطة محافظة مسندم.

مسقط - الرؤية

اســتعرضْت رشطــة ُعــامن الســلطانية 
مهــا عرب الشــبكة  الخدمــات التــي ُتقدِّ
وذلك  «اإلنرتنت»؛  للمعلومــات  الدولية 
خــالل مشــاركتها يف معــرض االتصاالت 
وتقنيــة املعلومات «كومكــس ٢٠١٨»، 

مبركز عامن للمؤمترات واملعارض.

وعرَّفْت الرشطة -خالل املشاركة- بنظام 
إصــدار التأشــرية اإللكرتونيــة، والــذي 
تــم تدشــينه مؤخــرا، كام اشــتمل ركن 
رشطة عامن الســلطانية عىل العديد من 
الخدمات التي تم تقدميها عرب التطبيقات 
اإللكرتونيــة املختلفة، والتــي تم العمل 
بها، وأســهمت يف رسعة إنجاز الخدمات، 

وتوفري الوقت والجهد للمستفيدين.

الربميي - الرؤية

تحتفل رشطة ُعامن السلطانية، يوم اإلثنني 
املقبل، بافتتــاح منفذ حامســة مبحافظة 
الربميي، تحت رعاية سعادة املهندس خالد 
بن هالل البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية، 

وبحضور اللواء حمد بن ســليامن الحامتي 
مســاعد املفتش العام للرشطة والجامرك 
للعمليــات، وعدد من أصحاب الســعادة 
وكبــار ضبــاط رشطة ُعــامن الســلطانية 
واألجهــزة العســكرية واألمنية، وعدد من 

املشايخ والرشداء واملواطنني.

«العين الساهرة» يناقش 
قضايا مجتمعية متنوعة

 ضبط 64 متسلال وترحيل 60 األسبوع الماضي

 سقوط متهمين بالسرقة في إبراء وأدم وخصب

 تواصل الفعاليات التوعوية بمخاطر المخدرات في المحافظات

 محاضرة حول تعديالت «الئحة المرور» بمسندم

 الشرطة تعرف بخدمات التأشيرة 
اإللكترونية في «كومكس»

 االحتفال بافتتاح منفذ 
حماسة بالبريمي.. اإلثنين

النقيب طارق الشنفري



الخميس ١٠ من شعبان ١٤٣٩هـ  املوافق ٢٦ أبريل ٢٠١٨م - العدد رقم 06٢٣٥٨ متابعات

مسقط - الرؤية

نظمــت وزارة الصحــة ممثلــة بلجنــة 
البحث العلمــي باملديرية العامة لتنمية 
املــوارد البرشيــة أمس ملتقــى البحث 
العلمي الثاين ملناقشــة البحوث العلمية 
لخريجي حملة الدكتــوراه، وذلك تحت 
رعايــة ســعادة الدكتور عــيل بن طالب 
الهنــايئ وكيل شــؤون التخطيــط بوزارة 
الصحة، ومشاركة ٨٠ مشاركا من مختلف 
املعاهــد الصحية التابعة لــوزارة الصحة 
ومديريات التمريض املختلفة بالسلطنة، 

بالقاعة الكربى مبعهد العلوم الصحية.
يف بداية امللتقــى تحدث الدكتور محمد 
الريامــي رئيس لجنة األبحاث يف مديرية 
تنمية املوارد البرشية يف الكلمة الرتحيبية 
قائــًال: إدراكاً من الــوزارة ألهمية تنمية 
املوارد البرشية باعتبارها من أهم الركائز 
األساســية لتخطيط التنمية املســتدامة، 
وكون القــوى العاملة املؤهلــة واملدربة 
تدريبــاً جيــداً من أبرز محــاور العملية 
اإلنتاجيــة، وعليــه فقــد أنشــأت وزارة 
الصحة املعاهد التعليمية الصحية بهدف 
إعداد الكــوادر الصحية إعداداً مناســباً 

يؤهلهــا للعمــل بفاعليــة وفــق معايري 
املامرســة املهنية عــىل الرباهني والدالئل 
وقادرة عىل التفاعــل بإيجابية مع باقي 

أعضاء الفريق الصحي. 
واســتطرد الدكتــور محمــد يف كلمتــه: 
التعليــم يف ترتيبــه العــام هــو مرشوع 
حيــوي ودينامييك بطبيعتــه، وأن تعليم 
العاملني باملهن الصحية هو أكرث من ذلك 
ويخلق باستمرار تحديات صعبة ألعضاء 
الهيئــة التدريســية والطــالب عىل حد 
سواء، كام يجب عىل الكادر التدرييس أن 
يدرك أن االرتقاء إىل مســتوى التحديات 

وتطلعــات كل من الطالب واملجتمع من 
املتطلبات الرئيســية للعملية التعليمية. 
وعليــه فقد أدركــت وزارة الصحة هذه 
الخطــوة بجدية من خــالل إعداد أفضل 
ألعضاء الهيئة التدريســية واإلدارية عىل 

أعىل مستوى من املؤهالت.
وأضاف الريامي أن لجنة البحث العلمي 
باملديرية تعمــل عىل توفري ما أمكن من 
التي  والتســهيالت  والحوافز  املبــادرات 
من شــأنها أن تســهم يف جذب الكوادر 
الصحية، واستغالل الفرص للحصول عىل 
البعثات وإجراء البحوث العلمية وتنمية 

مهارات البحث لدى األكادمييني. واختتم 
الدكتــور محمــد كلمته قائًال: لتحســني 
جودة النظــام التعليمي البــد من خلق 
بيئة تعليمية الستكشاف وتنمية قدرات 
الطــالب الكاملة وال يجب االعتامد فقط 
عىل نتائــج األبحاث الجيــدة من خارج 
الســلطنة؛ إذ البد من الرتكيــز عىل بناء 
الخربات واالنخراط يف األنشــطة العلمية 
املتنوعة وتقديم مساهامت غري محدودة 
وغري مرشوطة كنموذج مثالياً يحتذى به 

للجميع.
فيــام ألقت الدكتــورة بدرية بنت صالح 

الرحبيبة رئيســة لجنة األبحــاث مبعهد 
العلوم الصحية محارضة عن آلية تقديم 
األبحــاث واملقرتحــات بشــكل إلكرتوين 
لتســهيل اإلجــراءات ورسعتها وذلك عن 
طريــق التســجيل يف املوقــع اإللكرتوين 
التابــع ملركــز األبحاث والدراســات، كام 
بينت الفــرق بني عمل اللجنــة املركزية 
لألبحاث وبــني اللجان الفرعيــة وكيفية 
تقييــم البحــوث من قبل هــذه اللجان. 
وألقت الدكتــورة هدى أبو حمدة عميد 
معهــد إبــراء للتمريــض محــارضة عن 
أولويات البحث العلمي يف وزارة الصحة.

وتضّمــن برنامج امللتقى تقديم ٦ بحوث 
رئيســة لخريجي درجة حاميل الدكتوراه 
اللذين أنهوا دراســتهم لعام ٢٠١٧ وعام 
٢٠١٨ ومناقشــة نتائــج أبحاثهم لربنامج 
الدكتــوراه، حيث ألقــى كل من الدكتور 
وليد الراجحي والدكتــورة رقية الزعابية 
نتائج بحثهم عن الفشــل الكلوي املزمن 
يف الســلطنة، بينام ألقت الدكتورة شوانا 
الحــرايص محــارضة عــن قيــاس وتأثري 
الضغــط النفيس عــىل املــرأة العامنية، 
كام ألقــت الدكتورة منى بنت شــعبان 
محارضة عن اســتخدام الكحول وتأثريها 
عىل املعرفــة والكفاءة الذاتية بني طالب 

الكليات يف السلطنة.
وتنوعت املحــارضات األخرى عن قياس 
الفعاليــة ومدى جــودة التعليــم الذايت 
للممرضــني يف عــامن وعــن ســلوكيات 
املمرضني العامنيني اتجاه املامرسة املبنية 

عىل األدلة.
هدف امللتقــى إىل توضيــح آلية تقديم 
األبحــاث واملقرتحــات بشــكل إلكرتوين 
والخــروج بنتائــج وتوصيــات ملناقشــة 
إمكانيــة تطبيــق نتائج هــذه البحوث 

داخل املؤسسات الصحية.

ضمن ملتقى البحث العلمي الثاني

«الصحة» تناقش إمكانية تطبيق بحوث الدكتواره داخل المؤسسات الصحية 

مسقط - الرؤية

كرمت وزارة األوقاف والشؤون الدينية ممثلة 
يف املديرية العامة للوعظ واإلرشــاد أكرث من 
(٣٨٠) مــن الكــوادر الدينيــة املجيدين من 
محافظة مسقط وبدبد وسامئل لعام ١٤٣٨هـ 
- ٢٠١٧م، تحت رعاية سعادة عيىس بن حمد 

بن محمد العــزري وكيل وزارة العدل، وذلك 
بكلية العلوم الرشعية.

وقال الشــيخ عبدالعزيز بن مسعود الغافري 
املدير العام املساعد للوعظ واإلرشاد نجتمع 
اليوم يف رحاب هذا الرصح العلمي الشــامخ، 
كلية العلــوم الرشعية، لنحتفــي بكوكبة من 
موظفــي دائريت الوعــظ واألمئــة والخطباء، 

مــن موجهني ومرشفني دينيــني ووعاظ وأمئة 
وخطبــاء، احتفــاء يعرب عن جميــل العرفان 
وصــادق االمتنان ملــا قدموه مــن أداء رائع 
ومتيز مقــدر خالل عــام ١٤٣٨هـــ ٢٠١٧م، 
تقديرا من املديرية العامة للوعظ واإلرشــاد 
بــوزارة األوقاف والشــؤون الدينيــة، لتلكم 
الجهود املخلصــة التي قدمها ويقدمها أولئك 
املوظفــون، وانطالقا من قولــه تعاىل «وهل 

جزاء اإلحسان إال اإلحسان».

وأضــاف الغافــري أّن العنــرص البــرشي هو 
أغىل وأمثن ما متتلكه املؤسســة أيا كان نوعها 
ونشــاطها وحجمها، ويبقى اإلنسان هو روح 
هذه املؤسســة التي ال تقوم لها قامئة بدونه، 
وحيــث إّن الجانب الشــعوري يف اإلنســان 
يشــكل جــزًءا ال يتجــزأ من تكويــن خلقته، 
والحاجة داعية إىل إشــباع الرغبات النفســية 
حالها حال الجوانب املادية لإلنســان، وأردف 
الغافري: ”إّن املديريــة ارتأت تقدير الجهود 

وتعزيــز العطــاء إميانا منهــا بالــدور الرائد 
للكــوادر الدينيــة يف تحقيق رســالة الوزارة 
وأهدافها، وأنكم عنــرص رئيس ضمن عنارص 
املنظومــة الكلية للوزارة، وقــد تبوأتم مكانة 
عاليــة ومنزلة عظيمة عند اللــه وعند الناس 
بتوليهم أمانة العمل الديني، وعظا وإرشــادا، 
وتوجيها وإرشافا، وإمامة وخطابة، وتدريســا 
لكتاب الله وســنة رســوله األمــني، وال ميكن 
بحال من األحوال تحقيق األهداف والوصول 
للنتائــج مبعزل عنكم، فأنتم الوجه الذي ميثل 
الــوزارة أمام املجتمع بــكل أطيافه ورشائحه 
وفئاتــه، فهنيئــا لكم ما تحقق عــىل أيديكم 
مــن إنجــازات وما قــام عىل ســواعدكم من 
أعــامل مرشفة، ما كان لها أن تكون إال بفضل 
مثابرتكم وتحملكم املســؤولية وإخالصكم يف 

أداء األمانة، بتوفيق الله تعاىل“.
وأكد املدير العام املســاعد للوعظ واإلرشــاد 
يف كلمتــه بــذل مزيد من العمــل، ومواصلة 
الجهــد من غري كلل أو ملــل. ناصحا الكوادر 
باتخاذ الوسائل الحديثة يف مخاطبة الجامهري، 
وتجديد أســاليب الخطاب الديني وتحديث 

لغته وفــق متطلبات العــرص وبالصورة التي 
يفهمهــا املتلقــون، وهــو النهج الذي تســري 
عليه الوزارة يف مختلف قطاعاتها، بتوجيهات 
سديدة ورعاية كرمية من معايل الشيخ عبدالله 
بــن محمد بن عبدالله الســاملي املوقر، وزير 
األوقاف والشــؤون الدينيــة، ومتابعة حثيثة 
وإرشاف مســتمر من ســعادة الســيد حارب 
بن حمــد بن ســعود وكيل الــوزارة املحرتم، 
تلبية واســتجابة لدعوة القائد املفدى حرضة 
صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد 
املعظم يف كلمته التاريخيــة ووعده الصادق 
ألبناء شعبه عند توليه مقاليد األمور يف البالد 
”سأجعل من عامن دولة عرصية“، مضيفا أن 
الوزارة شهدت خالل السنوات القليلة املاضية 
نقلة نوعية غري مســبوقة يف توظيف التقنية 
الحديثة يف مختلف قطاعات العمل بالوزارة.

وتضمــن برنامــج الحفل عرضــا مرئيا يوضح 
الدور املهــم الذي تقوم به الكــوادر الدينية 
واملهام املنوطة بها واملسؤولية العظيمة التي 
تحملوهــا يف نرش الخــري والعلم واملعرفة بني 

أفراد املجتمع.

مسقط - الرؤية 

نظمــت املديرية العامة ملستشــفى خولة، 
الصحيــة  االجتامعــات  لجنــة  يف  ممثلــة 
والفعاليــات، وبالتعاون مــع اإلدارة العامة 
ملكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
برشطــة عامن الســلطانية واللجنة الوطنية 
لشــؤون املخدرات واملؤثرات العقلية، أمس 
فعالية توعوية بعنوان «ســالمتك يف وعيك 
بخطر املخــدرات“ وذلك يف مبنى العيادات 

الخارجية والتأهيل الجديد باملستشفى.
وأقيمت الفعالية تحت رعاية صاحبة السمو 

الســيدة حجيجــة بنــت جيفر آل ســعيد، 
وبحضــور عدد من املســؤولني مبستشــفى 

خولــة. وقامت راعيــة املناســبة والحضور 
بجولة يف املعرض املصاحب للفعالية، والذي 

احتوى عىل عدة أركان من بينها ركن لدائرة 
شــؤون التمريض (قســم عالج األمل) وركن 
لإلدارة العامة ملكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقليــة برشطة عــامن الســلطانية، وركن 
للجنة الوطنية لشؤون املخدرات واملؤثرات 

العقلية.
وتضمنــت الفعالية عددا مــن املحارضات 
التثقيفيــة حــول خطــر املخــدرات واآلثار 
املرتتبة عليه من اســتخدامها، واســتهدفت 
مشــاركة عــدد مــن املــرىض، واملراجعني، 
واألخصائيني االجتامعيني باملدارس وعدد من 

طلبة وطالبات املدارس التعليمية.

إبراء - وليد الحسني

انطلقت أمس فعاليات امللتقى اإلعالمي 
الرابــع بجامعــة الرشقية يف واليــة إبراء 
محافظــة شــامل الرشقيــة، وذلك تحت 
رعاية ســعادة أحمد بن سعيد السعدي 
عضــو مجلــس الشــورى ممثــل والية 
القابــل، وتجّي فعاليات هذا العام والتي 
تنظمهــا جامعة اإلعــالم بالجامعة تحت 
عنــوان «عــكاز» ويشــتمل امللتقى عىل 
عدد من الفعاليات واألنشــطة املتنوعة 
بني الجلســات الحوارية من بينها جلسة 
حوارية شــارك فيها الدكتور رائد الفاريس 
مؤلــف ومــوزع موســيقي، واإلعالمــي 
الكفيــف أحمــد الحــرايص وعــدد من 
الطلبة املشاركني من عدد من مؤسسات 
التعليم العايل بالســلطنة، بجانب إقامة 

عدد مــن الحلقات التدريبيــة يف مجال 
اإلعالم ومعرض مصاحب وكذلك مسابقة 

إعالمية لطلبة الجامعة. 
وقالت ســارة الشــبلية رئيســة جامعة 

اإلعــالم بالجامعــة يف كلمــة االفتتاح إن 
امللتقــى اإلعالمــي يف نســخته الرابعــة 
يأيت مكمال لسلســلة امللتقيات اإلعالمية 
الســابقة التــي نفذتهــا الجامعة خالل 

السنوات املاضية، مشرية إىل أّن فعاليات 
هذه النســخة ركزت عــىل فئة مهمة يف 
املجتمع أال وهــي فئة ذوي االحتياجات 
الخاصــة، هــذه الفئة التي تحتــاج إلينا 
كعكاز يأخذ بيدهــم ملواصلة نجاحاتهم 
وإبداعاتهم التي يتميــزون بها، والحمد 
للــه يف ُعــامن لدينــا طاقــات ومنــاذج 
مجيدة يف مجــال اإلعالم بــرزت بصورة 
نفخر ونفاخر بها، وهم اليوم يشــاركوننا 
فعاليات امللتقى اإلعالمي الرابع بجامعة 
نجاحهم  بقصــص  ليشــاركونا  الرشقيــة 
وإجادتهــم يف مجال اإلعــالم واملجاالت 

األخرى بالحياة، 
يذكر أن امللتقــى والذي يقام ليوم واحد 
يركــز يف فعالياتــه عــىل مجــال اإلعالم 
وتســليط الضوء عــىل ذوي االحتياجات 

الخاصة.

«األوقاف» تكرم 380 كادرا مجيدا.. وتؤكد على تحديث أساليب الوعظ واإلرشاد

فعالية توعوية بخطر المخدرات واإلدمان بمستشفى خولة

فقرات متنوعة بالملتقى اإلعالمي الرابع بجامعة الشرقية

عدم مكافأة 
التميز!

كل مّنا يســعى إىل التميز ومعرفة جديد هذا العامل املرتامي األطراف وما فيه من مدخالت 
إلكرتونية، وشبكة عاملية بضغطة أصبع واحد عرب لوحة مفاتيح الحاسوب الذي عىل مكتبك 

تفتح لك اآلفاق.
وأن كل ذي فكــر وفهم واســع يــدرك أن التميز طريق كل عاقل محب لنفســه ومجتمعه 
ووطنــه، واملتميــز يدرك أّن الحياة جهــاد وتضحية، واملتميز حمــل أدوات العلم واملعرفة 
مــن قلم ودفرت وكتاب إضافة إىل حاســوبه اللوحي مضحيا يف املــال والوقت إميانا منه أّن 
املتميز يسعى دامئا إىل طلب العلم ومعرفة ما يدور يف الحياة من أحداث، يسأل يف كل ما 
أشــكل عليه من أمور صغرية وكبرية، ويتواصل مع أقرانه أو أســاتذته عرب محطات التواصل 
االجتامعي من فيس بوك وتويتري ووات ساب وغريها من الربامج؛ فقط تختلف املسميات.

إن التميز طريق ال يســلكه إال من كانت عنده عزمية صادقة للوصول إىل ما خطط ورســم 
ووضع خارطة طريق باسرتاتيجية واضحة ليصل إىل الهدف املنشود الذي يسعى إليه.

القارئ العزيز، تكرما أطلب منك أن تختار مكانا هادئا بعيدا عن امللوثات من صخب الحياة 
واألصوات التي تزعج أذنيك واملشــاهد التي تؤذي عينيك ومن املشــكالت الشائكة التي ال 
تريد أن تحل خيوطها؛ فهي متشــابكة متامســكة يف خضم الحياة التي نحن فيها، ومن ثم 
أغمض عينيك وأرخي أعصابك وحاول أن تكون مع نفســك برهة من الوقت لرتسم خريطة 

ذهنك وتخطط بعقالنية.
اشكر ربك ســبحانه عىل نعمة الصحة والعافية والفهم والفطنة التي وهبها الله تعاىل لك، 
وأستشــريك يف أمر أّيها الحبيب الغايل وأســألك ســؤاال واحدا ال غري: هل كلمة «متميز» لها 

وقع يف األذن؟
قالت محدثتي: «تفوق فاق الجميع، ومتيز مل يســبق له مثيل، واستمرارية يف الحصول عىل 
مرتبة الرشف يف املســتوى التحصيــيل والِحفاظ عىل املركز األول عىل مســتوى التعليم إىل 
جانب اإلبداع يف األنشــطة الثقافية واالجتامعية وغريها من األنشــطة ســواء عىل مستوى 

املدرسة أو املحافظة.
وتابعــت محدثتي الحديــث قائلة: الطالبة «منار» رمز األخــالق الرفيعة والعقلية الفريدة 
والنشاط الدؤوب كل يشــهد عىل ذلك، معلامتها.. زميالتها يف املدرسة.. الحي الذي تسكن 
فيه؛ أال تســتحق التقدير من ِقبل املرشفني عىل الجائزة؟ أال تســتحق أن يكون اســمها بني 

أسامء املتفوقات دراسيا؟!.
ثــّم ملاذا يكون التكريم عىل مســتوى الواليــة وال يكون عىل مســتوى املحافظة ميتاز عىل 
موضوعية يف االختيار؟ وملاذا يتم إدخال األنشطة يف اختيار طالب مجيد حصل عىل مجموع 

١٠٩٨ من ١١٠٠ يف التحصيل الدرايس؟
واختتمت محدثتي وهي تجهش بالبكاء: خرست أربع من طالبات مدرستنا التكريم بسبب 

آلية االختيار... «انتهى!!
القارئ العزيز، اّطلعنا عىل رشوط وضوابط االشرتاك يف مسابقة جائزة (...) لإلجادة العلمية؛ 
واتضح لنا أّن هناك معايري واشــرتاطات فنية والتنافس يف الجائزة وفق معطيات ومؤرشات 
األداء يف البوابــة التعليمية، ونتائج أداء الطلبــة يف الفصل الدرايس األول واملدارس يف العام 
الــدرايس، وتوظيف األفــكار والرؤى التحفيزية وتطبيقاتها يف الحقل الرتبوي، واملشــاركات 

املجيدة عىل املستوى املركزي والخارجي.
 همسة..

وما زلنا نبحث عن اإلجابة عن التساؤالت ومل نحصل عليها بعد. - أّيها الحبيب الغايل- اجعل 
نصــب عينيك أّن مَتّيز أبنائك مقرتن بتميزك، فكن متميزا بأخالقك أوال، وحريص عىل طلب 

العلم ثانيا، والبحث عن كل جديد ثالثا؛ ولنمِش يف طريق التميز وال يهم كالم اُملحبطني.

حمد العلوي
al3alawi33@gmail.com
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إبراء - الرؤية

تواصــل املديريــة العامــة للقــوى العاملــة 
مبحافظة شــامل الرشقية العمل لتوفري فرص 
وظيفيــة للباحثــني عــن عمــل يف املحافظة 
لدى رشكات القطاع الخاص، وتحقيق نســب 
التعمــني يف املؤسســات الخاصــة يف جميــع 
مجاالتها اإلنشــائية والصناعية، يف إطار سعي 
وزارة القــوى العاملــة لتشــغيل املواطنــني 

الباحثني عن عمل يف منشــآت القطاع الخاص 
وتنفيــًذا لقــرار مجلس الوزراء بتشــغيل ٢٥

ألــف مواطن وتنظيــام لســوق العمل برفع 
نســبة القــوى العاملــة الوطنيــة يف القطاع 
الخاص ودفع عجلة االقتصــاد العامين للرقي 

مبستوى الس وق العامين.
وأّكــد محمــد بن عــيل املعمــري مدير عام 
مديرية القوى مبحافظة شامل الرشقية حرص 
املديرية عىل ترشــيح واســتدعاء العديد من 

الباحثــني عن العمــل وتوزيعهــم عىل عدة 
مؤسسات كل عىل خرباته واملؤهالت املذكورة 
يف ســريته الذاتية، إىل جانــب تنظيم حمالت 
تفتيشــية عــىل مؤسســات ورشكات القطاع 
الخاص يف املنطقة. وتنوعت الفرصة الوظيفية 
التــي توفرت يف مؤسســات القطــاع الخاص 
باملنطقــة بني وظائف إداريــة ومهنية مالمئة 
ملؤهــالت الباحثني عن عمل ومعززة لســوق 
العمــل العامين يف ظل الضغــوط االقتصادية 
الحاليــة، مشــريا إىل أّن جهــود 
الوزارة ممثلة باملديرية مستمرة 
لتوفــري فــرص العمل للشــباب 
الباحثني عن عمــل يف املحافظة 
بــرشكات ومؤسســات القطــاع 
الخــاص التي تعمل يف املحافظة 
واألولويــة  الفرصــة  وإتاحــة 

للمواطنني يف التشغيل.
وقــّدم املعمري شــكره لرشكات 
الخــاص  القطــاع  ومؤسســات 
مبحافظة شامل الرشقية املتعاونة 
يف تطبيق نسب التعمني، مؤكدا 
أّن مديرية شامل الرشقية تكثف 
الجهود يف الفــرتة املقبلة إليجاد 
العاملة  للقــوى  فرص ووظائف 
الخــاص  القطــاع  يف  الوطنيــة 
باعتباره القطاع الواعد واملشغل 
الرئييس للكوادر الوطنية الباحثة 
عن عمل يف الفــرتة املقبلة، آمال 
أن تتضافــر جهــود مؤسســات 
ورشكات القطــاع الخاص إليجاد 

شــواغر للباحثــني عــن عمل مــن املواطنني 
بحوافز تشــجيعية تضمــن اســتقرار القوى 
العاملة الوطنيــة وترغبهم يف القبول بالفرص 
املتاحــة واالنخراط يف ســوق العمل بالقطاع 

الخاص.
وأشــار حمد بــن محمد الحجري مســاعد 
رئيــس جامعــة الرشقية للشــؤون اإلدارية 
واملالية إىل مساعي جامعة الرشقية لتحقيق 
االسرتاتيجية املعتمدة لديها والتي تركز عىل 
تطوير املــوارد البرشيــة واألداء الوظيفي، 
وتشــمل عدًدا من املبــادرات لضامن رفد 
الجامعــة بالكــوادر املؤهلة وتوفــري البيئة 
املناســبة لها، ومنها: انتقــاء أفضل الكوادر 
الوظيفيــة وإجــراء برامج تعريف شــاملة 
للمنتســبني الجــدد وضامن الشــفافية يف 
اللوائــح واإلجراءات واملعلومــات املتعلقة 
بالعمل واملعيشــة بالســلطنة، كذلك توفري 
املميزات والحوافز املادية واملعنوية وتكريم 

املتميزيــن يف املجالني األكادميــي واإلداري 
سنويا.

وأظاف الحجــري أّن جامعة الرشقية ُتعنى 
بتوفري فرص التطويــر املهني ألعضاء هيئة 
التدريس واملوظفــني يف كافة املجاالت من 
بينها اســتخدام تقنيــات التعليم اإللكرتوين 
وتطويــر املهــارات التدريســية واإلداريــة 
ووضــع حوافز للموظفــني الذين يحصلون 
عــىل مؤهالت أعــىل. ويعد تحقيق نســبة 
التعمــني من أولويــات إدارة الجامعة، وقد 
متكنــت الجامعــة من تحقيق نســبة ٨٢٪ 
يف الكادر الوظيفــي لإلداريني بعدد (١٨٥) 

موظفا وموظفة عامنيني.
وأّكــد حمد الحجــري أّن الجامعــة ممثلة 
يف دائــرة املــوارد البرشية تطبــق الالئحة 
بالتنســيق مع وزارة القــوى العاملة ممثلة 
يف مديريتها مبحافظة شامل الرشقية، حيث 
تشــكل الرشاكة بني الجامعة ووزارة القوى 

العاملة من خالل التوظيف وتطبيق قانون 
العمل والئحته التنفيذية أساســا مهام لسري 
العمل عىل الوجه املطلوب وضامن تحقيق 
أهــداف الجامعة وخدمــة املجتمع وخلق 
اإلبداع يف العمل والجودة يف العطاء والتميز 
يف األداء. وقال ســعيد بن عبدالله الشقيص 
حاصــل عىل شــهادة البكالوريوس تخصص 
نظــم املعلومات وأحد الباحثــني الذين تّم 
اســتدعاؤهم ملقابــالت التنافس عىل فرص 
العمــل املطروحــة يف جامعــة الرشقيــة: 
فرص عمل رائعــة أتنافس عليها مع زماليئ 
الباحثني لنيلها يف جامعة الرشقية التي تعد 
من أكرب املؤسســات الخاصــة يف املحافظة 
وللــه الحمد توفقــت بالعمــل يف جامعة 
الرشقيــة بوظيفــة إداري نظــم معلومات، 
وتوجه الشقيص بالنصيحة لزمالئه الباحثني 
للتطلع واملنافسة عىل فرص القطاع الخاص 

ملا فيها من تطوير للذات.

إشادة بتعاون مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بنسب التعمين

«القوى العاملة» بشمال الشرقية تكثف جهودها لتوفير مزيد من الفرص للباحثين عن عمل

مسقط – الرؤية

يسترشف ”منتدى عامن لألعاملـ  فرص يف 
للسلطنة،  االقتصادي  املستقبل  التحدي“ 
ودور املدن االقتصادية يف تنمية االقتصاد 
العامين الجديد،  وأســلوب قيادة الكفاءة 
خالل السنوات العجاف. ويحظى املنتدى 
بدعــم أســياد التــي أسســتها الحكومة 
العامنية ضمن مبادرتها لتحويل السلطنة 
إىل محــور لوجســتي عاملــي، والجمعية 
العامنية لخدمــات النفط ـ أوبال. ويقام 
خــالل يومــي ٧ و٨ مايــو املقبل بفندق 
مســقط انرتكونيتيننتــال. ويضم منتدى 
عامن لألعــامل لفيفا عايل املســتوى من 
املتخصصني املاليني واالقتصاديني من ذوي 
الخــربة يف مجاالت مختلفــة، ويركز عىل 
كيف ميكــن للمشــاريع التجارية إيجاد 
الفــرص بالرغــم من القيــود االقتصادية 

ويف الوقــت نفســه يوفر منصــة للنظر 
إىل القضايا الرئيســية الجارية املطروحة 
للنقــاش، ويزخــر بالكثري مــن العروض 
التقدمييــة املتعمقــة ودراســات الحالة 
الشيقة. ويهدف إىل تغيري املفهوم السائد 
بــأّن القيــود االقتصادية تقــود حتام إىل 
منو ســلبي، ويلفت النظر إىل السياسات 
واالســرتاتيجيات التــي ميكن للمشــاريع 
التجارية تبنيها للتغلب عىل األثر السلبي 

إىل  وباإلضافــة  االقتصاديــة،  لألزمــات 
الجلسات العامة وحلقات النقاش ستتوىل 
أســياد وأوبال تســهيل حلقــات العمل 
املتخصصــة لتتناول القضايــا ذات الصلة 
بقطاعاتها وكذلك الفرص املوجودة فيها.

وتعد ”تنمية نفط عامن“، الرشكة الرائدة 
يف مجالهــا واملعرتف مبقارباتهــا املبتكرة 
هــي الراعــي الرئييس إىل جانــب البنك 

الوطني العامين.

مسقط – الرؤية 

زار وفــد تجاري من جمهورية بالروســيا 
برئاسة االكســندر فيدوراتك املدير العام 
لغرفة تجارة وصناعة بيالروسيا مقر غرفة 
تجــارة وصناعة عــامن يف روي، وكان يف 
اســتقباله عدد من أعضــاء مجلس إدارة 
الغرفة ورجال األعامل العامنيني برئاســة 
عيل بن سامل الحجري عضو مجلس إدارة 
الغرفة رئيس مجلــس إدارة فرع الغرفة 
مبحافظــة شــامل الرشقية رئيــس لجنة 

السياحة.
ويــأيت اللقــاء ضمن جدول زيــارة الوفد 
للســلطنة يف الفــرتة مــن ٢٤ وحتى ٢٧

أبريــل لالطالع عىل الفرص االســتثامرية 
والتجارية يف الســلطنة واالســتفادة من 

رشاكات  وإيجــاد  املوجــودة  الخــربات 
اقتصادية يف الســلطنة.  ورّحب الحجري 
بالوفــد، مؤكــدا حرص الغرفــة والقطاع 
الخاص العــامين ورغبته يف بناء العالقات 
والــرشاكات التجاريــة واالســتثامرية يف 
كافــة املجاالت والفــرص املتاحة للقطاع 
الخاص يف البلدين عىل حد سواء. وأضاف 
الحجري أّن الظروف الراهنة والتطورات 
التي تشــهدها عالقــات البلديــن تتيح 

الفرصة لتعزيز التعاون االقتصادي وميكن 
اســتغالل العديــد من مجــاالت العمل 
االقتصادي املشــرتك يف قطاعات الصناعة 
والتجــارة والزراعة والســياحة والتصدير 
وإعــادة التصدير وغريها مــن املجاالت 
األخرى ذات األهمية للبلدين. وقد تخلل 
اللقــاء عقد جلســات ثنائية بــني رجال 
األعــامل العامنيني ونظرائهــم من رجال 

األعامل البيالروس.  

الربميي – الرؤية

نظمــت وزارة القــوى العاملــة ممثلــة 
بالكليات املهنية (عربي وشناص وصاللة) 
يوما مفتوحا تحت شعار (سلوك ومهارة)، 
التعليــم  لربامــج  والرتويــج  للتعريــف 
والتدريب املهني ومــا تزخر به الكليات 
املهنية من تجهيــزات تعليمية وتدريبية 
حديثة وتعريف املجتمع والقطاع الخاص 
بالدور الذي تقوم به الكليات يف التعليم 

والتدريــب وإتاحــة الفرصــة للمتدربني 
والخريجني للتعــرّف عىل الفرص املتاحة 
للتدريــب امليــداين والوظائــف املتوفرة 
بســوق العمل وفتح قنــوات مبارشة بني 
مختلف املؤسســات الحكومية والخاصة 

وتعزيز روح العمل الجامعي.
ورعى حفل االفتتاح الشــيخ حســني بن 
عىل بن حمد الكلبــاين مدير عام الرشكة 
العامليــة للرخــام وعدد من املســؤولني 
الحكومية والخاصة، وعدد  باملؤسســات 

من أعضاء الهيئتني التدريسية والتدريبية 
والفنية والهيئة اإلدارية بالكلية.

وشهد اليوم املفتوح عرًضا مرئيا للتعريف 
بالكليــات املهنيــة وبرامجهــا املتنوعــة 
والتخصصات املتوفرة وعدد من األنشطة 
والفعاليــات واملناقشــات التــي تهتــم 
بالجانــب األكادميي للطــالب. وصاحب 
الفعاليــات معــرض يــربز دور الكلية يف 
توفــري برامــج تعليميــة وتدريبية ورفد 

سوق العمل بالقوى الوطنية املؤهلة.

«منتدى عمان لألعمال» يستشرف المستقبل االقتصادي.. 7 مايو

«الغرفة» ُتطلع وفدا بيالروسيا على الفرص االستثمارية

يوم مفتوح للتعريف ببرامج «مهنيات عبري وشناص والبريمي»



متابعاتالخميس ١٠ من شعبان ١٤٣٩هـ  املوافق ٢٦ أبريل ٢٠١٨م - العدد رقم 08٢٣٥٨ اقتصاد

مسقط - العامنية

ــع صندوق الرفد، أمــس، اتفاقيتْي  وقَّ
تعــاون مع هيئــة تقنيــة املعلومات، 
والرشكــة العامنية لخدمــات الرصف 
الصحــي (حيــا للمياه)، عــىل هامش 
ــع  وقَّ ٢٠١٨م“.  ”كومكــس  معــرض 
االتفاقيتنْي طارق بن ســليامن الفاريس 
الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق الرفد، 
فيــام وقعها مــن جانب هيئــة تقنية 
املعلومات الدكتور ســامل بن ســلطان 
الرزيقي الرئيس التنفيذي للهيئة، ومن 
جانب رشكة ”حيا للمياه“ حســني بن 
التنفيذي  الرئيس  حسن عبدالحســني 

لرشكة حيا للمياه.
وتهــدف االتفاقية األوىل -التي ُوقِّعت 
مــع هيئــة تقنيــة املعلومــات- إىل 
اعتامد آلية الربــط املوحد بني البوابة 

اإللكرتونيــة ملراكــز ســند للخدمات 
للجهــات  اإللكرتونيــة  والبوابــات 
الحكوميــة؛ لتحقيــق التكامــل بينها، 
مبــا يتناســب وتوجهــات الحكومــة 
الخدمــات  وتســهيل  اإللكرتونيــة، 
عــىل املراجعــني.. يأيت توقيــع اعتامد 
منوذج الربط املوحــد مع هيئة تقنية 
املعلومــات يف إطــار ســعي صندوق 
الرفــد إىل توفري املزيــد من الخدمات 
الحكوميــة والخاصة عرب مراكز ســند 
للخدمات، وكذلك لتكون هذه املراكز 
منفًذا آخر للجهات الحكومية يف تقديم 
خدماتها، ومتاشًيا مع توجه هيئة تقنية 
املعلومــات يف أن يتواكب هذا الربط 
مع إســرتاتيجية ُعــامن الرقمية، ومع 
تطلعات الجهات الحكومية يف تقديم 
والرسية،  والجودة  بالسهولة  خدماتها 
وفــق اآللية الجديدة التــي تتمثل يف 

إعطاء الجهات الحكومية ”خصوصية“ 
مة عرب البوابة  يف إدارة خدماتهــا املقدَّ

اإللكرتونية ملراكز سند. ويضيف اعتامد 
منوذج الربط املوحد عدًدا من امليزات؛ 

أبرزها: التسهيل يف إدارة املستخدمني؛ 
بحيــث تتم مــن خالل بوابــة واحدة 
معتمــدة وبوجــود مصادقــات آمنة 
وقانونيــة وتوحيد التحكم يف أســعار 
الخدمــات املقدمــة عرب مراكز ســند 
وتوفري نظام تقاريــر مركزية للمراكز، 
وكذلك نظام ”محاســبي“، كام يسهل 
ملحق االتفاقية وفــق النظام الجديد 
للجهــات الحكوميــة فرصــة لتدريب 

أصحاب املراكز عىل خدماتها.
نــت االتفاقية الثانيــة -املوقعة  وتضمَّ
مع رشكة ”حيــا للمياه“- تقديم بعض 
خدمات الرشكة عرب البوابة اإللكرتونية 
ملراكز ســند للخدمات. وتأيت االتفاقية 
الثانية مع الرشكــة العامنية لخدمات 
الــرصف الصحــي ”حيــا للميــاه“ يف 
إطــار ســعي صنــدوق الرفــد لدعم 
املقدمة  الخدمات  وتنويع  ومســاندة 

بــني الخدمــات الحكوميــة والخاصة 
وتطويــر مراكز ســند للخدمات؛ كون 
الصنــدوق هــو املــرشف العــام عىل 
املراكــز، متاشــًيا مع توجــه رشكة حيا 
للمياه نحو دعم املؤسســات الصغرية 
واملتوســطة. وتتيح البوابة اإللكرتونية 
ملراكز ســند للخدمات بناء عىل هذه 
االتفاقيــة، إنجــاز معامــالت (خدمة 
الصحــي، وخدمــة معالجة  الــرصف 
املياه، وشــهادة عدم املامنعة، إضافة 
لتغيري ونقل أصــول حيا للمياه: غرف 
التفتيــش أو خط الــرصف الصحي)، 
كــام تنجز املراكــز معاملــة الحصول 
عىل ترصيح مظلة الســيارات للراغبني 
يف الحصول عــىل تلك الخدمة، إضافة 
ألي خدمات أخرى تسعى رشكة حياه 
للميــاه إىل إنجازها عــرب بوابة مراكز 

سند اإللكرتونية يف املستقبل.

 العتماد آلية الربط الموحد بين «سند للخدمات» والبوابات اإللكترونية للجهات الحكومية

«الرفد» يوقع اتفاقيتي تعاون مع «تقنية المعلومات» و«حيا للمياه» في «كومكس 2018»

مسقط - الرؤية 

ُتشارك السلطنة -ُممثلة يف وزارة الزراعة 
والــرثوة الســمكية- يف فعاليات املنتدى 
واملعــرض الزراعي الدويل، الــذي ُيعقد 
مبركز الحســني بن طــالل للمؤمترات يف 
البحر امليت باململكة األردنية الهاشمية، 
تحت رعاية صاحب الســمو املليك األمري 
الحســن بن طالل، خالل يومي ٢٥ و٢٦
أبريل، بوفد يرأسه سعادة الدكتور أحمد 
بن نارص بن عبد الله البكري وكيل وزارة 
الزراعة والرثوة السمكية للزراعة، ويضم 
يف عضويته: يعقوب بن سعيد الغطريفي 
مديــر عام الشــؤون املالية واملشــاريع، 
ورحمة بنت نارص الحجرية رئيسة قسم 

املنظامت الدولية.

املنتــدى ٣ محــاور رئيســية  ويتنــاول 
التي  والدوليــة  اإلقليميــة  ”التحديــات 
تواجــه القطاع الزراعي“، و“السياســات 
و“الرتويــج  واالقتصاديــة“،  الزراعيــة 
الزراعيــة  والصناعــات  للمنتجــات 
والغذائيــة“، ويركز عىل عدد من القضايا 

الرئيســية املرتبطــة بالقطــاع الزراعــي 
األردين؛ منهــا عــىل ســبيل املثــال: دور 
القطاع الزراعي يف األمن الغذايئ األردين، 
واالســتثامر والتسويق املحيل والخارجي، 
والتحــول الزراعــي ودوره يف خلق فرص 
عمل للشــباب ومواجهة مشكلة اللجوء، 

واســتدامة الزراعــة يف ظل نــدرة املياه 
وتغري املنــاخ، واســتعراض بعض قصص 
النجاح يف التنميــة الريفية والتعاونيات، 
ودور رشكاء التنميــة اإلقليمية والدولية 
يف دعم العمل املشرتك ملواجهة تحديات 

القطاع الزراعي.
ويحــرض فعاليــات املنتــدى عــدٌد من 
الوزراء من الدول العربية واألجنبية، إىل 
جانب عدد كبري من الخرباء واملستثمرين 
واألكادمييني والباحثني وممثيل املنظامت 
واملراكز البحثيــة الدولية واملنظامت غري 
الحكومية وجهات التمويل. ويعول عىل 
مخرجات املنتدى يف املســاهمة للنهوض 
والرتويــج  األردين  الزراعــي  بالقطــاع 
للقطاعــات الزراعيــة الرائدة وتشــجيع 

االستثامرات الزراعية.

مسقط - الرؤية

تحتفل الســلطنة باليوم العاملي للملكية 
الفكرية، الــذي يوافق ٢٦ من أبريل من 
كل عــام، عرب احتفاليــة ينظمها مجلس 
البحــث العلمــي، بالتعــاون مــع وزارة 
التجــارة والصناعــة، واملنظمــة العاملية 
للملكيــة الفكرية، باملبنى الرئييس للبنك 
بالعذيبــة، بحضــور  العــامين  الوطنــي 
عدد من أصحاب الســعادة واملســؤولني 
من مختلــف الجهات املعنيــة، وأعضاء 
اإلســرتاتيجية الوطنية لالبتــكار، وكوكبة 
من القيــادات النســائية العامنية الاليئ 
قدمن جهودا ملموســة يف مجال االبداع 
واالبتكار. ويأيت تنظيم االحتفالية بالتزامن 
مع اليــوم العاملي للملكية الفكرية الذي 
يوافــق ٢٦ أبريــل من كل عــام، تحت 
شــعار ”متكني التغيري: املــرأة يف االبتكار 

واإلبداع“، لالطالع عىل الدور الذي تلعبه 
املرأة العامنية يف مجال االبداع واالبتكار، 

ومتكني التغيري املطلوب يف هذا املجال.
وقالــت الدكتــورة رشيفة بنــت حمود 
الحارثية رئيســة لجنة اإلعداد والتنظيم 
الحتفال السلطنة باليوم العاملي للملكية 
الفكريــة، ومديرة مرشوع اإلســرتاتيجية 
البحــث  مبجلــس  لالبتــكار  الوطنيــة 
العلمي: إن الجهات املختصة بالســلطنة 
اعتمدت اإلســرتاتيجية الوطنية لالبتكار، 
ن أربع ركائز؛ منها: ركيزة امللكية  وتتضمَّ
الفكريــة، والتــي تضــم مختصــني من 
مختلف الجهات املعنية بالســلطنة من 
واألهلية،  والخاصة  الحكومية  القطاعات 
وقامــت هذه اإلســرتاتيجية عىل تعظيم 
مخرجــات امللكيــة الفكريــة، والتي لله 
الحمد تجىل بعض منها عىل أرض الواقع؛ 
ومن أبرزها: إنشــاء الجمعيــة العامنية 

للملكيــة الفكرية بقرار وزاري من وزارة 
التنميــة االجتامعيــة، وكذلــك تجاوبت 
بعــض الجهات الحكوميــة -ومنها وزارة 
القوى العاملــة، ووزارة الرتبية والتعليم، 
والهيئة العامة لحامية املستهلك، ووزارة 
الزراعة والرثوة السمكية، والهيئة العامة 
للصناعات الحرفية- وأنشــأت تقسيامت 
إدارية معنية باالبتــكار واالبداع، إضافة 
لتنظيــم مهرجان عــامن للعلوم من قبل 
وزارة الرتبيــة والتعليــم، وبالتعاون مع 
القطــاع الخــاص، وكافة الجهــات ذات 
العالقــة، والذي ركز عــىل تأصيل ثقافة 

البحث والتطوير واالبتكار.
وحــول فقــرات برنامــج الحفــل، قالت 
الدكتــورة رشيفــة: إن الربنامــج يزخــر 
بالعديــد مــن الفقرات التــي حرصنا أن 

تشمل مختلف جوانب هذا اليوم العاملي؛ 
مــن حيث تطبيــق الشــعار واملتحدثني 
ومتثيل الجهات املعنية ومكان الحفل ويف 
مضامــني الكلامت والعــروض التقدميية؛ 
بحيث يكــون االحتفال عالمــة فارقة يف 
امللكيــة الفكريــة، وأن تحــدث نقلة يف 
االهتــامم بالجهــود املحليــة املبذولة يف 
هذا القطاع. ويشــهد الحفل إلقاء كلمة 
لسعادة الدكتور أمني عام مجلس البحث 
العلمي، وتقديم كلمــة املنظمة العاملية 
للملكيــة الفكرية-الوايبــو، واســتعراض 
برنامــج الرشاكة بني الســلطنة ومنظمة 
الوايبــو يف تنفيذ الخطة الوطنية للتعليم 
والتدريب يف مجال امللكية الفكرية كأحد 
أهم أنشــطة ركيزة امللكيــة الفكرية يف 
اإلسرتاتيجية الوطنية لالبتكار، إىل جانب 
عرض تقدميي مقــدم من مكتب براءات 
االخرتاع لــدول مجلس التعاون الخليجي 

بالرياض.
ويشــمُل برنامج الحفل اســتعراض ورقة 
عمل عن متكني املرأة العامنية يف االبتكار 
وريادة األعامل، وورقة عمل عن امللكية 
الفكرية حاضنــة إبداعات املرأة، وحلقة 
حوارية عن املــرأة واإلبداع باســتضافة 
كوكبة من الشخصيات النسائية العامنية 
يف مجــال االبتكار واالبداع، وكذلك عرض 
تقدميــي عــن الشــبكة الوطنيــة لنقل 
التقانــة، ويختتم برنامــج الحفل بعرض 
تقدميي عن الجمعيــة العامنية للملكية 

الفكرية. 

السلطنة تشارك في مناقشات المنتدى الزراعي باألردن

 أوراق عمل توعوية في احتفال السلطنة باليوم العالمي للملكية الفكرية

 تقييم أداء القوى 
العاملة في القطاع 

الخاص

من بني األمور التي يتعنيَّ عىل القوى العاملة الوطنية يف القطاع الخاص، حديثة 
التعيني أو القدمية، فهم منهجية اإلدارة يف املنشآت والرشكات؛ فمعظم اإلدارات 
العليا، صانعة القرار، تعمل بأســلوب صارم يف تطبيــق معايري تقييم األداء، مبا 
يضمن تحقيق أهداف املنشــأة بالربح والنمو املســتدام واألداء بأعىل إنتاجية؛ 
ي املنشــأة للبقاء يف السوق ولالنسجام مع القوانني املنظمة للعالقة مع  مبا يقوِّ

الحكومة.
فتطبيــق معايري تقييم األداء يف منشــآت القطاع الخاص يتطلــب متابعة أداء 
القوى العاملة وتقييمها، وصوال ألعىل إنتاجية. ومتكينها من أداء املهام الوظيفية 
بكفــاءة يف إطار األنظمة واملســؤوليات والواجبات الوظيفيــة وتقليل الجهد، 

واختصار الوقت.
كــام ُوِجد أن تطبيق معايــري تقييم األداء يف القطاع الخــاص تقلل من نفقات 
التكلفة التشــغيلية للمنشأة، وتسهم يف إكساب العاملني الثقة بالنفس، وتنمية 
وتطوير القدرات اإلنتاجية لديهم، وتسهم يف إكساب املوارد البرشية يف املنشأة 
القــدرة عىل التطور دون أي معوقات؛ فــاإلدارة العليا يف القطاع الخاص عندما 
تلمــس الجدية واألداء املتميز مــن أي موظف أو عامل من املواطنني؛ فالبد أن 
تكافئه بالراتب املكافئ إلسهامه يف منو املنشأة وأربحها وتبوأه املنصب القيادي 
الذي يتناســب مع خرباته وتخصصه. ويف الوقت ذاته ال ميكن االحتفاظ بعامل 

أو موظف ال ُيسهم يف تحقيق أهداف املنشأة.
فإدارات منشــآت القطاع الخاص دامئة العمــل عىل تطوير أداء العاملني لديها؛ 
فاختيــار العاملني فيها يكــون بناًء عىل مواصفات معينــة ودقيقة، يراَعى فيها 
مصلحة املنشــأة، خاصة عند اختيار القياديني ومديري اإلدارات؛ كونهم أساس 
العملية اإلدارية، وبنجاحهم تنجح اإلدارة واملنشأة. ويالحظ أن معظم منشآت 
القطــاع الخــاص ال تزال تعتمد يف عــىل الوافدين يف الوظائــف القيادية، وإن 

التعمني يف الوظائف القيادية ال يزال ضعيفا فيها.
وبتطبيق قواعد ومبــادئ اإلدارة الحديثة التي تضع تطوير املوارد البرشية بني 
أولوياتها، فإن عىل القوى العاملة الوطنية -أكانت يف مواقع العمل أو الجديدة 

منها- أن تحرص عىل تطوير معارفها وخربتها يف حقل اختصاصاتها.
البــد من تذكري القــوى العاملة الوطنية أن هناك فرصا أوســع يف تحقيق دخل 
ميســور يف منشــئات القطاع الخاص يفوق الدخل للموظف الحكومي، كام أن 
فــرص التقدم الوظيفي يف القطاع الخاص ال يحد منها الروتني والقوانني اإلدارية 

كام يف القطاع الحكومي.

د. رشيفة الحارثية
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املدير العام - رئيس التحرير
حاتم بن حمد الطايئ

االقتصاد
محول: ٢٠٢ , ٢٠٤, ٢٠٥

businessdesk@alroya.info
املحليات

محول: ٢٠٧ , ٢٠٨
localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: ٢١٤ , ٢١٥

sportdesk@alroya.info
االعالنات

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

االشرتاكات
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٢- فاكس : ٢٤٦٥٢٤٠٤

التوزيع
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٣- فاكس : ٢٤٦٥٢٤٠٤

الطباعة 
مؤسسة عامن للصحافة والنرش

يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 
للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٠-فاكس : ٢٤٦٥٢٤٤٤

الخميس ١٠ من شعبان ١٤٣٩هـ  املوافق ٢٦ أبريل ٢٠١٨م - العدد رقم ٢٣٥٨

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

الطيب صالح: سأحيا من أجل أناس قليلين

البحرين تقرتب وبخطوات رسيعة من 
االنتخابات النيابية، ومع اقرتابها، بدأت 
بعض الجمعيات السياسية تفصح عن 
أسامء من سرتشــحهم لخوض املعركة 
االنتخابيــة القادمــة، حيــث أثبتــت 
انتخابات ٢٠١٤، أنــه ال ميكن ملجلس 
نيايب تخلو مقاعده من ممثيل جمعيات 
سياسية أن ميارس دوره الترشيعي عىل 
النحو األفضل. وطاملا أننا لســنا بصدد 
املقارنــة بــني مجلســني األول يزخــر 
واآلخر  السياســية،  الجمعيات  مبمثيل 
يفتقدهــا، فمن األفضــل التحول نحو 
تناول الحديث عن مجلس نيايب يكون 
للتجار كلمتهم املســموعة فيه. وقبل 
الحديث عــن ذلك البد مــن التوقف 
عند واقع الشــارع التجاري البحريني 
منــذ أن أطلق جاللــة امللك مرشوعه 
اإلصالحــي. فعىل امتداد ما يقارب من 
عقديــن من الزمن ميكن رســم صورة 

ذلك الشارع عىل النحو التايل:
تحــايش وجهــاء البحريــن، املشــوب 
بالحــذر الــذي يقــرتب مــن الخوف، 
لالنخراط الســيايس يف ذلــك املرشوع 
بشــكل طبقــي. مبعنــى عزفهــم عن 
التي  السياســية  تشــكيل جمعيتهــم 
متثلهم وتدافع، بروية، وعقل، ومنطق، 
عن مصالحهم السياســية املرتابطة مع 
مصالحهم االقتصاديــة. ومن ثم فمن 
العســري القول بســامع صوت التاجر 
البحرينــي من عىل منــرب الربملان منذ 

إنشائه يف مطلع هذا القرن.
حتــى أولئــك التجــار ممــن عينوا يف 
مجلس الشــورى مل يترصفــوا كممثلني 
لذلــك الشــارع، ومدافعــني، وليــس 
مناكفــني، عــن حقوقــه. ولذلــك مل 
نجدهــم يركــزون عــىل الترشيعــات 
املتعلقة بالقطاعات الحية يف االقتصاد 
الوطني، ويدافعون عن حقوق القوى 
املجتمعيــة التي تقــف وراءها.  نذكر 
عىل ســبيل املثال ال الحرص املشــاريع 
ذات العالقــة املبارشة وغــري املبارشة 
بالرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم، 
وتلــك الناشــئة (Startups)، ناهيــك 
عن الترشيعــات ذات العالقة باقتصاد 

السوق االفرتاضية.
ســلوك غرفة تجارة وصناعة البحرين 
ســلوك املرتكز عىل ترصف الطرف غري 
املبايل، مبا تعرضــت له البحرين خالل 
الســنوات الســبع املاضية من هزات 
زاللية كانت لها آثارها العميقة السلبية 
عــىل حركة الســوق املحليــة ومنوها. 
واكتفــت باختيار مقاعد املتفرجني الال 
مبالني الذين ينتظرون مكان ســقوط 
الثمــرة يك يكونــوا أول مــن يلتقطها، 
دون تحمل مســؤولية أو االســتعداد 

لدفع مثن.
انتخابات الغرفــة للعام ٢٠١٨ حملت 
طبيعــة  نوعيــة يف  تغيــريات  معهــا 
املرتشحني، وانعكس ذلك عىل نتائجها. 
ولــن نغــوص عميقــاً يف تحليــل تلك 
النتائج، وسنكتفي بالتوقف عند برنامج 
الكتلة الفائزة التي حازت عىل نســبة 
عاليــة من أعضاء املجلس الجديد. فام 
يلفت النظر يف اسرتاتيجية تلك الكتلة 
هو برنامــج الـ ١٠٠ اليــوم األوىل من 
النجــاح. فرغم أن ذلــك الربنامج يركز 
كثريًا عىل الجوانــب االقتصادية، لكنه 
يحمل يف أحشــائه، ملن يقرأه بتمعن، 
الكثري من النوايا السياســية اإليجابية 
التــي تريــد أن تنخــرط يف املــرشوع 
اإلصالحــي، وتكــون ركًنا أساســًيا من 
أركانه، وعنرصا فاعال ومؤثرا يف كيمياء 

التحوالت التي يطمح لها. 
ليس املطلــوب من الشــارع التجاري 
اليوم، وعىل وجه الخصوص غرفة تجارة 
وصناعــة البحرين التــي يحظر قانون 
تشكيلها مامرستها للعمل السيايس، أن 
يعلن عن تشــكيل جمعيته السياسية، 
فرمبا يكون الوقت مبكرا، بل رمبا تكون 
الظروف غري مالمئة. ولذلك، وعىل نحو 
مواز، رمبا يكون من مصلحة الشــارع 
التجاري البحرينــي ممثًال بالغرفة، أن 

يسري، بتؤدة وخطى ثابتة، يف اتجاهني 
متوازيني:

أوىل الخطــوات املطلوبــة اليــوم، وال 
التأخــري، أن يأخــذ املجلس  تحتمــل 
الجديد عىل عاتقه، يف إطار برنامج الـ 
١٠٠ يوم تطعيــم ذلك الربنامج بنكهة 
سياســية تقــوم عىل أســس املرشوع 
اإلصالحــي، وتســتقي حيويتهــا مــن 
مكونــات ميثاق العمــل الوطني، ويف 
الوقــت ذاته يبــدأ املجلــس أيًضا يف 
البحث عن الوســيلة األفضل والطريق 
األســلم الذي ينبغي له أن يسلكه من 
أجل تشــكيل جمعيته السياسة، وفق 
املعايري املناســبة، واملقاييس السليمة، 
ومرة أخرى ينبغــي أن يكون املرشوع 
اإلصالحــي، وامليثاق هــام نرباس عمل 

ذلك املجلس.
الخطــوة األوىل واألكــرث أهميــة التي 
ينبغي التمســك بها هي ضامن نجاح 
مرشوع الـ ١٠٠ يوم. فهذه مســألة ال 
ميكن املســاس بها. فبقــدر ما يتحقق 
إنجاز يف هذا االتجاه بقدر ما يزداد ثقل 
التاجر البحريني يف األسواق السياسية 
واالقتصاديــة املحلية. ومــن ثم فمن 
الرضورة مبكان أن تحظى مكونات هذا 
باالهتامم  نجاحه  الربنامج ومقومــات 

األقىص من لدن املجلس.
تيل تلك الخطوة مد جســور سياســية 
بني مجلــس إدارة الغرفة ودوائر صنع 
القرار. وللمرة الثالثة ينبغي أن تحكم 
هــذه الجســور قوانني امليثــاق وروح 
املرشوع اإلصالحــي، من أجل الوصول 
إىل الصيغــة األكرث رقيا التي تضمن أن 
تكون للغرفة كلمتها التي تطمح لها يف 
الحياة السياســية البحرينية عىل وجه 
العموم، ويف الغرفة الربملانية عىل وجه 

الخصوص.
تــأيت بعد ذلك الخطــوة الثالثة، وهي 
األكــرث أهميــة، وهي إيجــاد الصيغة 
املالمئــة القامئة عــىل معادلة صحيحة 
تضمــن للشــارع التجــاري البحريني 
إســامع كلمته املبنية عىل التزام كامل 
واملســتقاة  واملواطن،  الوطن  مبصلحة 
من تجربة سياسية غنية ميتلكها الجيل 
الشاب من أبناء مكونات ذلك الشارع 
من أجل االنتقال بالبحرين إىل املكانة 

املرموقة التي نحلم بها جميعاً.
رحلــة األلــف ميــل الناجحــة تبــدأ 
الراســخة، والخطوة  بالخطــوة األوىل 
األوىل الناجحــة هــي اقتنــاع مجلس 
الغرفــة بــأن لهم دورا وطنيا سياســيا 
ينبغــي أن ميارســوه من خــالل منرب 
الربملــان. ومتــى مــا توصــل املجلس 
لتلك القناعة، فبوســعه أن يبحث عن 
الطــرق األكرث جدوى التي من شــأنها 
إسامع الشارع البحريني صوت شارعه 

التجاري.
وكل ذلــك يصعب تحقيقه أو البدء يف 
تنفيذ برنامج له عالقة بها، ما مل ميتلك 
املجلــس قناعة راســخة بــأن العمل 
السيايس ينغرس عميقا يف صلب نشاط 
الشــارع التجــاري البحرينــي (إذ رمبا 
ال يســمح قانون ترخيــص الغرفة لها 
مبامرسة العمل السيايس) ويشكل ركنا 
أساســًيا من أركانــه. وعندما نصل إىل 
تلك القناعة تســهل مهمة البحث عن 

الحلول املناسبة والصيغ املالمئة. 
فاملهم هي القناعة قبل أي يشء آخر.

كلام أوغل الناس بحًثــا واقتفاء أثر الواقعّية 
السحرّية يف أدب الطّيب صالح كلام تكشفت 
لهــم أبعاد جديدة وثيــامت مختلفة األلوان 
واملذاقــات؛ عىل طبق من لغــة األرض التي 
اهتــزت وربــت، فهو عامل خصــب ال ينتهي 
وال يبىل كــام الذهب الخالص كلام تقادم به 

الزمن ازداد بريقا وملعاًنا..
يــكاد نهــر النيل الصبور الذي يســري ســريه 
الحكيــم، ويعــزف لحنه القديم؛ كاشــتغال 
فضايئ تجــري فيه األحــداث، ورمز داليل يف 
أعــامل الطيــب صالــح- يكاد يكــون املؤثر 
املــكاين األســايس الــذي تــدور حولــه كل 
الشــخوص والوحــدات الرسدّيــة الصغــرى 
مبعاملهــا ومكوناتهــا التعبريّية والشــكالنّية، 
فهو ال يحل يف العمل الروايئ كديكور أشــبه 
مبا ُيســمى مبرسح البيئــة؛ ولكنه يحل فاعال 
رئيســًيا يســهم يف تحريك األحداث وتصاعد 
أنســاقها الدرامّية، وارتباطها بقرية تستلقي 
برأسها عىل رمال الصحراء وتغمس رجليها يف 
النيل (عاما تلو عــام ينتفخ صدر النيل، كام 
ميتلئ صدر الرجل بالغيظ، ويسيل املاء عىل 
الضفتني، فيغطي األرض املزروعة حتى يصل 

حافة الصحراء عند أسفل البيوت)..
النيــل يف روايات الطيب صالح عصب الحياة 
والقوة الطبيعية الخارقة التي يأمتر بها سكان 
القرية معيشــًة وغناًء وشاعرّيًة (تلك القرية 
الصغرية عند منحنى النيل، النهر بعد أن كان 
يجري من الجنوب إىل الشــامل ينحني فجأة 
يف زاوية تكاد تكون مســتقيمة، ويجري من 
الغرب إىل الرشق. املجرى هنا متسع وعميق 
ووسط املاء جزر صغرية مخرضة تحوم عليها 

طيور بيضاء، وعىل الشــاطئني غابات كثيفة 
من النخل، وســواقي دائــرة ومكنة ماء من 

حني آلخر)..
وبوصفه متالزمة طبيعية وظاهرة تضاريسية 
دالــة عىل حركيــة الحيــاة وفّعالياتها، ورمز 
الخصوبة واألفق الرحيــب والغدر ومتنفس 
الــروح فهو مكان الوالدة والتحوُّالت والبعث 
والــزوال، صــورة الحياة واملــوت.. ومن أول 
قّصــة قصرية نــرشت للطّيب صالــح «نخلة 
عىل الجدول» يستقبلك النيل باسًطا سلطانه 
ومتحكاًم بأمر رّبه يف رقاب العباد (لقد مات 
الــزرع ويبس الــرضع وعم القحــط فأغرق 
الرخاء، وكان النيل يفيــض بني ضفتيه زاخرًا 
مواًرا يســقي األرض ويخرج ما يف باطنها من 

الخري فام عاد يفيض إال بحساب ومقدار)..
وتتبــدى رمزية البعث بأوضــح ما يكون يف 
رواية «ضــو البيت بندر شــاه» الذي ألقت 
بــه مياه النيــل عىل شــاطئ القريــة فآواه 
أهلوها، وأحســنوا وفادته ومنحوه اساًم بعد 
أن ختنوه.. فضو البيــت «مولود النيل» كان 
ُمجدًدا و «مربوًكا» وباعًثــا لحركة التحوالت 
والتغيري يف حياة القرية.. كان يزرع محاصيل 
الشــتاء يف الصيــف والشــتاء، وكان يشــتل 
النخيل أشــكاال وألوانا من بالد بعيدة فعّلم 
أهل القريــة زراعة الربتقــال واملوز وأصول 
التجــارة وكربت القرية معه: (هو يكرب ونحن 
معــه نكرب، كأّن املوىل جّل وعال أرســله إلينا 
ليحــرك حياتنا ومييض يف حال ســبيله.. بنينا 
«الجالــوص» بــدل القش، اليل عنــده غرفة 
عمل ثالثة، واليل ما عنده حوش عمل حوش، 
الجامع بنيناه من جديد ووســعناه وفرشناه 

بالسجاد؛ والبســاط هدية من ضو البيت).. 
وتتبدى يف ذات الرواية رمزية املوت املرتبطة 
بالنيــل الذي ابتلــع يف بطنه «ضــو البيت» 
حيث يقول الراوي عىل لسان أحد الشخوص: 
(... وبعد ذلك هاج الناس وماجوا، بعضنا نزل 
إىل املاء، وبعضنا جرى عىل امتداد الشــاطئ، 
وضوء املشاعل عىل الضفتني.... صارت الدنيا 
كلها تنادي يف جوف الظالم (ضو البيت، ضو 
البيــت) انتظرنــا يوًما بعد يــوم، بني اليأس 
والرجاء، نقــول لعّل وعىس ولكّن ضو البيت 
اختفــى، ال خرب وال أثر، ذهب من حيث أىت، 

من املاء إىل املاء)..
وتطــل علينــا أيًضــا ذات الرمزيــة يف رواية 
«موســم الهجرة إىل الشــامل» حــني اختفى 
البطل «مصطفى ســعيد» يف ظروف غامضة 
تشــري أصابع االتهام فيها للنيل: (كانت ليلة 
قائظة من ليايل شــهر يوليــو، وكان النيل قد 
فــاض ذلك العــام أحد فيضاناتــه تلك، هي 
تحــدث مــرة كل عرشيــن أو ثالثني ســنة، 
وتصبح أســاطري يحدث بها اآلبــاء أبناءهم. 
وغمر املاء أغلب األرض املمتدة بني الشاطئ 
وطرف الصحراء حيث تقوم البيوت، وبقيت 
الحقول كجزيرة وســط املــاء. وكان الرجال 
يتنقلــون بني البيــوت والحقــول يف قوارب 
صغرية، أو يقطعون املســافة ســباحة، وكان 
مصطفى سعيد حسب علمي يجيد السباحة. 
حدثنــي أيب، فقد كنت يف الخرطــوم وقتها، 
أّنهم سمعوا بعد صالة العشاء رصاخ نسوة يف 
الحي، فهرعوا إىل مصدر الصوت فإذا الرصاخ 
يف دار مصطفى ســعيد. كان مــن عادته أن 
يعــود من حقله مع مغيب الشــمس، ولكن 

زوجته انتظرت دون جدوى. وذهبت تســأل 
عنه هنا وهناك، فاخربوها أّنهم رأوه يف حقله 
والبعض ظّن أنه عاد إىل بيته مع بقية الرجال. 
وانكبت البلد كلها عىل الشــاطئ. الرجال يف 
أيديهم املصابيح وبعضهم يف القوارب. وظلوا 
يبحثــون الليل كلــه دون جدوى. وأرســلوا 
إشــارات تليفونيــة إىل مركــز البوليس عىل 
امتداد النيــل حتى كرمة. ولكن الجثث التي 
حملها املوج إىل الشــاطئ ذلك األســبوع مل 
تكن بينها جثة مصطفى ســعيد. ويف النهاية 
أخلدوا إىل الرأي أّنه ال بد قد مات غرقاً، وأّن 
جثامنه قد اســتقر يف بطون التامســيح التي 

يغص بها املاء يف تلك املنطقة)..
وتختتــم ذات الرواية مبغــادرة الراوي غرفة 
مصطفى ســعيد لتقوده قدماه إىل شــاطئ 
النيل وتتحقق رمزية األفق واملتنفس الروحي 
حينــام يدخل الراوي املاء عارياً ســابحاً نحو 
الشــاطئ الشــاميل مبتعًدا (ومضيت أســبح 
وأســبح وقد استقر عزمي عىل بلوغ الشاطئ 
الشــاميل... وقليًال قليًال مل أعد أســمع سوى 
دوي النهــر... ووصلت إىل نقطة أحسســت 
فيها أن قــوى النهر يف القاع تشــدين إليها... 
ويف حالــة بني الحياة واملوت رأيت أرساباً من 
القطى متجهة شــامالً... وتحــددت عالقتي 
بالنهــر إنني طاف فوق املاء ولكنني لســت 
جزءاً منه فكرت أنني إذا مت يف تلك اللحظة 
فإنني أكون قد مت كام ُولدت، دون إراديت. 
طول حيايت مل أخــرت ومل أقرر. إنني أقرر اآلن 
إنني أختار الحياة. سأحيا ألّن مثة أناس قليلني 
أحب أن أبقى معهم أطول وقت ممكن وألّن 

عّيل واجبات يجب أن أؤديها...)

انتخابات البحرين .. ال 
مناص من دور للغرفة! النهوض بالسياحة

تحظى بالدنا مبوقع اسرتاتيجي ُيقدم العديد 
من الحوافز عىل املستويات االقتصادية، ومن 
بينها الجانب الســياحي، وهو القطاع الذي 
توليــه الحكومة الرشــيدة اهتاممــا متناميا 
من حيــث السياســات واالســرتاتيجيات أو 

الترشيعات واإلجراءات الرامية للنهوض به.
ولعله من حســن الطالــع أن يتزامن تأكيد 

أحد أبــرز التقارير الدوليــة املعنية بالقطاع 
السياحي عىل أن الســلطنة تحقق منوا فيام 
يتعلــق باســتقطاب املســافرين يف الــرشق 
األوســط، مع توقيع اتفاقية لتطوير سياحة 
املغامرات مبحافظة مســندم، فضال عن عقد 
اجتامع مهم لتطوير ســياحة يخوت النزهة، 
وهــي الســياحة التي من شــأنها أن تجذب 

العديد من الزوار عرب البحر يف نزهات بحرية 
قصــرية، لكنها تعــود بالنفع عــىل عدد من 
القطاعات، والسيام قطاع الصناعات الحرفية 
وقطــاع املؤسســات الصغــرية واملتوســطة 
وريــادة األعامل. كلها جهــود تصب يف إطار 
النهوض بالسياحة وتعزيز دورها يف االقتصاد 

الوطني، ورفد خزينة الدولة مبوارد جديدة.

إن القطــاع الســياحي يف بالدنــا قــادر عىل 
تحقيــق طفرة حقيقيــة ومنــوا ملحوظا إذا 
مــا تكاتفت الجهــود، وهنا ينبغــي التأكيد 
عــىل دور الشــباب يف اقتحام هــذا القطاع 

وتــويل زمــام املبــادرة فيه 
واالستفادة من العوائد التي 

ميكن أن ي حققوها فيه.
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يظّل الشــعور بالغربة ُمالزماً لكل مســافر 
يتعدى حدود وطنه، وما أقساه من شعور، 
لكن هنالك بلدان ال يشعر اُملسافر فيها بأيِّ 
غربة خالل زيارته لها، ومن بني هذه الدول 

التي زرتها السودان.. 
كنــت قد زرت هــذا البلــد الجميل بأهله 
وطبيعتــه يف تجربــة فريــدة، بعيــداً عاّم 
يصّوره وينقله لنا اإلعالم، وبعيداً عن القلق 
الذي غرسته الكثري من األفكار املشّوهة عن 
هــذا البلد األصيل، ولعّل ما رأيته وملســته 
ُيحّتــم عيلَّ أن أوقد شــمعة أمــل لتصّحح 
الكثري مــن األفكار املغلوطــة التي ما فتئ 
اإلعــالم يروجها عن هذا البلــد من فقر أو 
حــروب أو فرقة، وهو حتاًم يســتحّق أكرث 
مام ســأكتب.. فقد يضّخم لنا اإلعالم البالد 
الصغرية، ويضّيق علينا الواســع منها، ورمبا 
ســّلط اإلعالم الضوء عىل جانب صغري ليك 
ننشــغل عن تأمل بقيــة الجوانب املرشقة 

والتي تستحق التأّمل والوقوف عندها.
الســودان كنز من الجامل بأنهاره ومناخاته 
اُملتعــددة، وهو بلــٌد ِبكر، به مــن التنوع 
الثقايف ما تحدثنا عنه تلك الخرزات الالمعة 

يف ثيــاب املرأة الســودانية، وبه من التنوع 
العرقــي ما مُيكن أن تستشــّفه من طريقة 
لــّف العامئــم البيض عــىل رؤوس رجالها، 
وكأن بيــاض عاممئهــم تعكــس لنــا بياض 
قلوبهــم وصفاء نفوســهم، وال يحتاج هذا 
البلد العريق من الدول العربية واإلسالمية 
إال االلتفــاف حولــه ومؤازرتــه اقتصاديــاً 
وسياســياً يف هذه املرحلة الحساسة، خاصة 
بعد رفع العقوبات األمريكية عنه يف أكتوبر 
املايض بعد أن استمرت لعقدين من الزمن..
ولعّل ما أبهــرين أنَّ بهذا البلد ما يزيد عىل 
املائتي هرم وأكرث من مئة مقربة أثرية كلها 
تعود إىل قرون ما قبل امليالد، أي أنَّ الحضارة 
الفرعونية ترفد هذا البلد بقّضها وقضيضها، 
ما يســتدعي توثيق ذلك علمياً وتســويقه 
إعالمياً لُيصبح السودان قبلة سياحية تراثية 
عىل مستوى العامل، حيث الحضارة وبدايات 

التاريخ كلها ُتشري بأصابعها إىل السودان.
أمــا نهر النيل فله حكايــة مختلفة يف هذا 
البلد الذي احتواه بشــّقيه األبيض واألزرق، 
وكأنه نهر من أنهار الجنة انقسم إىل قسمني 
ليلتقيــان يف منطقة املقرن أو مقرن النيلني 

يف العاصمة الســودانية الخرطوم ويرســم 
لوحة جامليــة يف غاية الحســن والجامل.. 
وكأن النيل يعزف لزائريه ســيمفونية تروي 
حكايــة طمــوح الســودان، وكأن خصوبة 
تربته دليل عىل هّمة أهله يف تنمية بلدهم 
انطالقاً من ملتقــى النيلني بالخرطوم، تلك 
املدينــة الجميلة اُملريحــة للنفس، املبهجة 
للقلب، املتوشــحة بالرتبة الحمــراء الغنية 

باملعادن الطبيعية.
الســودانيون شــعب عايل الثقافــة، ُمّطلع 
عىل ما يحدث حولــه من أحداث، محافظ 
عــىل طيبتــه وتواضعه، ولديه مــن األدباء 
والكتاب من يشــار إليهــم بالبنان، كيف ال 
ويف الســودان جامعة من أعرق الجامعات 
األفريقيــة والرشق أوســطية حيــث يعود 
تاريــخ إنشــائها إىل مطلع القــرن املنرصم 

فسالم عليك أيها الشعب األصيل.
أحدثكم عن روعة الســودان وبساطة أهله 
ليس ليشء إال ألين أرى أنه وبرغم تواضعهم 
إال أنه مل ُينســهم طموحهم، وأرى فيه ثقًال 
عربياً إســالمياً أفريقياً يســتطيع أن يلعب 
دوراً –إن ُسنح له- يف توحيد الصف العريب 

ومللمــة ملفاتــه ومحاولة إعــادة البوصلة 
إىل كثــري من املشــاريع العربية من جانب 
واالتحاد األفريقي من جانب آخر، كيف ال 
وهو يقع يف مفرتق طرق التجارة بني جنوب 
القارة األفريقية وشــاملها السيام كونه أحد 
املداخل املهمــة للدول العربيــة من جهة 
الجنوب، زد عىل ذلك أنَّ للســودان حدود 
دولية تتصل مع ســبعة بلدان أفريقية لها 
ثقلهــا، لكن يا ترى.. هل ســمعنا عن هذا 
الجانب املرشق للسودان يف فضائية عربية؟ 
هــل من قناة خصصت حلقــة ُتحدثنا فيها 
عــن الطبيعــة الســاحرة التي تزخــر بها 
الســودان، وهل من متحدث ينبئ عن كرم 

هذا الشعب األصيل؟؟ 
أوجــه دعوة من هذا املوقــع لكل ُمنتج أو 
ُمخرج أو ُمصّور يبحث عن الطبيعة العذراء 
فعليــه بالســودان، فهــي أرض الســياحة 
الواعدة يف القارة األفريقية، ولكل مستثمر 
أقــول: فّكــر يف الســودان فــاألرض غنية 
باملوارد، ولــكل فرد منِّا أقــول: هال فكرت 
يوماً بزيارة الســودان؟ فهــو بلد يأرسك مبا 

يزخر به من طبيعة.

السودان بلد السياحة الواعد

انتخابات الغرفة للعام 2018 
حملت معها تغييرات نوعية 

في طبيعة المترشحين 
وانعكس ذلك على نتائجها
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مسقط -  يارس الشبيبي

مؤمتــر  فعاليــات  أمــس  اختتمــت 
الصناعيــة  والثــورة  الذكيــة  املــدن 
الرابعــة املصاحب ملعــرض كومكس 
للمؤمتــرات  ٢٠١٨ يف مركــز عــامن 
واملعــارض، الــذي ناقــش عىل مدى 
يومــني آليــات التكامل بــني تقنيات 
املــدن الذكيــة وكيفيــة تضمينها يف 
التخطيط املســتقبيل للمدن وخاصة 
يف مجال البنــى األساســية، والحركة 
والتنقل، والرعاية الصحية كام تطرق 
املؤمتر إىل فرص االســتثامر املتزايد يف 

انرتنت األشــياء والــذكاء االصطناعي 
واإلمكانــات الهائلة لهــذه التقنيات 
ومدى تأثريها عىل مختلف القطاعات 

يف السلطنة والعامل.
وركــز املؤمتر عىل عدد مــن املحاور، 
أهمها: املدن الذكية يف الســلطنة بني 
الواقع واملســتقبل، وإنرتنت األشــياء 
يف قطــاع النفط والغاز وإســهامها يف 
ترشــيد املوازنات وزيــادة اإلنتاجية، 
والذكاء االصطناعي وإنرتنت األشــياء 
والتقنيــات  الصحــي،  القطــاع  يف 
املســتقبلية يف املواصــالت والقطــاع 
اللوجســتي، وبناء الثقــة واملرونة يف 

أنظمة البنــى األساســية، لتصنيع يف 
مجال التقنيات الذكية.  وشــهد اليوم 
الختامي للمؤمتر اســتعراض عدد من 
أوراق العمل والجلســات النقاشــية 
تناولت: الــذكاء االصطناعي وإ نرتنت 
األشــياء واملــدن املعرفيــة ومنــاذج 
الرشاكــة بني قطاعي العــام والخاص 
للمدن الذكية يف السلطنة، إىل جانب 
جلســات تناولــت األمــن الســيرباين 
واملدن الذكيــة واالتجاهات الحديثة 
يف اســتخدام التقانــة ودمــج الذكاء 
االصطناعي يف القطاع الصحي وكذلك 

السحابة اإللكرتونية. 

مسقط – العامنية

عقدت وزارة النقل واالتصاالت أمس 
اجتامًعا حول تطوير ســياحة يخوت 
النزهة يف الســلطنة برئاســة سعادة 
ســعيد بن حمــدون الحــاريث وكيل 
البحرية.  والشــؤون  للموانئ  الوزارة 
وناقش االجتامع عدة محاور، أهمها: 
اســتخراج التأشــريات التــي تســهل 
عمليــة التنقــل من مــرىس إىل آخر 
داخــل الســلطنة دون الحاجــة إىل 
أخذ موافقة جديدة وخطورة تواجد 
الشعاب املرجانية يف مداخل األخوار 
والخلجان وعدم وجود نظام عوامات 

متبع لتحديد أماكن تواجد الشــعاب 
املرجانيــة، إضافة إىل قلة األنشــطة 
والفعاليــات البحريــة وعــدم وجود 
دليــل يوضــح أماكن الرســو املتاحة 

لليخوت. وتطرق االجتامع إىل أهمية 
وجود مكاتــب التخليص الجمريك يف 
األندية البحرية وأهمية وجود مراٍس 
مخصصة لليخوت والقوارب الصغرية 

ومناقشــة رســوم محــددة لليخوت 
والقوارب تختلف عن رســوم السفن 
بعدة  االجتــامع  التجاريــة. وخــرج 
توصيات أهمها: عدم معاملة يخوت 

النزهة وكأنها ســفن شــحن تجارية 
ألن القادمــني عىل منت هذه اليخوت 
هم ســياح قادمون للمتعة والرتفيه. 
وللحفاظ عىل البيئــة البحرية أوىص 
املجتمعون الجهات املختصة بالعمل 
عــىل وضع عوامات يف أماكن الرســو 
فيهــا املرجان مثل: جــزر الدميانيات 
ومصرية ويف أخوار مسندم، حيث إن 
نظام العوامــات متبع يف العديد من 
البلدان للحفاظ عــىل طبيعة الحياة 
املائية ولتأمني سياحة مستدامة. كام 
أوىص املجتمعــون بأهميــة تطويــر 
بعــض موانئ الصيــد املوجودة عىل 
األشــخرة وطيوي  مثــل:  الســواحل 

وقريــات وحلــف بجزيــرة مصــرية 
واللكبي وحاســك ومربــاط وموانئ 
الصيد مبحافظة مسندم لتكون مالمئة 
الســتقبال اليخــوت، وهذا ســيؤدي 
إىل تنشــيط ســياحة اليخوت بشكل 
كبري. وجــاء االجتامع يف إطار اهتامم 
الوزارة بتطوير قطاع ســياحة يخوت 
النزهــة يف الســلطنة باعتبــاره من 
األنشــطة البحرية الهامة، وســتعمل 
املديرية العامة للشؤون البحرية عىل 
بلورة مناقشــات االجتــامع وتحديد 
التوصيــات املختلفــة لتعميمها عىل 
عــىل  لتعمــل  املشــاركة  الجهــات 

تنفيذها.

جلسات نقاشية حول األمن السيبراني واستخدامات التقانة في مختلف القطاعات الخدمية

أوراق عمل عن إنترنت األشياء في ختام مؤتمر المدن الذكية والثورة الصناعية الرابعة

«النقل واالتصاالت» تناقش مقترحات وتوصيات  لتطوير سياحة يخوت النزهة في السلطنة

مسقط - الرؤية 

يتوقع خرباء أن تســهم االستثامرات يف املدن 
الذكيــة يف تعزيز ســوق تقنيــة املعلومات 
واالتصاالت يف الســلطنة، لتصل إىل مستوى 
قيــايس يبلغ ١٢٢ مليون ريــال بحلول العام 

.٢٠١٩
وجــاءت هذه التوقعات مع انعقاد فعاليات 
معــرض ”كومكــس ُعــامن“، الــذي يختتم 
أعامله غــدا الجمعة، مبركز ُعامن للمؤمترات 
واملعارض. ويحــرص كّل من القطاعني العام 
والخاص يف ســلطنة عامن عىل االستثامر يف 
مبــادرات املدن الذكيــة، الرامية إىل إحداث 
التحول يف معيشة السكان وتعزيز اإلنتاجية 
والقدرة التنافســية لالقتصاد الوطني، وذلك 
دعاًم ألهــداف التحول الــذيك التي تنطوي 
عليها رؤيــة ُعامن ٢٠٤٠. ومــن املتوقع، يف 
ضوء مبادرات املدن الذكية، أن تنمو ســوق 
تقنيــة املعلومــات يف البالد بنســبة ٩ باملئة 
لتصل إىل قيمة قياسية تبلغ ١٢٢ مليون ريال 
بحلول العام ٢٠١٩، وفقاً لتقرير صدر حديثاً 

عن رشكة ”يب إم آي“ لألبحاث.
وأّكد وحيد آل حميد، املدير الُقطري لرشكة 
”إس إيــه يب“ يف عــامن، حصول تســارع يف 

انتقــال املــدن الذكية يف البالد مــن الواقع 
النظــري إىل الواقــع الحقيقــي، وقــال إن 
معــرض ”كومكــس“ منصة مثاليــة لعرض 
قدرات املدن الذكية عىل تحســني مســتوى 
جودة املعيشــة ومتكني املسؤولني واملعنيني 
من رسعة اتخاذ القرارات بناء عىل البيانات 
الــواردة لحظة بلحظة، والدفع مبســتويات 
جديــدة من النمو االقتصــادي وخلق فرص 
العمل، ويف الوقت الذي تعمل فيه السلطنة 
عىل تحســني قنواتها التجارية العاملية، نجد 
أن املوانئ الذكيــة“ تنطوي عىل فرص قوية 
لتســهيل شــحن البضائع عرب سلطنة عامن 

بشــكل أرسع وأكــرث كفــاءة وأقــّل تكلفة. 
وقــال عــيل اللــوايت مدير رشكة ”سيســكو 
عامن“ للربمجيات إن هذه املشــاركة الثالثة 
للرشكــة األمريكية عرب فرعها يف عامن ضمن 
معــرض كومكس عامن، مؤكــدا أن املعرض 
يؤكــد مدى اهتامم الســلطنة بعرض وتبني 
أحــدث التقنيــات التي ميكن عــن طريقها 
التحديــث املســتمر يف جميــع الجوانــب 
والتعليمية واالقتصادية وغريها.  اإلنشــائية 
وأوضح أن الرشكــة تقدم من خالل املعرض 
مالمح عن التقنيات والحلول التي تقدمها يف 
مجال األعامل ومنها عىل سبيل املثال تقنية 
االجتامعــات عن بعد والتي تشــمل تقديم 
عروض مرئية ونقاشــات وتعديالت وغريها 
إضافــة إىل تقنيات االتصــاالت املرئية، كام 
تقدم الرشكة حلوال يف مجال أمن املعلومات 
واألمن السيرباين بشكل عام وحلول متكاملة 
يف هذا املجال ســواء للمؤسسات والجهات 
الحكوميــة أو الخاصة، ويشــمل أيضا توفري 
معلومــات عن كافة التهديــدات األمنية يف 
العامل أوال بــأول، باإلضافة إىل تقديم حلول 
مراكــز بيانــات وحفــظ وتصنيــف وغريها 
من احتياجات املؤسســات وهو ما يوفر يف 

الكلفة ويرفع كفاءة املراقبة لألداء  وغريها.

مسقط – الرؤية 

اختتمــت املؤسســات الحكوميــة أمس 
مشــاركتها يف معرض االتصــاالت وتقنية 
املعلومــات (كومكــس ٢٠١٨) بتنظيــم 
من الرشكة العامنيــة للمعارض والتجارة 
الدولية ودعم من هيئة تقنية املعلومات 
يف مركــز ُعــامن للمؤمتــرات واملعــارض 
مبشاركة ١٤٠ مؤسسة من القطاعني العام 
والخــاص، و٣ دول خليجية هي اململكة 
العربيــة الســعودية ومملكــة البحرين 

ودولة قطر.
وركز املعرض عــىل عدة قطاعات تعتمد 
عىل تقنية املعلومات واالتصاالت ومنها: 
اللوجســتية  والخدمات  والنقل  التصنيع 
والنفط والغاز والسياحة والرعاية الصحية 
والتعليــم، إضافــة إىل حلــول الرشكات 
املتعلقة بالواقع املعزز والواقع االفرتايض 
واملدن الذكية واألمن اإللكرتوين والطباعة 
ثالثيــة األبعاد والبيانــات الكبرية ومراكز 

البيانات السحابية والذكاء االصطناعي. 
وضم جناح ”عــامن الرقمية“ إىل جانب 
املؤسســات الحكومية عدة أركان أخرى 
املبــادرات  بأهــم  للتعريــف  تســعى 

واملشــاريع التــي ترعاهــا املؤسســات 
املشــاركة يف عدة مجاالت منها: االبتكار 
وريــادة األعــامل، والتعليــم اإللكرتوين، 
واألمــن الســيرباين، باإلضافــة إىل تنظيم 
مجموعة مــن حلقات العمل املتخصصة 
يف مختلف تخصصــات تقنية املعلومات 

واالتصاالت والثورة املعلوماتية عموًما. 
كام ركز املؤمتــر املصاحب للمعرض عىل 
”إنرتنت األشــياء“ و“الذكاء االصطناعي“ 
والذي ناقش طــرق التكامل بني تقنيات 
املــدن الذكيــة والبنى األساســية القامئة 
للمــدن، وكيفية تضمينهــا يف التخطيط 
تشــمل  بحيــث  املســتقبلية،  للمــدن 
مختلف أوجه الحياة كالبنى األساســية، 

والحركــة والتنقــل، والرعايــة الصحيــة 
إضافة إىل االســتثامر املتزايــد يف إنرتنت 
األشــياء والــذكاء االصطناعــي واملــدن 
الذكية واإلمكانات الهائلة لهذه التقنيات 
ومدى تأثريها عىل مختلف القطاعات يف 

السلطنة والعامل.
ويف ختام املشــاركة كرمــت هيئة تقنية 
املعلومات املؤسسات الحكومية املشاركة 
مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
داخــل  مــن  الحكوميــة  واملؤسســات 
الســلطنة إضافة إىل تكريم املؤسســات 
الخاصة املشــاركة ضمن جنــاح الرقمية 
واملؤسسات اإلعالمية املشاركة يف تغطية 

فعاليات املع رض واملؤمتر.

مسقط – الرؤية 

للتنميــة  العامنيــة  الرشكــة  وقعــت 
الســياحية (عمران) اتفاقيــة مع وزارة 
الســياحة لتطويــر أنشــطة وتجــارب 
جديدة لســياحة املغامرات يف مسندم. 
التنفيــذي  الــذراع  وتخطــط عمــران، 
للتنمية واالســتثامر يف القطاع السياحي 
يف عامن، لتقديم مجموعة من األنشطة 
املتنوعــة مبــا يف ذلك التســلق بالحبال 
”فيــا فرياتــا“، واملســارات االنزالقيــة، 
واملســري الجبيل، ورحالت عبور املضيق، 
الجبلية،  الدراجــات  ركوب  ومســارات 
لتقديم تجــارب فريدة لتعزيز العروض 
السياحية يف مســندم واستقطاب الزوار 
املحليني والدوليني الراغبني باستكشــاف 
جامل سلطنة عامن ومقوماتها الطبيعية 

من منظور مختلف.
وقال بيرت واليكنوسيك، الرئيس التنفيذي 
لرشكة عمران إن مســندم وجهة جميلة 
ومشــهورة مبغامراتها البحرية والجبلية، 
فضًال عن األنشطة التي تناسب العائالت 
مثل صيد األســامك ومشاهدة الدالفني. 

ونهدف عرب هذا املرشوع إىل زيادة عدد 
األنشــطة املتاحــة للزوار، مــع الحفاظ 
عىل الجامل الطبيعي للمنطقة وصونها 
لألجيــال القادمــة. وتنفــرد محافظــة 
مسندم بأخوارها املائية املبهرة، وسوف 
تؤدي التجارب الســياحية الجديدة اىل 
إظهــار الروائــع الطبيعيــة املخبوءة يف 
جبال ومياه مســندم. ومــن املقرر بدأ 
أعامل التطويــر يف وقت الحق من عام 

٢٠١٨ والرتكيز عىل والية خصب. 
 وأكد اليكنوســيك أنه إضافة إىل تعزيز 
الســياحة يف السلطنة، ســيولد املرشوع 
فرص عمــل جديدة، إىل جانــب إتاحة 
الفــرص الزدهــار املرشوعــات الصغرية 
واملتوســطة املحليــة، مبــا يتــامىش مع 
املواهــب  بتعزيــز  املســتمر  التزامنــا 
العامنيــة، ودعــم االقتصــاد، وتقويــة 

روابطنا مع القطاع الخاص.

وتعد مســندم قبلة شــهرية للمسافرين 
الراغبــني يف االســتمتاع باملناظر الخالبة 
املطلــة عــىل مضيــق هرمز، وتشــتهر 
املنطقــة بتضاريســها الجبليــة وتراثها 
الغني وتدعو الزوار للتعمق يف عجائبها 
عىل مدار السنة. وسوف يسهم مرشوع 
تنشــيط ســياحة املغامرات يف محافظة 
مســندم إىل دعــم الخطط الســياحية 
والنمــو املســتمر لهذا القطــاع، حيث 
شهدت الســلطنة منًوا بنســبة ٤٫٧٪ يف 
عــدد الــزوار الدوليــني يف عــام ٢٠١٧
بحســب وزارة الســياحة، مام يدل عىل 
أهميــة تعزيــز الجهــود التــي تبذلها 
الحكومة لتعزيز القطاعات غري النفطية 

يف إطار توجهات رؤية ٢٠٤٠. 
ويشــار إىل أن رشكة عمران متتلك وتدير 
حالياً ثالثة فنادق يف محافظة مســندم 
- وهــي أتانــا مســندم، أتانــا خصب، 
جولــدن توليب دبا. ويــأيت ذلك اإلعالن 
يف إطار سلسلة من املشاريع والرشاكات 
الرئيسية الســياحية املستمرة  مع كافة 
الرشكاء والجهات املعنية بهدف النهوض 

بالقطاع السياحي يف السلطنة.
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اتفاقية بين «السياحة» و«عمران» لتطوير سياحة المغامرات بمسندم

وحيد آل حميد

عربي – الرؤية 

متكنت إدارة حامية املســتهلك مبحافظة 
الظاهرة من اسرتجاع ٣٦٥٤٨ رياال عامنيا 
لصالح عدد من املســتهلكني خالل الربع 
األول من العام الجاري ٢٠١٨م، بحســب 
تقرير املــؤرشات اإلحصائية لــإلدارة، يف 
إطــار الجهود التي تبذلهــا الهيئة العامة 
لحامية املســتهلك يف حل الشكاوى التي 
ترد إليها من املستهلكني بالطرق الودية.

وقال ســعيد بن ســليم العمــريي الخبري 
القانــوين واملكلــف بأعامل مديــر إدارة 
حاميــة املســتهلك بالظاهــرة إنَّ املبالغ 
املســرتجعة توزعــت حــول عــدد مــن 
القطاعــات، حيــث جاء قطــاع وكاالت 
الســيارات وخدماتهــا يف مقدمتها مببالغ 
مســرتجعة بلغت (٢٨٣٤٤) رياال عامنيا، 
يليــه قطــاع املقــاوالت ومــواد البناء بـ 
(٣٢١٢) ريــاال عامنيا، فيام تم اســرتجاع 
٢٠٦٤ ريــاال عامنيا يف قطــاع الخدمات 
األخرى، كام تم اسرتجاع ١٠٥٦ رياال عامنيا 
يف قطاع األجهزة الكهربائية واإللكرتونية، 

يليــه قطــاع ورش األملنيــوم والحــدادة 
والنجارة مببلغ مســرتجع بلــغ ٥٥٠ رياال 
عامنيا، وأما قطــاع ورش إصالح املركبات 
فقد بلغت املبالغ املسرتجعة فيه (٣٨١) 
ريــاال عامنيا، ويف قطاع خدمات الســفر 
والسياحة بلغت املبالغ املسرتجعة (٣٥٩) 
رياال عامنيا، كام تم اسرتجاع (٢٨٢) رياال 
عامنيــا يف قطاع خدمات األيدي العاملة، 
يليــه قطــاع الهواتف وخدماتهــا مببالغ 
مسرتجعة بلغت (٢٣٤) رياال عامنيا، فيام 
تم اسرتجاع (٦٥) رياال عامنيا يف قطاعات 
اإلطــارات واملطاعــم واملقاهي واملالبس 

واملنسوجات.
وأضــاف العمــريي أن اإلدارة تعمل عىل 
حفظ حقوق املســتهلكني والتصدي لكل 
مــن ال يلتــزم مبا نصــت عليــه القوانني 
والترشيعات الخاصة بحامية املســتهلك 
يف هذا الشأن والقاضية بضامن التعويض 
العادل للمستهلكني يف حال إخالل املزود 
برشوط بيع السلعة أو تقديم الخدمة أو 
انتهــاك حق من حقوقــه املرشوعة التي 

كفلها له القانون. 

استرجاع 36548 رياال 
لمستهلكين بالظاه رة
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صاللة – الرؤية 

رعى معايل الدكتور رشــيد بن الصايف 
الحريبــي، رئيس مجلــس املناقصات، 
انطالق أعامل مؤمتر البناء والتشــييد 
الذي ينظمه مركــز ترابط للمؤمترات 
ومركز األمــم املتحــدة لإلعالم خالل 
يومي ٢٥ و٢٦ أبريل، يف منتجع كراون 
بالزا صاللة. وعرب معايل رئيس مجلس 
املناقصات عــن اعتزازه مبا ُقدم خالل 
املؤمتــر من محــاور ُمهمــة، باعتباره 
منصــة جمعت العديد مــن  املعنيني 
مــن القطاعــني الحكومــي والخاص 
ورواد األعــامل. وقــال يف ترصيحات 
عــىل هامــش املؤمتر إن املشــاركات 
الخارجيــة تســهم يف إثــراء التجربة 
املحليــة بالســلطنة، وتتيــح املزيــد 
مــن املعــارف للمهتمــني واملختصني 
بقطاعي البناء والتشــييد لالطالع عىل 
التطورات التقنية والتحديات والحلول 
الفنيــة واالقتصادية واألطر التنظيمية 
يف مجــاالت اإلنشــاء والتعمري، عالوة 
عىل حســن إدارة املوارد املتاحة فنيا 

واقتصادياً.

ويهــدف املؤمتــر إىل تبــادل الخربات 
بــني املهندســني والخــرباء املهتمــني 
بقطاع البناء والتشــييد والتعرف عىل 
آخر التطــورات يف الهندســة املدنية 
وإتاحــة الفرصــة للعاملــني يف قطاع 
البناء والتشــييد والوقــوف عىل واقع 
التحديات  البناء والتشييد واستعراض 
واالســتفادة مــن الفــرص املتاحة يف 
القطاع. وبــدأت أعامل املؤمتر بكلمة 

املهنــدس عبداللــه بن ســامل  رئيس 
لجنة العالقــات العامة للمؤمتر، وقال 
فيهــا إن املؤمتر ييــرس تبادل الخربات 
بني املهندســني والخــرباء واملهتمني يف 
قطاع البنــاء والتشــييد للتعرف عىل 
أبرز األخطــاء الشــائعة والكارثية يف 
البناء وكيفية تفادي وقوعها نحو مباٍن 
مســتدامة ومن أجل االســتفادة منها 
حيث زيادة عمرهــا وتفادي انهيارها 

أو تلفها. وألقى ســمري إمطري الدرابيع 
مديــر مركز األمــم املتحــدة لإلعالم 
كلمــة، قــال فيها: لقد شــكل اعتامد 
األمــم املتحدة والعامل جــدول أعامل 
عام ٢٠٣٠ الجديد، والرشوع يف حقبة 
جديــدة يف مجال التنمية املســتدامة 
عىل الصعيــد العاملــي مبثابة محطة 
مهمة يف تعزيــز الجهد الدويل يف حل 
كافــة املعيقات التي قــد تهدد تنمية 

مستدامة شــاملة للجميع وال يتخلف 
فيها أحد عن الركب.

 وعــرض فيلــم تعريفي عــن املؤمتر 
للمؤمترات،  ترابــط  وإنجــازات مركز 
وتجول راعي الحفل يف أروقة املعرض 
املصاحــب للمؤمتر الذي يشــارك فيه 
عدد من املؤسسات والرشكات الراعية.
بعنــوان  األوىل  الجلســة  وحملــت 
”العمر االفرتايض للبناء“ وأدار الجلسة 
ســامل بن عبدالله الشنفري مدير عام 
بلدية صاللة، وتضمنت الجلسة ورقة 
عمــل بعنوان ”كيفية تفــادي أخطاء 
املهندس  الكارثيــة؟“ قدمهــا  البنــاء 
عبدالغني الجند من كبار املهندســني 
بالرشق األوســط، وورقة عمل بعنوان 
”أهمية الرتميم والصيانة إلطالة العمر 
االفــرتايض للمبــاين“ ألقاهــا الدكتور 
زكريــا قضــاه مــن اململكــة األردنية 

الهاشمية. 
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان ”تطور 
الهندســية“  املواد وبرامج الحوســبة 
وشارك فيها كل من محمد قطن مدير 
عام رشكة األلواح الجبســية والدكتور 
عوض الســعدوين الرئيــس التنفيذي 

لرشكــة التكنولوجيا والخدمات. وقدم 
املهنــدس كــامل العيل مــن الرشكة 
العامليــة للجبس ورقة عمــل بعنوان 
”تطور استخدامات الجبس“، وشهدت 
الجلســة ورقــة عمل أخــرى بعنوان 
الهندســية“  الحوســبة  برامج  ”تطور 
ألقاهــا املهنــدس صالــح املعويل من 

 .SSH Design رشكة
واختتــم اليــوم األول بجلســة ثالثة 
بعنوان ”واقع البناء والتشــييد“ وأدار 
الجلســة عبدالجبار محارض من كلية 
الهندســة بجامعــة ظفار، وشــهدت 
الجلسة ورقة عمل ”ثقافة املجتمع يف 
البناء والتشييد“ قدمها املهندس هشام 
املرهــون الرئيــس التنفيــذي لرشكة 
املحور لالستشارات الهندسية، وكذلك 
ورقــة عمل بعنوان «أفضل طرق فض 
املنازعات يف البناء والتشــييد» قدمها 
املهندس حسني الشمري محكم وخبري 
هنديس معتمد مــن اململكة العربية 
الســعودية، ورقة بعنوان «التجاوزات 
الشائعة يف البناء والتشييد» املهندس 
ثامر عبيد مدير الشــؤون الهندســية 

ببلدية صاللة. 

يناقش اليوم المسؤولية القانونية عن أخطاء البناء الشائعة 

جلسات عمل حول العمر االفتراضي للمباني وأهمية الصيانة في مؤتمر البناء والتشييد بصاللة  

مسقط – الرؤية 

املعلومــات  تقنيــة  معــرض  شــهد 
واالتصــاالت (كومكــس ٢٠١٨) توقيع 
تقنيــة  هيئــة  بــني  تفاهــم  مذكــرة 
املعلومــات ومصنــع االبتــكار للبحث 
والتطويــر العلمي والهنــديس والتقني 
وواحة املعرفة مسقط، يف إطار التعاون 
لتنفيــذ مرشوع تجريبــي ملدينة ذكية. 
ووقع املذكرة من جانب الهيئة الدكتور 
ســامل بــن ســلطان الرزيقــي الرئيس 
التنفيذي لهيئــة تقنية املعلومات ومن 
جانــب واحــة املعرفة مســقط نارص 
بن مبارك املاليك القائــم بأعامل مدير 
الواحة، بينــام وقعها من جانب مصنع 
االبتــكار فراس بــن خميــس البلويش 
الرئيس التنفيذي ملصنع االبتكار للبحث 

والتطوير العلمي والهنديس والتقني.
وتنظــم املذكــرة التعاون بــني األطراف 

لوضع مفاهيم وتنفيــذ وتطوير واختبار 
مدينة ذكية وتقديم املســاعدة يف عملية 
اتخاذ القرار باستخدام البيانات الضخمة 
وأن يكون لهــا تأثري مبارش عىل الجمهور 

وإعــداد فيلم وثائقي يســتعرض عملية 
إنشاء املدينة الذكية وتحليلها. كام تسعى 
األطــراف إىل البحث عن مســتثمرين يف 

املرشوعات وفقا للنفقات املحدد ة. 

مسقط – الرؤية 

معرض  فعاليــات  أمــس  اختتمت 
ســوق الســفر العريب بــديب، الذي 
شــاركت فيــه الســلطنة ممثلة يف 
وزارة الســياحة خــالل الفــرتة من 
٢٢ وحتــى ٢٥ أبريل الجاري، بوفد 
ترأســته ســعادة ميثاء بنت سيف 
بن ماجــد املحروقيــة وكيلة وزارة 
الســياحة، ومبشاركة ٢٥ من ممثيل 
السلطنة  يف  الســياحية  املؤسسات 
والســياحة  الســفر  رشكات  مــن 
والفنادق واملؤسســات التي تخدم 
القطــاع الســياحي ضمــن جنــاح 

الوزارة. 
وقالت ســعادة ميثاء املحروقية إن 

اإلقبال الواســع عىل الجناح الُعامين 
يؤكد السمعة املرموقة التي تحظى 

بها السلطنة كوجهة سياحية جاذبة 
إقليمياً وعاملياً، مشريًة إىل أّن معرض 

«سوق السفر العريب ٢٠١٨» شكل 
منصــة مثاليــة إللقــاء الضوء عىل 
التطــورات املتســارعة عىل صعيد 
تنفيذ املرحلة األوىل من االسرتاتيجية 
العامنية للســياحة، والتي تتمحور 
حول زيادة عــدد الغرف الفندقية 
تعزز  نوعيــة  مبــادرات  وإطــالق 
الُعامين،  الســياحي  املنتج  تنافسية 
وذلــك يف إطــار الرشاكــة الفاعلة 
الحكومي والخاص.  القطاعــني  بني 
وأضافت: «عقدنا اجتامعات ثنائية 
مــع نخبة الشــخصيات البارزة من 
القطاع الحكومي ومجتمع األعامل 
واالســتثامر، تخللت بحث القضايا 
ذات االهتامم املشــرتك ومناقشــة 

اآلفاق الواعدة.

مسقط – الرؤية 

أطلقت الهيئــة العامة لحامية املســتهلك 
بالتعاون مع رشكة ســعود بهوان للسيارات 
حملة الســتدعاء ٦٩٣٠ سيارة تويوتا ألفارد 

وكوروال وياريس طراز ٢٠١٤ إىل ٢٠١٨م.
وتشــمل االســتدعاءات ١١٣١ ســيارة من 
طــرازات ٢٠١٣ و٢٠١٤م اعتامداً عىل أرقام 
 (JTNGE٢٦H٠D٨٢٦٠٥٨٦) الشايص من
 ،(JTNGK٢٦HXF٨٠٩٦٧٩٢) إىل 
ســيارة   ٨٣٥ اســتدعاء  جانــب  إىل 
الشــايص  أرقــام  عــىل  اعتــامداً  كــوروال 
إىل   (JTDBT٩٢٣٠D١٤٢٧٧٠٧) مــن 
إضافــة   ،(JTDBW٩٢٣XDL٠٧٩٩١٣)
طــرازات  ياريــس  ســيارة   ٤٩٦٤ إىل 
الشــايص  أرقــام  عــىل  اعتــامدا   ٢٠١٣

إىل   (JTDBL٤٢E٢DJ١٢٣٤٢٧) مــن 
.(RKLBV٤٢EXD٤٦٥١٣١١)

ويأيت االستدعاء الحتاملية متزق نافخ هواء 
الوسادة الهوائية نظراً لتحلل املادة الدافعة 
نتيجة التعرض لظروف خارجية ملدة طويلة، 
وهو ما قد يؤدي إىل إصابة ركاب الســيارة 
أو وفاتهم، وعليه ستقوم الرشكة باستبدال 
مجمع الوســادة الهوائيــة للراكب األمامي 

وفقاً لتعليامت تويوتا موتور كوربوريشن.
 وتؤكــد االســتدعاءات عىل الجهــود التي 
تقوم بها الهيئة يف مجال السالمة املرورية، 
ومتاشــًيا مع حرصها املســتمر عــىل إجراء 
املنتجــات  مراجعــات مســتمرة لجميــع 
املطروح ــة يف أســواق الســلطنة بهــدف 
توفري الحامية الالزمة للمســتهلكني يف كافة 

املجاالت. 

مسقط – الرؤية 

كرمت وزارة التنميــة االجتامعية مؤخرًا 
ميــرسة للخدمــات املرصفية اإلســالمية 
لجهودهــا يف حفــل خــاص أقيم تحت 
ــمو الســيد تيمور بن  رعاية صاحب السُّ
أســعد آل سعيد بفندق ســندس روتانا، 
مســقط، وذلك تقديــرا لدورهــا البارز 
االجتامعيــة  املســؤولية  مبــادرات  يف 
ومساهمتها امللموسة يف إحداث الفارق 
يف املجتمع. وقال فــواز رجب العجييل، 

رئيــس الخدمــات املرصفيــة التجارية: 
وزارة  مــن  التكريــم  بهــذا  فخــورون 
التنميــة االجتامعية، حيث كانت ميرسة 
وال تــزال ســباقة يف مشــاركة املجتمع 
مــن خالل تقديــم الدعم للمؤسســات 
الخريية وكذلك رعاية مختلف األنشــطة 
والفعاليات املجتمعية التي تحدث فارًقا 
يف املجتمــع.  وتــويل ميــرسة للخدمات 
بالًغــا  اهتامًمــا  اإلســالمية  املرصفيــة 
االجتامعية، حيث  املســؤولية  مببادرات 
تســعى بشــكل دائم إىل املســاهمة يف 

املبــادرات التي تحــدث فارًقــا إيجابًيا 
عــىل املدى الطويل. كام تســعى ميرسة 
للخدمات املرصفية اإلسالمية دامئًا للتميز 
يف جميع أعاملها من خالل تطبيق أفضل 
املامرســات العامليــة يف القطاع املرصيف، 
وتوظيف أفضل التطبيقات التكنولوجية 
الحديثــة لتقديم أفضــل تجربة للزبائن 
بشــكل مناســب وســهل، مام أدى إىل 
حصــول ميــرسة عىل عدد مــن الجوائ ز 
املرموقة من مؤسســات محلية وعاملية 

عريقة.

مذكرة تفاهم بين «تقنية المعلومات» ومصنع االبتكار و«واحة المعرفة»

حملة الستدعاء 7 آالف سيارة «تويوتا»إقبال واسع على جناح السلطنة في ختام معرض سوق  السفر بدبي  

«التنمية االجتماعية» تكرم ميسرة للصيرفة اإلسالمية
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مسقط – الرؤية 

وقع بنك مســقط مــع رشكة متاليف  
الــرشكات  إحــدى   ،((MetLife
املتخصصة يف قطاع التأمني والخدمات 
املالية عىل مســتوى العــامل، اتفاقية 
رشاكــة ملــدة عــرش ســنوات بهدف 
تقديــم الحلــول التأمينيــة العاليــة 
املســتوى وذلــك لتلبيــة احتياجات 
الســوق العامين. ويف احتفالية باملقر 
الرئيــيس للبنك وقع عبدالــرزاق بن 
عيل بن عيىس، الرئيس التنفيذي لبنك 
مسقط االتفاقية ووقعها بالنيابة عن 
رشكة متاليف جوليو جارسيا فياللون، 
الرئيــس اإلقليمي يف الرشق األوســط 
و أفريقيــا، وذلك ترجمــة لرؤية بنك 
مســقط «نعمــل لخدمتكم بشــكل 

أفضل كل يوم“.
وقال عبدالرزاق بــن عيل بن عيىس، 
الرئيــس التنفيــذي لبنــك مســقط: 
سعداء يف بنك مسقط بتوقيع اتفاقية 
 ((MetLife الرشاكة مع رشكة متاليف
وهــي األوىل مــن نوعهــا مــع هذه 

الرشكة العامليــة املتخصصة يف تقديم 
الخدمــات املالية والحلــول التأمينية 
ذات املســتوى العاملي بهدف تقديم 
مجموعة واسعة من منتجات التأمني 

املرصيف املخصصة لزبائن البنك. 

وأضــاف الرئيــس التنفيــذي أن مــن 
املتوقــع أن ينمــو ســوق التأمــني يف 

الســلطنة بوترية رسيعة ســنوية تبلغ 
١٢٫١٪ حتى عــام ٢٠٢١ ومن املرجح 
أن يكــون النمو يف الســلطنة مدفوًعا 
إىل حــد كبري بإدخــال التأمني الصحي 

اإللزامــي إضافة إىل عوامل أخرى مثل 
النمو السكاين وتطورات البنية التحتية 
وإنعاش النشــاط التجــاري كل هذه 
العوامل وغريها ستســاعد عىل النمو 
مضيفا أن الرشاكــة مع متاليف تعترب 
مثاالً جيداً للتعاون بني الرشكات التي 
تهــدف إىل تقديــم وطــرح منتجات 
وخدمــات متخصصة ومبســتوى خربة 
مرصفية وتأمينية تحقق قيمة مضافة 
للزبائــن. ومــن خــالل رشكاء عامليني 
ومتخصصــني يف قطــاع التأمــني مثل 
متاليف، ميكــن للبنك تقديم منتجات 
تأمني شــاملة تلبي جميــع احتياجات 
الزبائن وتضيف هــذه الرشاكة قيمة 
كبرية وبصمــة فريدة لبنك مســقط، 
متمنياً التوفيق والنجاح لهذه الرشاكة 
بحيــث تنعكس ايجابياً عىل الخدمات 
والتســهيالت املقدمــة للزبائن.  ومن 
ألكسندريســكو،  تيودور  قــال  جانبه 
 ((MetLife املدير العام لرشكة متاليف
يف الخليج: فخورون بأن نكون الرشيك 
املفضــل يف تقديم حلــول التأمني ضد 
الحوادث والتأمني الصحي لزبائن بنك 

مسقط، حيث ســتقدم هذه الرشاكة 
فرصاً جديدة للطرفني. وتهدف متاليف 
إىل مواصلــة تقديم الحلــول املبتكرة 
لزبائــن البنك وبأســعار معقولة تلبي 
احتياجــات الحاميــة املاليــة الفريدة 
لألفراد واألرس يف الســلطنة. مضيفاً أّن 
هذه الرشاكة مع بنك مسقط قد تفتح 
آفاق جديدة من التعاون يف املستقبل 
وتقديم خدمات مبتكرة وذات جودة 
عالية. وقال عبدالله بن متان املعشني، 
نائــب مدير عــام املبيعــات وتطوير 
املنتجات ببنك مســقط: بصفتنا البنك 
الرائد يف الســلطنة الذي مينح األولوية 
الرشاكة  فــإن  الزبائــن،  الحتياجــات 
مــع متاليــف MetLife)) تتمثــل يف 
تقديم منتجات تأمينية شــاملة تلبي 
احتياجــات الزبائــن. وتوفري منتجات 
فريــدة تعــد اســتجابة للمتطلبــات 
التأمني الشــاملة يف  الحقيقية لخطط 
ســلطنة عامن كام أّن الشبكة الواسعة 
لفروع البنك والتوســع العاملي لرشكة 
متاليــف MetLife)) يضيــف قيمــة 

كبرية للرشاكة.
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مسقط – الرؤية 

فاز الطريان العامين، الناقل الوطني للسلطنة، 
بلقــب رشكــة الطــريان الرائــدة يف الرشق 
األوســط عــن فئتــي درجة رجــال األعامل 
والدرجة السياحية، خالل حفل جوائز السفر 
العاملية الــذي ُنظم ُقبيل انطــالق فعاليات 

معرض سوق السفر العريب.
وُتكرم جوائز السفر العاملية وتحتفي بالتميز 
يف كافة قطاعات صناعة الســفر والســياحة 
العامليــة، وتــم توزيع الجوائــز خالل خالل 
حفل بهيج احتضنه فندق والدورف أستوريا 
يف إمارة رأس الخيمة. واســتلم جائزيت الفوز 
بالنيابــة عن الطــريان الُعــامين كل من بول 
ســتارز، رئيس الشــؤون التجاريــة، وجامل 

األزيك، املدير اإلقليمي يف ُعامن.
وتوج الناقل الوطني بعد منافســة محتدمة 
خاضها إىل جانــب عرش رشكات طريان كربى 
يف املنطقة لُتضاف هــذه الجوائز إىل جوائز 
الســفر العامليــة العديــدة التــي حظي بها 
الطريان الُعامين يف فرتات سابقة خالل األعوام 

٢٠١٧ و٢٠١٦ و٢٠١٥ و٢٠١٤.
وقــال املهنــدس عبدالعزيــز بــن ســعود 

الرئييس، الرئيس التنفيذي للطريان الُعامين: 
ســعداء لحصولنا عىل جائزة رشكة الطريان 
الرائدة يف الرشق األوســط عن فئتي درجة 
رجال األعــامل والدرجة الســياحية ضمن 
حفل جوائز الســفر العامليــة، وهو برنامج 
الجوائــز األرقى واألشــمل واألهّم يف قطاع 
الســياحة والسفر العاملي. وتعكس الجوائز 
العاملية هــذه رؤية الطــريان العامين التي 

وضعهــا نصــب أعينــه واألهــداف التــي 
يسعى لتحقيقها، واملتمثلة يف تقديم أرقى 
الخدمات واملنتجات لضيوفه الكرام. يرسنا 
االعرتاف املســتمر بالناقل الوطني لسلطنة 
ُعــامن كرائــد يف صناعة الطــريان، وبدورنا 
نتطلع إىل مواصلة مسرية التطوير يف األعوام 
املقبلة ملنتجاتنــا التي حظيت بالعديد من 

الجوائز واإلشادات الدولية.

مسقط – الرؤية 

تــم توقيــع اتفاقية حق امتيــاز يورب كار 
ُعــامن يف حفل أقيــم بفندق كمبينســيك 
مؤخــرا، بحضور كل مــن كارولني باروت- 
الرئيــس التنفيــذي ملجموعة يــورب كار، 
وماركوس برنهارد- املدير اإلداري للشــؤون 
التجاريــة يف مجموعة يــورب كار العاملية، 
ورييش كيمجــي- املديــر اإلداري لتطوير 

األعامل مبجموعة أجيت كيمجي.
وقالت كارولني بــاروت- الرئيس التنفيذي 
ملجموعة يــورب كار: يرسنا تجديد رشاكتنا 
املمتــدة عىل مدار ٣ عقــود مع مجموعة 
أجيت كيمجي التي عرفت برعايتها للعالمة 

التجاريــة. ونثق بأن فريق يورب كار ُعامن 
ســيواصل جهوده لتقديــم الخدمات ذات 
القيمــة والجــودة العالية التــي ُتعرف بها 

يورب كار عىل الصعيد العاملي. 
وقــال نيتني ســابري، املدير العــام لرشكة 
يــورب كار ُعــامن: كان حضــور كارولــني 

بــاروت وماركــوس برنهارد مبثابــة لحظة 
تاريخية بالنسبة لنا، وأود أن أغتنم الفرصة 
ألشــكرهام عىل تواجدهام ودعمهام املمتد 
وثقتهــم بفريقنــا. يخالجنا الحــامس نظراً 
لتزامــن حفل التوقيــع مع افتتــاح مطار 

مسقط الدويل الجديد.

مسقط – الرؤية

رعى بنــك صحار مهرجان األبيض األهيل 
الســنوي التاسع لســباقات الهجن الذي 
أقيم يف ميــدان األبيض بواليــة املضيبي 
تحت رعاية صاحب الســمو السيد نادر 
بن محمــد آل ســعيد. وشــهد الحدث 
مشــاركة واســعة مــن مختلــف أنحاء 
السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي، 
وحرض حفــل الختام بالنيابــة عن البنك 
سعد بن سعيد الشيذاين، مدير فرع بنك 
صحار بنيابة ســناو وتسّلم درع التكريم 

عىل رعاية البنك لهذه الفعالية.
وقال خميس بن مسعودالرحبي، مساعد 
مدير عــام أول التجزئة املرصفية: تحظى 
رياضة ســباقات الهجــن مبكانة مرموقة 
يف املنطقــة، ونحن ســعداء بدعمنا لهذا 
املوروث الثقايف العريق ومشــاركتنا فيه، 
وتأيت مســاهمة بنك صحار يف مثل هذه 
الفعاليــات متناغمة مع ســجله الحافل 
بالدعم والرعاية للمناسبات املحلية التي 
تجســد املوروثات األصيلة وتســعى إىل 

صون تراث السلطنة وثقافتها.
واســتقطبت فعاليــات املهرجان أعدادا 

كبــرية مــن املشــاركني واملتابعــني من 
املواطنني واملقيمني والزوار من مختلف 
واليات الســلطنة، وشــهدت السباقات 
منافســات قوية خالل يومــي الفعالية، 
للفائزين  اُملقدمــة  الجوائز  واشــتملت 
عىل ســيارات وســيوف وخناجر ومبالغ 
نقدية، وصاحب املهرجان إقامة معرض 
للمشغوالت والحرفيات املحلية باإلضافة 
إىل فقــرات للفنون الشــعبية العامنية 

األصيلــة والقصائد الشــعرية. ويشــار 
إىل دعــم البنــك لثالث فعاليــات تهتم 
بســباقات الهجن والفروسية خالل عام 
واحد، حيث رعــى ملتقى ”مجز الخري“ 
الســنوي الســابع بوالية صحــم مطلع 
العــام الجاري، ومهرجــان الخيل واإلبل 
الثالث بوالية إبراء بنهاية العام الفائت، 
ومهرجان األبيض الســنوي الذي اختتم 

مؤخرًا.
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أطلقــت شــوبارد مجموعــة جديــدة من 
إبداعاتهــا يف معــرض بازل وورلــد ٢٠١٨ 
الذي أقيم يف مدينة بازل بســويرسا مؤخرا، 
بحضور فريق من رشكة كيمجيز للساعات، 
باعتبارها املمثل الحرصي لساعات شوبارد 
يف عامن. وقــال نايليش كيمجــي، الرئيس 
التنفيذي يف رشكة كيمجي رامداس: نحرص 
عــىل املشــاركة يف أكرب معرض للســاعات 
واملجوهرات يف العامل ولتمثيل ماركة شهرية 
مثل شــوبارد.  وتحتفل شوبارد بالذكرى الـ 
 Mille” ٣٠ لرشاكتها مع سباق األلف ميل

Miglia“ اإليطايل الشهري.
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عرضــت رشكــة الجنيبي العاملية للســيارات، 
الوكيل الحــرصي واملوّزع املعتمد لســيارات 
 BMW يف ُعــامن، أحــدث طــرازات BMW
الجديــدة املنتظــرة التــي تشــمل ابتكارات 
متطورة، يف فعالية حرصيــة أقيمت يف صالة 
عرضها يف مسقط. وشملت الطرازات التي تّم 
عرضهــا BMW X٢، و BMW X٣، وســيارة
 BMW الجديدة كلياً، وســيارة  BMW M٥

Gran Turismo الفئة السادسة.
وتتمّيــز ســيارة BMW X٢ الجديــدة كلياً 
بتصميم فريد وبنظام تعليق ريايض يســمح 
لهــا بــأن تتخطــى حــدود املألــوف لتقدم 
مســتويات غري مسبوقة من متعة القيادة يف 
فئتها. وتتفوق كوبيه األنشطة الرياضية هذه 

عىل أّي طــراز منافس ســابق أو حايل يف ما 
تقّدمه مــن متعة قيادة يف هــذه الفئة من 
السّيارات. فتلقى شخصيُتها الفريدة إعجاب 
الشــباب النشــيطني الذين يعّلقــون أهمية 
كبــرية عــىل الفردية واملتعــة الحقيقية عند 

القيادة. 
 BMW Xويجمع الجيل الثالث من ســيارة ٣
كالطــرازات الســابقة بني الحضــور الريايض 
والتصميــم املناســب للقيادة عــىل الطرقات 
الوعــرة. فمقاييــس الســيارة املألوفــة التي 
تشــمل املســافة القصرية جداً بــني العجالت 
ومقّدم الســيارة ومؤّخرها تسلط الضوء عىل 
التوزيــع املثــايل للــوزن مبعــدل ٥٠:٥٠  بني 
املحــور األمامــي والخلفي. كام تــربز فعالية 
ســيارة BMW X٣ الجديــدة الديناميكيــة 
من خالل الشــبك األمامي الكبــري ومصابيح 

الضباب التي تتبع تصمياًم سداســياً ألول مرة 
 BMWوزودت سيارة  .BMW X يف ســيارة
 xDrive الجديــدة بنظام الدفــع الكيل  M٥
M من رشكة BMW وهي املرة األوىل يف فئة 
الســيارات عالية األداء ويوفر النظام الجديد 
تجربــة ديناميكية مختلفة وغري مســبوقة يف 
القيــادة اليومية يف مختلف الظروف.  ويعترب 
نظــام M xDrive األكــرث متعــة يف القيادة 
بني أي ســيارة يف فئة الســيارات عالية األداء. 
ويســتخدم علبة نقــل مركزية مع معّشــق 
تروس متعدد اللوحات ويوّزع الدفع بشــكل 
متغرّي بني املحورين األمامي والخلفي حسب 
الحاجــة. ومينح املحــرّك بثامين أســطوانات 
بشــكل V ســعته ٤٫٤ ليــرت مــع تكنولوجيا 
التوربو الثنايئM TwinPower Turbo سيارة 

BMW M٥ قّوة ضخمة.

2018

BMW



متابعاتالخميس ١٠ من شعبان ١٤٣٩هـ  املوافق ٢٦ أبريل ٢٠١٨م - العدد رقم 14٢٣٥٨ اقتصاد

مسقط - الرؤية

نظمت وزارة التجارة والصناعة أمس بالنادي 
الدبلومايس بالخوير، احتفاالً لتكريم املوظفني 
املجيدين وأصحاب الخدمة الطويلة بالوزارة، 
وذلــك تحت رعايــة معايل الدكتــور عيل بن 
مســعود الســنيدي وزير التجارة والصناعة، 
وبحضور أصحاب الســعادة ومديري العموم 
واملسؤولني بالوزارة. وتم خالل الحفل توزيع 
شــهادات التقديــر عىل املوظفــني املجيدين 
يف مختلف املســتويات الوظيفيــة والقيادية 
والتنفيذيــة من الــوزارة ومديرياتها وإدارتها 

باملحافظات، وتكريم الدوائر املجيدة، وكذلك 
الدوائر واملوظفني الحاصلني عىل املراكز الثالثة 
األوىل يف إنجــاز املعامالت عرب نظام اســتثمر 
بسهولة، واملوظفني الذين أكملوا عرشين عاماً 
يف الخدمة، واملوظفني الحاصلني عىل مؤهالت 
أكادمييــة أعىل. ويــأيت تنظيم حفــل تكريم 
املوظف املجيد كل عام يف إطار سعي الوزارة 
املتواصل نحو تحسني مستوى األداء الوظيفي 
وتشجيع مبادرات املوظفني وتحسني مستوى 
الخدمات لدى مختلف أجهزة الوزارة وتحفيز 
املوظفني لبــذل املزيد من الجهــد يف تطوير 

أساليب العمل.

الدقم - محفوظ الشيباين

ضمــن مبــادرات رؤية ”عــامن ٢٠٤٠“، 
عقد أمــس ملتقى مبــادرة ”كل عامن“ 
يف محافظة الوســطى، املحطة التاســعة 
النهــج  لتفعيــل  املبــادرة،  مــن هــذه 
التشــاريك للمجتمع للمساهمة يف وضع 
الرؤية املستقبلية للســلطنة يف مختلف 
املجاالت، ورعى انطالق امللتقى مبحافظة 
الوسطى سعادة الشيخ معضد بن محمد 
بــن عبدالله اليعقويب محافظ الوســطى 
املرشف العام عىل لقــاء املحافظة وذلك 

بفندق كراون بالزا الدقم.
وتــم تقديــم مقطــع مريئ عــن ”عامن 
املســتقبل“، وألقى سعادة الشيخ معضد 
بن محمد بــن عبدالله اليعقويب محافظ 
الوسطى املرشف العام عىل امللتقى، كلمة 
امللتقى وقال: ”يرسنا أن تشارك محافظة 
الوســطى برجالها وشــبابها ونسائها من 
مختلــف رشائح املجتمع للمســاهمة يف 
رســم الخطــط املســتقبلية لرؤية عامن 
٢٠٤٠ ضمن مبــادرة ”كل عامن“ ونأمل 
التوفيق لهــذا امللتقــى، وأن تكلل هذه 

املســاعي بالنجــاح والوصــول لألهداف 
املنشــودة، كام نشــكر كل القامئني عىل 
هذا امللتقى من مكتب رؤية عامن ٢٠٤٠ 
وفريق العمل باملحافظة وكافة املشاركني 
يف امللتقى مبحافظة الوســطى“. وتضمن 
امللتقى عرض مقطع مــريئ بعنوان ”كل 
عــامن»، فيام قدم مكتــب رؤية ”عامن 
٢٠٤٠“ عرضاً تعريفيــاً عن الرؤية، ومن 
ثم بدأت الجلســة الحوارية العامة التي 
ناقشــت أهداف الســلطنة املســتقبلية 
لرســم الخطــط التنفيذيــة حتــى عام 
٢٠٤٠. وشــارك يف الجلسة سعادة الشيخ 

معضــد بــن محمــد اليعقــويب محافظ 
الوسطى، وسعادة عبدالله الساملي رئيس 
لجنــة االقتصــاد والتنميــة برؤية عامن 
٢٠٤٠، والدكتور يوســف البلويش الخبري 
االقتصادي مبكتب الرؤية، والدكتور أحمد 
القاســمي عضو لجنة اإلنســان والتنمية 
والفضــل الهنــايئ عضو لجنــة الحوكمة 
واألداء املؤسيس، فيام أدار الجلسة سليم 
بن عــيل الحكامين عضو لجنــة االقتصاد 

والتنمية بالرؤية. 
وأقيمــت ورش عمل؛ حيث تم تقســيم 
املشــاركني عىل محاور امللتقــى الثالثة: 

اإلنســان واملجتمع، واالقتصاد والتنمية، 
وناقــش  املؤســيس.  واألداء  والحوكمــة 
محور اإلنســان واملجتمع تعزيــز الرفاه 
الهويــة  عــىل  واملحافظــة  االجتامعــي 
والــرتاث العــامين وتطويــر الكفــاءات 
والقدرات الوطنية. فيام استعرض محور 
االقتصاد والتنمية إيجــاد اقتصاد متنوع 
ومتكــني القطــاع الخــاص، وخلــق بنية 
أساســية حديثة ونظام عمــراين متكامل 
للمحافظة عىل اســتدامة البيئة وتحقيق 
تنمية مســتدامة للمحافظات. أما محور 
الحوكمــة واألداء املؤســيس فتطــرق إىل 
تحسني فعالية الحوكمة واألداء املؤسيس 
وســيادة القانــون ورفع كفــاءة األجهزة 
الحكوميــة ورفــع درجة التنســيق بينها 

وتعزيز ثقة املواطن بهذه املؤسسات.
وبلــغ عــدد املشــاركني يف امللتقى أكرث 
من ٢٠٠ مشــارك ومشاركة، من مختلف 
مبــا  واملــدارس  واملؤسســات  الجهــات 
عكس حضور جميــع أطياف املجتمع يف 
املحافظة، وتوزعوا عــىل محاور امللتقى 
الثالثة، بهدف إثراء النقاش واالســتفادة 

من أطروحاتهم.

«2040 «
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بدأت وزارة الزراعة والرثوة الســمكية تطبيق 
نظام التناقص اإللكــرتوين عرب البوابة الرقمية 
للتناقص اإللكرتوين ملجلس املناقصات، وذلك 
يف إطار التحول إىل الحكومة اإللكرتونية الذي 
تنتهجــه الحكومة حالًيا ومن أجل التســهيل 

عىل الرشكات واملؤسسات.
إلكــرتوين  تناقــص  أول  الــوزارة  وطرحــت 
ملرشوع تطويــر ميناء الصيــد البحري بوالية 
دبــا مبحافظة مســندم، والذي يشــمل توفري 
الخدمات األساســية لقطاع الرثوة الســمكية 
ومرافق خدمية اســتثامرية وأخــرى تجارية 

وســياحية جاذبة لالســتثامر بامليناء. وتسعى 
الحكومة ضمــن برنامج التنويــع االقتصادي 
إىل إيجــاد رشاكة مع القطاع الخاص يف تنفيذ 

املشاريع اإلســرتاتيجية الهامة إلتاحة الفرصة 
للقطــاع لالســتثامر وتطوير املينــاء وإدارته 

وتشغيله وتوفري خدمات األنشطة السمكية.
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أطلقت عامنتل أمس املبادرة األوىل من 
نوعها يف الســلطنة بالتعــاون مع رشكة 
أريكسون وهيئة تنظيم االتصاالت، من 
خالل تدشني مســابقة تستهدف طالب 
للتنافس  الهندســية  الجامعة والكليات 
فيام بينهــم البتكار تطبيقــات جديدة 
الستخدام تقنية الجيل الخامس تتناسب 
مع احتياجات الســوق العــامين، وجاء 
التدشــني عىل هامــش فعاليات معرض 

كومكس ٢٠١٨.
وقــال املهنــدس يوســف بــن عبدالله 
البلــويش نائــب رئيــس هيئــة تنظيم 
االتصــاالت لشــؤون الطيــف الرتددي: 
بشــكل  يتطــور  االتصــاالت  «قطــاع 

متســارع وكل جوانــب حياتنــا تعتمد 
عىل االتصــاالت، وعامنتل وأريكســون 
تقدمــان فرصــة مثينــة للطــالب تأيت 
ضمن أهداف الهيئة يف إرشاك املجتمع 
وتشــجيع البحوث ذات العالقة بقطاع 
االتصــاالت». وأضــاف أن هــذه فرصة 
الكليــات والجامعات  ســانحة لطلبــة 
التــي  التطبيقــات  ودراســة  للبحــث 

ميكــن أن تفيد املجتمــع العامين وتلك 
التطبيقات القابلــة للتطوير، ولدينا كل 
الثقة بشــبابنا وقدرتهم عــىل االبتكار، 
فقــط يتطلب منهم مزيــدا من الجهد 
الخامــس  الجيــل  وتقنيــة  والبحــث، 
باعتبارها تقنية جديــدة بحاجة للكثري 
من الدراســات وكيفيــة توظيف هذه 

التقنية فيام يخدم املجتمع.

مسقط - الرؤية

أعلنت رشكــة ُعامن للحوض الجاف 
عن تعيــني هيثم بن نــارص الطايئ 
مديرا عاما للاملية والدعم اإلداري، 
بفضل ما يتمتع به من خربة طويلة 
يف املجال املايل، والتي متتد لنحو ١٨ 

عاما.
ومــن شــأن تعيني الطــايئ أن يعزز 
قــدرات الرشكــة يف مجــال تطوير 
الجانب املايل واإلداري لديها؛ حيث 

شــغل الطايئ منصب املديــر العام 
للخزينة ســابقاً يف الرشكة العامنية 
ســاهم  والتــي  البحــري،  للنقــل 
فيهــا بشــكل كبري يف جلــب عقود 
متويــل بناء ناقــالت نفطية عمالقة 
للرشكة وكذلك املســاهمة يف نجاح 
اإلســرتاتيجية التي تنتهجها الرشكة. 
وقبل ذلــك عمل يف قطــاع البنوك 
ملــدة تزيد عن ١٠ ســنوات كرئيس 
للخزينــة، وعضــو يف عــدة لجــان 

مختلفة. 

مسقط - الرؤية

كشفت الرشكة العامة للسيارات الوكيل 
يف  ميتســوبييش  لســيارات  الرســمي 
الســلطنة، عن عروضها االستثنائية التي 
تقدمها عىل كافة طرازات ميتســوبييش 
لعمالئها الكرام، والتي تقدم من خاللها 
هدايــا نقدية تبدأ من ١,١٠٠ وتصل إىل 
٣,٠٣٠ ريــال عامين لكل من يقوم برشاء 
سيارة من تشكيلة طرازات ميتسوبييش 
املتنوعة خالل الفرتة من ٢٢ أبريل لغاية 

٢١ يونيو املقبل. 
ويتضمن العــرض الجديد متويال بفائدة 

٠٪، ودفعــات مؤجلــة، وخدمة مجانية 
من ســنتني أو ملســافة ٣٠,٠٠٠ حتى ٦ 
ســنوات أو ١٠٠,٠٠٠ كــم أيهام أقرب، 
وتغطيــة تأمينية مجانية، و ٦ ســنوات 
ضامن غري محدود املسافة ترتافق مع ٦ 
سنوات لخدمة املســاعدة عىل الطريق 
مجانــاً أيضاً. وقال مانــوج راندي املدير 
العام للرشكة العامة للسيارات: «تحرص 
الرشكة العامة للســيارات عــىل تقديم 
أفضل العروض لعمالئها، وإتاحة الفرصة 
لهــم القتناء أحد طرازات ميتســوبييش 
املعروفــة بجودتها العامليــة وتصاميمها 
الجذابــة، ولذلك تم تصميــم العروض 

الرمضانية عىل طرازات ميتسوبييش هذا 
العام لتكون مبثابة هدية مميزة مبناسبة 
اســتقبال شــهر رمضان الفضيل والذي 
يحمــل معه الكــرم والجــود، وكام هو 
واضح فإّن العرض يقدم حزمة سخية من 
املزايــا الرائعة  والخدمات املجانية التي 
تقدمهــا الرشكة العامة للســيارات عىل 
طرازات ميتســوبييش املتنوعة لنشــارك 
الجميع فرحتهم باستقبال رمضان وعيد 
الفطــر املبارك، ولتكون الفــرتة القادمة 
هــي بالتأكيــد األفضل للحصــول عىل 
سيارة ميتســوبييش جديدة مبزايا هائلة 

وبأسعار ال تقاوم.

«« «

«

«

هيثم الطايئ
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مسقط - العامنية

التقى صاحب الســمو السيد أسعد بن 
طارق آل ســعيد نائب رئيــس الوزراء 
لشــؤون العالقــات والتعــاون الدويل 
واملمثل الخاص لجاللة السلطان، أبطال 
الســلطنة من العبي األوملبياد الخاص 
العامين الذيــن حققوا إنجازات مرشفة 
خــالل مشــاركتهم يف فعاليــات دورة 
األلعــاب اإلقليمية التاســعة لألوملبياد 
الخــاص التي أقيمــت بأبوظبي بدولة 
اإلمارات العربيــة املتحدة خالل الفرتة 

من ١٤ إىل ٢٤ مارس املايض. 
وقد ُعقد اللقاء بنادي الواحات بحضور 
صاحب السمو الســيد فيصل بن تريك 
آل ســعيد رئيــس جمعيــة األوملبياد 
الخــاص العامين، وســعادة ســيف بن 
محمــد العربي أمني عــام مكتب نائب 
العالقــات  لشــؤون  الــوزراء  رئيــس 
والتعــاون الــدويل واملمثــل الخــاص 
لجاللــة الســلطان، وســعادة ســيف 
بــن أحمد الصــوايف مستشــار مبكتب 

نائب رئيس الوزراء لشــؤون العالقات 
والتعاون الدويل واملمثل الخاص لجاللة 
السلطان، وعدد من املسؤولني وممثيل 

األوملبيــاد الخــاص العــامين والالعبني 
أصحــاب اإلنجــاز واملدربــني. وأثنــى 
صاحب الســمو السيد أسعد بن طارق 

آل ســعيد عىل ما حققه الالعبون من 
نتائــج مرشفة، مؤكًدا أنهــم كانوا خرَي 
سفراء لبالدهم يف هذه املشاركة، معتربًا 

ســموه أن النتائج تؤكــد أنهم قادرون 
عىل املنافســة يف املحافل الدولية وأنه 
«ال يوجــد يشء اســمه مســتحيل إذا 
وجــدت اإلرادة والدعــم واالهتامم». 
وقال ســموه لالعبني وأعضاء األوملبياد 
أمامكم  «املســتقبل  العــامين:  الخاص 
لتحقيق املزيد من اإلنجازات، وستكون 
الســلطنة من خالل كافة الجهات ذات 
العالقــة داعمــة ومســاندة لألوملبياد 
الخاص العامين يف املشــاركات القادمة 
من أجــل تحقيق أفضــل النتائج بإذن 
الله تعــاىل». من جانبه، أعرب صاحب 
الســمو الســيد فيصــل بن تــريك آل 
ســعيد رئيس جمعية األوملبياد الخاص 
العــامين، عن شــكره وتقديره لصاحب 
الســمو الســيد أســعد بن طــارق آل 
سعيد الستقباله أبطال السلطنة، وعىل 
دعمه الالمحدود لهذه الفئة، مؤكدا أن 
حديث سموه لالعبني سوف يرتك األثر 
الطيــب لديهــم من أجل بــذل املزيد 
مــن الجهــد. وأضاف ســموه: «ونحن 
بدورنــا يف األوملبياد الخاص العامين لن 

نتواىن يف تحقيق طموحاتهم وســتكون 
املشــاركات القادمــة حــارضة وبقوة، 
وكانــت مشــاركتنا يف إمــارة أبوظبي 
مبثابــة تحدي كبري لنا؛ ألنها املرة األوىل 
التــي تشــارك خاللها الســلطنة بذلك 
العدد وهو ٧٠ العبا، وأن يكون حضور 
الســلطنة يف ١٣ لعبــة بعــد أن كانت 
املشــاركات السابقة ال تزيد أكرث من ٥ 
إىل ٦ لعبــات تقريبا». وناشــد صاحب 
الســمو الســيد فيصل كافــة الجهات 
ســواء الحكومية أو الخاصة دعم هذه 
الفئة؛ ألن املشــاركات القادمة سواء يف 
دورة األلعاب العاملية التي ســتقام يف 
دولة اإلمارات العربيــة املتحدة والتي 
ستكون فيها الدول املشاركة ١٧٠ دولة 
وهو الحدث األكرب إىل جانب املشاركة 
يف الصيــف القادم عــام ٢٠١٩ يف دولة 
األلعــاب العامليــة الصيفيــة يف لــوس 
أنجلــوس تحتاج إىل الكثــري من الدعم 
والتحضري والتدريبات املتواصلة «حتى 
نرتقي مبســتوى هــؤالء الالعبني، وأن 
نكون منافسني ولسنا مشاركني فقط».

الرؤية - أحمد السلامين

ُيســدل الســتار، مســاء غــٍد الجمعة، 
عــىل دوري الدرجــة األوىل للموســم 
٢٠١٨/٢٠١٧، عندما يستضيف الرستاق 
املتصدر بهال، ويســتقبل بورش صور، يف 
حني يلتقي السيب عىل ملعبه مجيس، 
وتبدو حظوظ الرســتاق ومجيس قوية 

يف حصد اللقب بعد ضامنهام للقب.

الرستاق VS بهال
مباراة تهمُّ الرستاق كثريا بعد أن تصدر 
املرحلة الثانية واملؤهلة لدوري األضواء 
بفــوزه عىل منافســه املبــارش مجيس 
بهــدف، يف الجولة قبــل األخرية، ليصل 
للنقطــة الـ١٨، وتجمــد رصيد مجيس 
عند النقطة الـــ١٧؛ وبالتايل فإن الفوز 
وحده يضمن للرستاق اللقب أو خسارة 
مجيــس وصور، حظــوظ العنايب قوية، 
بعــد أن فقد بهال فرصــة الصعود باكرا 
بتجمد رصيده عند النقطة الخامســة؛ 
وبالتايل فهو يلعب ألداء الواجب، ومع 
ذلك رمبا ُيسهم يف خلط أوراق البطولة، 

ويخدم مجيس وصور.
وكان الحشاين مدرب الرستاق، أكد عىل 
صعوبــة اللقاء، حني قال إنها ســتكون 

”األصعب“، مشريا إىل أن مسرية الفريق 
حتــى الصعود لــدوري األضواء (دوري 
عامنتل) مل تكن مفروشــة بالورود، بل 
امتألت بالتحديات، وأن «املباراة ورغم 
إقامتهــا عــىل ملعبنا، إال أنهــا ”صعبة 
للغاية“؛ كــون الفريق ال يــزال يعيش 

”نشوة التأهل“.

السيب vs مجيس
مباراة من العيار الثقيل، تهم الفريقني 
بشــكل مبارش، خاصة الســيب؛ حيث 
إن مجيــس قد ضمــن التأهل لدوري 
األضواء؛ وبالتايل فهــو يلعب بأريحية 
كبــرية وعينــه األخــرى عــىل ملعب 
الرســتاق عىل أمــل تعرثه أمــام بهال؛ 
وبالتايل فإن فوز مجيس وحده يضمن 
له اللقب؛ وبالتايل ســيقيص الســيب 
وُيســهم يف صعود صور، وهو ما ُيعلن 
رصاحــة عــن «وجبة كروية دســمة» 
مســاء الجمعــة الكبري؛ وبالتــايل فإن 
ســامل ســلطان مدرب مجيــس يدرك 
يقينــا أنه بحاجة للقب كهدية يقدمها 
الفريــق للجامهري البحريــة، وملجلس 
اإلدارة الجديد بقيادة الدويل الســابق 
الطيب عبد النور. الســيب من جانبه 
يلعب عىل بصيص من األمل، رمبا يزج 

بــه إىل دوري األضواء والشــهرة، بعد 
غياب طويل، وهو ما تنشــده جامهري 
اإلمرباطــور، وتتعطــش إليــه، ولكــن 
هذا مرهون بفوز الســيب وخســارة 
صــور؛ ألنَّ املواجهــات املبــارشة بني 
الســيب وصور تصب يف مصلحة األول 
بتعادلهام ذهابا سلبيا وفوزه إيابا ١/٢.
مصبح السعدي مدرب السيب، تحدث 
عامَّ تحمله الجولة من إثارة، حني قال: 
«طاملا أن لدينا بصيص أمل فســنقاتل 
من أجله يف امللعــب، مل تخدمنا نتائج 
بعــض املباريــات وعانينا مــن بعض 
الغيابــات بعد مباراة الــكأس األخرية، 
الرســتاق ومجيــس يلعبــان بأريحية 
وصور يلعب بأكرث مــن فرصة، ونحن 
ال منلك ســوى الفــوز عىل أمــل تعرث 
صــور، فريقــي جاهز لتقديــم مباراة 
نتمناها خامتة جميلة للموســم فنحن 
نســتحق الصعــود». ويف املقابل، قال 
سامل ســلطان مدرب مجيس: الفريقي 
جاهز وســنلعب للفوز وحصد اللقب، 
هناك تحركات ملجلــس اإلدارة لتأمني 
زحف جامهريي خلف الفريق، السيب 
رشس للغايــة وميتلك مدرب رائع، قفز 
مبستوى الفريق ملستويات فنية جيدة، 
ولديهم العبون جيدون، لكننا سنكون 

حارضين، وســنلعب برتكيز عاٍل جدا، 
وانتهــز الفرصة ألوكد ما طرحه اإلعالم 
الريايض ســابقا عــن رضورة أن يأخذ 
اللعــب عبدالرحمن البلــويش فرصته 
الوطني  باملنتخــب  للتجربــة  كاملــة 
التــي  الكبــرية  الدفاعيــة  للقــدرات 
ميتلكهــا، والتي ســتخدم املنتخب بال 
شــك، كام تم طرح مسألة استمراريتي 
مع الفريق املوسم القادم، ولكن ليس 

بشكل رسمي إمنا مجرد حديث عابر.

بورش VS صور
لقاء يهــم صور كثــريا بعــد أن دخل 
األزرق يف نفــق ضيــق بخســارته غري 
املتوقعة من السيب يف الجولة املاضية؛ 
كونه يلعب عىل أرضه وبني جامهريه، 
صور تجمــد رصيده عند النقطة الـ١٦ 
وتعادله مســاء الغد اما بــورش يعود 
بــه إىل دوري عامنتــل بعــد غياب ٣ 
مواســم× وبالتــايل فهو لــن يفرط يف 

الخروج بنتيجة إيجابية.
ويف املقابــل، يرغب بورش يف تســجيل 
فــوز رشيف يعكــس تطــور مســتوى 
الفريق الذي قدمه تحت اإلدارة الفنية 
للعراقي ثائر عدنان إال ان الفريق عاد 

متاخرا جدا.

الرؤية - وليد الخفيف 

أرجــع جــامل املعمري مــدرب نادي 
السالم للكرة الطائرة، الفضل يف ُمعانقة 
لقب دوري عامنتل -بعد التغلب عىل 
نادي صحار ٣-١- إىل العمل كمنظومة 
تحت مظلة مجلــس إدارة ُيويل للعبة 
اهتاممــا كبريا، والذي كان مثرته كذلك 
حصــد الفريــق كل األلقــاب املحلية 
خالل الســنوات الثالث املاضية، فضال 
عن النجاحات املتحققة عىل الســاحة 

الخليجية والعربية.
وقــال املعمري -يف حــوار لـ“الرؤية“: 
حصدنا لقب الدوري بال خســارة.. ٢٥ 
انتصــارا دللت عــىل اإلمكانات الفنية 
والتدريبيــة الكبرية التــي يحظى بها 
الالعبــون. فقد كنت أشــاهد اإلرصار 
يف عيــون رجايل يف كل مبــاراة، بل يف 
كل نقطــة.. معربا عن فخــره اعتزازه 
بتواجــده عــىل رأس القيــادة الفنية 
لفريــق مقصــده الفــوز والرتبع عىل 
منصــات التتويــج؛ فأنصــاف الحلول 
مصطلــح غري وارد يف قاموس الســالم 

ومنهج العبيه.
وأشــار املعمري -الذي نجح يف قيادة 
منتخب األشــبال لنيل فضية الخليج- 
إىل أن ”الســالم“ اســتحوذ عــىل كل 

األلقــاب املحليــة يف املواســم الثالث 
الســابقة تحــت قيادتــه، مؤكــدا أن 
مســاعي اإلدارة اُملحبَّة للكرة الطائرة 
ت أســوار الســلطنة نحــو آفاق  تخطَّ
أرحب وأوسع؛ فمنحت الفريق الدعم 
املايل واملعنوي الالزمني لتحقيق نتائج 
إيجابيــة يف البطولــة الخليجية، التي 
نال الفريــق وصافتهــا بفضية بطعم 
الذهب، وكذلك الحصــول عىل املركز 
الرابع عربيا.. ولفت إىل أنَّ فريقه نجح 
يف رفــد املنتخب الوطني األول بالكثري 
مــن العنــارص الفاعلة؛ مثــل: يونس 

العامري، ومســعود املعمــري، وخالد 
املقبــايل، وإبراهيــم املزينــي، وفالح 
الجرادي، وهالل العيســايئ. مشريا إىل 
أن تعزيز صفــوف املنتخبات الوطنية 
ورفع اسم السلطنة يف املحافل الدولية 
تضعــه اإلدارة كأولويــة متــيض قدما 

لبلوغها.
وعــن قيمة املكافــأة املالية التــي ينالها 
بطل الــدوري، قال: ”تقلصــت القيمة 
من ٢٥ ألف ريال إىل ١٥ ألفا. نستغل 
عقــب كل نســخة قيمــة املكافأة يف 
اإلنفاق عىل بنــود املوازنة، ورمبا كان 

الحفــاظ عىل قــوام الفريــق والوفاء 
باملتطلبات املالية أحد أسباب النجاح». 
وتابع: ”تدعم وزارة الشؤون الرياضية 
واالتحاد العامين نادي السالم مببلغ ٣٦ 
ألف ريال عامين من أجل املشــاركة يف 
البطولة الخليجية والعربية، ونحســن 
دومــا إدارة تلــك األمــوال لتحقيــق 
األهــداف اإلدارية الرامية لالســتقرار 
والفنيــة القاصدة ملنصــات التتويج». 
وكشف أن االستقرار اإلداري واهتامم 
مجلــس االدارة وتخصيــص بنــد مايل 
محدد من موازنة النادي للكرة الطائرة، 
فضال عن املحافظة عىل األسامء البارزة 
يف الفريــق، كان وراء التحليق عاليا يف 
ســامء اللعبة، مشــيدا يف هذا الصدد 
بجهــود املحــرتف األمريــيك، واصفــا 

التجديد معه بالخطوة الناجحة.
الفنــي  املســتوى  املعمــري  ووصــف 
إىل  بالضعيــف  الــدوري  ملســابقة 
 ٥ مشــاركة  أنَّ  إىل  مشــريا  متوســط، 
أندية فقط بجانب منتخب الشــباب 
غــري كاف الحتــدام الــرصاع وارتقاء 
مســتوى الالعبني، مضيفــا: ”كلام زاد 
عدد األندية ارتفعت حدة املنافســة. 
تحتاج املســابقة لزيادة املدى الزمني 
إىل ١٠ أشــهر؛ تزامنا مــع زيادة عدد 

املباريات». 
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يقول نجيب محفوظ: «كان ســعد زغلول يستمع لنصائح الشيوخ، لكنه يتبع غالًبا 
آراء الشباب»، ويف عامل كرة القدم عىل وجِه الخصوص تتجىل هذه املقولة يف مشهٍد 
ُمستمر منُذ عِرش سنوات تقريًبا؛ هناك «شيوخ» ُمدربني رغم تاريخهم ونجاحاتهم 
وفلســفتهم القدوة، إال أن نجمهم بات يأفل ـ نسبًيا ـ ُمقابل «شباب» ُمدربني تبوأ 

نجمهم علياء السامء.
إن ُبرهان نجاح ثورة الشــباب ليــس ببعيد عنا؛ فالتفاتًة رسيعــًة عىل دفِة قيادة 
الجهاِز الفنــي ألنديِة نصف نهايئ دوري أبطال أوروبا األربعة (ريال مدريد، بايرن 
ميونخ، ليفربول، روما) تجعلك ُتشــاهد ثالثة شــبان مقابل «شايب» واحد، ثالثة 
منهم زيدان الذي قاد ريال مدريد إلحراز آخر لقبني للبطولة األفضل عىل مستوى 
العــامل، وليس ذلك فقط؛ بل نــرى اليوم أن أفضل أندية أوروبــا يف الفرتة الحالية 
أو حتى قبل ذلك بســنوات يقودها شــبان اســتطاعوا تحقيق نجاحات كبرية جًدا 
بإحصائيات رقمية وقيمة فنية عالية كاملدرب الرائع جوارديوال قائد أفضل نســخة 
من النادي ”الكتلوين“ العريق برشــلونه، عالوة عىل ”ســيميوين“ األتلتيكو مدريد، 
”وكونتي“ اليويف وتشليس، ”وماوريســيو بوكيتينو“ توتنهام، وهناك امتداد بسيط 
للشباب ذي نجاح ملحوظ عىل مستوى املنتخبات كحال املنتخب األملاين والفرنيس 
واإلســباين، كل تلك األمثلــة التي تعطي مــؤرش التغيري الحاصل، والثــورة التي ال 
تزال تجابه من مجموعة العهــد القديم أصحاب الرثوة الهائلة من الفكر والتاريخ 

التدريبي املرشف.
يقف اليوم ”هانيكس“ وحده يف وجه ثورة الشــباب، وهو الذي مل يبدأ املوسم مع 
بايرن ميونخ، لكنه اســتطاع مللمة النادي وتحقيق بطولة الدوري والوصول به عىل 
بعد خطوة من نهايئ األبطال، خطوة محفوفة بالخطر الكبري تتطلب تجاوز عمالق 
أوروبــا وحامــل اللقب املليك ريال مدريد، وال شــك أن الحظوظ متســاوية، فيام 
غرق أغلب ”الشــّياب“ يف بحر الشباب، ولعلَّ أبرزهم املحنك ”فينجر“ الذي أعلن 
رحيله األبدي -رمبا- عن التدريب نهاية هذا املوسم، ومل يتبَق له سوى كأس محلية 
وأخــرى أوروبية يف كاس االتحاد األورويب، فيام تجرع مورينيو املرارة مرات ومرات 
خاصة هذا املوســم، وقبلهام ومع بداية املوسم رفع ”أنشيلويت“ الراية البيضاء، وما 
بني الثورة والرثوة نرى املســار ذاته يحدث عىل مستوى رئاسة األندية مع االنفتاح 
االســتثامري الكبري، الذي شــهد دخوالً عريب يقوده الخليفــي يف النادي البارييس، 
والشيخ منصور بن زايد يف ”مانشسرت سيتي“، إضافة لالستثامر الصيني الذي أطاح 

”بعواجيز“ قطبي ميالن برلسكوين وجالياين وماسيمو مورايت.
يف الواقــع العريب نحتاج بالفعل لتمكني الشــباب رغم وجــود بوادر جيدة يف هذا 
الجانب؛ فنجد حســام البدري يســري القيادة الفنية يف نادي بحجم النادي األهيل 
املرصي، كام وجدنا يف فرتة ســابقة ســامي الجابر عىل هرم تدريب الزعيم الهاليل 
ومن بعده قاد نادي الوحدة اإلمارايت وأخريًا نادي الشباب السعودي، قبل أن يزداد 
األمر ثقة برتبعه عىل عرش رئاســة نادي الهالل ضمــن تغيريات جذرية تحدث يف 
الكرة الســعودية منذ قدوم تريك آل الشيخ، ورغبة القيادة السياسية التي ينتهجها 
نحو االرتقاء أو لنقل محاولة االرتقاء بالرياضة الســعودية التي سُينظر إىل نتائجها 

بعد حني.
أما واقعنا املحيل، فأعتقد أن التدريب يعيش فرتة شــبابية جيدة -إن صح التعبري- 
سواًء عىل مستوى املنتخبات أو حتى األندية، مع أهمية أن يجد مساحة وثقة أكرب، 
علاًم بأن املدربني األجانب يف بعض أنديتنا هم من شــباب املدربني كحمزة الجمل 
ومراد موالي، ومن األشياء الجميلة عىل مستوى األندية أن نجد نجوم الرياضة التي 
عاشــت تجربة ميدانية متســك زمام الرئاسة؛ ذلك يحدث اليوم -عىل سبيل املثال- 
مــع أحمد الحبيس يف نــادي املضيبي، والطيب عبدالنور يف نــادي مجيس، إضافة 
لتمكني الالعبني عىل مســتوى مديري املنتخبات واألندية مثل بدر امليمني وأحمد 
حديد وفوزي بشــري، وعىس أن يحدث ذات األمر بشكل أكرب عىل مستوى قيادات 
االتحادات واللجان دون التقليل مع العمل الحايل يف الوجوه الشــابة التي تســجل 
عطاءات مبرشة وداعية للتفاؤل، وعىل كل حال فأن ترجيح معادلة الشــباب يجب 
أن ُيبنى بالتوازن بني ثورة الشباب وثروة ”الشَياب“؛ فكليهام خري طاملا الفكر يصل 

إىل غاية نبيلة وأهداف طموحة.

املعتصم البوسعيدي
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ال يزال اقتصاُدنا الوطني يواجه العديد من التحديات؛ ســواء كانت نتيجة لعوامل 
داخلية تتعلق بالسياســات، أو خارجية متأثرة بتذبذب أســعار النفط، وتطورات 
حركة التجــارة العاملية، لكنَّ املؤكد أنَّ الجهود املبذولــة لتحقيق التعايف تتواصل، 
بــل وتؤيت ُأكلها يف عدد من القطاعــات، بدليل توقعات صندوق النقد الدويل بأن 
تحقق الســلطنة أعىل معدل منو للناتج املحيل اإلجاميل بني دول الخليج مجتمعة 
العــام املقبل، وهو أمر لو تعلمون عظيم، رغم الفوارق الكبرية بني حجم اقتصادنا 
وأحجــام هذه االقتصادات، إال أن ذلك يربهن عىل بالدنا بقيادتها الحكيمة تســري 
عــىل الدرب الصحيح، وإن تأثر املواطن، لكن تظل سياســات الحامية االجتامعية 

قامئة، ولعل أبرزها برامج الدعم املختلفة.
ويبــدو أن قطاعا من املواطنني ال تصله هذه الرســائل اإليجابية، ونحن ال نلومه، 
فليس مطلوبا من كل مواطن أن يكون خبريا اقتصاديا، أو محلال يف شؤون امليزانية، 
لكــن يف املقابــل ال ينبغي عليه أن ينجر انجرارا وراء مــا ُيثار عىل مواقع التواصل 
االجتامعي، وأن يتعاطى مع ما يتم إعالنه رســميا من املؤسسات املعنية.. ال نقول 

بأحادية املصادر اإلخبارية، بل عىل أقل تقدير االستامع لألكرث موثوقية.
ومــن أبرز اإلنجــازات التي تحققت عىل أرض الواقع اإلعــالن عن تعيني ٢٤٩٤٥ 
مواطنا ومواطنة مبختلف مؤسســات القطاع الخاص، خالل الفرتة من ٣ ديســمرب 
املــايض وحتى ٢٣ أبريل الجاري، وهــو ما يعني أن الحكومة أنجزت ما نســبته 
٩٩٫٧٨ يف املئــة من برنامــج توفري ٢٥ ألف وظيفة، وهو تقدم مؤثر جدا يف ملف 
الباحثــني عن عمــل، لكن يف املقابل يرى البعض أن هــذه األرقام غري دقيقة، بل 
ووصل األمر إىل التشــكيك يف حقيقتها بالكامل.. أين الخلل إذن؟ أعتقد أن األزمة 
تتمثل يف آلية التواصل مع هؤالء، الذين يعانون من األفكار السلبية التي تجعلهم 
يشــككون يف كثري مــن األحداث من حولهــم. لكن املؤكد أن األرقــام الحكومية 
تعكــس واقعا حقيقيا، يربهن عىل أن هؤالء الخمســة وعرشيــن ألفا قد حصلوا 

عىل وظائف.
ُهناك جهود ُتبذل ال يستطيع أحد إنكارها؛ منها: تنويع مصادر الدخل، وهنا أعود 
أيضــا لألرقام، التي هي لغة االقتصاد، والعوائد املتحققة من ارتفاع الصادرات غري 
النفطية خري شاهد عىل ذلك. فقد بلغ فائض امليزان التجاري للسلطنة العام املايض 
ملياري ريال عامين، وقفز حجم الصادرات غري النفطية بنســبة تفوق ٣٢٪، وهذه 
أرقام منشورة وموثقة، وتؤكد مصداقية ما نشري إليه، فلوال الجهود ما تحقق ذلك 
اإلنجــاز. ويف املقابل، هل هناك قصور يف عــدد من الجوانب؟ اإلجابة: نعم، فكلنا 
ال نتصف بالكامل، لكننا نأمل أن يؤدي كل مسؤول مسؤوليته التي ُكلف بها أمام 

املجتمع.
وملواصلة التعايف االقتصادي، تعمل املؤسســات عىل جذب االســتثامرات الوطنية 
واألجنبيــة، مبا يضمن توفري فرص العمل للشــباب والفتيات من األجيال الجديدة، 
وكذلــك رفــد اقتصادنا الوطني مبــوارد ومصادر دخل متنوعة، بــدال من االعتامد 
األحادي عىل عائدات النفط والغاز. ورغم ذلك، مل تغفل الحكومة مواصلة االستثامر 
يف قطــاع النفط والغاز، لكن عرب تحقيــق قيمة مضافة، تتجاوز الصناعة التقليدية 
املتمثلة يف استخراج النفط وبيعه خاما، ولعل أبرز مثال عىل ذلك االحتفال املقرر 
اليوم الخميس بوضع حجر أساس مرشوع مصفاة الدقم والصناعات البرتوكياموية 
باملنطقــة االقتصاديــة الخاصة الدقم، والتــي نعول عليها الكثــري يف تعزيز حركة 

االستثامر بالدقم واالقتصاد الوطني بشكل عام، وخلق فرص أعامل واعدة.
هذا الحراك االقتصادي الذي نلمســه بأنفسنا يف شتى القطاعات، كفيل بأن يظهر 
الحقيقة ملن ال يكفون عن بث رســائل سلبية عىل مواقع التواصل االجتامعي ويف 

أحاديثهم.
وأخريا.. أهمس يف أذن مســؤولينا بأهمية ترسيع وترية العمل، الســيام فيام يخص 
مة للمواطن هي التي ستشــعره  التحول اإللكرتوين؛ ألن الخدمات الحكومية املقدَّ
بحجــم ما تحقق، كــام أجدد املطالــب املنادية بطرح تخصصــات تواكب الثورة 
الصناعية الرابعة، وعرص إنرتنت األشــياء، وهي جهود عندما تتحقق ستخلق دفعة 

هائلة يف اقتصادنا.

فايزة الكلبانية
faiza@alroya.info

 

 

جامعة التصوير بجامعة السلطان 
قابوس ُتثبت دامئًا أنها رِهان إبداعي إنســاين 
صعب.. شكًرا للروح املتوقدة، والجامل الفني 

اإلبداعي الراقي.. وشكرا ال تكفي.

االلتــزام بقواعــد الســري والرسعــات 
دة، يقيك من الحوادث املرورية،  املحدَّ

ويجنِّبك مفاجآت الطريق.

لــت حــد يوصلني ألي  ال تقــول «مــا حصَّ
فعاليــة أو معرض مبركز ُعــامن للمؤمترات 
واملعــارض»، أجــرة «مواصــالت» موجودة 
لخدمتك ٢٤ ساعة ويف أي مكان مبسقط.

واهم مــن يعتقد إمكانيــة بناء وطن 
حقيقي مــن خالل اســتعارة مقوالت 
القرون الوسطى، وإرث الرصاع الديني، 

وأوهام التفوق العرقي!
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ارسلوا إلينا تغريداتكم عرب الهاشتاج:

#مغردو_الرؤية


