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هيثم بن طارق :اقتصاديات المستقبل تقوم على تقنية المعلومات واالتصاالت

 60مليون ريال استثمارات  13مشروعا لتوفير 1200

وظيفة ضمن «مختبر الثورة الصناعية الرابعة»
مسقط  -العامنية
الســمو الس ِّيد هيثم بن طارق
َّاطلع
ُ
صاحب ُّ
آل ســعيد وزير الــراث والثقافة ،أمس ،عىل
ُمخرجات ُمخترب تقنية املعلومات واالتصاالت
والثــورة الصناعية الرابعة الذي نظمته وزارة
النقل واالتصــاالت وهيئة تقنية املعلومات -
بالتعاون والتنســيق مع وحدة دعم التنفيذ
واملتابعــة  -مبعهد النفط والغاز ،ومشــاركة
عدد مــن املؤسســات الحكوميــة والخاصة
و ُممثــي ا ُملجتمــع املــدين؛ ســع ًيا للخروج
ُمببــادرات ومشــاريع تســهم يف تحقيــق
التوجهات اإلسرتاتيجية التي وضعت للقطاع
يف إطــار خطــة الســلطنة لتعزيــز التنويع
االقتصادي.
السمو الس ِّيد هيثم بن طارق
صاحب
وأعرب
ُّ
آل ســعيد عن شــكره وتقديــره للقامئني عىل
املختــر واملؤسســات املشــاركة يف تنظيمــه،
مؤكــداً أهمية هــذا القطــاع يف اقتصاديات
املســتقبل ويف تنميــة وتقــدم املجتمعــات.

أكــد معايل أحمد بــن عبدالله بــن ُمحمد
الشــحي وزير البلديات اإلقليميــة وموارد
امليــاه َّأن الــوزارة أنجــزت  97مرشوعا يف
قطاعــات مختلفــة بتكلفة تجــاوزت 112
مليــون ريال ،مشــراً إىل َّأن العمل يتواصل
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السالمي يصدر قرارا
بتشكيل بعثة الحج
مسقط  -الرؤية
أصــدر معايل الشــيخ عبــد الله بن
ُمحمــد بن عبــد الله الســاملي وزير
األوقاف والشؤون الدينية قراراً وزارياً
رقم ( )2019/213قىض بتشكيل بعثة
العامنيــة للعام  1440هجرية،
الحج ُ
برئاســة سلطان بن ســعيد بن سليم
الهنايئ املدير العام للوعظ واإلرشــاد
بالــوزارة ،عىل أن يكون عبد الرحمن
بن مســعود بن راشد العامري املدير
املساعد للوعظ واإلرشاد نائباً لرئيس
البعثــة ،ويعمل بالقــرار اعتباراً من
تاريخ صدوره.

استبدال الصمام األبهري بتدخل

وخرج املخترب بعدد من املبادرات واملشــاريع
الهادفة لتأسيس صناعة حقيقية لتوطني رأس
املال واملعرفة محل ًّيا .وارتكزت هذه املبادرات
واملشــاريع عىل  3محاور أساســية؛ تتمثل يف

األجهــزة والتطبيقــات (الحلــول) والخدمات
واملم ّكنات .وتتض َّمن املبادرات اإلحدى عرشة
التي خرج بها املخترب 25 -مرشوعاً؛ منها13 :مرشوعًــا تم تحديدها عــى أ َّنها أولوية عالية

للتنفيذ ،وتســتقطب هــذه املشــاريع الـ13
اســتثام ًرا يقدر بنحو  60مليــون ريال عامين،
وستوفر حوايل  1200وظيفة يف القطاع الخاص
خالل السنوات الخمس املقبلة.
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مشروعا بتكلفة تتجاوز  112مليون ريال  ..ونظام إلكتروني للربط مع المجالس البلدية
الشحي :إنجاز ً 97
مسقط  -الرؤية

افتتاح مركز التعلم
الذايت رسم ًيا يف جامعة
السلطان قابوس

السلطنة عض ًوا يف
املنظمة الدولية
للشحن الجوي

حال ًيــا لتنفيذ  33مرشوعًــا بتكلفة إجاملية
تبلــغ  33.263مليــون ريال .جــاء ذلك يف
البيــان الذي ألقاه معاليه أمس أمام مجلس
الشورى يف جلسته االعتيادية التاسعة لدور
االنعقــاد الســنوي الرابــع (،)2019-2018
مــن الفــرة الثامنــة ( .)2015-2019وقال
معاليه َّإن الوزارة تســعى حال ًيا بالتنســيق

مــع وزارة الداخليــة للعمــل عىل إنشــاء
نظام للربط اإللكــروين بينها وبني املجالس
البلدية والجهات املعنية بتوصياتها .وأوضح
الشــحي َّأن الوزارة ال تزال تواجه ً
بعضا من
التحديــات والصعوبات التي ُتؤثر بشــكل
ُمبــارش يف آلية عملها مــع املجالس البلدية،
منها تعــدد الجهات املرتبطة بتنفيذ العديد

مــن التوصيات الصادرة مــن قبل املجالس،
والذي يؤدي بدوره إىل تأخر موافاة املجالس
البلدية بردود تلك الجهات ،كام َّإن توصيات
املجالس يتطلــب تنفيذها القيــام ببحوث
ودراسات من قبل الجهات الحكومية املحال
إليها تلك التوصيات ،األمــر الذي ُيؤدي إىل
تأخر الرد عليها.
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جراحي محدود في «السلطاني»
مسقط  -الرؤية
دشــن املركز الوطنــي لطــب وجراحة
القلــب باملستشــفى الســلطاين ،خدمة
اســتبدال الصــام األبهــري للقلب عرب
التدخل الجراحي املحدود وذلك للمرىض
الذيــن ُيعانون مــن ارتجــاع أو تضييق
شديد يف الصامم األبهري.
ويجــري هــذا النــوع مــن العمليــات
الجراحيــة النوعيــة طاقــم جراحي من
املركــز الوطنــي لطب وجراحــة القلب
يرتأســه الدكتور زولت ناجي استشــاري
أول جراحــة قلــب وصــدر باملركــز،
والدكتور أمري فاروق أخصايئ أول جراحة

قلب وصدر باملركــز ،بالتعاون مع فنيي
القلــب والكــوادر التمريضيــة .وتتمثل
طريقة اســتبدال الصامم األبهري للقلب
عرب التدخــل الجراحي املحدود يف إجراء
ثم يقوم
تخدير كامــل للمريض ،ومــن َّ
الــكادر الطبــي بإجراء شــق جراحي يف
منطقــة الصــدر يبلغ طوله باملتوســط
7ســم ،بعدها يتم تركيب الجهاز الداعم
للقلب والرئــة بالقلب ،ثم تجرى عملية
اســتبدال الصامم األبهري التالف بصامم
اصطناعــي عرب عملية جراحيــة دقيقة،
وأخــراً تتم إزالة الجهــاز الداعم للقلب
والرئــة من أجــل عودة القلــب للعمل
بصفة طبيعية.
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رئيس مجلس الشيوخ التشيكي يصل السلطنة
مسقط  -الرؤية
وصــل معايل جاروســاف كوبــرا رئيس
مجلس الشــيوخ التشييك والوفد املرافق
له ،إىل البالد مساء أمس األحد يف مستهل
زيارة رسمية للسلطنة تستغرق عدة أيام.
وكان يف اســتقبال معاليه والوفد املرافق
له لدى وصولهم مطار مســقط الدويل،
معــايل الدكتــور يحيــى بــن محفــوظ
املنذري رئيس مجلــس الدولة ،كام كان

مع مجلس الدولة ،وافتتاح معرض الصور
مبناســبة مــرور  30عاما عىل اســتقالل
جمهورية التشــيك وذلك مبقر املجلس،
والتوقيع عىل اتفاقيــة النقل الجوي بني
حكومة الســلطنة وجمهورية التشــيك،
إضافــة إىل حضور لقاء مع رجال األعامل
بغرفــة تجارة وصناعة عامن فرع صاللة،
ولقاءات مع عدد من املسؤولني ،وزيارات
لبعــض املعــامل التاريخيــة والحضاريــة
للسلطنة.

يف اســتقبال الوفد املكرم الدكتور الشيخ
الخطــاب بن غالب الهنــايئ نائب رئيس
املجلس ،واملكرمة الدكتورة ســعاد بنت
محمــد اللواتيــة نائبة رئيــس املجلس،
وسعادة الدكتور خالد بن سامل السعيدي
أمني عــام مجلس الدولة ،واملكرم ســامل
بن محمد الريامي عضو مجلس الدولة،
واملكرمــة مريم بنت عيــى الزدجالية
عضوة مجلس الدولة.
ويتضمن برنامج الزيارة جلسة مباحثات

توقيع االتفاقية اإلطارية بين السلطنة وأمريكا لتعزيز التعاون العسكري السفير البحريني :جائزة «القيادة المتميزة» تقدير
مسقط  -الرؤية
عالمي لجهود جاللة السلطان في حماية التراث البحري

وقعــت الســلطنة والواليــات املتحــدة
األمريكية أمس عىل االتفاقية اإلطارية بني
وزارة الدفاع بسلطنة عامن ووزارة الدفاع
األمريكيــة ،وقد وقــع االتفاقية نيابة عن
حكومة الســلطنة معايل محمد بن نارص
بن محمد الراســبي األمني العــام بوزارة
الدفاع ،فيــا و ّقعها عن الجانب األمرييك
ســعادة مارك .جي .سيفرز سفري الواليات
املتحدة األمريكية املعتمد لدى السلطنة.
يــأيت التوقيع عىل هــذه االتفاقية تعزيزًا
للعالقات العســكرية العامنية األمريكية،
حيث ستســمح االتفاقية لقوات الواليات
املتحــدة األمريكيــة االســتفادة مــن

مسقط  -الرؤية

التســهيالت املقدمــة يف بعــض موانــئ
ومطــارات الســلطنة أثناء زيارة الســفن

والطائرات العســكرية األمريكية وخاصة
يف ميناء الدقم.

أكد ســعادة الدكتور جمعــة بن أحمد
الكعبي ســفري مملكــة البحريــن لدى
السلطنة أن منح حرضة صاحب الجاللة
الســلطان قابــوس بن ســعيد املعظم-
حفظــه اللــه ورعــاه -جائــزة القيادة
املتميــزة من مؤمتر الكونجــرس العاملي
األول للــراث البحــري -الــذي أقيم يف
ســنغافورة -ميثل تقديــراً عامليا الهتامم
د .جمعة الكعبي
ودعــم جاللته برتاث الســلطنة البحري
وتجســيداً لهذا اإلرث الحضــاري الذي
يعكس موقع الســلطنة الريادي إقليمياً ودورهــا البحري املالحي مام أســهمت
هذه الريادة البحرية العامنية يف توثيق
وعاملياً يف عامل البحار.
وقــال ســعادته ”:عرفت ســلطنة عُ امن الصالت التجارية بني عُ امن ودول العامل”.
الشــقيقة من العصــور القدمية بريادتها وأضاف ســعادته“ :شهدت سلطنة عُ امن

الشقيقة تطوراً رائداً يف مختلف املجاالت
التنموية والثقافية والرتاثية ّ
وأن املحافظة
بالرتاث البحري العــاين يعكس العالقة
التاريخيــة التي تربط اإلنســان العامين
بهــذا املــوروث الــرايث ودوره يف تعزيز
النشاط التجاري مع دول العامل والتواصل
الحضاري بني الشعوب وتنمية العالقات
االقتصاديــة والسياســية والثقافية وذلك
نظراً لدورها املتميز يف النشــاط البحري
من خالل صناعة السفن العامنية ونشاط
الصيد واستخراج اللؤلؤ وتنمية الشعاب
املرجانية واالســتزراع السميك” .واختتم
ســعادته الترصيح قائال“ :آملني لسلطنة
عُ امن الشــقيقة دوام التطــور والنامء يف
ظل العهد الزاهر لحرضة صاحب الجاللة
-حفظه الله ورعاه.”-

النبهاني يستقبل قائد الفرقة الجبلية بالجيش الهندي
مسقط – الرؤية
اســتقبل الفريق الركن أحمد بــن حارث بن
نارص النبهــاين رئيس أركان قوات الســلطان
املســلحة مبكتبــه مبعســكر املرتفعــة صباح
أمس اللواء أنيل كومار ســامانتارا قائد الفرقة
الجبلية بالجيش الهندي الذي يزور الســلطنة
حالياً.
وقد رحب الفريق الركــن رئيس أركان قوات
الســلطان املسلحة بالضيف الزائر ،وتم خالل
املقابلة تبــادل وجهات النظــر ،وبحث عدد
من األمور ذات االهتامم املشرتك بني البلدين

الصديقني .حرض املقابلة العميد الركن بحري
شــامس بن محمــد الحبيس مســاعد رئيس

األركان لإلدارة ،وعدد من كبار ضباط رئاســة
أركان قوات السلطان املسلحة.

محاضرة حول منتدى االبتكار بالشرق األوسط وشمال إفريقياً ..غدا
مسقط  -العامنية
تنظــم وزارة التعليــم العــايل بالتعاون مع
مؤسسة العقول العربية غداً الثالثاء محارضة
تعريفيــة حــول منتــدى االبتــكار التقني يف
التعليم مبنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا
لعام  ،2019الذي تســتضيفه الســلطنة هذا
العام يف الفرتة من  16إىل  18ســبتمرب املقبل
مبســقط .يشارك يف املنتدى عدد من أصحاب
الســمو واملعايل الــوزراء وصناع السياســات
والقــرارات يف مجاالت التعليــم واالتصاالت
وتقنية املعلومات واالبتكار يف منطقة الرشق

األوسط وشامل إفريقيا ،إىل جانب مؤسسات
القطاع الخاص من رجال األعامل واملستثمرين
العرب واألجانب يف مجال توظيف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف قطاع التعليم.
وحــول أهم ّيــة هــذا املنتــدى اإلقليمــي
قالــت معــايل الدكتــورة راوية بنت ســعود
البوســعيدية ،وزيــرة التعليــم العــايل“ :إننا
نتوقــع تعاونــا مع القطــاع الخــاص بغرض
إنجاز األهــداف الطموحــة املطروحة أمامنا
من أجل تحقيــق رؤية عُامن  2040الســيام
يف مجــال تكنولوجيا املعلومــات واالتصاالت
يف االبتكار والتعليــم ،وإننا نتطلع إىل العمل

مع فريق مؤسسة العقول العربية واملشاركة
يف هــذا املنتــدى لتحقيق أهدافــه يف تعزيز
وجلب اســتثامرات جديدة ومبــادرات لنقل
التكنولوجيــا التي ســرتبط مبــارش ًة بإيجاد
مزيــد من فــرص التوظيــف والتدريب عىل
املهارات العملية ملصلحة شباب عامن الواعد.
ويهــدف املنتــدى اإلقليمــي إىل إيجاد حوار
مبارش لتبــادل الخربات واملعارف بني الجهات
املشاركة يف املؤمتر والرشكات العاملية يف مجال
تطوير النظم التعليميــة ،وتنمية املهارات يف
التعليم وتعزيز الرشاكة بني القطاع الحكومي
والخاص.

وفد «جمعية المحامين» بالتشيك يزور مجلس الدولة
مسقط  -الرؤية
اســتقبل ســعادة الدكتــور خالــد بن ســامل
الســعيدي أمــن عــام مجلــس الدولة أمس
األحــد ،وفــدا من أعضــاء جمعيــة املحامني
بجمهورية التشــيك ،وذلك ضمن زيارة الوفد
الحالية للبــاد لالطالع عىل التجربة القضائية

ورحب سعادة الدكتور
والقانونية للســلطنةّ .
األمــن العام للمجلــس بالوفــد ،متطرقا إىل
تطور العالقات العامنية التشــيكية يف جميع
املجاالت ،ومنوها بدور مثل هذه الزيارات يف
تطوير التعاون بني البلدين الصديقني .وأعرب
عن قناعته ّ
بأن التعاون املشــرك بني جمعية
املحامــن العامنية مــع الجمعية التشــيكية

للمحامــن سيســهم يف توطيــد العالقــات
الثنائيــة بــن البلدين .وقــدّم الدكتور األمني
العــام للمجلس للوفد نبذة تعريفية عن دور
املجلس ومهامه ،مستعرضا الدورة الترشيعية
ملرشوعــات القوانني يف املجلس ،وبني أ ّنه تتم
االســتفادة من خربات املكرمــن األعضاء من
ذوي الخلفية القانونية.
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قال إن الوزارة تواجه تحديات تؤثر في آلية العمل مع المجالس البلدية

مشروعا بتكلفة تتجاوز
وزير «البلديات» أمام «الشورى» :إنجاز 97
ً
 112مليون ريال ..ورفع الرسوم لتحسين مستوى الخدمات

اســتضاف مجلس الشــورى صباح أمس األحــد معايل أحمد بــن عبدالله بن محمد
الشحي وزير البلديات اإلقليمية وموارد املياه الذي ألقى بيان وزارته متضمناً خمسة
محاور أساســية تغطي عدة جوانب منها :السياســات القطاعية والسياسات العامة،
ورســوم الخدمات البلدية ،والنظام والتقنيات الحديثة يف الخدمات البلدية باإلضافة
إىل محــور يتعلق بتنســيق الوزارة مع الجهات ذات االختصــاص بالخدمات البلدية،
واألنشــطة ا ُملساندة .جاء ذلك خالل جلسة املجلس االعتيادية التاسعة لدور االنعقاد
الســنوي الرابع ( )2019-2018م ،من الفرتة الثامنة ( ،)2015-2019برئاســة سعادة
خالــد بن هــال املعويل رئيس املجلــس وبحضور أصحاب الســعادة أعضاء املجلس
وسعادة الشيخ عيل بن نارص املحروقي أمني عام املجلس.

مسقط  -الرؤية
يف بدايــة الجلســة ألقــى ســعادة رئيس
املجلــس كلمــة رحــب خاللهــا مبعــايل
الوزير وأشــار إىل َّأن البيان ســيتطرق إىل
عدة محــاور يأيت يف ُمقدمتها السياســات
القطاعيــة والسياســات العامــة لــوزارة
البلديات اإلقليمية ومــوارد املياه ،وكيفية
تعامل الوزارة مع التوسع العمراين الرسيع
يف مختلف املحافظات.
وتحــدث معايل الوزير يف بيانه عن تعامل
الــوزارة مــع التوســع العمــراين الرسيع
يف مختلــف املحافظات واتســاع النطاق
العمراين لبعــض الواليات وتأثري ذلك عىل
برامــج وخدمات الــوزارة ،حيــث تطرق
إىل الخطــة اإلســراتيجية التــي تنتهجها،
وذلــك من خالل وضع سياســات ومعايري
ومقاييــس مدروســة ،تهــدف إىل تطوير
الخدمات التي تقدمها الوزارة من مشاريع
خدمية إنشائية ،ومشاريع الطرق الداخلية
ومشــاريع اإلنــارة ومشــاريع التطويــر
والتجميل وغريها.
كــا تحــدث معاليه عــن عالقــة الوزارة
باملجالــس البلديــة وآفاقهــا املســتقبلية
والتحديات التي تواجهها .ويف هذا الشــأن
أشار إىل أن الوزارة تسعى حال ًيا بالتنسيق
مــع وزارة الداخليــة للعمل عىل إنشــاء
نظام للربط اإللكرتوين بينها وبني املجالس
البلديــة والجهــات املعنيــة بتوصياتهــا.
وأوضــح معاليه أن الوزارة ما زالت تواجه
ً
بعضــا مــن التحديات والصعوبــات التي
تؤثــر بشــكل مبــارش يف آليــة عملها مع
املجالس البلدية ،كتعدد الجهات املرتبطة
بتنفيــذ العديــد من التوصيــات الصادرة
من قبل املجالــس والذي يؤدي بدوره إىل
تأخر موافاة املجالــس البلدية بردود تلك
الجهات ،كام أن توصيات املجالس يتطلب
تنفيذهــا القيــام ببحوث ودراســات من
قبل الجهات الحكوميــة املحال إليها تلك
التوصيات ،األمر الذي يؤدي إىل تأخر الرد
عليها.
وأكد معاليه عىل أهمية إيجاد آلية ترسع
مــن عمليــة رد الوحــدات واملؤسســات
الحكوميــة بشــأن توصيــات ومقرتحات
املجالس البلدية وتحقيقها كلام أمكن.
كام تحــدث معايل الوزير عــن التوجهات
التطويريــة لقطــاع البلديــات اإلقليميــة
يف ضــوء رؤيــة عــان 2040م ،واملتعلقة
مبشــاريع رصــف الطرق واإلنارة وإنشــاء

حدائق متكاملة ،وإنشاء وتطوير املسالخ،
وكذلــك تطويــر املخترب املركــزي بالوزارة
واملختربات الفرعيــة باملحافظات ،وتنمية
استثامر األرايض التي متتلكها الوزارة بإيجاد
رشاكة مع القطاع الخاص ،وتطوير أنشطة
الرقابــة والتفتيش عىل املــواد الغذائية يف
املنافذ الحدودية املســتلمة من قبل وزارة
الصحــة ،إىل جانــب التنســيق مع رشطة
عامن السلطانية بشأن تنظيم عمل املنافذ
الحدودية ،وتطويــر الترشيعات والقوانني
املنظمــة للعمل البلدي .ويف هذا الشــأن
أشــار معايل الوزير إىل املشاريع القانونية
الجاري دراســتها ،وهي :مــروع تعديل
لوائح االشرتاطات الصحية ،ومرشوع الئحة
سالمة الغذاء.
وفيام يتعلق بإنشــاء مركز جودة وســامة
الغــذاء ،أوضــح معاليه َّأن أنشــطة املركز
ستغطي املنافذ الحدودية الربية والبحرية
والجويــة يف إطار الرقابــة والتفتيش عىل
عمليات اســترياد وتصدير املواد الغذائية،
مشــ ًرا إىل أ َّنه جار التنسيق حال ًيا مع مركز
االعتــاد الخليجــي بشــأن الحصول عىل
شهادات االعتامد الدولية التي مينحها املركز
لتنظيم أنشــطة املختربات وأعامل الرقابة
والتفتيش الصحي بشكل عام والتفتيش يف
املنافذ الحدودية بشكل خاص.
وعــن موقف الوزارة مــن اإلنجاز يف ضوء
الخطة الخمســية التاســعة ،أكــد معاليه
أنه نظ ًرا لألوضاع املاليــة الراهنة التي متر
بها املوازنــة العامة للدولة ،فقد تم تأجيل
اعتامد كافة املشــاريع الجديــدة املدرجة
يف الخطــة الخمســية التاســعة مبعنــى
تأجيــل الخطة برمتها ،عــى أن يتم النظر
يف تنفيذها متــى ما توافــرت اإلمكانيات
املالية ،كام تم االتفاق عىل السري يف تنفيذ
املشــاريع املعتمــدة والجــاري تنفيذهــا
خالل الخطة الخمســية الثامنة إىل الخطة
الخمسية التاسعة.
ويف هذا الشــأن أشــار معاليه إىل َّأن عدد
املشاريع املنجزة بلغ ( )97مرشوعًا بتكلفة
إجاملية وصلــت إىل ( )112188246مائة
واثني عــر مليو ًنا ومائــة ومثانية ومثانني
أل ًفا ومئتني وستة وأربعني رياالً عامن ًيا ،وقد
غطت معظمها مشــاريع البنى األساســية
ومشــاريع املرافق الخدمية ا ُملختلفة ،كام
يتواصل العمــل حال ًيا لتنفيــذ عدد ()33
مرشوعًا بتكلفة إجاملية تبلغ ()33263062

ثالثة وثالثني مليو ًنا ومائتني وثالثة وســتني
أل ًفا واثنتني وستني ً
ريال عامن ًيا.
واســتعرض معاليه األسس واملعايري التي
يتم مبوجبها فرض الرســوم عىل الخدمات
البلديــة والجهات التي َّتم التنســيق معها
بشــأن ذلك ،ويف هذا اإلطار أوضح معاليه
َّأن توجه الحكومة يقيض برفع الرسوم عىل
الخدمات البلدية يف إطار مساعيها لتحسني
مستوى الخدمات البلدية وتخفيف األعباء
الحكومية ا ُملرتتبة عىل ذلك.
وتطــرق معــايل الوزيــر إىل الحديث عن
مخرجات مرشوع نظام إدارة الجودة الذي
تنفذه الوزارة ومدى انعكاسه عىل تجويد
الخدمــات البلدية ا ُملقدمة ،حيث أســهم
تطبيق النظــام يف وضع مدة إنجاز قصوى
لكل خدمة ،وتطور مســتوى رضا املستفيد
مــن الخدمات البلدية واملائية يف البلديات
املطبقة لنظام إدارة الجودة.
وأكد معاليه عىل اهتــام الوزارة بتعزيز
كافــة قطاعــات العمــل لديهــا بالكوادر
والكفــاءات البرشيــة القادرة عــى تأدية
مهامهــا ،وقد بلــغ عدد موظفــي الوزارة
( )9370موظفــاً ،كام تحدث عــن العائد
الفعيل مــن الربامج التوعوية واألنشــطة
التثقيفيــة التــي تقــوم بها الــوزارة عىل
مستوى الوعي املجتمعي بالقضايا البلدية.
بعدها قــدم أعضاء املجلــس مالحظاتهم
واستفساراتهم حول ما تضمنه بيان معايل
وزيــر البلديــات اإلقليمية ومــوارد املياه،
وتركــزت مداخالت األعضاء عــى تداخل
اختصاصــات املجالــس البلديــة ،كام أنها
تعاين من غياب التنظيم والتنسيق اإلداري
ألعاملها ،مثل مســألة عــدم وجود جهات

أو دوائــر متخصصة يف مكاتب املحافظات
تتــوىل إدارة أعــال املجالــس البلديــة
وإجراءات التنســيق واملتابعــة بينها وبني
مختلف الوحــدات الحكوميــة الخدمية،
وبينها وبني املجالس األخرى يف ا ُملحافظات
أو املجالس النظرية يف العامل لكسب الخربة
واملعرفة .وناشــدوا معــايل الوزير برضورة
وجــود رؤية لوزارة البلديــات نحو تطوير
العمل اإلداري والتنســيقي لهذه املجالس
وإعــادة النظر يف قانــون املجالس البلدية
وإعطائهــم الصالحيــات واالســتقاللية،
مشــرين إىل َّأن الحكومة غــر قادرة عىل
التعامل مــع مقرتحات وتوصيات املجالس
البلدية وتساءل أصحاب السعادة فيام إذا
كان لدى الوزارة خطــة لتجويد الخدمات
البلدية املقدمة يف مقابل الرسم مبا يضمن
سالســتها ،وتفعيل نظــام املحطة الواحدة
إلنهــاء ا ُملعامالت ،والربط بني املؤسســات
العاملــة يف قطــاع املؤسســات الصغــرة
واملتوســطة واملرشفة عليها لتسهيل إنجاز
املعامالت ،بحيث تكون عملية اســتحداث
أو فرض رســوم جديــدة موازيــة لجودة
الخدمة املقدمة .وأشار أعضاء املجلس إىل
تكرار املالحظــات املتعلقة بجودة املرافق
والنظافــة واالعتبارات الصحية
وكــرة الشــكاوى وعــدم رضا
املواطنني عىل املسالخ البلدية
يف هــذا الجانــب وخاصة مع
مواســم األعيــاد واملناســبات
املختلفــة واكتظــاظ هــذه
املســالخ ،حيث طالبوا معاليه
ُمبتابعــة هذه املســالخ وإلزام
الرشكات القامئة عليها بتجويد

رسميا في جامعة السلطان قابوس
افتتاح مركز التعلم الذاتي
ً
مسقط  -الرؤية
احتفلــت جامعة الســلطان قابوس أمس
األحد بافتتاح مركــز التعلم الذايت ،تحت
رعايــة ســعادة الدكتور ســعيد بن حمد
الربيعي أمني عام مجلس التعليم.
ويف كلمتها عرفــت الدكتورة ماجدة بنت
طالــب الهنائية ،مديرة مركز التعلم الذايت
باملركــز وبخدماتــه واملوقــع اإللكرتوين،
وقالت “كانت بداية مركــز التعلم الذايت
قبل  4ســنوات فيام أطلقنا عليه مســمى
االنطالقــة األوىل ،مل يكــن هنــاك موقــع
للمركــز وكان كل منِّــا يعمــل يف جهــة
ونجتمع يف أوقات معينة ُملناقشة األمور”.
وأضافت “يركــز املركز عىل صقل مهارات
الطلبــة ويتطلــع إىل رفــد ســوق العمل
بكــوادر جاهــزة و ُمتمكنــة يف جميــع
املجاالت” ،مشرية إىل طموحهم بأن يصبح
املركز إقليم ًيا.
ويف حفــل االفتتاح تم تقديــم فيديو عن
املركــز وألقــت الدكتــورة وداد بنت عبد
العــامل رخيوت ،أخصائيــة نظم معلومات

محــارضة حــول الخدمات التــي ُيقدمها
املركــز ،وذكــرت أنــه منــذ انطالقتــه يف
2015م ،يحرص املركز عىل تطوير ما يقدم
مــن خدمــات لطلبة الجامعــة ،إذ كانت
البداية من “واحة مهارات التعلم باملركز”
التي مــن خاللها يقدم املركز الدعم الالزم
لصقل مهــارات التعلم لدى الطلبة عالوة
عىل متكينهم من مهــارات القرن الحادي
والعرشيــن مثل التعلم التعــاوين ومهارة
التقنيــة والتواصل وكذلــك ينمي لديهم

مهــارات التفكــر العليا والتفكــر الناقد
ثم تأهيلهــم لالبتكار واإلبــداع ،مبا يعزز
املعــارف التــي تقدمها الكليات بشــكل
تخصيص.
وبعــد ذلــك قام املركــز بتفعيــل خدمة
“الردهة األكادميية” التي يقدم من خاللها
الدعــم األكادميي لطلبة الجامعة حســب
حاجاتهــم .كذلك طرح خدمــة “مصادر
التعلــم الــذايت” عىل موقعــه اإللكرتوين،
حيــث تتوافر بعض مقررات الكليات عىل

هيئــة عروض فيديــو أعدهــا أكادمييون
بالجامعة ميكــن لزوار املوقع االســتفادة
منها.
وأضافــت الدكتورة وداد أنــه عالوة عىل
ذلك ،يقوم املركز بعمل خطة إلنشاء مكتبة
إلكرتونية عىل موقع املركز اإللكرتوين تضم
كتبــاً إلكرتونية تفيد الطلبة يف مســرتهم
التعليميــة .وألجل إثــراء مواهب الطالب
وإمنــاء معارفهم ،يقدم مركز التعلم الذايت
خدمة “املنصــات التعليمية” عىل موقعه
اإللكــروين ،التي من خاللهــا يقوم املركز
بطــرح حلقات عمل ومحارضات حســب
خطة مدروســة ،يراعى فيها االتســاق مع
الخطــط التنمويــة يف الســلطنة ،وكذلك
املســتجدات العلمية واملعرفيــة ،ثم يتم
توثيــق هذه الفعاليــات لرفعها عىل قناة
املركز عىل اليوتيوب.
وأشــارت الدكتــورة وداد إىل َّأن فعاليات
املنصــات التعليميــة ترتكــز عــى ثالث
ركائز؛ أولها الخلفية العلمية ثانيها التوجه
الحكومي وثالثها املعرفة بتحديات القطاع
الصناعي يف ذات املجال.

األعضاء يطالبون
بتعزيز صالحيات

المجلس البلدي
أعضاء المجلس
يؤكدون أهمية
إشراك القطاع

الخاص في تقديم
الخدمات

وتحســن الخدمــات .كــا تحــدث أحد
أصحاب السعادة عن نقص الكوادر البرشية
العامنية يف اختصاصــات الطب البيطري،
فيــا ال يوجد هذا التخصــص يف مختلف
مؤسســات التعليــم العــايل يف الســلطنة
بالرغــم مــن تزايد الحاجــة إىل مخرجات
التخصــص ،مطال ًبــا الوزارة بالتنســيق مع
وزارة التعليم العايل لطرح التخصص خالل
الســنوات املقبلة يف مؤسســاتها ،ويف هذا
الشــأن أشــار معايل الوزيــر إىل َّأن هناك
نقصاً يف تخصصات الطب البيطري وقد تم
التنسيق وطرح هذا التخصص يف عدد من
الكليات الخاصة منها جامعة الرشقية.
كــا تم خالل الجلســة ،املطالبــة بتطوير
الخدمــات البلديــة يف مختلــف واليــات
الســلطنة منها رصــف الطــرق الداخلية
واإلنــارة والتشــجري وتطويــر املتنزهــات
والحدائــق العامــة مؤكدين عــى أهمية
االســتثامر وتعزيز وجود القطاع الخاص يف
تقديم الخدمات البلدية.
وســيواصل املجلس اليوم اإلثنني مناقشــة
بيان معايل وزير البلديات اإلقليمية وموارد
امليــاه وذلــك خــال جلســته االعتيادية
العارشة.
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االحتفال بتكريم الفائزين في مسابقة كتاب «حقائق الحياة»
مسقط  -الرؤية
ْ
شهدت كلية عامن للعلوم الصحية بالوطية،
َ
االحتفــال بتكريــم
صبــاح أمــس األحــد،
الفائزين يف مسابقة كتاب «حقائق للحياة»
للعام الدرايس 2017-2016م ،والذي َّنظمته
اللجنــة املركزية املشــركة لالســتفادة من
كتاب «حقائق للحياة».
رعــى االحتفال ســعادة الدكتــور درويش
بــن ســيف املحــاريب وكيــل وزارة الصحة
للشــؤون واإلدارية واملاليــة ،بحضور عدد
من املســؤولني مــن وزاريت الصحة والرتبية
والتعليم ،وجمع من املدعوين.
وألقــى الدكتور ســعيد بن حــارب اللميك
مدير عــام الرعاية الصحيــة االولية بوزارة
الصحــة رئيس اللجنــة املركزية املشــركة
لالســتفادة من كتــاب «حقائــق للحياة»،
كلمة؛ أكد مــن خاللها عىل األهمية البالغة
ملسابقة كتاب حقائق للحياة التي انطلقت

منذ  25عاما ،ونجحت باستمرارها السنوي
يف تحقيق األهداف املرسومة وراء تنظيمها؛
مــا جعلها تجربــة عامنية ناجحــة نالت
إعجاب اآلخرين ،وســعت لالســتفادة منها
منظامت ودول عدة.
َّثم تطرق اللميك إىل املواضيع التي تتناولها

املســابقة عادة ،وهي التحديــات والقضايا
الصحيــة التي تواجــه الطــاب يف بيئتهم
التعليمية ،وســبل التعامل معها بأســلوب
صحــي وفــق منظــور الطالب .مؤكــدا َّأن
النتائــج إيجابيــة ،ال ســيام دور الكتاب يف
تحسني سلوك الحياة.

بعد ذلــك ،قام ســعادة الدكتــور درويش
املحــاريب بتوزيــع الجوائــز والشــهادات
التقديريــة عــى الطــاب ،واملحافظــات،
واملــدارس ،واملديريــن ،واملعلمني ،واألطباء
واملمرضني الفائزين يف املسابقة.
ُيذكــر َّأن محافظة الظاهــرة جاءت باملركز

األول عىل مســتوى املحافظات ،تلتها شامل
الرشقيــة ،ثــم محافظة جنــوب الباطنة يف
املركز الثالث ،ومحافظة شــال الباطنة يف
املركز الرابع.
أ َّما بالنســبة للطالب املتفوقني يف املسابقة،
فعىل مســتوى الســلطنة :حصلت الطالبة

حفصة بنت سليامن بن صالح الفارسية من
مدرسة أسامء بنت عميس للتعليم األسايس
مــن محافظة الظاهرة عــى املركز األول يف
بحثهــا ،والــذي كان بعنــوان «العالقة بني
األمراض املزمنة وأمراض القلب الرشيانية».
كــا حصلت الطالبــة تســنيم الفاتح عيل
عشــاوي مــن مدرســة العصــاء بنــت
الحارث للتعليم األســايس مبحافظة شــال
الباطنة عىل املركز الثــاين ،وذلك من خالل
بحثهــا الــذي كان بعنوان الفحــص الطبي
قبل الزواج ،وجــاء يف املركز الثالث الطالبة
أبــرار بنت حمــد بن محمــد الربوانية من
مدرسة ســمية للتعليم األســايس مبحافظة
شامل الرشقية ،عن بحثها بعنوان «متالزمة
داون» ،ونالت الطالبة أشجان بنت شيخان
بن ســامل العوفية من مدرسة فيض املعرفة
للتعليم األسايس من محافظة مسقط املركز
الرابــع عن بحثها الذي كان بعنوان «ســوء
التغذية».

وأكــد عىل أهميــة الــدور الذي تقــوم به
«الرؤية» يف مجال «إعــام املبادرات» الذي
من شأنه أن يقدم خدمة وطنية للسلطنة يف
مجاالت عديدة ،عن طريق تحفيز الشــباب
وحثهم عــى اإلبداع وتطوير أنفســهم من
خالل بلورة مواهبهم وهواياتهم.
وأضاف َّأن «جوائز عامن للســياحة» تسلط
الضــوء عىل كثري مــن الجوانــب يف القطاع
الســياحي ،وحققــت التأثــر الواضــح عىل
املتنافســن ،ووضعتهــم يف تحــد حقيقــي
لتقديــم األفضل يف املســتقبل ،واســتدرك:
ُ
عملت منذ فرتة عىل نرش أفالم قصرية تح ِّفز

املجتمــع عىل الســياحة الداخلية ،وحظيت
املبــادرة بالرتحيــب من قبــل املجتمع؛ مام
عــزَّز من فــرص حصويل عىل هــذه الجائزة
التي ســتمدُّ ين بالقوة واالحرتافيــة يف الفرتة
املقبلة .وأشــار العلــوي إىل َّأن املوهبة البد
أن ُتصقــل بالعلم واملعرفــة ،وأنه مل يتوقف
عــن الهواية فقط يف عملــه اإلعالمي؛ حيث
تخصص يف اإلعالم ،ونال درجة املاجســتري يف
َّ
إنتاج األفالم؛ مام ســاعده كثــرا يف أن يقدم
مــادة إعالمية احرتافيــة ِتجــد القبول عند
مشــاهدتها ،وتساعد بالقدر الكبري يف عكس
الجامليات يف األماكن السياحية يف السلطنة؛

مام ُيعطي الدافعية للسواح من أجل زيارتها
واالستمتاع بها.
وكشــف العلــوي عــن مواهــب وهوايات
أخــرى؛ من بينهــا :حبه للمغامــرات؛ حيث
اســتطاع أن يتســلق معظــم الجبــال يف
الســلطنة ،ومل يتوقف عند ذلك حيث شارك
يف رحلة املغامرة العاملية ركايب عبور الربع
الخايل  600كم عىل ظهور الجامل ،واستمرت
الرحلة قرابة الشــهر حتى وصلت إىل مدينة
يربين شــال اململكــة العربية الســعودية؛
حيث اســتطاع ضمن الفريق املشارك قطع
الربع الخايل من املدينــة املفقودة أوبار إىل

يربيــن ملدة  25يومــا بطــول  630كم عىل
ظهور الجامل.
ويقــول العلــوي :واجهنا تحديــات كثرية يف
الصحــراء؛ أولها ُّ
تعطــل ناقلة املــاء؛ حيث
قضينا  5أيام نســتخدم علبتــي ماء للرشب،
وكانت الحرارة قاســية ،والرياح تحمل ً
رمال
متحركــة ،كان املــوت مــن شــدة العطش
قريبــا ،ولكنَّ األمل بالله والشــغف لتحقيق
الهــدف أقــرب .ويضيــف :إن التعامل مع
الجمــل ُمعقد جدا؛ فقد امتطيت أول يومني
ً
جمل غــر ُمدرب؛ ومبجرد أن امتطيته أرسع
وســقطت منه مرتــن ،وتســبب يل ذلك يف

كدمــات أوقفتني عن الركــوب .بدأت رحلة
ركايب بـ 100مشــارك من مغامــري العامل،
تب َّقــى منهم  63مشــاركا ،وانســحب البقية
بســبب الخوف واإلصابات .وأوضح العلوي
َّأن املغامــرة حفلــت بأشــياء كثــرة ،ولكن
األجمــل أن ترى صحراء غري ُمنتهية ال يوجد
فيها إال أنت وفكرك والغوص يف أعامقك 25
يوما بال هواتف بال مكاملات بال واتساب بال
شاشات ،كام أن غروب ورشوق الربع الخايل
ُمميز ،وكل ما نستطيع طبخه يف الربع الخايل
هو الشاي والقهوة والقرص البدوي كل ليلة
قمراء أو مزينة بالنجوم.

العلوي :حصولي على أفضل مبادرة إعالمية في «جوائز عمان للسياحة» وضعني في تحد جديد

الرؤية  -محمد قنات
َ
قال ُمصطفى العلــوي الفائز بأفضل مبادرة
إعالميــة يف «جوائــز عــان للســياحة» يف
نســختها األوىلَّ ،إن فــوزه بأفضــل مبــادرة
إعالمية وضع عىل عاتقه مسؤولية كبرية بأن
ُيقدم األفضل يف مشــواره اإلعالمي من أجل
خدمــة القطاع الســياحي ،ويعكــس الوجه
املرشق للســلطنة من أجل تشجيع السياحة
يف البــاد ،كام أن التكريم ُيثــل داف ًعا لكثري
من الشــباب من أجل التجويد والدخول يف
املنافسة حول الجوائز يف النسخ املقبلة.

تنظيم اليوم المفتوح لمدارس
الظاهرة بـ«تطبيقية عبري»

«العلوم الصحية» تنظم يوما
مفتوحا للتمريض بالرستاق

عربي  -الرؤية
ْ
أقامــت كلية العلــوم التطبيقية بعربي
 ُممثلــة مبركــز التدريــب والتوجيــهالوظيفي الطاليب -فعالية اليوم املفتوح
لطــاب مــدارس محافظــة الظاهــرة
للصفــوف  ،12-10رعى حفــل افتتاح
الفعاليــة د .غنيــة الحامتية مســاعدة
العميد للشؤون األكادميية املساندة.
ورحــب نــارص العلــوي رئيــس مركز
َّ
التدريــب والتوجيــه الوظيفي الطاليب،
بالطــاب والطالبــات ومرشفيهــم من
املدارس ،وأكد أهميــة إقامة مثل هذه
الفعاليــات لتعريــف الطلبــة بالربامج
واملجاالت والتخصصــات التي تطرحها
الكليــة .بينــا تحدث الدكتــور محمد
الغافري رئيس قســم اللغة اإلنجليزية،
للطــاب عن تفاصيــل برنامج الســنة
التأسيســية الخاص باللغــة اإلنجليزية،
وتحدثت خلود املخرومية عضوة هيئة
التدريس بقســم تقنية املعلومات ،عن
الربنامج وتخصصاته املختلفة؛ وهي :أمن
تقنية املعلومــات ،وتطوير الربمجيات،
وإدارة البيانات والشبكات .كام تحدثت
فاطمــة النصيبية عضوة هيئة التدريس

بقســم إدارة األعامل عن برنامج إدارة
األعامل ومجاالته وتخصصاته.
ْ
وقامــت عائشــة الزيديــة مــن مركز
القبول والتســجيل بالتعريــف بالنظام
األكادميــي يف كليات العلــوم التطبيقية
بالســلطنة ،ورشوط القبــول يف برامــج
الكليــات التطبيقيــة وكليــة الرتبيــة
بالرســتاق ،وب َّينت مهام مركــز القبول
والتسجيل وبعض بنود النظام األكادميي

كالتسجيل والحذف واإلضافة ،واالنتقال
بني الكليــات التطبيقية وكليــة الرتبية
بالرستاق.
وتــم خالل اليــوم املفتوح عــرض فيلم
َّ
تعريفــي عن كليات العلــوم التطبيقية
بالسلطنة والربامج األكادميية املطروحة
فيهاُ ..يذكــر َّأن هــذه الفعالية تأيت يف
إطار تعزيز الرشاكــة بني الكلية وقطاع
الرتبية والتعليم مبحافظة الظاهرة.

الرستاق  -طالب املقبايل
َّ
نظ ْ
مت كلية العلــوم الصحية فرع جنوب
مفتوحا بعنــوان “متريضنا
الباطنــة يو ًمــا
ً
رعاية شــاملة ومستمرة”؛ وذلك يف حديقة
الرســتاق العامــة؛ احتفا ًء بيــوم التمريض
الخليجي.
ُ
وتهدف الفعالية للتعريف بدور التمريض
يف نــر الثقافــة الصحيــة والوقائيــة يف
املجتمــع؛ وذلك من خالل التعريف بكلية

العلوم الصحية وتخصصاتهــا واملواد التي
ُتد َّرس بهــا خالل الســنوات الخمس التي
يقضيها الطــاب والطالبات فيها .كام كان
هُ نــاك ُركــن لفحص ُمســتويات الســكر
وقيــاس ضغط الدم ،وتوضيــح أعراضهام،
ورضورة الوعي بأسبابهام للحد ِمنهام ،كام
شــاركت الجمعية العامنيــة لذوي اإلعاقة
الســمعية ب ُركن َّتم من خاللــه رشح لغة
اإلشــارة ،كام رافق الفعالية برنامج ترفيهي
اشتمل عىل الرسم عىل الوجوه ومسابقات

خاصــة لألطفــال ،واســتمتع الحضــور
مبشاهدة مرسحية قدمتها اللجنة املرسحية
بفريــق الجزيرة الريــايض الثقــايف التابع
لنادي الرستاق ،وكذلك قصيدة شعرية عن
التمريض للشاعر جهاد الرديني.
َرعَى حفل االفتتاح الدكتور نارص بن راشد
الشكييل مدير مستشــفى الرستاق ،الذي
تج َّول يف األركان املختلفة ،برفقة الدكتورة
شــوانة الحراصيــة عميــدة كليــة العلوم
الصحية فرع جنوب الباطنة.
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احتضنها مركز نزوى الثقافي

ندوة التراث الثقافي غير المادي تناقش مجاالت تطوير اإلرث الحضاري
نزوى  -الرؤية
تحت رعاية سعادة الشــيخ الدكتور خليفة
بــن حمــد الســعدي محافظــة الداخلية،
َّنظمــت مدرســة وادي قريــات للتعليــم
األســايس باملديرية العامــة للرتبية والتعليم
ملحافظة الداخلية ،ندوة «الرتاث الثقايف غري
املادي ..تنمية مســتدامة وإلهام مســتمر»،
بحضــور ممثلني عن املؤسســات الحكومية
املعنية بالرتاث والســياحة والرتبية والقطاع
الخــاص؛ حيث جاءت الندوة مشــاركة من
املدرسة يف فعاليات جائزة السلطان قابوس
للتنمية املستدامة.
وبــدأت النــدوة بكلمة مي بنــت عبدالله
البحريــة مديرة املدرســة؛ قالــت فيها :إن
املــوروث الثقايف غري املــادي كاف إللهامنا،
حيث تنوعــت صفاته وتعــددت اتجاهاته

وتشــعبت طرقــه ،لكنه بقــي محافظا عىل
مالمح هذا الوطن».
بعــد ذلك ،تــم عــرض فيلــم تعريفي عن
مدرســة وادي قريــات ،ودورهــا يف خدمة
الطالــب واملجتمــع املحيط بهــا ،ثم بدأت
جلســات الندوة والتــي أدارتهــا الدكتورة

بدريــة النبهانية املدربــة باملركز التخصيص
للتدريب املهنــي للمعلمني بــوزارة الرتبية
والتعليــم العضوة يف جمعيــة دول مجلس
التعاون للتاريــخ واآلثار والجمعية العامنية
للتاريخ ،ومبشــاركة ٍّ
كل من نارص بن ســامل
الصــوايف مديــر دائــرة الــراث الثقايف غري

املادي بــوزارة الرتاث والثقافــة ،والدكتورة
أحالم بنــت حمود الجهورية باحثة تاريخية
بهيئة الوثائق واملخطوطات ،والفنان اليوناين
كوســتس جرايفكس صاحب معرض فنون،
وأزهر بــن خلفــان التويب املدير املســاعد
بإدارة الســياحة مبحافظة الداخلية ،وعلياء

بنت خميس اليزيدية صاحبة مطعم «هود
اســت ِهل الحوار مع
هود» لألكالت العامنيةُ .
نارص الصــوايف الذي تحدث عــن االتفاقية
الدوليــة لصــون الرتاث الثقايف غــر املادي،
والتــي تبنت تعريفا واضحــا للرتاث الثقايف
غري املادي.
ْ
اســتعرضت الدكتورة أحــام مضمون
فيام
كتابها الذي تناول الرتاث الثقايف غري املادي،
موضحة أن اإلنتاج العامين يف املؤلفات غزير
جــدًّا ،وهذه املؤلفــات تحمل بــن طياتها
ثقافــة املجتمع يف تلك الحقب الزمنية التي
عاش فيها مؤلفو هذه الكتب.
وتناول الفنان اليوناين كوســتس جرايفكس
يف مداخالتــه موضوع الفن وعالقته بالرتاث
الثقايف غري املادي ،موضحا َّأن الرتاث الثقايف
غــر املــادي مرتبــط ارتباطا وثيقــا بالفن،
خاصــة يف ســلطنة عُــان .أما أزهــر ،فقد

تناول االهتامم السياحي بالرتاث الثقايف غري
املادي؛ من خالل الدور الذي تقوم به وزارة
الســياحة والجهــود الرتويجيــة .وأوضحت
علياء صاحبة مرشوع املطعم الرتايث الشعبي،
سبب تســمية املطعم بهذا االسم؛ قائلة :إن
«هــود هود» إشــارة اســتئذان للقادم قبل
دخولــه املنزل ،وهي ليستشــعر القادم أنه
داخل إىل بيت عــاين يوفر وجبات املطبخ
العامين.
بعــد ذلكَّ ،
تفضل ســعادة الشــيخ الدكتور
خليفة بن حمد السعدي محافظ الداخلية،
بتدشــن تطبيق «مجد» اإللكــروين ،الذي
يتضمــن مجموعة من النصوص املقتبســة
من الكتب العامنية القدمية والحديثة ،ومن
املخطوطات العامنية ،ومدونات املسترشقني
والرحالــة والزوار الذين حطت أرجلهم هذا
البلد املعطاء.

قرار من بلدية مسقط لتنظيم المباني ..وغرامات للمخالفين «التربية» تستعد لتطبيق الدراسة الدولية
واملقاولحتىاملحافظةاكتاملعىلالبناء.العالئم يف في الرياضيات والعلوم ..أبريل المقبل
ينــوب عنه
مسقط  -الرؤية
حدود قطعة األرض
اســتنادًا إىل قانــون بلديــة مســقط الصادر
الســلطاين رقــم  ،2015/38أصدر
باملرســوم ُّ
معــايل املهندس محســن بن محمد الشــيخ
رئيــس بلدية مســقط قرا ًرا رقــم ،2019/70
بتعديل بعض أحكام األمر املحيل رقم 92/23
بشأن تنظيم املباين مبسقط.
ونص القــرار يف املادة ( )1عىل أن ُيســتبدَل
َّ
بنــي املادتني ( )106-104مــن األمر املحيل
َّ
النصــان اآلتيان:
رقــم  92/23ا ُملشــار إليــهَّ ،
فجاءت املادة ( )104بأن “ال يجوز القيام بأيٍّ
مــن أعامل الحفر والهــدم والبناء بني غروب
الشــمس ورشوقها ،واإلجازات الرسمية ،ويوم
الجمعــة يف األحيــاء الســكنية ،إال بعد أخذ
موافقة ُمسبقة بذلك من البلدية ،وبالرشوط
التي تحدِّدها”.
وجــاء يف نــص املــادة رقــم ( )106بــأن “ال
ُيســمح أليِّ مقاول الرشوع يف العمل ،إال بعد
الحصول عــى ترصيح بذلك من البلدية وف ًقا
لالشرتاطات ا ُملتَّبعة يف هذا الشأن بعد تقديم
املالــك أو من ينــوب عنه ما ُيث ِبت تســ ّلمه

لعالئم حــدود قطعة األرض مــن ِق َبل وزارة
اإلســكان” .وكذلك َي ِجب عىل مالك األرض أو
من ينوب عنــه تثبيت مواضع العالئم باملواد

الثابتــة عىل ارتفاع (1م) مــر واحد ٍّ
لكل من
جانبــي زاويــة العالمة داخل حــدود قطعة
األرض ،كــا يجــب عىل مالــك األرض أو من

وأورد القــرار بأن ُيضاف إىل األمر املحيل رقم
 92/23ا ُملشــار إليه مادة جديدة برقم (135
نصها اآليت“ :مع عدم اإلخالل
مكرراً) ،جاء يف ّ
بالعقوبات الــواردة يف املادة ( )14من قانون
بلدية مســقط ا ُملشــار إليــهُ ،يعا َقب كل من
ُيخالِف أحــكام املادة ( )104مــن هذا األمر
بغرامة إدارية قدرها ( 500ر.ع) خمســائة
ريال ،مع إلزام املخالف بالتوقف الفوري”.
وســيتم العمل بهذا القرار بعــد  30يو ًما من
تاريخ نرشه.
رصا من بلدية مســقط
ح
ار
ر
القــ
ويــأيت هذا
ِ ً
عــى تنظيم أعامل التشــييد والبناء مبحافظة
مســقط ،ومواكب ًة للمعطيات الراهنة يف هذا
القطاع؛ نظرا ملا ُيثله من دور مهم يف التطور
عمليات التوسع العمراين والنمو الذي تشهده
املحافظــة ،ومبــا يضمن االلتزام باشــراطات
وأحكام البناء ،وتعزيز خطط التنمية الشاملة
يف املحافظــة ،وتلبيــة احتياجــات األفــراد
واملؤسســات من مشــاريع البناء واملعامر يف
املرحلة الحالية واملستقبلية.

مسقط  -العامنية
تستع ُّد وزارة الرتبية والتعليم لتطبيق الدراسة
الدولية يف الرياضيات والعلوم TIMSS2019
التي تديرها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل
الرتبــوي ( )IEAمنــذ العــام  ،1995للصفني
الرابــع والثامن يف األســبوع الثاين من شــهر
أبريل املقبل ،يف ع ِّينة من  228مدرسة للصف
الرابع ،ومثلها للصف الثامن ،موزعة عىل 188
مدرســة حكومية ،و 20مدرســة خاصة ،و20
مدرسة دولية من جميع محافظات السلطنة.
ُ
وتهدف الدراســة لتقييم املعارف وتطبيقات
املعرفــة ومهــارات التفكــر املنطقــي العليا
لطــاب الصفني الرابــع والثامــن؛ من خالل
ُمخرجــات تعليميــة منهجيــة يف العلــوم
تــم بناؤها من قبــل خرباء يف
والرياضيــات َّ
التقويم الرتبوي ،تتوافق مع معظم املخرجات
التعليميــة ملناهــج الدول املشــاركة .وتقوم
الدراســة بجمع معلومات عــن تعليم وتعلم

الطالب يف املجتمع والبيئة املنزلية واملدرســة
من خالل استبانات الدراسة املختلفة .وتستمر
دورة “تيمز” أربع ســنوات ،تشــمل مراجعة
اإلطار العام للدراســة وصياغة أسئلة جديدة
يف الرياضيــات والعلوم ومراجعة اســتبانات
الدراسة ،ثم تجريب النسخة األولية من هذه
األدوات قبل ســنة من التطبيق الرئييس الذي
يشمل اســتبانات الدراســة التي َّتم تنقيحها
من مرحلة املســح التجريبي واألســئلة التي
تــم اختيارها من مرحلة التجريب ،واألســئلة
َّ
املكــررة من الدورات الســابقة لقياس اتجاه
أداء الدول (مدى تطوره أو انخفاضه).
ُيشار إىل َّأن السلطنة بدأت املشاركة يف هذه
الدراســة يف دورتهــا الرابعــة TIMSS2007
يف الصــف الثامن فقط ،وشــاركت يف الدورة
التاليــة  TIMSS2011يف الصفــن الرابــع
والثامن ،واستمرت يف املشاركة يف كال الصفني
يف الدورة السادســة  ،TIMSS2015والدورة
السابعة الحالية .TIMSS2019

اعتماد ألماني لبرامج قسمي التاريخ واإلعالم في جامعة السلطان قابوس
مسقط  -الرؤية
َح َصل قســا التاريخ واإلعالم بكلية اآلداب
والعلــوم االجتامعيــة يف جامعة الســلطان
قابوس عىل االعتامد األكادميي للفرتة -2019
2025؛ وذلــك من قبــل املؤسســة األملانية
( AQASوكالــة ضبــط الجــودة من خالل
اعتامد الربامــج األكادمييــة) .وكانت جهود
القســمي قــد بدأت منــذ منتصف
اعتامد
ْ
العــام املــايض؛ حيــث قــام ِكال القســمني
بإعــداد وتقديم دراســتهام الذاتيــة لربامج
البكالوريــوس واملاجســتري ،و َّمتــت مراجعة
هذه الدراسات وإبداء املالحظات حولها من
قبل املؤسســة األملانية قبل أن يقوم فريقان
مستقالن من الخرباء بزيارة ميدانية يف نهاية
شــهر أكتوبر  2018لتقييم برامج القسمني.
وضم برنامــج الزيارة لقــاءات متعددة مع
إدارة جامعة الســلطان قابوس وعامدة كلية
اآلداب والعلوم االجتامعية ،ورؤساء األقسام

وأعضاء وحــدة الجودة املعنيــن ،ولقاءات
متعــددة مع الطــاب والخريجني وســوق
العمل واللجان االستشارية بكل قسم.
وباعتامد القسمني السابقني ،تكون الكلية قد
اســتكملت جهودها التي بدأت منذ سنوات
يف تحقيــق االعتامد األكادميي عىل مســتوى
الكلية وعىل مســتوى الربامــج التخصصية،
فقد سبق وحققت الكلية االعتامد املؤسيس
واالعتامد الربامجي لقســم السياحة يف العام
 ،2016وتــاه اعتامد برامج قســم الجغرافيا
وعلم االجتامع والعمل االجتامعي ودراسات
املعلومات واملوســيقى يف العــام  ،2017إىل
جانــب مراجعة وتقييم برامج أقســام اللغة
العربيــة وآدابها واللغــة اإلنجليزية وآدابها
بفرعيه الرتجمة واألدب ما بني عامي -2017
 2018من قبل متخصصني يف الربامج السابقة
من خارج السلطنة.
ويف هــذا الصدد ،أشــار الدكتور بدر العلوي
رئيس قســم التاريخ إىل أن مراجعة األقسام

لربامجهــا وخططهــا الدراســية يعمل عىل
ضبــط عمليــة التطوير وتجويــد مخرجات
التعليم ،وزيادة الشــعور باملسؤولية املهنية
لدى أعضاء الهيئة األكادميية بالقســم؛ حيث
سيعمل القسم يف الفرتة املقبلة عىل مراجعة
توصيات مؤسسة االعتامد األملانية مع األخذ
بالنظم املعمــول بها يف الجامعة .وســترتكز
الجهود املستقبلية يف الحفاظ عىل متطلبات
االعتــاد وتحقيق البنود التــي تم التوصية
بها.
بينام قال الدكتور حســني نرص رئيس قسم

افتتاح الملتقى المروري بالوسطى
الجازر  -محفوظ الشيباين
افتتحت مدرســة رميا للتعليم األسايس امللتقى
املــروري ،والــذي ينظمــه الفريق املــروري،
بالتعــاون مع فرقة رميا الكشــفية باملدرســة،
وبرعايــة عيل بن شــايف الحكــاين مدير دائرة
التقويــم الرتبــوي ،وبحضور عدد من شــيوخ
وأعيــان القريــة ،ومبشــاركة ودعــم من رشكة
برتوجاز رميــا .وتض َّمن برنامــج االفتتاح عرضا
لطالبــات الصــف الثالــث ،بعدهــا قدمــت
شخصيات الحملة سامل وسلمى نصائح مرورية
بواســطة الطالبني ســهيل الحرســويس وسارة
محمــد .ومن ثم افتتاح املدينة املرورية؛ حيث
قدم فخــري عبدالقــادر رشحا حــول إمكانية
اســتخدام الروبوت لتنبيه سائق املركبة مبسافة
األمان .وبعد ذلــك ،قام الحضور بزيارة للصف

املــروري ومتابعــة مرافق املدرســة والســلم
املــروري .بعدهــا ،أخــذوا جولــة يف املرشوع
املســتدام الــذي يحتــوي عىل شاشــة لعرض
الفيديوهــات التوعويــة وصندوق للوســائل
التعليمية لنرش الثقافة املرورية وشجرة لتعزيز
قيمها ،وكذلك زيارة املعرض الفني؛ حيث أظهر
مواهــب الطالب بالقوانــن املرورية من خالل
مشاركتهم يف املسابقات املتعلقة باملرور.

ويف الركن الخاص باللغة اإلنجليزية قدم الطالب
نرشة أخبــار تليفزيونية ،تحــت عنوان “أظهر
اهتاممــكُ ،كــن واعيا” ،دارت حــول االزدحام
املروري .وألقى أدهم البدري من رشكة برتوجاز
رميــا ،ورقة عمــل مفصلة عن أنــواع الحرائق
وكيفيــة التعامــل معهــا ،إضافة لإلســعافات
األولية .واختتم امللتقى مبشهد مرسحي صامت
توعوي حول السالمة عىل الطريق.

اإلعالمَّ :إن االعتامد يعزز من مكانة خريجي
القســم للعمل يف وســائل اإلعــام الوطنية

واإلقليميــة والعاملية .والقســم يعكف عىل
دراسة توصيات مؤسســة االعتامد ،وتطوير
برامجــه وخططــه املســتقبلية ،خاصــة ما
يتعلق مبشــاريع التخــرج والتوصية بالجمع
بني الجوانب البحثيــة والتطبيقية فيه .أيضا
ســيبدأ القســم يف اإلعــداد لطــرح برنامج
الدكتوراة ،وطرح تخصــص فرعي يف اإلعالم
الرقمي ليضاف إىل التخصصات األخرى التي
يوفرها القسم.
وتشري الدكتورة فتحية الراشدية رئيسة قسم

الجــودة واالعتامد األكادميــي بكلية اآلداب
والعلــوم االجتامعيــة ،إىل َّأن الجامعة تقوم
بجهــود حثيثــة يف مجــال ضــان الجودة؛
وذلك من أجل التحســن والتطوير يف جميع
املجاالت املتعلقة بالتعليم والتعلم والبحث
العلمــي وخدمــة املجتمع؛ حيث تســاعد
جهود االعتامد األكادميي عىل تبني الوضوح
والشــفافية يف إجــراءات املؤسســة اإلدارية
واألكادمييــة ،وتعمل عىل تعزيز ثقة ســوق
العمل مبخرجات الكليات املختلفة.
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استبدال الصمام األبهري للقلب بالتدخل الجراحي المحدود بالمستشفى السلطاني

سم ،وإس��تطاعت املريض مزاولة األنشطة
الحياتية بعد ش��هر من إجراء هذا التدخل
الجراح��ي بعدما كانت تس��تغرق مرحلة
االستشفاء يف الس��ابق ثالثة أشهر ،ناهيك

ع��ن قل��ة املضاعف��ات الجانبي��ة مقارن ًة
باألسلوب الجراحي السابق.
وهن��اك مجموعة م��ن التحدي��ات تصاحب
إجراء هذا األس��لوب الجراحي النوعي تتمثل
يف ن��درة الك��وادر الطبي��ة املتخصصة إلجراء
مث��ل هذه العملي��ات الجراحية عىل الصعيد
الدويل ،والحاجة املاسة لكادر طبي متخصص
ميتلك الدقة املتناهية عند إجراء هذا التدخل
العالج��ي ،إىل جان��ب الح��رص ع�لى توفري
املتابعة والعناية الحثيثة للمريض قبل وأثناء
وبعد عملية استبدال الصامم األبهري للقلب.
وق��ال أحد امل��رىض مم��ن أجري له��م هذا
النوع م��ن التدخ��ل الجراح��ي؛ «أعرب عن
ش��كري وتقديري للطاقم املتميز باملستشفى
السلطاين الذي أجرى هذه العملية الجراحية
يل والت��ي تكلل��ت بالنجاح ،كام أش��كر كافة
الك��وادر الصحي��ة العامل��ة يف املركز الوطني
لط��ب وجراحة القلب وذلك ملا المس��ته من
رعاي��ة صحية متميزة ولباقة يف التعامل طيلة
فرتة تواجدنا باملركز».
مشريا إىل أنه اس��تطاع العودة ملامرسة حياته
الطبيعي��ة بع��د ش��هر م��ن إج��راء العملية
الجراحية ،وهو ما م ّكنه من مزاولة أنش��طته
الحياتية بكل أريحية وبصفة اعتيادية.

امل��ايئ يف س��لطنة ع�مان وق��دم طالب
الجابري ورقة عم��ل حول إحياء وصيانة
فلج الصعراين بوالي��ة الربميي .بعدها تم
عرض مقطع م��ريئ يوضح الجهود املائية
التي تقدمها بلديات محافظة الظاهرة يف
إقامة املشاريع املائية للحفاظ عىل الرثوة
املائية يف واليات املحافظة.
ث��م بدأت الجلس��ة الثاني��ة والتي أدار
فعاليتها اإلعالمي أحمد الكندي وش��ارك
يف الجلس��ة نارص الجس��ايس بورقة حول
أهداف ومس��ؤوليات الجمعية العامنية
للمي��اه وس��مية اليعقوبي��ة بورقة حول
تحدي��ات التوعي��ة املائي��ة يف محافظة
الظاهرة.
الجدي��ر بالذكر ّ
أن بلدي��ات محافظة
الظاه��رة قامت بتنفي��ذ العديد من
الفعالي��ات التوعوية بهذه املناس��بة
وذلك ابتداء من ش��هر مارس الجاري
حي��ث اش��تملت ع�لى مح��ارضات
توعوي��ة مائي��ة لطلب��ة امل��دارس
واملزارعني واملقاولني العاملني يف مجال

حف��ر اآلبار وصيانة االف�لاج وزيارات
لربات املنازل باإلضافة اىل املسابقات
املائية وجلس��ات نقاش ومس��ابقات
رياضي��ة .ونفذ قس��م التوعية ببلدية
ع�بري زيارة لطالب املدارس إىل س��د
وادي الكب�ير بوالي��ة ع�بري لتعريف
الطالب بأهمية املياه وطرق تخزينها
وكيفية االستفادة منها إىل جانب طرق
املحافظة عليها والتعريف بالس��دود
ودورها يف الحفاظ عىل الرثوة املائية،
باإلضاف��ة اىل إلقاء محارضات توعوية
ومس��ابقات وزيارات ملحطات قياس
كمي��ة األمط��ار وتنفيذ معس��كرات
عمل وتنظيف أفالج مبختلف مدارس
الوالية .كام نفذ قس��م التوعية ببلدية
ينقل معسكرات عمل لتنظيف األفالج
واألودية وتوزيع منش��ورات توعوية
وعمل أركان توعوية متنوعة مبختلف
املؤسسات الحكومية والخاصة وذلك
مبش��اركة ط�لاب امل��دارس والف��رق
األهلية واملواطنني بالوالية.

مسقط-الرؤية
دش��ن املركز الوطني لط��ب وجراحة القلب
باملستشفى السلطاين ،مؤخراً ،خدمة استبدال
الصامم األبهري للقلب عرب التدخل الجراحي
املح��دود (Minimally Invasive Aortic
 )Valve Replacementوذلك للمرىض الذين
يعانون من ارتجاع أو تضييق شديد يف الصامم
األبهري.
ويج��ري هذا النوع م��ن العمليات الجراحية
النوعي��ة طاق��م جراحي من املرك��ز الوطني
لطب وجراحة القلب يرتأس��ه الدكتور زولت
ناج��ي استش��اري أول جراحة قل��ب وصدر
باملرك��ز ،والدكت��ور أمري ف��اروق أخصايئ أول
جراح��ة قلب وص��در باملرك��ز ،بالتعاون مع
فنيني القلب والكوادر التمريضية.
وتتمث��ل طريقة اس��تبدال الص�مام األبهري
للقل��ب عرب التدخ��ل الجراح��ي املحدود يف
إج��راء تخدير كامل للمريض ،ومن بعد يقوم
الكادر الطبي بإجراء ش��ق جراحي يف منطقة
الصدر يبلغ طوله باملتوسط 7سم ،بعدها يتم
تركيب الجه��از الداعم للقلب والرئة بالقلب،
ث��م تجرى عملية اس��تبدال الص�مام األبهري
التالف بص�مام اصطناعي عرب عملية جراحية

دقيقة ،وأخرياً تتم إزالة الجهاز الداعم للقلب
والرئ��ة من أجل عودة القل��ب للعمل بصفة
طبيعية”.
ويأيت تدش�ين اس��تبدال الص�مام األبهري

للقل��ب عرب التدخ��ل الجراح��ي املحدود
باملرك��ز الوطني به��دف مواكب��ة أحدث
األساليب العالجية التخصصية عىل الصعيد
ال��دويل يف مجال أم��راض القلب واألوعية

الدموي��ة بحي��ث يتمي��ز ه��ذا التدخ��ل
الجراح��ي النوعي عن األس��لوب الجراحي
السابق بعدة مزايا أهمها؛ تقليص متوسط
ط��ول الش��ق الجراحي من  20س��م إىل 7

«بلديات الظاهرة» تناقش جهود ترشيد المياه بمناسبة «اليوم العالمي»

عربي  -نارص العربي
تزامنا مع احتفاالت الس��لطنة واملجتمع
ال��دويل بالي��وم العاملي للمياه ش��اركت
املديري��ة العام��ة للبلدي��ات اإلقليمي��ة
وم��وارد املياه ملحافظ��ة الظاهرة ممثلة
بدائرة شؤون موارد املياه ودائرة التوعية
والعالق��ات العامة وبلدي��ات املحافظة
ع�بري وينقل وضنك االحتفال بهذا اليوم
ال��ذي يواف��ق  22م��ارس م��ن كل عام
وهو يوم لالحتف��ال باملياه حيث نظمت
املديرية العامة للبلديات اإلقليمية وموارد
املياه ملحافظ��ة الظاهرة ن��دوة توعوية
مائية بعن��وان الوض��ع امل��ايئ مبحافظة
الظاهرة وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ
سيف بن حمري آل مالك الشحي محافظ
الظاهرة وبحضور املهندس نصري بن عيل
الس��يايب املدير العام للمديري��ة العامة
للبلديات اإلقليمية وم��وارد املياه وذلك
بقاع��ة التوعية والتدري��ب بوالية عربي
وانطلق��ت فعالي��ات الن��دوة من خالل

كلم��ة قدمه��ا املهندس مبارك بن س��امل
الجابري مدير دائرة ش��ؤون موارد املياه
ببلديات الظاهرة أوضح خاللها الجهود

التي تقوم به��ا وزارة البلديات اإلقليمية
وموارد املياه للمحافظة عىل الرثوه املائية
يف السلطنة .ثم بدأت

الجلسة األوىل يف الندوة أدارها االعالمي
أحم��د الكندي قدم��ت فيه��ا الدكتورة
عائش��ة القريش ورقة عم��ل حول الوضع

استعراض خطة المسابقة المجتمعية للحد من المخدرات بالرستاق «البلديات» :صحم األعلى هطوال لألمطار نتيجة «أخدود المنخفض»

الرستاق ـ طالب املقبايل

مسقط  -الرؤية

عق��دت اللجن��ة الصحي��ة بوالي��ة الرس��تاق
اجتامعه��ا الثاين لهذا العام برئاس��ة س��عادة
الش��يخ الدكت��ور ه�لال بن عيل بن س��عود
الحبيس وايل الرستاق رئيس اللجنة.
وت��م خ�لال االجت�ماع اس��تعراض املواضيع
املدرج��ة ع�لى ج��دول األع�مال وأبرزه��ا
التصديق عىل مح�ضر االجتامع األول للجنة.
كذل��ك مناقش��ة الخطة املقرتحة للمس��ابقة
املجتمعي��ة للحد م��ن املخ��درات واملؤثرات

ق��ال تقرير ص��ادر ع��ن وزارة البلديات
اإلقليمية وموارد املياه ّإن أمطارا تراوحت
بني املتوسطة والخفيفة هطلت عىل عدد
من محافظات السلطنة يف الفرتة من 22
إىل  24م��ارس الج��اري ،نتيج��ة أخدود
منخفض جوي ،وكان��ت مصحوبة برياح
متوس��طة ،وس��الت عىل إثرها الشعاب
واألودي��ة ،واحتجزت الس��دود كمية من
املياه.
وسجلت محطات مراقبة هطول األمطار
التابعة لوزارة البلديات اإلقليمية وموارد
املي��اه أع�لى كمي��ة لهط��ول األمطار يف
محافظة ش�مال الباطنة بلغت ( 17ملم)

أخبار الشرطة

العقلية (النسخة الثانية) والتي أعدتها اللجنة
الفرعي��ة .وقدم ع�لي بن عبدالله الس��عدي
م�شرف الخدم��ات اإلدارية بوالية الرس��تاق

(مقرر اللجنة) عرضاً مرئياً عن تفاصيل الخطة
وآلي��ة تنفيذها .واتخذت اللجن��ة التوصيات
املناسبة بهذا الشأن.

مكافحة المخدرات بالظاهرة اختتام دورة تخطيط الحوادث المرورية بشرطة مسندم
تضبط متهما
عربي  -الرؤية

ألق��ت إدارة مكافح��ة املخ��درات
واملؤث��رات العقلي��ة بقي��ادة رشط��ة
محافظة الظاهرة القبض عىل شخص يف
والية عربي بتهمة حيازة املواد املخدرة
بقص��د االتج��ار بها وتعاطيه��ا ،وضبط
بحوزت��ه عىل كمية م��ن قوالب مخدر
الحشيش.
وتدعو رشطة عامن السلطانية املواطنني
واملقيم�ين إىل التع��اون ملكافح��ة آفة
املخ��درات وإب�لاغ رج��ال الرشطة عن
آية معلومات تساعد عن كشف مهريب
ومروجي املخدرات عن طريق االتصال
عىل هات��ف الط��واري ( )999أو الرقم
املجاين لإلدارة العامة ملكافحة املخدرات
( )1444أو التوجه ألقرب مركز رشطة.

مسقط  -الرؤية
اختتم��ت بقيادة رشطة محافظة مس��ندم دورة تخطيط الحوادث املرورية للرتب األخرى مبش��اركة عدد من
منتس��بي القيادة .هدفت الدورة إىل التعريف بالحوادث املرورية وأنواعها وأس��بابها وأهمية املعاينة وجمع
األدلة وكيفية اكتش��اف الحوادث املفتعلة والتعامل مع الحاالت الحرجة .رعى ختام الدورة العقيد س��امل بن
محمد الغيثي مساعد قائد رشطة محافظة مسندم .كام نفذت بقيادة رشطة محافظة مسندم محارضة توعوية
حول ضوابط تعامل رجال الرشطة مع وسائل التواصل االجتامعي والوعي األمني ملرتب القيادة ،حيث هدفت
هذه املحارضات إىل التعرف ألنواع التطبيقات يف برامج التواصل االجتامعي واإليجابيات والس��لبيات ومخاطر
استخدام هذه الربامج وضوابط استخدامها.

القبض على متهمين في قضايا مختلفة بمسقط
مسقط  -الرؤية
ألقت دوريات رشطة املهام الخاصة القبض عىل ش��خصني من جنس��ية آسيوية بتهمة الرسقة من أحد املشاريع يف منطقة
الق��رم ،حي��ث متكنا من رسقة مجموعة من الكابالت الكهربائية .كام ضبطت إدارة تحريات مس��قط مته ًام من جنس��ية
عربية برسقة مبالغ مالية وبطاقات شحن هواتف من محل تسوق يف منطقة الغربة ،وقد تبينّ أ ّنه دخل البالد بطريقة غري
مرشوعة .فيام ألقى مركز رشطة بورش القبض عىل مواطن بتهمة الرسقة باإلكراه والتحرش واستغالل الوظيفة،

بوالي��ة صح��م ،ويف محافظ��ة الظاهرة
بلغ��ت ( 15مل��م) بوالي��ة ينق��ل ،ويف
محافظة مس��ندم بلغت ( 8ملم) بوالية
خص��ب ،ويف محافظ��ة جن��وب الباطنة

بلغ��ت ( 6مل��م) بوالي��ة الع��وايب ،ويف
محافظة الداخلية بلغت ( 3ملم) بوالية
الحم��راء ،ويف محافظة الربميي بلغت (1
ملم) بوالية الربميي.

مستشفى البريمي ينظم ورشتي عمل

الربميي  -الرؤية
نظم مستشفى الربميي بالتعاون مع املديرية
العام��ة للخدمات الصحي��ة مبحافظة الربميي
وعىل مدار يومني متتاليني ورش��ة عمل حول
العناي��ة الحرجة للقلب وكيفية التعامل معها
من قبل الطاقم الطبي والتمرييض يف أقس��ام
الط��وارئ ،وورش��ة عم��ل تصني��ف الحاالت
الطارئ��ة يف أقس��ام الط��وارئ وذل��ك بقاعة
التدريب باملستش��فى ومبشاركة أكرث من 60
من األطباء والهيئة التمريضية حيث ّتم اعتامد
الورشة من قبل املجلس العامين لالختصاصات
الطبي��ة ،وحارض فيه��ا الدكت��ور محمود بن
ن��ارص الرحبي استش��اري أول طب الطوارئ.
أ ّكد الدكتور خالد بن عبدالله الش��حي املدير

التنفيذي ملستشفى الربميي حرص املستشفى
ع�لى التدري��ب والتعليم الطبي املس��تمر يف

سبيل االرتقاء باملوارد البرشية وتحسني أدائها
وتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية.
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بتكلفة استثمارية  3.85مليار دوالر

الرمحي :سعداء بالمشاركة في إنشاء مصفاة النفط
بسريالنكا ..والمشروع «مستمر مدى الحياة»

هامبانتوتا (رسيالنكا)  -رويرتز
عب َم َع��ايل ُمح َّمد ب��ن َحم��د الرمحي وزير
رَّ
النفط والغاز ،أمس ،عن س��عادته مبش��اركة
السلطنة يف مرشوع مصفاة نفط يف رسيالنكا؛
يف مؤرش عىل أن خطط الس��لطنة للمش��اركة
باملرشوع رمبا عادت إىل مسارها.
ْ
وكان��ت رسيالن��كا قال��ت األس��بوع امل��ايض
َّإن رشك��ة النف��ط العامنية أب��دت اهتاممها
باالس��تحواذ ع�لى  30باملئ��ة م��ن املصف��اة
الجديدة عىل الس��احل الجن��ويب لرسيالنكا.
انض��م الرمح��ي إىل رئي��س وزراء رسيالنكا
و َّ
رانيل ويكرمسينغ؛ لوضع حجر أساس املصفاة
البالغ��ة تكلفتها  3.85ملي��ار دوالر ،واملزمع
بناؤه��ا يف هامبانتوتا عىل الس��احل الجنويب،
والت��ي قد تصبح أكرب اس��تثامر أجنبي مبارش
يف البلد .وقال الرمحي -خالل مراسم التدشني
التي أقيمت يف منطقة مرييجاواال االستثامرية

يف هامبانتوتا« :إن��ه ليس مرشوعا ملدة ثالث
سنوات فحسب ،بل هو مرشوع يستمر مدى
الحياة .وس��نعمل بجد إلنج��از هذا املرشوع
لشعب رسيالنكا .وقال مسؤول رسيالنيك كبري

رفض نرش اس��مه ألنه غ�ير مخول بالتحدثإىل وس��ائل اإلع�لام -يف ترصيح��ات لرويرتز:
َّإن عامن التزمت باالس��تثامر يف املصفاة ،ولن
يك��ون هناك تراجع .م��ن جانبه ،قال مجلس

االس��تثامر يف رسيالنكا ،األس��بوع املايض ،إن
كيان��ا آخر يف عُامن ،ه��و رشكة عامن للتجارة
الدولية ،مس��تعد لتوري��د احتياجات املصفاة
من اللقيم وتس��ويق منتجاتها النفطية .وقال

مس��ؤولون إن املصف��اة الجدي��دة س��تصدر
جمي��ع منتجاتها املكررة .وقال ويكرمس��ينغ
خالل حفل التدش�ين :لدينا اس��تثامر صينيواستثامرات هندية واهتامم عامين باالستثامر

واهت�مام باالس��تثامر من ع��دة دول أخرى..
وهو ما يظهر أن هامبانتوتا س��تصبح منطقة
استثامرات متعددة الجنس��يات .ومن املقرر
بن��اء املصفاة ق��رب ميناء تبل��غ تكلفته 1.4
مليار دوالر يف هامبانتوتا ،وتسيطر عليه رشكة
تشاينا مرش��نتس بورت هولدنجز .ومجموعة
أك��ورد الت��ي مقره��ا الهن��د هي املس��تثمر
الرئي�سي يف مرشوع املصف��اة من خالل كيان
يف س��نغافورة خاضع لس��يطرتها .وس��يكون
املرشوع أول مصفاة جديدة يف رسيالنكا خالل
 52عاما ،بعدما ش��يدت إيران مصفاة طاقتها
 50أل��ف برميل يوميا ق��رب مدينة كولومبو
عاصم��ة رسيالنكا مل��زج الخام��ات اإليرانية
الخفيفةُ .يشار إىل َّأن الصني أكرب مشرت للنفط
الع�ماين .ويف يناير ،اس��توردت نحو  80باملئة
من صادرات الخ��ام العامنية ،وتخطط رشكة
الصني لهندسة املوانئ إلقامة منطقة استثامر
مبحاذاة امليناء.

التدريب على إعداد تقارير االستدامة في «عمان للحوكمة» «تنفيذيةالحكومةاإللكترونيةالخليجية»تبحثتنفيذ«اإلستراتيجيةاالسترشادية»

مسقط  -الرؤية

مسقط  -الرؤية

برنامجا
َع َقد مرك ُز عُامن للحوكمة واالستدامة
ً
للتدريب عىل كيفية إعداد تقارير االستدامة،
قدَّمته دمية األرشم من رشكة سستينبل سكوير،
بحضور مشاركني من مختلف الجهات؛ متثلت
يف :رشك��ة النف��ط العامنية ،وك��ردت عامن،
وع�مان لألس��منت ،ورشكة مس��قط لتحلية
املياه ،وبنك مسقط.
ْ
وقالت زينب اللواتية إخصائية استدامة مبركز
عامن للحوكمة واالستدامة ،ومرشفة الربنامج
التدريبي :يعكف املركز عىل عقد سلسلة من
الربام��ج التدريبية وورش عمل ُمتتابعة خالل
العام ،ونحرص عىل أن تتواكب مع خطة عمل
املركز لهذا العام ،والتي ترمي لنرش وترس��يخ
ثقاف��ة ومفه��وم االس��تدامة يف املؤسس��ات
الخاص��ة والحكومي��ة .ك�ما َّأن اإلفصاح عن
خطط وبرامج االس��تدامة لل�شركات يتيح لها
فرصة تطوير اآلليات الداخلية ،وبناء عالقات
قوي��ة م��ع املجتمع املحيل وجمي��ع أصحاب
املصلحة ،وجذب فرص أكرب لالستثامر من قبل
املستثمرين اللذين يبحثون عن فرص استثامر
مستدامة من شأنها أن تحقق أثراً إيجابياً عىل
املجتمع والبيئ��ة ،إضاف��ة إىل تحقيق العائد
املادي.

ُ
ْ
أع�مال االجت�ماع العرشين
ب��دأت ،أم��س،
للجنة التنفيذية للحكوم��ة اإللكرتونية لدول
مجلس التع��اون الخليج��ي ،وال��ذي ينعقدُ
عىل مدار يومني ،يف فن��دق البندر مبنتجع بر
الجصة يف مسقط ،برئاسة السلطنة ،وبحضور
أصح��اب الس��عادة رؤس��اء هيئ��ات وبرامج
الحكوم��ة اإللكرتونية مبجل��س التعاون لدول
الخليج العربي��ة ،إىل جانب حضور املختصني
م��ن األمانة العام��ة للمجلس .وي�ترأس وفد
الس��لطنة الدكتور سامل بن س��لطان الرزيقي
الرئي��س التنفي��ذي لهيئة تقني��ة املعلومات؛
الذي قال :يس��عدنا وج��ود إخواننا من دول
مجلس التعاون الخليجي عىل أرض الس��لطنة
ملناقشة ومتابعة ما تم إنجازه يف سبيل تنفيذ
اإلسرتاتيجية االسرتشادية لدول مجلس التعاون
تن��درج تحتها مجموعة من
الخليجي ،والتي
ُ

ويقدِّم الربنامج وف��ق معايري املبادرة العاملية
إلع��داد التقارير ( ،)GRIويهدف إىل تعريف
املشاركني بالخطوات املتبعة يف إعداد التقرير،
وال��ذي ُيس��هم ب��دوره يف عرض املب��ادرات
ومس��اهمة الرشكات واملؤسس��ات يف األضلع
الثالثة الخاصة باالستدامة ،والتي تشمل البيئة
واملجتمع واالقتصاد؛ إذ ُتس��هم هذه التقارير
يف تعزي��ز قيمة العالم��ة التجارية للرشكات،
وتعكس بدورها م��دى قدرات الرشكات عىل
إدارة املخاطر واألزمات.
وس��لط الربنامج الضوء عىل بعض األمثلة
العاملي��ة واملحلي��ة يف تطبي��ق تقاري��ر
االس��تدامة ،وت�لاه بعد ذلك اس��تعراض
األطر واملوارد املطلوب��ة إلعداد التقارير،
وت��م بعد ذلك التطرق للمرحلة األوىل يف
َّ
إع��داد التقارير والتي تش��مل التخطيط

إلعداد التقارير لتنظي��م املراحل املقبلة،
وتتض َّمن وضع تصور كامل للشكل النهايئ
للتقري��ر ،وتطوي��ر خطة عم��ل وجدول
زمني ،وتحدي��د املس��ؤوليات واألطراف
التي يج��ب إرشاكه��ا وامليزاني��ة الالزمة
إلعداد التقرير .أما البدء يف إعداد التقرير،
تم التع��رف عليها يف
وجم��ع املعلومات َّ
املرحل��ة الثانية ،وتضمنت املرحلة الثالثة
التعدي��ل والرتجم��ة وتصميم املس��ودة
النهائية ونرش التقرير.
ويتط َّلع مركز عُامن للحوكمة واالس��تدامة إىل
عقد املزيد من الربامج والورش��ات التدريبية
خالل ه��ذا العام ،والذي ُيس��هم يف ترس��يخ
أهمي��ة االس��تدامة والحوكم��ة يف القطاعني
الخاص والعام؛ من خالل التعرف عىل األعامل
املنوطة بها يف هذا املجال.

مجل��س الش��ورى ممث��ل والي��ة س�مائل.
وتض َّمن��ت فعالي��ات امللتقى اس��تعراض 3
أوراق عمل؛ األوىل بعنوان خدمات صندوق
الرفد وقدمها عبدالله بن س��ليامن الشكييل
مدي��ر صندوق الرف��د مبحافظ��ة الداخلية،
والورقة الثانية بعنوان املؤسس��ات الصغرية
واملتوس��طة وقدمها خالد بن س��عيد باحث

اقتص��ادي بالهيئ��ة العام��ة للمؤسس��ات
الصغرية واملتوس��طة .وحملت الورقة الثالثة
عنوان آلية االس��تفادة من الخدمات العامة
للمدن الصناعية واستعرضها منري بن مرهون
العربي رئيس قس��م الش��ؤون الفنية مبدينة
س�مائل الصناعي��ة ،ويف الختام ت��م تكريم
املشاركني يف امللتقى.

 3أوراق عمل في ملتقى «الرفد» لريادة األعمال بسمائل

سامئل  -العامنية
َّنظ��م صن��دوق الرف��د مبحافظ��ة الداخلية
وبالتع��اون مع فرع غرفة تج��ارة وصناعةع�مان مبحافظ��ة الداخلية -أم��س ،ملتقى
ري��ادة األعامل بوالية س�مائل ،تحت رعاية
املهن��دس يونس بن يعقوب الس��يايب عضو

«الوطني لألعمال» يوقع عقد احتضان «االبتكارات للتقنية الذكية»

مسقط  -الرؤية
و َّقع املركز الوطني لألعامل -التابع للمؤسسة
العام��ة للمناطق الصناعي��ة (مدائن) -عقدًا
الحتضان رشك��ة االبتكارات للتقني��ة الذكية؛
لالس��تفادة م��ن الخدم��ات والتس��هيالت
الت��ي ُيقدِّمه��ا املرك��ز للمؤسس��ات الصغرية
واملتوس��طة؛ حيث ُ
تعمل الرشك��ة عىل دعم
الرشكات يف عدة قطاع��ات؛ مبا يف ذلك قطاع
النف��ط والغاز ،مع جم��ع املعلومات التقنية،
و ُمعالجته��ا وتحليلها باس��تخدام التكنولوجيا
العالي��ة م��ن الطائ��رات ب��دون طي��ار ،مع
الكام�يرات ذات التقنيات والربمجة املناس��بة
ِّ
لكل عمل ،وتشمل األنشطة الثانوية خدمات
ذات صل��ة يف املج��ال ذاته؛ مث��ل :الخدمات
القانونية ،والتنظيمية ،واإلدارية ،والصيانة.
ُ
أه��داف الرشكة يف إقام��ة عالقات
وتتم َّث��ل
عم��ل مع الرشكات يف مجموع��ة متنوعة من
الصناع��ات كمقدم لحل��ول الخدمات بصورة

شاملة؛ تتضمن مختلف الصناعات ،وال تقترص
ع�لى النفط والغ��از ،كاالتص��االت ،والطاقة،
والزراعة ،والس�لامة واألم��ن ...وغريها .ويع ُّد
املرك ُز الوطني لألعامل -الذي َّ
دشنته املؤسسة
العامة للمناط��ق الصناعية (مدائن) يف العام
2013م -حاضنة رئيسية للمرشوعات الصغرية

واملتوس��طة يف الس��لطنة؛ من خ�لال تقدميه
للدعم الفني واإلداري واللوجستي والتوعوي
للمش��اريع الناش��ئة واألفكار املبتك��رة؛ ُبغية
الوصول ملش��اريع ذات نفع اقتصادي وقيمة
مضافة للبالد ،إضافة لدوره يف تطوير املجتمع
العامين بدفع عجلة النمو االقتصادي.

املبادرات؛ منها :مب��ادرة تعزيز اإلطار األمني
للمعلومات ،والخدمات اإللكرتونية املشرتكة،
املوحد للعت��اد والربمجيات ...وغريها
والرشاء َّ
م��ن املب��ادرات التي تخ��دم ش��عوب دولنا
الش��قيقة .وأض��اف الرزيق��ي َّأن الس��لطنة
تأ َمل م��ن خالل اللجن��ة التنفيذية للحكومة
اإللكرتوني��ة والف��رق املنبثقة عنها اس��تمرار

الجه��ود املش�تركة ،وتفعي��ل اإلس�تراتيجية
االسرتش��ادية واملب��ادرات املنبثق��ة عنها؛ من
خالل تنس��يق املواق��ف والجه��ود بني دول
املجلس ،وضامن تبادل الخربات واالس��تفادة
من تجاربنا؛ مبا ُي َس��اعد عىل تحقيق التطوير
املنشود يف مجال الحكومة اإللكرتونية وتقنية
املعلومات واالتصاالت عمو ًما.
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عضوية السلطنة في المجلس تمثل إضافة مميزة لدعم مسيرة المنظمة نحو تطوير القطاع عالميا

«الدولية للشحن الجوي» تضم الرئيس التنفيذي
للعمانية لخدمات الطيران إلى مجلس إدارة المنظمة
مسقط  -العامنية
أعلن��ت َّ
ْ
املنظم��ة الدولية للش��حن
الجوي عن انض�مام الدكتور خلفان
بن سعيد الشعييل الرئيس التنفيذي
للعامني��ة لخدمات الط�يران ،عض ًوا
يف مجل��س إدارة املنظمة باإلجامع.
مؤكدة َّ
أن وجود السلطنة يف املجلس
مُيث��ل إضاف��ة مميزة لدعم مس�يرة
املنظمة نحو تطوير قطاع الش��حن
الجوي عىل املس��توى العاملي؛ نظ ًرا
للنمو الذي يش��هده مجال الش��حن
الج��وي بالس��لطنة ،وم��ا تزخر به
م��ن مقوم��ات وإمكاني��ات حديثة

ومتطورة؛ مام يدل عىل أن السلطنة
ماضي��ة قد ًما نحو الريادة يف القطاع
اللوجستي.
املوج��ه للعُامني��ة
طاب��ه
ويف ِخ
َّ
لخدمات الط�يران بهذه املناس��بة،
أك��د الدكتور سباس��تيان س��كولت
رئيس مجلس إدارة املنظمة الدولية
للش��حن الجويَّ ،
أن اختيار الدكتور
خلف��ان الش��عييل ج��اء إميان��ا من
مجلس إدارة املنظمة مبا س��يقدمه
من إضافة مرثي��ة للمجلس ،مؤكدا
أهمية موقع الس��لطنة اإلسرتاتيجي
عىل خارطة ش��بكة الش��حن الجوي
العامل��ي؛ وبالت��ايل األدوار الحيوي��ة

د .خلفان الشعييل

الت��ي م��ن املتوق��ع أن تضطلع بها
الس��لطنة نحو دع��م تنمية وتطوير

القط��اع ع�لى املس��تويني اإلقليمي
والعاملي .من جانبه ،أوضح الدكتور
خلفان الش��عييل َّ
أن ه��ذه الخطوة
تتي��ح للرشك��ة ب��دء آف��اقٍ جديدة
م��ن الرشاك��ة اإلقليمي��ة والعاملية؛
باعتب��ار أن املنظم��ة تع��د املظل��ة
الش��املة لرشكات الش��حن العاملية
عىل املس��توى ال��دويل ،متاش��يا مع
الرؤى املس��تقبلية الرامي��ة لتطوير
قطاع الش��حن الجوي يف الس��لطنة
الذي يش��هد ازدهارا جليا من حيث
املرافق الجديدة التي ُأنش��ئت وفقا
ألفضل اإلمكان��ات الكبرية واملتاحة،
وتعد من أفضل املنشآت يف املنطقة؛

فهي م��زودة بأحدث التقنيات التي
ستس��هم وبالشك يف زيادة اإلنتاجية
ورف��ع كف��اءة وج��ودة الخدم��ات
املقدم��ة ،وتعكس االهت�مام الكبري
الذي توليه الحكومة يف العهد الزاهر
لح�ضرة صاحب الجاللة الس��لطان
قاب��وس بن س��عيد املعظم -حفظه
الل��ه ورع��اه -م��ن خ�لال دعمها
املس��تمر واملتواص��ل له��ذا القطاع
الحيوي الواعد.
وج��اء اختي��ار الرئي��س التنفي��ذي
للعامني��ة لخدمات الطريان لعضوية
مجل��س اإلدارة عقب ف�ترة قصرية
-خمس��ة أش��هر -من تاريخ انضامم

السلطنة إىل املنظمة الدولية للشحن
الج��وي؛ حي��ث و َّقعت الس��لطنة
مذكرة تفاه��م خالل زي��ارة األمني
الع��ام للمنظم��ة الدكت��ور فالدميري
زوبكوف إىل السلطنة؛ للمشاركة يف
ملتق��ى آفاق الش��حن الجوي الذي
نظمته املجموع��ة العامنية للطريان
يف أكتوبر 2018م .واطلع األمني العام
خ�لال الزيارة عىل البنى األساس��ية
املتكامل��ة ،والتجهي��زات املتط��ورة
والتقنيات الحديثة ذات املواصفات
العاملية التي تتمتع بها مباين الشحن
الجوي بالس��لطنة ،خصوصا محطة
الشحن الجوي مبطار مسقط الدويل.

«اتحاد العمال» يطلع على التجربة التونسية في التدريب النقابي استقرار أسعار السلع والخدمات االستهالكية في دول الخليج خالل يناير

مسقط  -الرؤية
َع َقد وفدُ االتحاد العام لعامل السلطنة لقا ًء
مع محمد املس��لمي األمني العام املس��اعد
املس��ؤول ع��ن التدريب النق��ايب والتثقيف
الع�مايل باالتحاد الع��ام التونيس للش��غل؛
به��دف االطالع ع�لى التجربة التونس��ية يف
مج��ال التدريب النق��ايب والتثقيف العاميل،
ومناقش��ة س��بل التعاون الثنايئ يف املجالني
املذكورين.
كام عقد الوفد لقاء مع نعيمة الهاممي األمني
العام املساعد املسؤولة عن العالقات الدولية

والعربي��ة واملهج��ر باالتحاد الع��ام التونيس

للش��غل ،وتباح��ث الطرف��ان ح��ول األم��ور
املتعلق��ة بوضع الع�مال يف املنطقة العربية،
وأهمي��ة ترجم��ة اللق��اءات املش�تركة ب�ين
الجانبني إىل توقيع اتفاقية تعاون بني الطرفني
يف مجاالت دعم العالق��ات العربية والدولية
والعمل النقايب ،والتدريب والتثقيف.
وقد ْ
جاءت هذه اللقاءات عىل هامش الزيارة
الت��ي يقوم به��ا وف��د االتحاد الع��ام لعامل
الس��لطنة للمش��اركة يف االجتامع الذي ُع ِقد
بتونس للتحض�ير ملؤمتر العمل الدويل الدورة
 -108واملزم��ع إقامته خالل الفرتة من  10إىل
 21يونيو 2019م يف جنيف.

التعريف بمهام «الرقابة المالية واإلدارية» في الداخلية
نزوى  -الرؤية
َّنظم جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة ندو ًة
توعو َّي��ة ملوظفي املديري��ة العامة للخدمات
الصحية مبحافظة الداخلي��ة ،للتعريف بدور
الجهاز يف حامي��ة املال العام وتعزيز النزاهة،
يف إطار تجس��يد مبدأ الرشاك��ة والتعاون بني
الجهاز والجهات املشمولة برقابته.
وح��ارض يف الن��دوة ٌّ
كل م��ن العض��و الرقايب
صالح بن سليم بن سامل البوسعيدي ،والعضو
الرق��ايب املعتص��م ب��ن رسح��ان ب��ن منصور
الت��ويب ،بحضور زاهر بن س��ليامن بن س��امل
الس��املي مدير دائرة الرقابة املالية واإلدارية
مفصال
بوالي��ة نزوى .وقدَّم املح��ارضان رشحاً َّ
ع��ن اختصاص��ات وصالحيات الجه��از وآلية
تنفيذه��ا ،يف إط��ار اختصاصه بت��ويل مهمة
الرقاب��ة املالية واإلدارية عىل األموال اململوكة
للدولة أو الخاضعة إلدارتها ،أو اإلرشاف عليها،
وكافة الترصفات املالي��ة واإلدارية ،فض ًال عن
متابع��ة أداء الجهات الخاضع��ة لرقابته وفقا

للقوان�ين املنظمة لعمله ،كام تم اس��تعراض
منوذجي إقرار الذمة املالية واإلفصاح السنوي
للمسؤول الحكومي.
ْ
استعرضت الندوة املوقع اإللكرتوين للجهاز،
و
إىل جان��ب بي��ان قن��وات تلق��ي البالغ��ات
والشكاوى وآلية دراستها ،واستعراض األدوات

َ
قال املهندس مقبول بن س��امل الوهيبي
الرئي��س التنفيذي لرشك��ة “عامن داتا
ب��ارك”َّ :
إن الرشك��ة ه��ي األوىل الت��ي
أطلقت أنظمتها الس��حابية يف السلطنة
يف العام 2011م ،وتواصل العمل لخدمة
قطاعات أخرى يف السلطنة؛ منها :قطاع
البن��وك ،وقطاع النف��ط والغاز ،وقطاع
الخدم��ات ،وقطاعات أخ��رى .وخالل
حزم
مس�يرة السنوات الس��بعُ ،أط ِلقت ٌ
مختلف��ة م��ن قب��ل الرشك��ة العامنية
للبيانات الرقمية.
وعن الش��أن االقتص��ادي الع��ام ،قال
الوهيبي َّ
إن رشكات األنظمة الس��حابية
رائدة ،وحققت الكث�ير من النجاحات
في�ما يتعلق بتوظي��ف وتأهيل الكادر
العامين ،وإكس��ابهم مهارات تخصصية،
كام تس��اعد االقتصاد عىل النمو؛ حيث
كان��ت الكثري م��ن الخدم��ات التقنية
تقدم من خارج الس��لطنة قبل تأسيس
الرشك��ة العامني��ة للبيان��ات الرقمية.

وأك��د الوهيبي َّأن الس��وق يس��توعب
العدي��د م��ن ال�شركات املتخصص��ة
يف مج��االت متقدم��ة خاص��ة بالثورة
الصناعية الرابع��ة ،الفتا إىل أنه وضمن
إس�تراتيجيات الرشكة العامنية للبيانات
الرقمية توف�ير خدماتها إىل دول أخرى
قريبا.
وحول مس��توى التنافس بني الرشكات،
قال الوهيبيَّ :
إن املنافسة عىل الجودة
والس��عر يف آن واح��د ،والس��عر قابل

األخرى للتواصل مع الجهاز كتطبيق الهواتف
الذكي��ة أو الوص��ول ملق��ر الجه��از الرئييس
مبحافظة مس��قط ،أو من خالل أفرع الجهاز
مبحافظات الس��لطنة ،أو ع��ن طريق االتصال
بالخط املجاين املخصص لهذا الغرض ...وغريها
من وسائل التواصل االجتامعي.

مسقط  -الرؤية
ْ
الصادرة عن املركز
أظهرت البيان��ات َّ
اإلحص��ايئ ل��دول مجل��س التع��اون
لدول الخليج العربية ،استقرا َر أسعا ِر
املس��تهلكني لدول مجل��س التعاون
الخليج��ي -باس��تثناء الس��كن -عند
مستوى  134.8نقطة يف يناير 2019م،
مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املايض.
ووفق��ا للبيان��ات -الص��ادرة أم��س
عن املرك��ز -فقد ش��هدت مجموعة
التب��غ ارتفاع��ا بلغت نس��بته ،%2.9
ومجموع��ة التعليم  ،%1.8ومجموعة
املطاعم والفن��ادق  ،%1.6ومجموعة
األث��اث والتجهيزات املنزلي��ة ،%1.4
ومجموع��ة املالب��س واألحذي��ة
 ،%1.3وكل م��ن مجموع��ة األغذي��ة
واملرشوبات ومجموعة الصحة %0.4
ل��كل منهام .ويف املقاب��ل ،انخفضت
أسعار مجموعة النقل بنسبة ،%2.8-
ومجموعة السلع والخدمات املتنوعة
 ،%1.3ومجموعة االتصاالت ،%0.5-ومجموعة الثقافة والرتفيه %.0.1-
وفيام يتعلق مبساهامت املجموعات
الرئيسية يف التضخم الخليجي العام يف
يناير 2019م؛ فقد أسهمت مجموعة
األغذي��ة واملرشوب��ات ومجموع��ة
املالبس واألحذي��ة ومجموعة األثاث
والتجهي��زات املنزلي��ة ومجموع��ة
التعليم ومجموعة املطاعم والفنادق
بنس��بة مس��اهمة بلغت  0.1نقطة
مئوية لكل منهم من إجاميل التضخم
الخليجي العام .ويف املقابل ،أسهمت
مجموع��ة النقل مبس��اهمة س��البة
بلغ��ت  0.5-نقطة مئوية ،ومجموعة
الس��لع والخدم��ات املتنوع��ة 0.1-
نقط��ة مئوي��ة ،فيام مل تس��جل بقية
املجموعات أي مساهمة تذكر يف هذا

الشهر.
وم��ن حيث مس��اهمة دول املجلس
الس��ت يف التضخم الخليج��ي العام
لش��هر يناي��ر 2019م ،فقد َّ
ش��كلت
مس��اهمة كل من اململك��ة العربية
الس��عودية ودولة الكويت ما نسبته
 0.1نقط��ة مئوي��ة ل��كل منهام من
إج�مايل التضخ��م الخليج��ي العام.
ويف املقابل ،أس��همت دولة اإلمارات
العربي��ة املتحدة مبس��اهمة س��البة
بلغ��ت  0.2-نقط��ة مئوي��ة ،فيام مل
تسجل بقية دول مجلس التعاون أي
مساهمة تذكر يف هذا الشهر.
و ُتش�ير بيانات املركز إىل أن أس��عار
املس��تهلكني يف دول املجل��س
ً
انخفاض��ا طفي ًف��ا يف ش��هر
ش��هدت
يناي��ر 2019م مقارن��ة م��ع الش��هر

الس��ابق بنس��بة  ،%0.1-وع��ن أهم
ً
انخفاضا
املجموع��ات التي ش��هدت
هي كالتايل :مجموعة النقل بنس��بة
 ،%2.3ومجموع��ة املالبس واألحذيةبنس��بة  .%0.4-ويف املقابل ،ارتفعت
أس��عار مجموعة التبغ بنسبة ،%1.9
ومجموعة األثاث والتجهيزات املنزلية
بنس��بة  ،%1.2ومجموع��ة الثقاف��ة
والرتفي��ه بنس��بة  ،%0.9ومجموع��ة
املطاعم والفنادق بنس��بة  ،%0.5وكل
م��ن مجموعة األغذي��ة واملرشوبات
ومجموع��ة االتص��االت ومجموع��ة
الس��لع والخدمات املتنوعة بنس��بة
 %0.3لكل منه��م ،ومجموعة التعليم
بنس��بة  ،%0.1بينام اس��تقرت أسعار
مجموع��ة الصح��ة عند مس��توياتها
السابقة.

«عمان داتا بارك» :جهود متواصلة لتأهيل الكوادر الوطنية على األنظمة السحابية استرجاع  10آالف ريال
ومدى اس��تيعابها لهذه
الرؤية  -مريم البادية
الخدمات،متقدمة،قال لمستهلك بالتسوية الودية
الوهيبيَّ :
إن البنى األساس��ية

للتحس��ن ،وس��يرتكز التنافس بعد ذلك
ع�لى تقديم خدمة إبداعي��ة مع تأكيد
جودة الخدمة؛ فالعمي��ل حاليا يطلب
أك�ثر من تخفيض الس��عر؛ فه��و يريد
الجودة املقدمة قبل كل يشء ،خصوصا
يف قط��اع البن��وك وقطاع��ات أخ��رى
حساس��ة ،فهذه القطاعات ال ميكن أن
ت�ترك املج��ال إلدارة أنظمتها ما مل يكن
مؤهال من نواحي عدة.
وفيام يخص البنية األساسية يف السلطنة

مقارن��ة مبثيالته��ا يف كثري م��ن الدول،
ولدين��ا رشكات تق��دم ألياف��ا برصي��ة
كالرشكة العامنية لالتصاالت  -عامنتل،
وهو ما يس��اعد عىل تقدي��م خدمات
سحابية بشكل أفضل.
وح��ول خدماتها للمؤسس��ات الصغرية
واملتوس��طة ،أش��ار الوهيبي إىل وجود
باقات متنوع��ة للمؤسس��ات الصغرية
واملتوسطة ُتساعد الشباب ممن لديهم
أفكار إبداعية عىل االستفادة من فرصة
احتضانه��ا من جان��ب الرشكة العامنية
بدون مقابل ،فكثري من الرشكات الناشئة
التي تق��دم خدماتها مثل “رشكة ثواين”
لتقدي��م الخدم��ات املالي��ة ...وغريها
من ال�شركات ظه��رت يف ِّ
ظ��ل جهود
دعم املؤسس��ات الصغرية واملتوس��طة،
واحتضنتها الرشك��ة بدون مقابل ،حتى
استطاعت تطوير أعاملها؛ لذلك نحرص
عىل تنمية هذه املؤسسات ،ولنا رشاكة
مع “ريادة” يف هذا الشأن.

مسقط  -الرؤية
ْ
عق��دت إدارة حامية املس��تهلك مبحافظة
ش�مال الرشقية اتفا ًقا للتس��وية بني إحدى
ال��وكاالت باملحافظ��ة ومس��تهلك .وتعود
وقائع التسوية إىل تل ّقي اإلدارة شكوى من
أحد املس��تهلكني ُتفيد بقيامه برشاء مركبة
من إح��دى وكاالت الس��يارات باملحافظة،
وعن��د اس��تخدامه له��ا ْ
ظهرت به��ا بعض
العيوب الواضحة التي ال تتناسب مع حالة
املركب��ة الجدي��دة ،ومبراجعت��ه للوكالة تم
إصالح املش��كلة أكرث من م��رة ،ولكن فور
اس��تالمه للمركبة يعود العط��ل يف الظهور
مرة أخرى؛ األمر الذي دفعه لتقديم شكواه
لإلدارة.
ْ
واس��تكملت اإلدارة اإلج��راءات املطلوبة،
واستعانت برأي خبري فني أكد وجود العيب
وت��م التواصل مع امل��ز ِّود لجمع
باملركب��ةَّ ،
وقائع االس��تدالل ،ومبواجهته بالشكوى تم

عقد تس��وية بإرجاع املبال��غ املدفوعة من
قبل املس��تهلك والتي تقدر بـ 10235رياال
عامنيا ،واسرتجاع املركبة املعيبة؛ األمر الذي
قبل به املس��تهلك ملا فيه م��ن رفع للرضر
الذي لحق به.
ُيش��ار إىل أن الض�مان القان��وين وفق نص
امل��ادة ( )16من قانون حامية املس��تهلك
الصادر باملرسوم السلطاين رقم ( 2014/66
) يؤ ّكد ّأن «للمس��تهلك خالل ( )15خمسة
عرش يوم��اً من تاريخ تس�� ّلمه أيّ س��لعة
باستثناء السلع االس��تهالكية القابلة للتلف
الرسي��ع الح��ق يف اس��تبدالها أو إعادته��ا
واسرتداد قيمتها دون أي تكلفة اضافية إذا
ش��اب الس��لعة عيب أو كانت غري مطابقة
للمواصفات القياس��ية أو الغرض ،الذي تم
التعاقد من أجله رشيط��ة تقديم ما يثبت
رشاءه��ا من نفس املز ّود ،وعىل أن ال يكون
العيب ناتجاً عن س��وء استعامل املستهلك
للسلعة».
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ما مصير المدينة الحديثة
المتعددة األغراض؟

اقتصاديات المستقبل
ُيواصــل الربنامــج الوطني لتعزيــز التنويع
االقتصــادي تحقيــق التقدم املنشــود فيام
يتعلــق بطرح املبــادرات الرامية إىل االرتقاء
بالقطاعــات الواعــدة املســتهدفة يف هــذا
الربنامج ،مبا يضمن زيــادة النمو االقتصادي
وتعزيز إســهامات هذه القطاعات يف الناتج
املحيل اإلجاميل للسلطنة.
ومتثــل الزيارة التي قام بها صاحب الســمو

ستُســهم يف تحقيق التوجهات اإلســراتيجية
التي وضعها الخــراء واملختصون خالل فرتة
املختربات ،لضامن النهــوض بالقطاع؛ حيث
اســتطاعوا خــال مراحل النقــاش ا ُملختلفة
وجلســات العصــف الذهنــي أن يضعــوا
أيديهم عىل اإلمكانيــات والقدرات والفرص
االســتثامرية املتاحة والتحديات التي تواجه
القطــاع وطرح الحلــول واملقرتحات الكفيلة

السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير الرتاث
والثقافة ملخترب تقنية املعلومات واالتصاالت
والثورة الصناعية الرابعة ،بهدف االطالع عىل
مستجدات املخترب ،تاكيداً عىل تكاتف جهود
مختلف مؤسســات الدولة وكبار املسؤولني
من أجل أن تحقق هذه املبادرات واملشاريع
الواعــدة ما يصبــو إليه الجميــع من تقدم
ورخاء .وال شك َّأن هذه املبادرات واملشاريع

بتجاوز تلــك التحديــات وتحقيــق النتائج
املرجوة من إقامة املخترب.
َّإن توظيــف التقنيــات الحديثــة يف التنمية
االقتصادية يحســن من مكانة الســلطنة يف
مســرة التطور الحضاري و ُيواكب مخرجات
الثــورة الصناعيــة الرابعة،
ويدعم جهود تحقيق النامء
واالستقرار.

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

ماذا يمكن أن نهدي للوطن؟
Hm.alsaidi2@gmail.com
حميد بن مسلم السعيدي

العالقة بــن املواطن والدولة التي تتقد
يرتسخ لدى الذات
باإلميان العميق الذي ّ
الواعية ،هي الدافع نحو التغيري واإلنجاز
يف حيــاة املواطــن ،بحيــث يكون عىل
مســتوى عال من الوعــي تجاه الوطن،
وميلــك الروح الوطنية التي تتجســد يف
أفعاله بعيداً عن املصالح الفردية.
تلــك العالقة التــي نادى بهــا العديد
من املنظرين يف مجــال املواطنة والتي
ركــزت عــى العالقة القامئــة عىل أهم
أبعــاد املواطنــة الحقــوق والواجبات
واملشــاركة والهُوية الوطنيــة واالنتامء
الوطني ،وبالرغم أن هــذا التأطري جاء
من منتصف القرن املايض عن املواطنة،
إال ّأن الواقــع الــذي نتعايشــه يف تلك
العالقــة كان يركــز عىل أهــم جوانبها
وهــي الواجبــات واالنتــاء الوطني،
والتي ينبغي أن تكون يف إطار املصلحة
الوطنية بعيدًا عــن الذاتية أو املصالح
الشــخصية ،مبــا ينعكــس إيجابيا عىل
الــدور الوطني الذي ينبغــي أن يقوم
بــه املواطن يف خدمــة الوطن .لكن يف
ظــل التغريات التــي مير بهــا الفرد يف
حياته متأثراً بالعديد من التغريات التي
يشــهدها العامل ،مل يعد فكره محصورا
عــى تلــك األرض التي يعيــش عليها
وإمنا أصبــح مواطناً عامليــا يتعايش يف
عــامل مير مبراحــل من التغيــر ويتميز
بتعددية ثقافية متنوعة ،وأصول برشية
من أجنــاس مختلفة ،تلك كان لها األثر
عىل حيــاة الفرد ومــدى مقدرته عىل
التوافق بني االنتــاء الوطني والتواجد
ضمــن إطــار العــامل ،ولكــن كل هذه
املنظومــة الفكريــة للمواطنــة ومدى
تشــكلها لدى الفــرد ،ال ميكن أن تؤطر

كواقع ميــارس يف حياته إال عندما يصل من األمل والكفاح من أجل البقاء يف تلك
إىل مرحلة اإلميــان الوطني والذي ُيعد الفرتة املؤملة من تأريخهم.
الرابط األســايس الذي يربــط بني الفرد لكن لدى خالــد الفزيع القصة مختلفة
واملكان الذي ينتمي إليها ،حينها تصبح متامــا ،فبعــد أن كان ابنــه ضمن قامئة
الواجبات جــزء من حيــاة الفرد يقوم الشــهداء أراد أن يبقى ذلك االســم يف
بهــا دون التفكــر يف العائــد من ذلك زوايا الذكريــات ،وأراد ألطفال الكويت
ســواء كان عىل شــكل حقوق أساسية أن يعرفــوا جيدا ذلــك التاريخ ،وتاريخ
ينبغي أن توفرهــا الدولة للمواطن ،أو الكويــت القديــم وتفاصيــل الحيــاة
عىل شــكل عوائــد مادية نظــر القيام الكويتية ،فيقــول :كانت مرحلة التغيري
بتلك الواجبــات ،إذن املواطن يصل إىل لــدى عندما ســألتني أحــدى الفتيات
مرحلــة يصبح العمل الوطني جزءا من الصغار عن هذا العلــم يتبع أي دولة؟
حياته يقوم به كســلوك يومي ال يتأثر فــاألداة مل تكــن باألســاس علــم وإمنا
باملتغــرات املادية التــي أصبحت جزء “املشــبه” التي تستخدم لتحريك الهواء
من الحياة يف العــر الحديث ،خاصة يف فصل الصف ،وهي تستخدم لدى كافة
أنهــا لهــا دور كبري يف تغيــر اتجاهات مجتمعات الخليج .ومــن هذا املوقف
الفرد تجاه الوطن وتجاه الواجبات التي كان األثر يف اتخاذ قرار بإنشــاء مرشوع
وطني يتطــرق إىل الحيــاة االجتامعية
ينبغي أن يقوم بها.
األمر الذي غــر نظريت تجــاه املواطنة للكويــت ،وكيف كانت الحيــاة قدميا،
بصــورة أكــر وضوحــا يف تبيــان تلك وما أهــم األدوات التي اســتخدمت يف
العالقــة بني الفــرد واألرض التي ينتمي تلك الفرتات القدميــة؟ حتى أمتكن من
إليها هو لقــايئ باملواطن الكويتي خالد بناء معريف ألبنائنا فقررت إقامة متحف
الفزيع مبنطقة الساملية بالكويت حيث خاص مستغ ًال جزءا من مساحتي منزيل؛
جسد ذلك اللقاء مرحلة مهمة يف حياة هنا كانت البداية ،ولكن ماذا يعني ذلك
املواطن وتلك العالقة بينه وبني األرض ،املتحف؟
تلك األرض التــي وهبتنا الحياة ووهبنا اإلنجــاز بدأ بنقطة البدايــة وبلقاء مع
لهــا أرواحنــا ،حيث تتجــى كل معاين أطفــال املســتقبل ،ولكــن العمل أخذ
اإلميان الروحــاين العميق بحب الوطن ،حيزا من الوقت والجهد واملال يف سبيل
وهنا تتجســد كل معــاين املواطنة لدى جمع األدلــة واملــواد التاريخيــة التي
الفــرد عندما يهب روحــه وروح أبنائه ترتبط بالتاريــخ وبالجوانب االجتامعية
فداء للوطن ،فكانت الكويت يف مرحلة والثقافية والسياســية والتعليمية والتي
الرصاع والغزو العراقي يف التســعينيات متس الحيــاة الكويتية بصــورة خاصة،
مــن القرن املايض ،مام دفــع الكويتيني فجسدها يف زاوية رسم فيها مسار ذلك
للدفاع عن وطنهم ،فكانت الشهادة مثن التاريخ متتبــع خطواته حتى وصل إىل
غايل مــن أجلها ،ولكــن الذكرى املؤملة تصميــم الحيــاة األرسية والتــي كانت
بقت يف نفــوس الكويتيني تحيك قصصاً الجزء األهم يف الحيــاة الخاصة ،وكيف

يســتخدم اإلنســان األدوات يف ســبيل
توفري متطلبات حياته.
رغم بساطة الفكرة ولكن املرشوع أخذ
أبعــاداً تاريخيــا واجتامعية وسياســية
جسد الفزيع يف متحفه الحياة الكويتية
وبــث مــن خــال مرحلة مهمــة من
تاريخهم ،وأصبح خالد كل يوم يســتقل
أطفــال الكويــت ويبــدأ معهــم رحلة
التاريــخ يحيك لهم كل مراحله ،ويصف
لهم كيفية استخدام األدوات قدميا ،حتى
يصل إىل قصة العــزو العراقي للكويت
ويتوقــف عنــد أحد الزوايــا التي تضم
قامئة الشهداء ،حينها نتساءل ماذا ميكن
أن نهدي للوطن أغىل من أرواحنا؟
العمل الوطني ال ميكن أن يكون خالصاً
إذا فكــر املواطــن بعالقــة بــن العائد
والواجــب الــذي ينبغي أن يقــوم به،
بــل ينبغي أن يكون قامئــا عىل العطاء
دون حــدود ،العطــاء دون التفكــر يف
العائد والحقــوق ،العطاء ألجل تحقيق
الرسالة الوطنية التي ينبغي من خاللها
تحقيق التقدم والنــاء للوطن ،العطاء
الذي يتميز باإلخــاص واألمانة ،العطاء
الذي يقوم عــى الرقابــة الذاتية تجاه
األفعال التي قد نخطئ فيها ،أو يخطئ
املســؤولون يف القيام بهــا ،حينها علينا
أن نقول ال ألنفســنا أوالً ،ونقول ال لكل
مســؤول يحاول أن يســتغل منصبه يف
تحقيق املصالــح الشــخصية ومخالفة
األنظمة والقوانــن ،نقول ال بل ونرفض
كل مــا يقــدم لنا من عوائــد مادية إذا
كانــت مــن أجــل مخالفتنــا لألنظمة
والقوانني ،فنحن بحاجة إىل نقدم هدية
للوطن هــي إخالصنا وأمانتا للعمل من
أجله.

التخمة النيوزيالندية
غسان الشهابي

يف تعقيــب ذيك إلحــدى الزميــات عىل
جميع الخطوات الرســمية واألهلية التي
حدثت يف نيوزاليندا قالت“ :أنا جزعت”
من اإلنسانية يف نيوزيالندا .شعورك بعدم
القــدرة عىل تنــاول املزيد مــن الحلوى
بعد إفــراط تناولهــا” .املواســاة العالية
التي أحيطــت بها الجالية اإلســامية يف
نيوزيالنــدا ،وهــي جالية بالــكاد يصل
تعدادها إىل  50ألف نســمة ،وال تشكل
ســوى  %1من سكان البالد القص ّية ،تعيد
إىل الواجهــة الكثــر من القصــص التي
نحــاول اإلشــاحة عنها ،أو عــدم إيالئها
االهتــام املالئم ..إ ّنهــا مجموعة دروس
من املهــم مراجعتها إن شــئنا املرور إىل
األدوار التالية من االستحقاقات اإلنسانية.
فقــد أىت االســتنكار الشــعبي ،والغضب
مام حدث ،متســاوقاً متاماً مع االستنكار

كلما ضعفت
الروابط قل
التعاطف حتى
يتالشى إن كان ال
يربطنا بهم رابط
الرســمي النيوزيالنــدي ،الــذي اتخــذ
خطــوات ملحاولة عدم تكــرار ما حدث،
سواء مع املســلمني أو غريهم ،يف الوقت

عب فيه قطاع واســع من املواطنني اتخذ القرارات الخاطئة .فمن دون وضع
الذي ّ
ً
عن تعاطفهم مع أرس الضحايا بأشــكال اإلصبع عىل الجرح متاما ،ال ميكن التقدم
متنوعة ،ووقوفهم مع األقلية املســلمة ،خطــوة تجاه عدم تكــرار ما حدث ،وإن
كان من االستحالة منعه متاماً.
ومساندتهم اإلنسانية لآلخرين.
هذه بعض مــن املالمح التي نحتاجها يف وعــى الضفة املقابلــةّ ،
فــإن التعاطف
أنظمتنــا العربيــة ومجتمعاتنا كذلك .إذ الشعبي ،أو الشعور اإلنساين العام ،وأرجو
غالباً ما يجــري الت ُّربؤ من أي حدث يقع متاماً أن أكــون مخطئاً فيه ،يبــدو بليداً
لدينــا ،ومحاولة نفيه عنّا بــدءاً حتى ال إىل ح ٍّد كبري يف أوســاطنا ،فــا نتعاطف
تتحمل األجهزة الرســمية أية مسؤولية ،إال مــع أبنــاء جلدتنا ،أو من يشــكلون
ال يف األمــن ،وال يف النظام التعليمي ،وال قاس ًام مشرتكاً مع هوياتنا ،وكلام ضعفت
يف اإلعالم...الــخ ،وهذا مــا ينطبق أيضاً الروابــط قل التعاطف حتــى يتالىش إن
عــى الكوارث التي تقــع نتيجة التقصري كان ال يربطنا بهم رابط.
أو اإلهــال ،وهي أكرث من أن ُتعدّ .حتى هذان الوجهان يحتاجــان إىل الكثري من
تــم ضبط
عندما يفشــل منتخب ما يف الوصول إىل العمــل عــى تنميتهــا ،فإن ّ
أهدافــه يجــري التضحيــة أوالً بالطاقم الجانــب الرســمي بالئحة اإلجــراءات،
الفنــي للفريــق ،بينام يبقــى عىل رأس فكيــف ميكننــا ترقية شــعور التعاطف
االتحاد املعني مجلس اإلدارة نفسه الذي اإلنساين لدى مجتمعاتنا؟!

املدير العام  -رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ

يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا
للصحافة والنرش

التحرير

هاتف-24652400 :فاكس 24652444 :

االقتصاد

محول205 ,204 , 202 :
businessdesk@alroya.info

املحليات

محول208 , 207 :
localdesk@alroya.info

dr.bahajjaj@yahoo.com

د .عبدالله باحجاج

هي مدينة تجارية ســياحية ســكنية
متعددة األغراض ،أهم مرافقها إقامة
ســوق للخضــار والفواكــه ومطاعم
ومقا ٍه ومخازن عددهــا ( )14مخزنا
ومحــات للتجزئة ،ومنطقة ســكنية
مكونــة من ( )19مبنى من خمســة
أدوار عــى أمنــاط إســامية وعربية
ومرصية وآســيوية ويونانية والتينية
ورومانية وهندية وفرنســية .موقعها
املقــرح يف مدينــة الســعادة بوالية
صاللة.
ســتبلغ تكلفــة هذا املــروع قرابة
( )100مليون ريال ،ومدة االســتثامر
( )50ســنة ،وســتوفر ( )1200فرصة
عمل مبــارشة و( )1500غري مبارشة،
كــا ســتدخل لخزينة بلديــة ظفار
أكــر مــن ( )400ألف ريــال عامين
ســنويا كإيجــار األرض ،غري رضائب
البلدية األخرى عىل املرشوع نفســه
أو املســتنفعني منه ،مع إمكانية رفع
تلكــم العوائــد كل خمــس أو عرش
سنوات ،وبذلك ستكون للبلدية موارد
مالية ثابتة من مثل هذه املشــاريع،
كام ســيحل هــذا املرشوع مشــاكل
ســوق الخضار القديم الــذي مل يعد
يقدم خدماته مراعــاة لكل الظروف
واالشرتاطات الصحية.
وهذه املدينة الجديدة ســتمثل نقلة
بثنائيتها املزدوجة “النوعية والكمية”
يف محافظــة ظفــار وقــد تناولناه يف
مقال ســابق يف جريدة الرؤية تحت
عنــوان “مــروع اقتصــادي ضخم
يواجــه رصاع املصالــح” .ولفوائــده
املتعددة ،ينبغــي أال يعرقل أبدا ،بل
تفتح لــه كل األبواب ،ألنــه يتقاطع
ويتناغم مــع التحــوالت االقتصادية
الكــرى لرؤيــة  2040التي تركز عىل
االســتثامرات املولدة للامل واملنتجة
لفرص عمل ،كام ّ
أن كل محافظة من
محافظات البالد ،خاصة تلك التي لها
جاذبية سياحية عالية كظفار ،تحتاج
ملثل هذه املرشوعات لتعزيز واجهتها
السياحية وتطوير خدماتها لساكنتها
الدامئة واملؤقتة.
آخــر متابعتنا لهذا امللــف ،تفيد ّ
أن
هذا املرشوع الهام ،قد أرجعته وزارة
املاليــة عىل مــا يبــدو إىل األطراف
الثالثــة املوافقة والرافضــة له ،واآلن
هو مجمد عندها ،وهي مكتب وزير
الدولــة ومحافظ ظفار ورشطة عامن
الســلطانية وبلديــة ظفــار رغم ّ
أن
املرشوع قد أريس عىل مستثمر عامين
وخليجي مشرتك باالتفاق مع البلدية،
واستكمل كل الرشوط القانونية ،ومل
يتبق سوى موافقة وزارة املالية ،حتى
تدخل يف اللحظــة األخرية طرف من
ثم
تلكــم األطراف معارضا لــه ،ومن ّ
ّ
متكن من تجميد املرشوع ،ما يكشف
لنا يف املقابل ،قضايا استثامرية أخرى
يتم عرقلتها بنفــس اآلليات ،فكيف
نتطلــع لتنويع مصادر دخلنا؟ وكيف
نريد تطور املجتمع وتحسني مستوى
معيشته يف عرص الجبايات؟
ال نعلــم تحفظات هــذا الطرف عىل
املــروع ،كل مــا نعلمــه يقينــا ّ
أن
األرض التي ســيقام عليهــا املرشوع
تابعــة لبلديــة ظفار ،وقــد طرحتها
لالســتثامر منــذ عــام  2009أو قبل
ذلك ،فلامذا يــأيت االعرتاض اآلن ويف
اللحظة األخــرة؟ مبعنــى ،لو كانت
التحفظــات جوهرية ،فــكان ينبغي
من عدة عقود أن تتحفظ عىل األرض
وليس عىل استثامرها.
ما هكذا تتطــور األوطان ،وما هكذا
يتــم التعامــل مــع طبيعــة املرحلة
الراهنــة ،البــاد واملجتمــع يف أمس
الحاجة ملثل هذه املشاريع الحيوية،
بل ّ
إن نجاح رؤيتنا املستقبلية مرتبط
مبثل هذه االســتثامرات ،وما يحدث
داخل البيئة االستثامرية ،ليشء فوق
العقل ،وهذه ليســت الواقعة األوىل،
بل هناك الكثري منها ،سنتناول بعضها

الرياضة
محول215 , 214 :
sportdesk@alroya.info
االعالنات

هاتف-24652401 :فاكس 24652444 :

ads@alroya.info

ما نخشاه أن يكون
مصير المستثمرين
الجدد ،المصير نفسه
للمستثمر الكويتي
كثيرا
الذي انتظر ً
وطويال عام 2008
يف مقــال وفقا لتجارب مســتثمرين،
أل ّنه بهذا التعطيــل تتوقف التنمية،
ثــم تتجمد التطــورات ،ويظل
ومن ّ
املجتمع مشــددًا للــايض عوضا عن
أن ندفــع به للمســتقبل ،وهنا كربى
اإلشــكاليات التــي يصنعها من يقف
ضد مثل هذه املشاريع تحت جنوح
املصلحة الض ّيقة.
كل مــا نخشــاه أن يكــون مصــر
املســتثمرين الجــدد ،املصري نفســه
للمستثمر الكويتي الذي انتظر كث ًريا
وطويال عــام  ،2008حتى فقد األمل
يف االنتظار ،وانســحب منه ،وخرست
محافظة ظفار ،الوقت املنتج للسيولة
املاليــة لخزينــة الدولــة والفــرص
الوظيفيــة للباحثني عن عمل ،ومعها
فقد ظفــار تطوير خدماتها كســوق
الخضــار واألســاك الذيــن يعودان
ألكرث من أربعني ســنة ،فهل سيتكرر
مع املستثمر الجديد السيناريو نفسه
مع املستثمر القديم؟
ينبغي أن يحســم هذا امللف رسيعا،
وحســمه لن يكون عــر البحث عن
موقــع بديــل للموقع املتفــق عليه
بني املســتثمر والبلديــة ،والذي من
خاللــه تم توقيع العقــد ،إال إذا قبل
هذا املســتثمر ،فقــد ال يقبل املوقع
البديلّ ..
ألن للمواقع أهمية اقتصادية
دون غريها ،وإمنا نرى الحســم يكون
يف البحث يف كيفيــة حل املالحظات
التي بنيــت عليها الجهــة املتحفظة
عىل هذا املــروع ،وتوضيح أهمية
هذا املرشوع عىل بالدنا بصورة عامة،
لذلك يســتوجب من أجله التنازالت
خاصــة إذا ما علمنا ّ
بــأن وراء إرادة
املســتثمر الخليجي العامين مشــاعر
وعواطــف ذاتية ،هي محــل تقدير
كبري ،هنا لن نقيص الربح ،لكنه ليس
ربحا دفاعــا لذاته ،وإمنــا غالبا عليه
العواطف.
لــو فشــلت األطــراف األربعــة يف
االتفــاق ،أو اســتمرت يف تجميــده
كام تفعل اآلن ،وانســحب املستثمر
منه ،سترتســخ لدينا قناعــة بأن عينا
حاسدة أو ساحرة قد اطلقت سهامها
عىل مشاريعنا ،وأصبحت تعرقل كل
مرشوع جديد ميكن أن يخدم التنمية
االقتصاديــة ويكون لها انعكاســات
إيجابية عــى املجتمع ،مام ســيبدو
لنــا املشــهد كااليت :ارتفــاع الوعــي
االجتامعي بحقوقه االقتصادية مقابل
تخلف البيئــة املنتجة لهذه الحقوق
بســبب الخالفــات عــى املشــاريع
االقتصاديــة ،تــارة تــأيت مــن بعض
الفاعلني االجتامعيني وتارة أخرى من
فاعلني حكوميني ،فكيف سيواجه هذا
الوعي جمود تطوره االقتصادي؟!
لذلــك ليس مــن املصلحــة الوطنية
أن تتجمــد مثــل هــذه التنميــة
االقتصاديــة التــي لهــا انعكاســات
اجتامعية إيجابيــة كبرية؟ فجمودها
يعني جمــود املجتمع ،ورهاناته عىل
املايض ســتكون عىل حساب حارضه
ومستقبله ،وهذه قضية كربى يف حد
ذاتهــا ،فإىل أي مــدى تالمس الوعي
السيايس الداخيل؟

االشرتاكات
هاتف -24652402 :فاكس 24652404 :
التوزيع
هاتف -24652403 :فاكس 24652404 :
الطباعة
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معرض للصناعات
الحرفية في نزوى
نزوى  -العامنية
نظمت دائــرة الصناعــات الحرفية
مبحافظــة الداخليــة أمــس معرضا
للصناعــات الحرفيــة وذلــك تحت
رعاية سعادة الشيخ راشد بن سعيد
الكلبــاين وايل نزوى ويســتمر ملدة
يومني.
وقال محســن بن عيل العويف مدير
دائرة الصناعــات الحرفية مبحافظة
الداخليــة إن املعرض يأيت مبناســبة
اليــوم الحريف العامين لعــام ،2019
وذلــك ضمــن مبــادرات الهيئــة
الراميــة إىل إيجاد منافذ تســويقية
للحرف العامنية التقليدية واملطورة
العامنيــة إىل
للتعريــف بالحــرف ُ

جانب اطــاع الزوار عىل ما وصلت
إليــه صناعات الحرفيــن العامنيني.
وأضــاف َّ
أن املعــرض يهــدف إىل
إكســاب الحرفيــن مهــارات أكــر
فاعليــة يف التواصــل مــع املجتمع
واكتســاب املعرفــة والرتويــج
ملنتجاتهــم والتعريــف بالجهــات
املمولة للمشــاريع الحرفية .اشتمل
املعــرض الــذي أقيم مبركــز نزوى
جراند مول وشاركت فيه  20مؤسسة
وحرفيــاً عــى أربعــة أركان؛ هــي
ركن املؤسســات املمولة للمشاريع
الحرفيــة وركن الحرفيني وركن رواد
ورائــدات األعــال الحرفيــة وركن
مراكــز التدريــب واإلنتــاج الحريف
مبحافظة الداخلية.

متابعات

«الزراعة» تنظم يوما حقليا حول محصول «الكينوا»

مسقط  -الرؤية
َّنظمــت املديريــة العامة للبحــوث الزراعية
والحيوانيــة أمس يو ًمــا حقل ًيا حــول زراعة
وإنتــاج أصناف الكينوا ،وذلــك بحضور عدد
من مديــري الدوائر واملراكــز البحثية وعدد
مــن املزارعني من واليــات بــركاء واملصنعة

والسويق والسيب وبورش .ويأيت تنظيم اليوم
الحقيل لتبــادل الخربات والزيــارات الحقلية
بــن املختصني والباحثــن واملزارعني ُمبختلف
محافظــات الســلطنة .وتعتــر الكينــوا من
محاصيــل الحبوب الواعدة التي تســاهم يف
تحقيق األمــن الغذايئ باإلضافــة إىل الجودة
الغذائية والتنوع الجيني ،وكذلك القدرة عىل

التكيــف مع املنــاخ الجاف وظــروف الرتبة
املختلفة ،إضافة إىل انخفاض تكلفة اإلنتاج.
وتضمن برنامج اليــوم الحقيل إلقاء محارضة
علمية قدمها الدكتور سيف بن عيل الخمييس
رئيس قســم بحوث املحاصيل الحقلية؛ حيث
تطــرق فيها إىل العمليات الزراعية األساســية
من تســميد وري و ُمعالجــة ،إضافة إىل أهم

األصنــاف التي ثبت تفوقهــا من حيث النمو
واإلنتاجية والفوائد والقيمة الغذائية ملحصول
الكينــوا .وتضمنــت الفعاليــات تنفيذ جولة
ميدانية لحقل زراعة أصناف الكينوا املختلفة
مبزرعــة املديريــة العامة للبحــوث الزراعية
والحيوانيــة ،واختتمت الجولة باستفســارات
املزارعني والفنيني حول الكينوا.

متابعات
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بهدف تعزيز القيمة المحلية المضافة وتدريب وتأهيل الكوادر العمانية

«الشراكة من أجل التنمية» توقع اتفاقية تعاون مع «الكابالت العمانية»
مسقط  -الرؤية
وقع��ت الهيئة العامنية للرشاكة من
أجل التنمية ورشكة صناعة الكابالت
العامني��ة اتفاقي��ة تع��اون لتعزيز
وتفعيل االسرتاتيجية الوطنية للقيمة
املحلي��ة املضافة ،والت��ي تهدف إىل
تعزي��ز الربامج التدريبية للش��باب
العامين ورف��ع كفاءة األيدي العاملة
الوطنية.
وي��أيت هذا التع��اون ترجمة لجهود
الهيئة والرشك��ة لتعزيز التعاون بني
القطاعني الحكومي والخاص لتعزيز
مكان��ة القيم��ة املحلي��ة املضاف��ة
واالس��تفادة من امل��وارد االقتصادية
املتاح��ة يف مختل��ف القطاع��ات
وتنمي��ة وتعزي��ز مهارات الش��باب

وتهدف الربامج التدريبية املنفذة إىل
تأهيل الش��باب العامين وإكس��ابهم
الخربة يف مجال الصناعات التحويلية
عىل الصعي��د العامل��ي واملحيل من
خ�لال تنفي��ذ دورات تدريبية فنية
مكثف��ة يف أفض��ل املصان��ع الرائدة
عاملياً.
وق��ال الدكت��ور ظاف��ر ب��ن عوض
الش��نفري الرئيس التنفيذي للهيئة:
ّ
“إن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية
هدف��ا اس�تراتيجيا ح��ارضاً يف كافة
مش��اريعنا ،وس��عداء بهذه الرشاكة
مع رشكة الكاب�لات العامنية لتنفيذ
برنامجني تدريبيني يهدفان إىل تطوير
كفاءة الشباب العامين ومنحه كل ما
يحتاج من خربات معرفية ووظيفية
مبا يتالءم مع حاجات س��وق العمل

الع�ماين ومتكينه��م لتب��وء مناصب
ُ
قيادية مستقب ًال.
ومبوج��ب االتفاقية املوقعة س��يتم
تنفي��ذ برنامج�ين تدريبي�ين ع�لى
م��دار الخم��س س��نوات القادم��ة
األول برنام��ج تدري��ب الخريج�ين
بالتع��اون مع مجموعة بريس��ميان
( )Prysmianالعاملي��ة والرائدة يف
مج��ال تصني��ع الكاب�لات والطاقة
الكهربائية ،ويهدف هذا الربنامج إىل
تدريب عدد  15شا ًبا عامنيا ومنحهم
الخ�برات العاملي��ة .أ ّم��ا الربنام��ج
الث��اين يتمث��ل يف الربنام��ج الوطني
لتنمي��ة مهارات الش��باب ويش��مل
برامج تدريبي��ة يتم إقامة جزء منها
بالسلطنة وجزء آخر خارج السلطنة،
وس��يتم استهداف  50ش��ابا عامنيا.

يف القط��اع الخاص” ،مش�يراً إىل ّ
أن
الربنام��ج الوطن��ي لتنمي��ة مهارات
الش��باب قد بدأ حيز التنفيذ والذي
ت��م اإلعالن عن��ه مؤخراً واس��تقبال
طلبات التسجيل.
وقال عيل الهبج الرئي��س التنفيذي
للرشكة“ :نرحب به��ذا التعاون بني
الرشك��ة والهيئ��ة وال��ذي ي��أيت من
منطلق التكامل املؤسيس بني القطاع
الحكومي والخ��اص لدعم األهداف
االس�تراتيجية الوطني��ة ،وس��عداء
بتنفيذ ه��ذه الربامج التدريبية التي
ت��أيت كجزء من الت��زام رشكة صناعة
الكاب�لات العامني��ة ش.م.ع.ع نحو
تعزيز مفهوم املسؤولية االجتامعية
واالس��تدامة لل�شركات ع�بر تنمية
وتعزيز مهارات الشباب العُامين».

«عمان  »2020يسلط الضوء التدريب على مجال مفاهيم
«أوكسفورد لألعمال» :تقرير ُ
ومؤشرات التسويق الزراعي
على التشريعات االقتصادية في السلطنة
مسقط  -الرؤية
قال��ت مجموع��ة أوكس��فورد لألع�مال ّإن
«التقرير :عُامن  »2020سينرش تغطية شاملة
للقوانني الجدي��دة وتلك التي تت��م صياغتها
حالي��اً أو تل��ك الت��ي تنتظر املوافق��ة عليها،
والت��ي تهدف جميعه��ا إىل تعزيز مس��اعي
البالد لجذب مستثمرين جدد وإعادة تحديد
املشهد االقتصادي.
وتشمل املوضوعات الرئيسية املعدة للتحليل
قان��ون التعدين الجديد الذي ط��ال انتظاره.
وس��يعمل تقرير مجموعة أكسفورد لألعامل
ع�لى تحديث معلومات رج��ال األعامل حول
كاف��ة التفاصيل املتعلق��ة بالترشيع الجديد،
وال��ذي يه��دف إىل تعزي��ز بيئة االس��تثامر
والتش��غيل للجهات العاملة يف قطاع التعدين
م��ع تحس�ين الش��فافية وفتح األب��واب أمام
مجموعة من الفرص غري املس��تغلة .وس��يتم
تسليط الضوء عىل مش��اريع البنية األساسية
التي تخطط عامن للميض فيها وذلك يف إطار
دعم التوسع يف قطاع التعدين.
ويف تحلي��ل منفص��ل ،س��وف يس��لط تقري��ر
مجموع��ة أكس��فورد لألع�مال الض��وء ع�لى
القطاع��ات األخ��رى غري النفطي��ة يف االقتصاد
الت��ي متل��ك مس��تقب ًال واع��داً يف النم��و مثل
قطاعات السياحة والصناعة والنقل والخدمات

اللوجس��تية .وتش��مل املواضي��ع األخرى آخر
التطورات يف قطاع النف��ط والغاز يف عامن مع
تقديم تحليل متعمق لخطط الس��لطنة لتعزيز
أنش��طة الشق العلوي والش��ق السفيل يف هذا
القطاع .من جان��ب آخر ،قامت رشكة املحاماة
الدولية  CMSبتوقيع مذكرة تفاهم أخرى مع
مجموعة أكس��فورد لألعامل لإلص��دار القادم
للتقرير :عُامن  2020الذي س��يلقي الضوء عىل
التنمية االقتصادية وفرص االس��تثامر يف البالد.
ومبوج��ب املذكرة ،ستس��اهم رشك��ة املحاماة
الدولي��ة  CMSيف فصيل القان��ون والرضائب.
وق��ال ب��ن إوين��ج الرشي��ك ورئي��س رشك��ة
املحام��اة الدولي��ة  CMSيف عُ�مان إنه يتطلع
إىل التعاون م��ع مجموعة أكس��فورد لألعامل

 28.7مليون ريال قيمة النشاط
العقاري في  4محافظات خالل فبراير
مسقط  -الرؤية
قالت وزارة اإلسكان ّإن قيمة النشاط العقاري
يف محافظات الربميي ومسندم وظفار وشامل
الباطنة خالل فرباير املايض بلغت أكرث من 28
ملي��ون و 781ألف ريال ع�ماين ،فيام بلغت
الرس��وم املحصلة أكرث من مليون و 831ألف
ريال عامين.
وق��ال املهندس حيدر بن عبدالهادي بن قمرب
اللوايت مدير عام اإلسكان مبحافظة مسندم ّإن
القيم��ة املتداولة للنش��اط العقاري مبحافظة
مس��ندم خالل ش��هر فرباير من العام الجاري
بلغ��ت  683ألفا و 519ري��اال عامنيا ،يف حني
بلغت الرس��وم املحصلة  32ألف��ا و 795رياال
عامني��ا بواق��ع  484ترصف��اً قانونياً ش��ملت
ترصف��ات البي��ع والهب��ة واإلرث ورهن وفك
الرهن واالنتفاع والقسمة.
وقال املهندس محمد بن مبارك الجابري مدير
عام اإلس��كان مبحافظة ظفار ّإن إجاميل قيمة
النش��اط العقاري املسجل خالل فرباير املايض
باملحافظ��ة بلغ��ت أكرث م��ن  8ماليني و890
ألف ريال عامين فيام بلغت الرس��وم املحصلة
خالل نفس الفرتة  421ألفا و 645رياال عامنيا
وذلك من خالل  1393ترصفاً شملت ترصفات
البي��ع والهبة واإلرث واملبادل��ة والرهن وفك
والتأش�يرات والره��ن والقس��مة إضاف��ة إىل
امللكيات.
وقال املهندس حس��ن بن سليامن بن محمد
الس��املي مدير عام اإلس��كان مبحافظة شامل
الباطن��ة ّإن إج�مايل الت��داوالت العقاري��ة
املسجلة خالل ش��هر فرباير من العام الجاري

باملحافظ��ة أك�ثر من  17ملي��ون ريال عامين
فيام بلغت الرسوم املحصلة خالل نفس الفرتة
مليون و 242ألفا و 497رياال عامنيا من خالل
 6702ت�صرف قانوين ش��ملت ترصفات البيع
والهبة واإلرث واملبادل��ة والرهن وفك الرهن
واالنتفاع والتأشريات باإلضافة إىل القسمة.
وأش��ار الساملي إىل ّأن ترصفات عقود البيع يف
محافظة شامل الباطنة س��جلت  1012عقداً
يف البيع كام تم تس��جيل  182عقدا يف الرهن
و 326عقداً يف الهب��ات و 282عقداً يف اإلرث
و 22عقداً يف املبادلة و 83عقد فك الرهن ويف
التأش�يرات  38عقداً باإلضافة إىل تسجيل 18
عق��داً يف االنتفاع .مش�يراً إىل أن إجاميل عدد
امللكيات الصادرة خ�لال فرباير املايض بلغت
 4490س��ند ملكية ش��ملت جمي��ع واليات
محافظة شامل الباطنة
واختتم مدير عام اإلس��كان مبحافظة شامل
الباطن��ة حديثه قائ ًال ّإن عدد قطع األرايض
املنجزة باملخططات التفصيلية خالل ش��هر
فرباير املايض بلغ��ت  51قطعة أرض لعدد
م��ن االس��تخدامات منها المت��داد مخطط
الحويل التجاري رقم  266وامتداد مخطط
ديل آل عبدالس�لام رقم  326بوالية صحم
وف��ر م��ن خالله�ما  13قطعة لع��دد من
وتم تخطيط مخطط العقيل
االستخدامات ّ
بوادي ش��افان رقم  002وجيب تخطيطي
الغيزي��ن رق��م  022بوالية الخاب��ورة وفر
م��ن خالله�ما  17قطع��ة أرض لعدد من
االستخدامات وامتداد مخطط العرجاء رقم
 162بوالية لوى وف��ر من خالله  21قطعة
لعدد من االستخدامات.

لتقدي��م رشوح��ات وافية للمس��تثمرين حول
قانون التعدين الجديد واإلصالحات الترشيعية
األخ��رى التي ت��م اإلعالن عنها يف ض��وء النمو
االقتصادي الذي تش��هده الس��لطنة .وأضاف:
«ينصب الرتكيز األس��ايس للس��لطنة حال ًيا عىل
قط��اع التعدين؛ حي��ث تم تحدي��ده كمحرك
محتمل للنمو االقتصادي يف إطار تبني السلطنة
اس�تراتيجية تنويع موارد الدخ��ل ،ونعتقد أن
قانون التعدين الجديد س��يلقى صدىً واس�� ًعا
وترحي ًب��ا كب�ي ًرا من جان��ب العامل�ين يف هذا
القط��اع وذلك ألن��ه يعالج العدي��د من أوجه
القص��ور التنظيمية وبالتحديد موضوع مركزية
إص��دار الرتاخي��ص» .وقال داري��و مدينا مدير
التحرير لرشكة األبحاث واالستش��ارات العاملية

يف الس��لطنة إنه س��عيد النض�مام الخرباء من
رشك��ة املحاماة الدولية  CMSيف إعداد التقرير
املقب��ل للمجموع��ة ،مضي ًف��ا أن توج��ه البالد
الح��ايل نحو التنويع االقتص��ادي زاد من حاجة
املس��تثمرين للمعلوم��ات الدقيقة والصحيحة
قب��ل عملية اتخ��اذ القرار .وأض��اف« :نحن يف
مجموعة أكس��فورد لألعامل نؤمن أن التعاون
مع الرشكاء الذين هم خ�براء يف مجال عملهم
يلعب دو ًرا أساس�� ًيا يف تحدي��د نجاح تقاريرنا.
وتلعب رشكة املحاماة الدولية  CMSدو ًرا بار ًزا
يف وضع االس�تراتيجيات القانوني��ة والرضيبية
لل�شركات يف مختلف القطاعات ملس��اعدتهم
يف القي��ام بأنش��طتهم .ومن خ�لال الجمع بني
الخربة االستش��ارية القانونية للرشكة وخربتنا يف
البح��وث االقتصادية ،فنحن ع�لى ثقة من أننا
س��نقدم أداة معلوماتية قيمة للمس��تثمرين».
وس��يكون التقرير :عُ�مان  2020مبثابة الدليل
الحيوي للعديد من األوجه التنموية للس��لطنة
مب��ا يف ذلك االقتصاد الكيل ،والبنية األساس��ية،
والصريف��ة ،والتط��ورات القطاعي��ة األخ��رى.
وس��يصدر بالتعاون مع غرفة تج��ارة وصناعة
ع�مان واملرك��ز الوطني لإلحص��اء واملعلومات
والرشكة العامنية العاملية للتطوير واالس��تثامر
وعدد م��ن املكاتب القانوني��ة ورشكة املحاماة
الدولي��ة . CMSوس��يتوفر يف نس��خ مطبوعة
إضافة إىل النسخ اإللكرتونية عىل اإلنرتنت.

مسقط  -الرؤية
انطلقت أمس فعاليات ال��دورة التدريبية يف
مجال مفاهيم ومؤرشات التس��ويق الزراعي
وطرق تحليل األسعار الزراعية ،والتي تنظمها
وزارة الزراعة والرثوة السمكية بقاعة املعرفة
بالرميس .وتختت��م فعاليات الدورة التدريبية
الي��وم اإلثن�ين ،ويش��ارك فيه��ا  20متدرب��ا
م��ن املختصني بدي��وان ال��وزارة واملديريات
الزراعي��ة باملحافظات املختلفة ،حيت تهدف
إىل تعري��ف املش��اركني مبفاهي��م ومؤرشات
التس��ويق الزراعي والتجارة الخارجية وطرق

قياس��ها ،باإلضاف��ة إىل طرق تحليل األس��عار
الزراعية .وت��م تدريب املش��اركني يف الدورة
التدريبي��ة ع�لى قي��اس مؤرشات التس��ويق
الزراعي ،وقياس م��ؤرشات التجارة الخارجية،
إضاف��ة إىل طرق تحلي��ل األس��عار الزراعية،
وكذلك طرق قياس أثر السياسات السعرية.
وتع ّرف املش��اركون عىل السياسات السعرية
والتس��ويقية وأثره��ا ع�لى بع��ض املتغريات
االقتصادي��ة .وتعت�بر السياس��ة الس��عرية
الزراعية أهم األجزاء الرئيس��ية يف السياس��ة
االقتصادية الزراعي��ة؛ حيث تلعب دو ًرا كب ًريا
يف مستوى أداء القطاع الزراعي.

فريق شبابي يعزز سياحة المغامرات على سفوح الجبال ..وتجارب مثيرة بانتظار المشاركين

الرؤية  -ربا الشنفرية
يس��عى فريق من الشباب العامين املغامر إىل
تعزيز س��ياحة املغامرات عرب رحالت ينظمها
دوري��ا ،يش��ارك فيها ه��واة تس��لق الجبال
وعشاق الطبيعة العامنية الساحرة ،يخوضون
خاللها تجارب مثرية وممتعة يف الوقت نفسه.
املغام��ر هيث��م الحس��ني عض��و فريق «غري
روتينك» يؤكد أ ّنه يش��ارك يف أنشطة الفريق
من أج��ل التخلص من رتاب��ة الحياة اليومية،
وأيضا يس��هم يف الرتويج السياحي للسلطنة،
يف ظل الس��عي الحثيث من أجل تعظيم دور
القطاع الس��ياحي يف النات��ج املحيل اإلجاميل
وتوفري فرص عمل للمواطنني.
يق��ول الحس��ني« :كان��ت بدايايت يف تس��لق
الجبال بعد انتهاء إعصار جونو يف سنة ٢٠٠٧
حيث إنني من سكان قنتب فكنت أتجول يف
جبال املنطق��ة وأتأمل جامل الطبيعة فكانت
البدايات مع التخييم يف معظم أنحاء الوسطى
من ثم ازداد ش��غفي لالكتشاف فتطور األمر
بالس��فر من دولة إىل دول��ة وخوض التجارب
املختلف��ة .يف ع��ام  ٢٠١٥عندما س��افرت إىل
س��ويرسا خض��ت هن��اك تجربة لن أنس��اها
يف تس��لق أح��د الجب��ال مبنطق��ة تس��مى
(ماتره��ورن)» .ويس��تدرك الحس��ني قائ�لا:
“إال أنن��ي مهام رأيت م��ن املناظر وزرت من
ال��دول مل ت��ر عيني أجمل م��ن مناظر بالدي
الحبيب��ة ع�مان ،قررنا يف ع��ام  ٢٠١٦تكوين
فريق يضم نخبة من الش��باب الهواة للتسلق
« ،”Oman Outdoor Adventureوكان��ت
أول س��نة أصعد بها لقمة جبل شمس والتي
تعترب من أعىل القم��م بالخليج بارتفاع يقدر
بـ 3009أمت��ار وبعض املناط��ق األخرى ،ويف
عام  2017التقيت برشك��ة “Change Your

 ”Routine Adventuresوقمن��ا مبغام��رات
عديدة وممي��زة من أبرزها مغامرة يف “وادي
تعب” كانت بداي��ة جميلة ونحن لله الحمد
نحرص عىل استخدام كل املعدات التي تضمن
سالمتنا هذا يساعدنا يف التغلب عىل املخاوف
فق��د كان املنظم محمود العامري يهتم بأدق
التفاصيل وال يس��مح إال باس��تخدام األدوات
ذات الش��هادات املوثوقة ،فكنت أساعده يف
هذه األمور وتط��ور يب الحال إىل أن أصبحت
أن��ا ومحم��ود العام��ري وخلف��ان العب��ديل
وعبدالعزيز العبديل وه�لال العربي رشكاء».
ويضيف ّأن من أكرث ما يحمس الشباب لهذه

من املخاطر املحيطة له��ذه الرياضة إال أنهم
فيام بعد اطأمنوا أكرث لوجود معدات السالمة
والتدريب والدعم الذي نتلقاه من الطاقم».
وحول أبرز األماكن الت��ي زارها يقول“ :زرت
وادي ح��اور ووادي الثعاب�ين ووادي تع��ب
وميب��ام وفتحات الس��بع وكه��ف الطاهري
ومس��ار س��اب بني خميس يف جبل ش��مس
والكثري من األماكن األخرى”.
ويضيف“ :نس��عى يف املس��تقبل القريب إىل
نزول كه��ف الجن وهو حلم يرتدد يف ذهني،
ويف املس��تقبل البعي��د صعود قم��م الجبال
العاملية ..أ ّما بالنسبة ملستقبل هذه الهواية يف
سلطنة عامن فأنا أؤمن بازدهارها يف املستقبل
ذل��ك ّ
ألن عامن تتوفر بها مختلف التضاريس
الجغرافية من س��هول وجبال وأودية وكهوف
وبح��ار لذلك يق��ع عىل عاتقن��ا تطوير هذه
الهوايات وتحفيز الشباب أكرث فأكرث».
هالل العربي عضو آخر يف فريق “غري روتينك”
يروي تجربته مع الفريق ويقول ّإن “التسلق
ش��غف ال ينتهي فعندما تحب أي عمل تقوم
به إذاً أنت تستمتع بكل التفاصيل ،قد كانت
يل ع��دة مغام��رات مع الفريق وم��ن أمتعها
الهواية هو التقاط الصور التذكارية والخوض وأحبه��ا لقلبي رحل��ة عمق ب�ير التي كانت
فاملغام��رة واالس��تمتاع بعيدا ع��ن منغصات مشوقة جداً ألنها تجمع كل ما يتمناه املغامر
الحياة والضوضاء وال ش��ك بأننا بدورنا نحاول كذلك كهف الطاهري لكونه مظلام فيجعلك
مراعاة الجميع بوضع أسعار يف متناول اليد .تفك��ر كيف تت�صرف يف مثل ه��ذه األوضاع
أ ّم��ا خلفان العب��ديل أحد أعض��اء فريق غري فالتحديات املوج��ودة يف مثل هذا النوع من
روتينك فيقول“ :بدأت بش��غف التسلق منذ املغامرات هي الل��ذة الحقيقية التي تدفعك
الصغ��ر وتطور األمر عندما ذهبت للدراس��ة لالستكشاف والتعلم والثقة بالنفس أكرث».
يف األردن فكنت استكشف عدة أماكن هناك ويأمل العربي أن يطور قدراته عىل التس��لق،
مثل جرش واربد والبرتاء والبحر امليت والحقاً وأن يك��ون مدربا محرتفا ويبث حب املغامرة
تط��ور األمر بع��د التحاقي بالفري��ق والقيام يف نف��وس الكث�ير من الش��باب ،ك�ما يطمح
بعدة مغامرات مع��اً» .ويضيف“ :كانت ردة للحصول عىل رخصة مدرب معتمد يف النزول
فعل أهيل صعبة يف البدايات خوفا منهم ع ّيل والصعود بالحبال.
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متابعات

اإلثنني  18من رجب 14٤٠هـ املوافق  25مارس 2019م  -العدد رقم ٢٥85

 13مشروعا مقترحا باستثمارات  60مليون ريال توفر  1200وظيفة

هيثم بن طارق يتفقد سير العمل في «مختبر الثورة الصناعية

الرابعة» ..ويتعرف على مقترحات تجاوز التحديات
مسقط  -العامنية
الس��مو الس�� ِّيد هيثم بن طارق
َّاطلع
ُ
صاحب ُّ
آل س��عيد وزير الرتاث والثقاف��ة ،أمس ،عىل
ُمخرجات مخترب تقنية املعلومات واالتصاالت
والثورة الصناعية الرابع��ة الذي نظمته وزارة
النق��ل واالتص��االت وهيئة تقني��ة املعلومات
بالتعاون والتنس��يق مع وحدة دعم التنفيذواملتابعة -مبعهد النفط والغاز ،ومشاركة عدد
من املؤسس��ات الحكومي��ة والخاصة وممثيل
املجتم��ع امل��دين؛ س��ع ًيا للخروج مبب��ادرات
ومش��اريع تس��هم يف تحقي��ق التوجه��ات
اإلس�تراتيجية الت��ي وضعت للقط��اع يف إطار
خطة السلطنة لتعزيز التنويع االقتصادي.
وقا َم املش��اركون يف املخترب -خالل نقاشاتهم-
بتحلي��ل واقع القط��اع وتحدي��د اإلمكانيات
والق��درات والف��رص االس��تثامرية املتاح��ة
والتحديات التي تواجه القطاع وطرح الحلول
واملقرتح��ات الكفيلة بتجاوز تل��ك التحديات
وتحقي��ق النتائج املرجوة م��ن إقامة املخترب.
وحرض النقاش كل من معايل الدكتور أحمد بن
محمد الفطييس وزير النقل واالتصاالت رئيس
مجلس إدارة هيئ��ة تقنية املعلومات ،ومعايل
الدكت��ور خميس بن س��يف الجاب��ري رئيس
وحدة دعم التنفيذ واملتابعة ،وصاحب السمو
الس��يد كامل بن فهد آل سعيد رئيس مجلس
إدارة املجموع��ة العامنية لالتص��االت وتقنية

األخرى م��ن جهة أخرى ،والتوصيات الختامية
التي خلص إليها املخترب.
السمو الس ِّيد هيثم بن طارق
وأعرب
َ
صاحب ُّ
آل س��عيد عن ش��كره وتقدي��ره للقامئني عىل
املخت�بر واملؤسس��ات املش��اركة يف تنظيم��ه،
مؤك��داً أهمي��ة ه��ذا القط��اع يف اقتصاديات
املس��تقبل ويف تنمي��ة وتق��دم املجتمع��ات.
وخرج املخترب بعدد من املبادرات واملش��اريع
الهادفة لتأسيس صناعة حقيقية لتوطني رأس
املال واملعرفة محل ًّيا .وارتكزت هذه املبادرات

واملش��اريع عىل  3محاور أساس��ية؛ تتمثل يف
األجه��زة والتطبيق��ات (الحل��ول) والخدمات
واملم ّكنات .وتتض َّمن املبادرات اإلحدى عرشة
التي خرج بها املخترب 25 -مرشوعاَ؛ منها13 :مرشوعً��ا تم تحديدها عىل أنه��ا أولوية عالية
للتنفيذ ،وتس��تقطب ه��ذه املش��اريع الـ13
اس��تثام ًرا يقدر بنحو  60ملي��ون ريال عامين،
وستوفر حوايل  1200وظيفة يف القطاع الخاص
خالل السنوات الخمس املقبلة.
ويتط َّل��ع املختص��ون بالقط��اع إىل مضاعف��ة

مس��اهمة قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت
يف الناتج املحيل اإلج�مايل إىل  1.1مليار ريال
ع�ماين بحل��ول الع��ام 2024؛ مام س ُيؤس��س
لصناعة عالي��ة القيمة وفرص عمل للعامنيني؛
حيث س��يكون تحقي��ق هذا اله��دف ممكنا
بتنفي��ذ مجموع��ة السياس��ات والتس��هيالت
الت��ي أوىص به��ا املخترب ،والت��ي تعد الخطوة
األوىل نح��و تحقي��ق ه��ذا اله��دف .وتتمثل
أب��رز مخرج��ات املخت�بر يف تصمي��م برنامج
للتدري��ب املهني ع�لى رأس العمل لخريجي

تقنية املعلومات واالتصاالت ،وس��يتم تنفيذه
بالرشاك��ة ب�ين الحكوم��ة والقط��اع الخاص
ويهدف الربنامج إىل تس��جيل م��ا ال يقل عن
 50رشكة كرشيك��ة يف الربنامج وتقديم 8750
وظيفة لخريجي تقنية املعلومات واالتصاالت
العامنيني عىل مدى السنوات الخمس املقبلة.
وم��ن أب��رز املش��اريع املتعلق��ة بج��ذب
االس��تثامرات األجنبية -التي خرج بها املخترب:
مرشوع تقدي��م برنامج للحواف��ز املالية وغري
املالي��ة لج��ذب أنش��طة تقني��ة املعلوم��ات
واالتصاالت عالية القيمة إىل السلطنة ،وكذلك
إنشاء صناعة حيوية لألمن السيرباين ،والرتويج
للس��لطنة كمرك��ز للبيانات لخدم��ات التعايف
م��ن الك��وارث يف املنطق��ة .وس��تتم متابعة
نتائ��ج ومخرجات مخت�بر تقني��ة املعلومات
واالتص��االت والثورة الصناعي��ة الرابعة خالل
الس��نوات املقبلة مبنهجي��ة واضحة ومحددة،
ولوحة قي��اس تضم م��ؤرشات األداء الدقيقة
وف��ق ج��دول زمن��ي مح��دد تح��ت إرشاف
لجنة تس��يريية برئاس��ة مع��ايل الدكتور وزير
النق��ل واالتصاالت رئيس مجل��س إدارة هيئة
تقني��ة املعلومات ،وبعضوية عدة مؤسس��ات
معني��ة بالقطاع بدع��م ومتابع��ة من وحدة
دعم التنفي��ذ واملتابعة؛ وذلك لضامن تحقيق
التوجه��ات اإلس�تراتيجية املرس��ومة للقطاع،
وتنفيذ املبادرات واملش��اريع حس��ب الخطط
املعتمدة.

مسقط  -العامنية

 100ساعة تدريبية ومبشاركة  20مشاركا
مُيثل��ون عددا م��ن الجه��ات الحكومية.
وسيعمل الربنامج عىل تأهيل كادر وطني
متخصص يف دراسات الجدوى االقتصادية
إع��دادا وتحليال ومراجع��ة ،والذي يعترب
م��ن أولوي��ات املرحلة املقبل��ة لتحقيق
مس��توى ع��ال م��ن الكف��اءة والفاعلية
لتحقي��ق الرؤى واألهداف اإلس�تراتيجية
للتنمي��ة االقتصادية واالجتامعية ،ومتكني
وح��دات القط��اع الحكومي م��ن القيام
باختصاصاته��ا وتنفي��ذ خططه��ا ضمن
خطط وبرامج الس��لطنة لتعزيز التنويع
االقتص��ادي .ويع��د ه��ذا الربنامج أحد
مخرج��ات الربنام��ج الوطن��ي لتعزي��ز
التنويع االقتصادي (تنفيذ) ،أحد الربامج

التي ت�شرف عليها وحدة دع��م التنفيذ
واملتابعة يف إطار الس��عي لتحقيق رؤية
الس��لطنة نحو تعزيز التنويع االقتصادي
وتطبي��ق منهجي��ات الخطة الخمس��ية
التاس��عة ( )2020 -2016والوقوف عىل
التحدي��ات والصعوب��ات الت��ي تواج��ه
الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وي��أيت ه��ذا الربنامج ضمن مب��ادرة بناء
الق��درات لتصنيف املش��اريع واختيارها
وتقييمه��ا” ،والت��ي ت��م إس��ناد مهم��ة
تنفيذها لألمان��ة العامة للمجلس األعىل
للتخطي��ط بالتع��اون مع أعض��اء فريق
مكون من ممثلني لوزارة الخدمة املدنية،
ومعه��د اإلدارة العام��ة ،ووزارة املالي��ة،
وجه��از الرقابة املالي��ة واإلدارية للدولة،

والصن��دوق االحتياط��ي الع��ام للدولة،
وجامعة السلطان قابوس.
ُ
ويهدف الربنامج إىل إعداد كوادر وطنية
متخصصة يف أجه��زة التخطيط مبختلف
الجهات الحكومية تك��ون مؤهلة تأهي ًال
علم ًّي��ا وعمل ًّيا ع�لى أفضل املامرس��ات
الدولية يف دراس��ات الجدوى االقتصادية
وتحليل املشاريع اإلمنائية ،وتكون قادرة
عىل معرفة االحتي��اج الفعيل للقطاعات
الحكومي��ة م��ن املرشوع��ات اإلمنائي��ة
وأولوياتها ،إىل جان��ب قدرتها عىل توفري
كاف��ة املعلوم��ات والبيانات للمش��اريع
للمجلس األع�لى للتخطيط والتعامل مع
استامرة وصف املشاريع وفقا آللية عمل
منهجية ومتكاملة.

االس��تثامر غري الع�ماين  109آالف ريال
ع�ماين وبنس��بة  8.43يف املئ��ة .وهبط
القط��اع امل��ايل إىل مس��توى 6,815.94
نقط��ة منخفضا  28.29نقطة وبنس��بة
 0.41يف املئة ،ونزل قط��اع الصناعة إىل
 4,755.39نقط��ة فاق��دا  53.85نقطة
وبنسبة تغري  1.12يف املئة .وأغلق قطاع
الخدمات عند مستوى  2,007.41نقطة
منخفضا  14.05نقطة وبنسبة تغري 0.70
يف املئة .وتراجع مؤرش الس��وق الرشعي
إىل مس��توى  543.96نقط��ة منخفض��ا
 7.27نقط��ة وبنس��بة  1.32يف املئ��ة.
وأغلق مؤرش العائد الكيل عند مس��توى
 4,179.40نقط��ة منخفضا  16.10نقطة
وبنس��بة  0.38يف املئة .وج��رى التداول
أمس عىل أسهم  35رشكة؛ ارتفعت منها

 3رشكات وانخفض��ت  17رشك��ة ،في�ما
استقرت أس��عار  15رشكة ،وتم التداول
يف  1,290,605أس��هم ،بع��دد صفقات
 303صفقات .وانخفضت نس��بة التغري
بالنسبة إلجاميل قيم التداول منذ بداية
العام  23.00يف املئة .وتصدر سهم أعالف
ظفار قامئ��ة ال�شركات املرتفعة وأغلق
عند  0.072ريال وبنس��بة صعود 2.86
يف املئ��ة ،فيام حل س��هم األن��وار لبالط
الرساميك يف مقدمة الرشكات املنخفضة
وأغل��ق عند  0.077ريال وبنس��بة تغري
 8يف املئة .واعتىل س��هم العنقاء للطاقة
صدارة االسهم املتداولة من حيث القيمة
بتداوالت بقيمة  315,033ريال وبنسبة
 24.41يف املئ��ة .وتص��در الس��هم ذاته
أكرث االس��هم املتداولة من حيث العدد

بت��داوالت بلغ��ت  3,424,608أس��هم
وبنس��بة  39.37يف املئة .وبلغت قيمة
رشاء العامنيني  1,167,123رياال وبنسبة
 90يف املئة من إجاميل املشرتيات ،وبلغ
رشاء الخليجيني  94,059رياال وبنس��بة
 7يف املئ��ة .وبلغ رشاء الع��رب 15294
رياال وبنس��بة  1يف املئة ،فيام بلغ رشاء
االجان��ب  14130ري��اال وبنس��بة  1يف
املئة .أما بالنس��بة لحركة البيع فقد بلغ
بيع العامنيني  1,058,372رياال وبنسبة
 82يف املئة م��ن إجاميل املبيعات ،وبلغ
بي��ع الخليجني  193421رياال وبنس��بة
 14.99يف املئ��ة ،في�ما بل��غ بيع العرب
 20237ري��اال وبنس��بة  2يف املئة ،وبلغ
بيع االجانب  18576رياال وبنسبة  1يف
املئة.

هيثم بن طارق:
اقتصاديات
المستقبل تقوم على
تقنية المعلومات
واالتصاالت

املعلومات ،والدكتور سامل بن سلطان الرزيقي
الرئي��س التنفي��ذي لهيئة تقني��ة املعلومات؛
حيث اس��تمع صاحب السمو السيد هيثم بن
طارق آل س��عيد إىل رشح مفصل عن املخترب
وما تضمنه من محاور وجلس��ات نقاشية عىل
مدى  4أس��ابيع ،ونتائج الجلس��ات النقاشية؛
سوا ًء ما يتعلق منها بواقع القطاع والتحديات
التي تواجهه ،أو ما يتعلق بالفرص واملقرتحات
الرامي��ة لتطوير هذا القط��اع وتحويله لقطاع
اقتصادي من جه��ة ،وقطاع ُمم ّكن للقطاعات

«فمن عفا وأصلح
فأجره على الله»
عيل بن سامل كفيتان

alikafetan@gmail.com

ال أدري م��ن أين أب��دأ؛ فالقصة مؤث��رة جداً،
لكنني س��أحيك لكم هذه األسبوع قصة العفو
وضجت
واإلصالح التي حدثت األسبوع املايضَّ ،
ْ
كانت
به��ا مواق��ع التواصل االجتامع��ي ..فقد
عفت أسرة طيبة عن
الحياة تس�ير عىل عفويتها املعتادة؛ فالش��يخ
عي�سى رجل عرفتُه منذ فرتة ليس��ت بالقريبة ،شيخ كريم بشفاعة
عندم��ا كان نائب��ا لل��وايل يف منطقتن��ا لع��دة
س��نوات ،ويذكره الجميع بخري ،وهكذا درجت سيد عظيم
الع��ادة يف كل الس��لطات املحلية التي تقلدها
الرجل قبل وبع��د ،إال أ َّنني مل أصدق خرب ذلك
املس��اء الكئيب ،عندما عمل الشيطان عملته،
وس��معت عن فقدان رجل كريم آخر وهو الرائد عبدالرشيف املرجان -رحمه الله وجعل مثواه الجنة-
فحاول��ت جاه��دا أن أربط األحداث ،لكنني فش��لت؛ فالرجالن يتمتعان بصف��ات يصعب أن تجدها يف
آخرين ،لكنه الشيطان لعنه الله.
يخت��ف ،بل ذهب إىل أقرب مركز للرشطة ،وأبلغ عن الحادثة ،وأرجع أمره إىل الله بعد هذا
مل يه��رب أو ِ
االبتالء العظيم ،وطوال فرتات املحاكمة التي أخذت عدة س��نوات ،ظل الرجل صابرا محتس��با ،ويف ذات
الوقت ظلت األرسة املفجوعة تتلقى سيلاً من الطلبات من مشايخ ووجهاء ورجال دولة ،ملنح فرصة ولو
بس��يطة ملناقش��ة موضوع العفو ،ولكن الظروف مل ت ُكن ُمناسبة ألن الفقد كان كبريا ،وال أحد يلوم هذه
األرسة الكرمية ،التي ورغم إقفالها الباب ،ظل الناس يذكرون محاسن املرحوم ،وجميع أهله الذين كانت
لهم صفحات ُمرشقة يف ظفار ،فظل األمل باق ًيا يف املعدن الطيب األصيل ،وأخذت القضية جميع درجات
التقايض ،ويف النهاية ،وعقب كل االستئنافات قال القضاء كلمته.
وبعد ذلك ،مل يبقَ إال خيط العفو الذي سعى له من سعى طوال األعوام املاضية ،ولكن مع َن َفاذ الوقت
كان الجمي��ع يتطل��ع ملك ُرمة عظيمة من أرسة كرمية ،فهم وحدهم م��ن بات ميلك القرار -بعد الله -ويف
خضم هذه الساعات العصيبة عىل الطرفني ،كان لوجاهة صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد
مكا ًنا يف قلوب األبناء والوالدة الكرمية ،فقبلوا العفو وأكرموا “أبا تيمور” ،وأي وجاهة أعظم من وجاهة
آل سعيد يف أرض الغبرياء؛ فهم ُحكامها و َسادتها ،وال شك أنه لوال النفوس الرحيمة لرائد وأمين وإخوانهم
ووالدتهم الكرمية ،لظل األمر عىل ما هو عليه ،فعفت أرسة طيبة عن شيخ كريم بشفاعة سيد عظيم.
ُك َّل�ما عظمت األمور ،وضاقت الدنيا ،تظل مصابيح األم��ل ..إنها النفوس التي تعفو وتصفح ،ولقد بينت
أرسة املغفور له بإذن الله تعاىل أنها س��مت فوق الج��راح ،وأهدت عمرا جديدا لرجل طاملا عمل الخري،
فكان والده -رحمه الله -نعم الس��ند والعون لحكومة صاحب الجاللة منذ انبالج فجر النهضة املباركة،
فقد ش��غل الكثري من املناصب التي أثبت من خاللها ش��جاعته وكرمه وثباته عىل الحق ،ورمبا ش��فعت
تلك األيام وهذه املواقف العظيمة اليوم ،فذكر الناس كرم وطيب أرسة الش��يخ أحمد حور -رحمه الله-
وأفضال املعشني الكرام ،ومن خلفهم أعراف ظفار الراسخة التي دأبت عىل الجلوس للنقاش مهام عظم
األم��ر ،فينهم��ر العفو كزخات املطر ،وتس��يل به الوديان فرحا إىل الناس ،وكم س��معنا عن هبات العفو
والصفح يف هذه األرض الطيبة ،وأثبتت اليوم أرسة املرحوم عبدالرشيف املرجان أنهم ٌ
أهل للعفو عندما
امتلكوا املقدرة.
إذا كانت هناك حكايات س�تروى ،فإنها س��تقول بأ َّن ظفار ال تزال متتلك إرثا عرفيا يجب الحفاظ عليه،
دع�ما لألمن والس��لم االجتامع��ي ،وال يجب النظر إليه ع�لى أنه عبارة عن جهد ش��خيص أو بحث عن
الوجاهة ،فلطاملا أغلقت تلك األعراف ملفات عصية ،بعيدا عن مخافر الرشطة وأروقة املحاكم؛ فاملجتمع
ال ي��زال لدي��ه االلتزام األخالقي ،وهذا ما ثب��ت اليوم يف هذه القضية ،وإذا م��ا كانت هناك من كلامت
ستخلد الحدث فيجب أن مُيتدح صنيع من عفوا واصلحوا؛ فقد خلدت هذه األرسة الكرمية موقفا إنسانيا
عظيام لن ينساه أحد.
ً
ونح��ن اليوم هنا ،ومن خ�لال هذه النافذة األس��بوعية ،نحمد الله اوال ونتقدَّم بالش��كر الجزيل ألرسة
املغف��ور له بإذن الله تعاىل عبدالرشي��ف املرجان عىل عفوهم وصفحهم ،وإىل م��ن قدم وجاهته لهذا
الصلح ،وملن س��عى ليل نهار إلنجازه ،وجعله رس��الة أمن وس�لام واس��تقرار ملجتمعنا ال ُعامين املتامسك
املتحاب.

إطالق النسخة الرابعة من مشروع إعداد كوادر وطنية في دراسات الجدوى

املجلس األع�لى للتخطيط ،أمس،
أطل��ق
ُ
النس��خة الرابع��ة من امل�شروع الوطني
إلع��داد كوادر وطنية يف مجال دراس��ات
الجدوى االقتصادية واملش��اريع اإلمنائية،
ضم��ن مبادرة بن��اء الق��درات لتصنيف
املش��اريع واختيارها وتقييمها ،بالتعاون
مع معهد اإلدارة العامة وبدعم ومتابعة
من وحدة دع��م التنفيذ واملتابعة ضمن
املب��ادرات الث�لاث التي يعم��ل املجلس
ع�لى تنفيذها ،يف إطار مب��ادرات تعزيز
التنويع االقتصادي التي خرج بها برنامج
“تنفيذ».
وس��يمتد الربنامج حتى  6أسابيع ،بواقع

تراجع سوق مسقط  % 0.6إلى مستوى  4127نقطة ..والتداوالت تهبط نحو  1.2مليون ريال

الرؤية  -مريم البادية
ُ
املؤرش العام لس��وق مس��قط
َت َراج��ع
ل�لأوراق املالي��ة ،أم��س ،إىل مس��توى
 4,126.61نقط��ة منخفضا  26.1نقطة
وبنسبة  0.628يف املئة ،مقارنة مع آخر
جلس��ة تداول ،وس��جلت قيمة التداول
 1.291ملي��ون ريال منخفضة بنس��بة
 51.4يف املئة.
وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.186
يف املئ��ة ،وبلغت ما يقارب  18.58مليار
ريال .وبلغت قيم��ة رشاء غري العامنيني
 123أل��ف ريال وبنس��بة  9.57يف املئة
م��ن إج�مايل العمليات ،فيام س��جلت
قيمة بي��ع غري العامنيني  232ألف ريال
وبنس��بة  17.99يف املئة ،وانخفض صايف

شركات

اقتصاد
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ضمن برنامج «المالعب الخضراء»

بنك مسقط يحتفل بافتتاح الملعب المعشب الجديد لفريق أبو عبالي بالمصنعة
املصنعة – الرؤية
احتفــل بنــك مســقط ،املؤسســة املالية
الرائــدة بالســلطنة ،بافتتــاح امللعــب
املعشــب الجديــد لفريــق أبــو عبــايل
الريــايض بواليــة املصنعة ضمــن برنامج
“املالعب الخرضاء” أحــد برامج البنك يف
مجال املســؤولية االجتامعية املستدامة،
تحت رعاية معايل درويش بن إســاعيل
البلــويش ،الوزير املســؤول عن الشــؤون
املالية ،وبحضور معايل الشــيخ ســعد بن
محمد بــن ســعيد املرضوف الســعدي،
وزير الشــؤون الرياضية ،إىل جانب عدد
من مسؤويل البنك والشخصيات الرياضية
ومنتسبي الفريق.
ويواصل بنك مســقط تحقيــق مزيد من
النجاحات يف دعم الفرق االهلية الرياضية
التي تســاهم يف تنميــة وتطوير املواهب
الشبابية من خالل تجهيز املالعب املعشبة
الجديــدة الخاصــة بهذه الفــرق االهلية

حيــث نجح البنك يف تقديــم التمويل إىل
 93فريقا منذ تدشــينه يف  2012واحتفل
البنــك بافتتاح  55ملعبا جديدا حتى اآلن
يف مختلف محافظات السلطنة.
وأشــاد معــايل درويــش بــن اســاعيل

البلــويش ،الوزير املســؤول عن الشــؤون
املاليــة ،بالــدور الــذي يقوم بــه القطاع
الخاص يف دعم برامج الشــباب مشريا إىل
أن تنظيم بنك مســقط لربنامج “املالعب
الخرضاء” ودعمه للفرق األهلية الرياضية

بإنشاء مالعب معشــبة خاصة بها يسهم
يف تعزيز البنية األساسية الرياضية متمنيا
اســتمرار الربنامج وقيام مؤسسات أخرى
بإطــاق مبــادرات شــبابية يف مختلــف
املجــاالت لتســاهم يف تعزيــز الرشاكــة

بــن القطاعني الحكومــي والخاص .وقدم
معاليه التهنئة لفريق أبو عبايل عىل تنفيذ
مرشوع امللعب الجديد مطالبا باملحافظة
عليه واالستفادة من املنشآت الجديدة يف
تطويــر وتنمية مهارات الشــباب بالوالية

والواليــات املجاورة ،مقدما الشــكر لبنك
مسقط عىل املبادرة التي تساهم يف تعزيز
دور القطــاع الخاص يف مجال املســؤولية
االجتامعية.
وك ّرم معايل راعي الحفل بنك مسقط عىل
دعمه املســتمر للفرق االهلية ومشاركته
يف تنفيذ مرشوع امللعــب الجديد لفريق
ابو عبايل ،كام شــهد الحفــل تقديم فقرة
رياضية ألشبال مدرسة النخبة.
وألقى يوســف بن خلفــان الندايب ،مدير
إقليمــي لفــروع بنك مســقط مبحافظة
جنــوب الباطنــة كلمة قدم مــن خاللها
التهنئــة إىل إدارة والعبي وجامهري فريق
أبــو عبــايل الريايض بهــذا اإلنجــاز ،كام
أعــرب وليد بن عيل البلويش ،رئيس فريق
أبوعبــايل الريايض ،عن ســعادته بتنظيم
الحفل مبناســبة افتتاح مــروع امللعب
الجديد للفريق مقدما الشــكر إىل معايل
راعي الحفل والحضور عىل مشــاركتهم يف
إنجاح االحتفالية.

«البنك الوطني» يكافئ  105فائزين بسحوبات «الكنز للشباب» «التجاري العماني األمريكي» يناقش التشريعات االقتصادية الجديدة
مسقط – الرؤية

مسقط  -الرؤية

العامين أول سحوبات
أقام البنك الوطني ُ
حساب التوفري الكنز للشباب لعام 2019
خــال اليــوم الســنوي املفتــوح للكلية
التقنيــة بإبــراء .وبلــغ العــدد اإلجاميل
للشباب الفائزين يف الفعالية  105عمالء
حصــل كل منهم عــى  100ريال عُ امين
بينام فاز  10آخرون مببلغ  30ريال عُ امين
لكل منهم خالل السحب الفوري.
وقال إســاعيل البلــويش ،القائم بأعامل
العامين:
رئيس القطاعات يف البنك الوطني ُ
صممنا منتجاتنا وخدماتنا املرصفية التي
نقدمها للشباب بهدف إيجاد جيل جديد
بإمكانه االســتفادة من األمــوال بأفضل
شــكل ممكــن .وهدفنا متكني الشــباب
إلدارة حياتهــم املاليــة عىل نحــو فعال
وتشــجيعهم عىل االدخــار لتحقيق أهم
طموحاتهم مبا يف ذلــك التعليم والزواج
عىل سبيل املثال.

نظم املركز التجاري العامين األمرييك بالتعاون
مع رشكتي “كاليد أنــد كو” و”يك يب أم جي”
جلسة نقاشــية ملجموعة من األعضاء ونخبة
مــن الضيــوف ،تناولت التغــرات األخرية يف
بعض القوانني املهمة ملجتمع األعامل ال ُعامين.
وقــدم الخــراء القانونيون مــن رشكة “كاليد
أند كو” ً
عرضا مفصــ ًا حول التغريات األخرية
يف الترشيعــات القانونية ب ُعامن ،حيث ناقش
تيمور مالــك الرشيك اإلقليمي مــع الرشكاء
فاطمة ميك وزاهر الســليامين قانون الرشكات
التجارية العامين لعام  2019الذي تم اعتامده
حدي ًثا ،فيام تناولت مارال فالديز عضو مجلس
إدارة املركز التجاري العامين األمرييك والرشيك
اإلداري يف رشكة كاليد آند كو عُامن التفاصيل
املتعلقــة بقانــون التعدين الجديــد ،وناقش
أشــوك هاريهــاران ،الرشيــك ورئيس قســم
الرضائب يف رشكــة “يك يب إم جي” وميناكيش
ســوندارام ،مدير الرضائب يف رشكة “يك يب إم

العــاين بإيجاد
ويلتــزم البنــك الوطني ُ
منصــة مميزة للتفاعل مع الشــباب من
خالل إقامة عد ٍد من الفعاليات واألنشطة
املختلفة التي تربز ابتكاراتهم وتتيح لهم
الفرصــة للتع ّرف عىل الخدمات والحلول
واملنتجــات املرصفية التــي يوفرها لهم.
وتتضمــن مزايــا الخدمــات املرصفيــة

الشــبابية خصومات عىل تذاكر السينام،
ويف مراكــز التجميــل والرياضة واملوضة
وغريهــا مــن محــات البيــع بالتجزئة.
ويتأهل عمالء البنــك تلقائياً للدخول يف
الســحوبات الشــهرية برشط االحتفاظ
مبتوســط رصيد  100ريــال عىل األقل يف
حسابات الكنز الخاصة بهم.

«الزبير» يحتفي بتدشين الهوية التجارية
لمغسلة الزاهي الشاملة

مسقط – الرؤية
دشــن مركز الزبري للمؤسســات الصغرية
الهوية التجارية الجديدة ملغســلة الزاهي
الشــاملة بحضور هاين بــن محمد الزبري
عضو مجلس إدارة مؤسســة الزبري ورئيس
مجلس إدارة مؤسســة الزبري للســيارات
وعــدد مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة
مبؤسســة الزبري وفريق العمل مبركز الزبري
للمؤسســات الصغرية ،وذلك بهدف تهيئة
املــروع لالنتقال إىل مرحلــة متقدمة يف
عرض الخدمات وتسويقها مبا يتناسب مع
املستجدات الحديثة يف هذا املجال.
وقــال عادل الحبييش مستشــار أول مبركز
الزبــر للمؤسســات الصغرية ّإن تدشــن
العالمة التجارية ملغســلة الزاهي الشاملة
يأيت يف إطار الدعم الذي يقدمه مركز الزبري
للمؤسســات الصغرية للمشاريع الفائزة يف
برنامج الدعم املبارش .ونســعى من خالل
تدشني هذه العالمة التجارية إىل تعزيز منو

وتوسع مغســلة الزاهي سواء يف محافظة
الرســتاق أو املناطق القريبــة منها حيث
يســعى عامد الغافري إىل تقديم خدمات
غســيل مبســتوى راق وتتوزع خدماته ما
بني املنازل واملكاتب والشــقق واملســاجد
وغريها .كام تقوم مغســلة الزاهي بغسيل
الســجاد ،والســتائر واألرسة واملخــدات
وغريهــا من أنواع األثاث والســجاد ،ومن
خالل الدراســات التي أعدها املستشارون
مبركز الزبري للمؤسســات الصغرية ارتفعت
مبيعات مغسلة الزاهي إىل أكرث من .%60
ومن جانبــه قال عامد بن عــي الغافري
ّإن تدشــن العالمــة التجاريــة ملغســلة
الزاهي الشــاملة سوف يســاهم يف تعزيز
تواجدهــا يف الســوق املحــي وتعريــف
الجمهــور بالخدمــات التــي نقدمهــا،
ونســعى خالل الفرتة املقبلة إىل توســيع
النطــاق الجغــرايف لخدماتنا ونســتهدف
املناطــق الواقعة خــارج والية الرســتاق.
وأشــكر مركز الزبري للمؤسســات الصغرية

عىل دورهم وجهودهــم املبذولة يف دعم
ريادة األعامل يف السلطنة ،وأشعر بالفخر
بوصول مؤسســة الزاهي إىل هذه املرحلة
من املرشوع ،ونسعى يف الفرتة القادمة إىل
توسيع نطاق أعاملنا.
وتختص مغسلة الزاهي يف والية الرستاق،
لصاحبهــا رائد األعامل عــاد بن عيل بن
رسة
ســيف الغافري ،بغسيل الســجاد واأل ّ
والســتائر .ويعــد عــاد الغافــري أحــد
الفائزيــن يف برنامج الدعــم املبارش لعام
 2018يف دورته الخامسة واملقدم من مركز
الزبري للمؤسسات الصغرية.
ويأيت تدشــن الهويــة التجارية ملغســلة
الزاهي الشــاملة ضمن الخدمات املقدمة
من قبل مركز الزبري للمؤسســات الصغرية
حيــث قــام فريــق املستشــارين باملركز
بالعمــل مع عــاد الغافري عــى إعداد
دراســة جــدوى وخطة لتطويــر خدمات
مؤسســته والخطة التسويقية مبا يتناسب
مع املرحلة املقبلة ملرشوعه وتطوره.

جي” الالئحة التنفيذية لقانون الرضائب.
وقال هاريهــاران يف حديثه حــول الرضائب:
يشــهد املشــهد الرضيبي يف عُامن تغ ًريا كب ًريا
ليــس فقط للتعامــل مع الحاجــة إىل تعزيز
اإليــرادات الرضيبيــة ،ولكن ً
أيضــا للتعامل
مــع التطورات الرضيبيــة العاملية ،مبا يف ذلك
حاجة الرشكات التي لديها فروع خارجية ألن
يكون لديهــا وعي كامل باملوقــف الرضيبي
للسلطنة ،ومن املهم ً
أيضا للرشكات أن تدرس
اآلثار املحتملة إلدراج عُــان مؤخ ًرا يف قامئة
الــدول التي توفر مالذاً رضيبياً والتي أصدرها

االتحــاد األورويب ،والنتيجــة املحتملة املرتتبة
عىل موافقة عُامن عىل إصدار ترشيع لتسهيل
التبــادل التلقــايئ للمعلومــات مــع البلدان
األخــرى .وقــال ســوندارام :توفــر التغريات
األخــرة التي أدخلت عــى الالئحة التنفيذية
مؤخ ًرا لقانون الرضائب الكثري من اإليضاحات
الالزمة بشــأن العديد من املسائل الرضيبية،
مبا يف ذلــك أهم القوانــن الرضيبية املتعلقة
بالرضيبــة املقتطعــة .ويجب عــى الرشكات
تقييــم اآلثار الرضيبيــة بعنايــة والتأكد من
االلتزام باللوائح التنظيمية يف هذا الشأن.

إطالق مختبر «الجودة لتكنولوجيا األغذية» في «جلفود »2019
مسقط – الرؤية
شــهد معرض جلفود  2019الذي أقيم يف مركز
ديب التجــاري العاملــي إطالق مختــر الجودة
لتكنولوجيــا األغذية .وحول مشــاركة الجودة
لتكنولوجيا األغذيــة يف املعرض ،قال املهندس
ســامل بــن نارص الربطــاين :نســعى إىل عرض
املنتجــات والخدمات العامنيــة عالية الجودة
لعمالئنــا يف املنطقــة والعامل ،كــا أن إطالق
مخترب الجــودة لتكنولوجيا األغذية هو امتداد
اللتزامنــا بتقديــم أفضل ما ميكــن تقدميه يف
مجال تكنولوجيا األغذية واملرشوبات.
وبحسب الربطامين :يطمح مخترب الجودة يف أن
يكون الوجهــه الفعالة والجديرة بالثقة إلجراء
اإلختبــارات عىل األطعمــة واملرشوبات واملاء،
حيث يتمتع املخترب بالقدرة عىل إجراءالتحاليل
الشــاملة للمنتجات من “املزرعة إىل املائدة”،
وف ًقا ملا تتطلبــه املواصفات واملقاييس املحلية
والدولية ،باالضافــة اىل متطلبات نظام ضامن
املنتجــات الحالل .كام شــهد املعــرض تقديم
وعــرض كافة الخدمــات التــي يقدمها مخترب
الجــودة لتكنولوجيا األغذية ورشح االختبارات

الغذائية املتوفرة مثــل الفحوصات الفيزيائية
والكيميائيــة واألحياء الدقيقة للــاء والغذاء
ومنتجاتهــا واملواد الخام للغــذاء ،وفحوصات
متبقيــات املبيــدات للــاء والغــذاء .ويعد
معــرض جلفود مــن أكرباملعــارض العاملية يف
مجــال صناعــات األغذيــة والضيافــة حيث

يســتقطب العديد من املتخصصــن يف مجال
األغذيــة واملرشوبات من شــتى أنحــاء العامل.
ويتيح معرض جلفود توســيع آفــاق التواصل
مع الجهات املوردة ألحدث املنتجات املبتكرة
ومبستويات التنافسية العالية ،إىل جانب نخبة
من أبرزالعالمات التجارية العاملية.

«لولو» تمنح الفائز
جائزة العرض
الترويجي «األم وأنا»
أجرت رشكة “لولو” السحب عىل جوائز العرض الرتويجي “األم وأنا” ،يف مركز لولو هايربماركت بوالية بورش .وكانت الجائزة الكربى سيارة “نيسان اكس تريل”
دفع رباعي .وأقيمت مراسم السحب بحضور يك.آي .شبري املدير اإلقليمي لرشكة لولو ،وعدد من كبار املسؤولني بالرشكة.
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بحث فرص دعم البرنامج الوطني لرؤية ُعمان 2040

«تنمية نفط ُعمان» تنظم مجلسا لرفع مستوى الوعي باالقتصاد المبني على إدارة المعرفة

مسقط  -الرؤية
نظمت رشك��ة تنمية نفط عامن أحدث
مجلس لها بهدف إرشاك أصحاب الشأن
يف رف��ع مس��توى الوع��ي ح��ول إدارة
املعرف��ة .ورعى الحف��ل ،الذي ر ّكز عىل
موضوع “إدارة املعرفة :خطوة أساسية
نحو اقتصاد مبني عىل املعرفة” ،سعادة
الدكت��ور عبدالله بن محم��د الصارمي،
وكيل وزارة التعليم العايل.
وقد غطت حلقة النقاش التفاعلية وما
صاحبها من أسئلة مختلف جوانب إدارة
املعرفة مبا يف ذلك كيفية تنظيم املعرفة
وتقييمها ومشاركتها واستخدامها لتعزيز
األداء والكف��اءة والتعل��م واالتص��ال.
وتط��رق النقاش كذل��ك إىل فرص دعم
الربنامج الوطني لرؤية عُ امن .2040
وقال املهندس عبد األمري بن عبد الحسني
العجم��ي ،املدي��ر التنفيذي للش��ؤون
الخارجي��ة والقيم��ة املضاف��ة بالرشكة:
هناك فرص كبرية للس��لطنة لالستفادة

م��ن «إدارة املعرفة» وإعدادنا لالقتصاد
القائم عىل املعرفة يف ا ُملس��تقبل حسب
م��ا ورد يف رؤية  .2040ولقد س��اهمت
هذه الجلس��ة بدور ال ُيق��در بثمن يف

إرشاك الخرباء والجمهور من خالل رفع
مستوى الوعي حول هذا املوضوع الهام
وإرساء أسس الرشاكة.
شخصا
150
من
أكرث
وقد حرض الفعالية
ً

م��ن بينهم صن��اع القرار الرئيس��يني يف
القطاعني الع��ام والخاص ،واملتخصصني
يف صناعة النفط والغاز ،ورجال األعامل،
واألكادمييني ،والباحثني والطالب ،حيث

بنت ن��ارص الفارس��ية ،والربوفيس��ورة
ي�سرى املزوغ��ي ،رئيس��ة جامع��ة
مس��قط ،ومستش��ار الرئيس التنفيذي
للم��وارد البرشي��ة والتطوي��ر بهيئ��ة
تقني��ة املعلومات .وأدار الجلس��ة التي
اس��تمرت لس��اعتني الدكت��ور عامر بن
عوض الرواس ،رئيس الجمعية العامنية
للخدمات البرتولية.
ويش��ار إىل تدش�ين مب��ادرة مجل��س
الرشكة الحواري يف  2018بهدف الجمع
ب�ين املتخصصني وأصحاب الش��أن من
خلفي��ات وتج��ارب متنوع��ة ملناقش��ة
التحدي��ات والف��رص يف مجموع��ة من
املوضوع��ات املهم��ة وتب��ادل الخربات
واقرتاح توصيات عملي��ة قابلة للتنفيذ.
وتش��مل املوضوع��ات األخ��رى الت��ي
تناولته��ا لق��اءات املجلس الس��ابقة يف
مناط��ق مختلفة من الس��لطنة :الطاقة
أقيمت يف معهد النفط والغاز.
وكان من بني املتحدثني الضيوف املديرة املتج��ددة ،وإدارة الطاق��ة والقيم��ة
التنفيذية للمعلومات والتحول الرقمي املحلية املضافة ،واالس��تثامر االجتامعي
يف رشك��ة تنمي��ة نف��ط ع�مان فتحية التعاوين.

 119فائزا بجوائز بنك عمان العربي في سحوبات «حصاد التوفير» «الوطنية للسخانات» تطرح
«هوتكس ثاوار جي آي» بالسلطنة
مسقط  -الرؤية

أعل��ن بنك ُع�مان العريب أس�ماء الفائزين
ال��ـ  119يف س��حوبات ش��هر فرباي��ر م��ن
برنام��ج حص��اد التوف�ير  .2019وتضمنت
قامئة الرابحني  87فائ��زاً بجوائز  500ريال
لكل فائ��ز ،إىل جان��ب  10فائزين بجوائز
س��حوبات األطفال و 20فائزاً بس��حوبات
حس��ابات الشباب بجوائز بقيمة  100ريال
عامين لكل منهم ،وفائزين اثنني بسحوبات
إيليت بقيمة  10,000ريال عامين لكل فائز.
وقال رش��اد بن جعفر الشيخ ،نائب املدير
الع��ام ملجموعة التجزئ��ة املرصفية يف بنك
ُعامن العريب :مع انتهاء السحب الثاين لهذا
العام من برنامج حصاد التوفري ،وصل عدد
سعداء الحظ الفائزين معنا يف الربنامج إىل
 ،238ومازال أكرث من  1000عميل بانتظار
الخ�بر الس��عيد خ�لال األش��هر القادمة،
وسيتضمن سحب مارس أوىل الجوائز ربع
الس��نوية الكربى والتي تص��ل إىل 25,000
ريال عامين .ويق��دم برنامج التوفري حصاد
يف نس��خته الحالي��ة فرصاً ش��هرية لعمالء
البنك يف جمي��ع املناطق والف��روع للفوز
بجوائ��زه القيمة ،حيث يج��ري بنك عامن
الع��ريب س��حوباته عىل جائ��زة  500ريال
عامين ش��هرياً وجائ��زة  1000ريال عامين
كل ثالث��ة أش��هر ل��ـ  87فائزا بواق��ع فائز

مسقط – الرؤية

واحد ع�لى األقل من كل ف��رع .باإلضافة
إىل جائ��زة  100ريال ع�ماين لـ  10فائزين
من أصحاب حس��ابات األطفال الذين هم
أقل من 18ع��ام ،وجائزة بقيمة  100ريال
عامين ل��ـ  20فائزا من أصحاب حس��ابات
الش��باب الذين هم ما ب�ين  25-18عاماً،
إىل جان��ب فائزين يف الس��حب الش��هري
الخ��اص بعم�لاء إيلي��ت بجائ��زة قدرها

 10,000ريال عامين وخالل ش��هر ديسمرب
س��يتم استبدال السحب الش��هري الخاص
بعمالء إيليت بالس��حب عىل جائزة كربى
بقيمة  100,000ريال عامين ،س��تكون من
نصي��ب فائز واحد من عم�لاء إيليت ،إىل
جانب هذه الس��حوبات الشهرية ،سيقوم
البنك بإجراء سحوبات كربى لجائزة بقيمة
 25,000ريال عامين لفائز واحد عرب شبكة

فروع��ه كل ثالثة أش��هر .وأضاف الش��يخ:
بالنيابة عن إدارة بنك ُعامن العريب ،أتقدم
بالتهنئ��ة للفائزين يف الس��حب الثاين لهذا
العام ،كام أود أن أشجع كافة عمالئنا عىل
تعزي��ز مدخراتهم لزي��ادة فرصهم بالفوز
بالجوائز الكثرية املرتقبة من برنامج حصاد
التوفري يف نس��خته الحالي��ة وبالتحديد يف
السحب ربع السنوي املقبل.

طرح��ت رشك��ة الصناع��ات الوطني��ة
للس��خانات ،وهي جزء م��ن مجموعة
رشكات مؤسس��ة عم��ر ال��زواوي
(أومزس��ت) املرموق��ة ،س��خانات مياه
كهربائية ذات كفاءة عالية يف استهالك
الطاقة .وتم تصميم سخانات هوتكس
ثاوار ج��ي آي من أجل توف�ير الطاقة
وتوف�ير تس��خني أرسع من أي س��خان
ج��ي آي تقليدي آخر بنف��س الحجم.
وس��خانات املي��اه ثاوار ج��ي آي هي
س��خانات لتخزين املياه ميك��ن تركيبها
عىل الحائط رأسياً وأفقياً.
وتوفر هذه الس��خانات ،املصنوعة من
م��ادة رغوة الب��ويل يوريث��ان ()PUF
الصديقة للبيئ��ة عزلاً قو ًي��ا لالحتفاظ
بالح��رارة ،حي��ث إنها م��زودة بخزان
داخ�لي من الحدي��د املجلف��ن املضاد
للت��آكل ،وبص�مام أم��ان ازدواجي يتم
تركيب��ه يف املصنع ،وبرتموس��تات عايل
الدقة يتم تركيبه وضبطه وف ًقا للمعايري
األوروبي��ة .وق��ال مان��وج غ��ور مدير
عام الرشكة :يرسن��ا أن نرحب بانضامم

س��خانات ثاوار ج��ي آي إىل مجموعتنا
م��ن س��خانات هوتكس .ف��إىل جانب
سعرها املعقول ،تتمتع بكفاءة عالية يف
األداء والقوة ،وتلبي الحاجة األساس��ية
للتسخني الرسيع .وتأيت جميع منتجات
هوتكس مدعومة بالجودة وباملقاييس
العالية وذلك بفضل االلتزام باملقاييس
الخليجي��ة ( ،)G markوه��ي متوفرة
ل��دى الرواد م��ن تجار م��واد البناء يف
جميع أنحاء السلطنة.

«صحار الدولي» يدعم «العمانية للمعوقين» ضمن برنامج «صحار العطاء» مسابقات للطهي وعروض ترويجية في مهرجان «لولو» للطعام
مسقط – الرؤية
ع��زَّز “صحار ال��دويل” من ُمس��اهامته يف
إط��ار برنامج “صحار العطاء” للمس��ؤولية
االجتامعي��ة ،حيث قدّم الدع��م للجمعية
العامنية للمعوقني يف مس��قط ،للمساعدة
يف توفري الك��رايس املتحركة ألفراد الجمعية
الذين يعانون م��ن اإلعاقة الحركية بهدف
تس��هيل حركتهم ودعم قدرتهم عىل القيام
بأنشطتهم اليومية باستقاللية.
وقال خلي��ل الهديفي ،مدير ع��ام التجزئة
املرصفي��ة يف صح��ار ال��دويل َّإن ه��ذه
ا ُملس��اهامت تعك��س الت��زام البن��ك تجاه
ا ُملجتمع ،ومس��اعيه لدع��م مبادراته ذات
األثر ا ُملستدام من خالل الرتكيز عىل برامج
متكني األفراد وتدريبهم وتعليمهم .وتشكل
اإلعاقة الجسدية تحدياً صعباً لألفراد ،لكن
عن��د وجود الدعم ا ُملناس��ب مقروناً برغبة
قوية من الفرد للتفوق والتم ّيز ،ميكن للمرء
أن يتخط��ى التوقع��ات والص��ور النمطية،
ويصبح منوذجاً ملهماً وقدوة للكثريين من
أف��راد املجتم��ع .ومن خ�لال الدعم الذي
ُنقدمه ألعضاء الجمعية العامنية للمعوقني
يف مسقط لتزويدهم بالوسائل التي تسهل
لهم الحركة والنش��اط ،نسهم يف تجاوزهم
للتحدي��ات ،واالس��تمرار يف عزمه��م ألجل
تحقيق املزيد ألنفس��هم وأرسهم ،وتعزيز
مس��اهامتهم يف املجتمع م��ن جهة أخرى.
ونثن��ي عىل الجهود الت��ي تبذلها الجمعية
لدعم و ُمساعدة أفراد املجتمع ورفع الوعي

حول مختلف أش��كال اإلعاقة ،ونتمنى لهم
النجاح يف جميع مساعيهم املستقبلية.
وس��لم مازن بن محمود الرئييس مس��اعد
مدير عام أول – ورئيس قس��م التس��ويق
وتجرب��ة الزبائن يف صحار الدويل ،ش��يك
الدع��م للجمعية خالل زي��ارة قام بها إىل
مق��ر الجمعي��ة يف مس��قط .وإضافة إىل
دعمه ألعضاء الجمعي��ة بتقديم املعدات
واألدوات الالزم��ة له��م للتغل��ب ع�لى
التحديات الجسدية التي يواجهونها ،فقد
قدَّم البنك مس��اهامت س��ابقة من بينها
متويل برامج تركز ع�لى التعليم والتطوير
وبرامج تدري��ب املوظفني واملتطوعني من

مختلف فروع الجمعية يف السلطنة .ومن
جهة أخرى قال يحيى بن عبدالله العامري
العامني��ة للمعوق�ين
رئي��س الجمعي��ة ُ
إن رؤيتن��ا تتلخ��ص يف ع��امل يحظ��ى فيه
الش��خص املعاق بكل التس��هيالت الالزمة
ملامرسة حياته بش��كل طبيعي ،لذلك َّ
فإن
املساعدات التي تصلنا من مؤسسات مثل
صحار الدويل ُتساعدنا يف توفري املتطلبات
واملع��دات واألدوات األساس��ية ألعض��اء
الجمعية وزيادة الوعي بذوي االحتياجات
الخاصة ،وأود هنا أن أش��كر صحار الدويل
عىل تعاونه ومس��اهامته املتواصلة طوال
السنوات التسع املاضية.

مسقط  -الرؤية
أطل��ق «لول��و هاي�بر مارك��ت» مهرجانه
الس��نوي للطع��ام  ،2019لتمكني عمالئه
من تذوق مجموعة من املأكوالت الشهية
من جميع أنحاء الع��امل .ومينح “املهرجان
الس��نوي للطعام  »2019العم�لاء فرصة
االس��تمتاع بالطعام اللذيذ ،وتعلم مهارات
جدي��دة يف الطهي وأن يكون��وا جز ًءا من
املرح واإلثارة .ويستمر املهرجان ألسبوعني
حت��ى  3أبريل  2019يف جميع متاجر لولو
يف الس��لطنة .ويمُ كن للعمالء املش��اركة يف
مس��ابقات الطه��ي والع��روض الرتويجية

والس��حب والحصول عىل جوائز مثرية يف
املتجر .وميكن للمتس��وقني االستفادة من
خصوم��ات وع��روض خاصة ع�لى املواد
الجاهزة لألكل ،ومنتجات األغذية الطازجة
وغريه��ا الكث�ير .ويتمتع عم�لاء «لولو»
بفرصة للعودة بسيارة ميتسوبييش باجريو
جديدة متا ًما من خالل املشاركة يف الحملة
الرتويجية الخاصة التي أقيمت خالل هذه
الفرتة .وس��يحصل املتسوقون عىل قسيمة
س��حب عند رشاء منتجات غذائية بقيمة
 10رياالت من أي م��ن متاجر لولو هايرب
ماركت يف الس��لطنة .وإىل جانب الجائزة
الك�برى ،هن��اك  10جوائز تش��مل أجهزة

تلفزي��ون س��وين الذكي��ة  4يك بحجم 55
بوص��ة و 25جائزة عبارة عن طقم عش��اء
لومينارك  46قطعة ميكن الفوز بها .سيتم
إجراء الس��حب الكبري يف  15أبريل يف لولو
هايرب ماركت ،بورش.
وميك��ن للعمالء الذين يرغب��ون يف إظهار
مهاراتهم يف الطهي املش��اركة يف املسابقة
ع��ن طري��ق تعبئ��ة االس��تامرة الخاصة
بالتقديم بتفاصيل عن اسم الوصفة وقامئة
املكون��ات املس��تخدمة وطريقة التحضري.
وستقوم لجنة من الحكام بتقييم األطباق
وتحدي��د الفائز بنا ًء ع�لى املظهر والطعم
والرائحة واالبتكار يف الوصفة.
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ضمن التصفيات المؤهلة لـ«نهائيات آسيا»

«األولمبي» يفوز على أفغانستان بمباراة عالية المستوى
الرؤية  -وليد الخفيف
َر َفع ُمنتخبنا الوطني األوملبي رصيده يف
التصفيات املؤهلة لنهائيات أمم آس��يا
املقامة حالي��ا يف الدوحة -إىل  6نقاط،إثر الفوز أمس عىل أفغانس��تان بهدفني
لهدف.
وكان بوسع رجال املدرب الوطني حمد
العزاين تحقيق فوز عريض؛ نظرا للفارق
الفني الكبري بني الطرفني ،غري أن الفريق
مل يس��تثمر الفرص السهلة التي أتيحت
له لهز شباك منافس��ه .وانتهى الشوط
األول بالتعادل دون أن تشفع األفضلية
والسيطرة امليدانية من الوصول لشباك
أفغانس��تان ،ال��ذي لعب ع�لى التأمني
الدفاع��ي ،ومحاول��ة الرد ع��ن طريق
الهج�مات املرتدة ،غري أن��ه مل ينجح يف
صن��ع الخطورة ع�لى مرم��ى إبراهيم
املخيني.

ومع انطالق الش��وط الثاين ،أرشك حمد
الع��زاين البدي��ل الناجح زاه��ر األغربي
ال��ذي صن��ع الف��ارق ع�لى املس��توى
الهجومي ،بالتع��اون مع صالح اليحيايئ
وأرش��د العل��وي ،تزامن��ا م��ع تحركات
محسن الغس��اين داخل منطقة الجزاء.

وم��ن ركنية نفذها ص�لاح اليحيايئ ،ومل
ُيحس��ن خط الدفاع األفغ��اين التعامل
معه��ا ،وصلت الك��رة إىل املدافع أحمد
املطرويش ،الذي صوبها يف شباك منافسه
مس��جال اله��دف األول يف الدقيقة .54
وبعد إحراز الهدف األول بثالث دقائق،

سجل محسن الغساين الهدف الثاين من
نقطة الج��زاء ،وأهدر الغس��اين وعامر
الش��يادي عددا م��ن الفرص الس��هلة.
ويف الدقيقة  ،68احتس��ب حكم اللقاء
ركل��ة جزاء ع�لى منتخنب��ا الوطني أثري
حولها لغط كبري ،ليرتجمها أحمد عمران
لهدف أول ،قلص به الفارق مع منتخنبا
الوطني.
ضغط منتخبنا الوطني يف ربع الس��اعة
األخرية ُمس��تفيدا من الف��ارق النوعي،
غ�ير َّأن مس��اعيه الرامية لهز الش��باك
به��دف ثالث مل تكلل بالنج��اح لتنتهي
املباراة بفوزه  ،1-2ليتأهب ملالقاة قطر
صاحب الضيافة ي��وم الثالثاء القادم يف
الجولة األخرية من التصفيات.
ُيش��ار إىل تأه��ل أصحاب الص��دارة يف
املجموعات الـ 11إىل النهائيات بجانب
أفضل  4منتخب��ات ،اضافة لتايلند البلد
املستضيف للنهائيات.

ميليني��وم ،بحض��ور خلي��ل املهن��دي
رئيس االتح��اد العريب والقطري ،ونائب
رئي��س االتحاد ال��دويل لك��رة الطاولة،
واملدير التنفي��ذي لالتحاد الدويل للكرة
الطاول��ة ،وعبدالله بن محمد بامخالف
رئي��س اللجنة العامنية لك��رة الطاولة-
َّأن س��لطنة عُ �مان تقدمت الس��تضافة
بطولة ال��رواد للعام  2022لتتنافس مع
ثالث دول أبدت رغبتها يف االس��تضافة،
ُمبديا ارتياحه وأعضاء االتحاد الدويل ملا
شاهدوه من إمكانيات تجعل السلطنة
منافس��ا قو ًّيا إلقامة تلك البطولة ،وقال:
إن مرك��ز عامن للمؤمت��رات واملعارض،
ومب��ا ميلك��ه م��ن مكون��ات ومقومات
إلقام��ة بط��والت دولي��ة ،وم��ا بها من

مراف��ق خدمية منوذج رائع الس��تضافة
البطوالت الدولية.
من جانبه ،أبدى خلي��ل املهندي النائب
األول لرئيس االتحاد الدويل لكرة الطاولة
رئيس االتحاد العريب والقطري ،س��عادته
لتواجده يف الس��لطنة .وق��ال إ َّنه حريص
ج��دا ع�لى تطوي��ر اللعب��ة يف املنطقة
العربي��ة والخليجية ،الفت��ا إىل أن اللجنة
أمنوذجا رائ ًعا
العامنية لكرة الطاولة تعد
ً
للجان واالتحادات النش��يطة التي تقوم
بجهد كبري يف س��بيل ترويج ونرش اللعبة
عىل مختلف املستويات.
ويف خت��ام املؤمت��ر ،أثن��ى عبدالل��ه
ب��ن محم��د بامخالف رئي��س اللجنة
العامني��ة لكرة الطاولة ،عىل س��عادة

رئيس االتحاد ال��دويل ونائب الرئيس
وأعضاء االتحاد بالحضور إىل السلطنة،
ومتابعة بطولة سيامس�تر تحدي بلس
الدولية ،التي تنظمها الس��لطنة حاليا،
وقال بامخالف :إن ثقة االتحاد الدويل
يف الس��لطنة لتنظيم ه��ذه البطولة،
وما س��بقها من بطوالت العام املايض،
س��يكون له بكل تأكي��د األثر االيجايب
ل��دى االتحاد الدويل من أجل س��عي
الس��لطنة الس��تضافة بطولة األساتذة
 ،2022مش��يدا بق��درات الس��لطنة
وش��بابها يف تنظي��م تل��ك البطول��ة
خصوصا وأن ه��ذه البطوالت تحظى
بالدعم واملساندة من كافة املسؤولني
بالسلطنة؛ ملا لها من مردود إيجايب.

االتحاد الدولي لكرة الطاولة يشيد باستضافة السلطنة لبطولة «سيماستر»

مسقط  -الرؤية

أ َّك��د س��عادة توم��اس فايك��رت رئيس
االتحاد الدويل لكرة الطاولةَّ ،أن السلطنة
أصبحت م��ن الدول املتمي��زة يف تنظيم
البطوالت املختلفة ،وأش��اد مبا ملسه من
اهتامم باللعبة ،ممتدحا تنظيمها لبطولة
“سيامس�تر تحدي بلس” الدولية ،والتي
اس��تضافتها الس��لطنة -ممثل��ة باللجنة
العامني��ة لك��رة الطاول��ة -بالتعاون مع
االتح��اد الدويل لك��رة الطاول��ة بالصالة
الرئيسية ملجمع السلطان قابوس الريايض
ببورش.
وأض��اف -خالل املؤمت��ر الصحفي الذي
عُ ِق��د ظهر أمس األح��د ،بفندق جراند

منتخب األرجنتين
والروح االنهزامية
حسني الغافري
HussainGhafri@gmail.com

األرجنتيني مبارات��ه الودية ،أمس األول ،أمام ج��اره يف القارة
املنتخ��ب
ِس�
ُ
َخ� رِ
ُّ
الالتيني��ة منتخب فنزويال ،وهو عىل موع��د ودي آخر أمام املنتخب املغريب يف
طنجة.
طبيع��ي َّأن اللق��اء ودي والهزمي��ة واردة ،دون التفات مرك��ز عليها؛ فاألوىل
الوق��وف عىل اس��تعدادات الالعبني ،والش��كل الخططي ،وم��دى الجاهزية
الفنية ،فض ًال عن التجربة لعدد من األس�ماء ،وعودة النجم األول مييس بعد
توقفه الطويل بعد صدمة نهائيات كأس العامل بروسيا  .2018ولكن ما حدث
أن سيل االنتقادات انس��كب بغزارة شديدة ،وبات الشغل الشاغل ،حتى َّإن
هن��اك من يقول بأن إصابة مييس وعدم متكنه م��ن اللعب يف طنجة ما هي
إال “مرسحية” مقصدها الرتاخي وعدم تحمل املس��ؤولية يف قيادة املنتخب.
مباراة ود ّية ُح ّملت أكرث من أهدافها ،وتف َّرعت أسبابها ملا هو أبعد ،فام هي
مش��كلة منتخب األرجنتني بالضبط؟ وكيف ملنتخب ميلك أس�ماء عمالقة أن
ينه��ض ويقارع كبار العامل ويحقق املونديال الق��ادم؟ وكيف ميكن أن تكون
بداية العودة الصحيحة؟
اإلع�لام -والصحافة خصوصا -مبختلف أش��كاله أقام الدنيا ،ومل يهدأ له بال بعد
“الهزمية الودية” ،ولع َّلني ذكرت أنها “ودية” أكرث من مرة لعلمي أنها ال أهمية
تذكر من نتيجتها ،وعُ دّنا مجدداً إىل تحميل مييس السقوط بثالثية أمام فنزويال،
وهنا ندرك متاماً أن األجواء التي مير بها املنتخب األرجنتيني ضبابية وسلبية إىل
الغاية وليست صحية .والظروف التي تجمع الالعبني بالقميص األزرق أصبحت
مشحونة إىل ح ٍّد كبري؛ األمر الذي يدفعنا للقول بأن ما يعيشه املنتخب وإدارته
بات السبب األول يف املشوار السلبي الذي يحدث منذ قبل نهائيات كأس العامل
يف أملاني��ا عام  ،2006وصوالً لنهائيات كأس العامل قبل األخرية يف الربازيل ،والتي
خرسها املنتخب بهدف قاتل يف األشواط اإلضافية أمام األملان.
صحي��ح َّأن املنتخب ال يؤدي بطريقة تش��عر من خالله��ا أنه قادر عىل تحقيق
يشء ما ،كام أن مس��توى الطأمنينة من ناحي��ة الجامهري يبدو ضعي ًفا ويف أدىن
مس��توياته ،وش��خص ًّيا أصبحت مقتنعاً ب��أن األزمة ال ميكن ح ّله��ا دون جلب
مدرب بش��خصية يس��حب الثقل كله من عىل ظهور الالعبني ،ويخفف مستوى
الطموحات قلي� ً
لا -دون تجاهل تحقيقها -مدرب يعم��ل عىل الجانب النفيس
قبل الخططي ،ويخلصهم من الروح االنهزامية التي يعيش��ها الجميع ،وينطلق
من الصف��ر من حيث بناء مجموع��ة تتالءم مع طموحاته وأف��كاره ،وتتكامل
م��ع بعضها البعض ،ويس��تهل مبباريات ودية مع منتخبات مغمورة؛ ل ُيكس��بها
مبا مي ّكنه م��ن أهداف .ولعل الفرتة الحالية متتلك األرجنتني عدداً من األس�ماء
التي لها وزنها وثقلها وقادرة عىل تقديم يشء معقول ومقبول ..أمثال سيميوين
وبوكاتينهو وبيلسا والبقية.

ارسلوا إلينا تغريداتكم عرب الهاشتاج:

#مغردو_الرؤية
مــا شــاهدته يف معــرض الرشكات
الطالبية  ٢٠١٩يدعو إىل الفخر واالنبهار والتفاؤل.
طالبات وطالب عامن يعرضون ابتكارات متميزة
بثقة كبرية ومهارات عرض عالية.
د .علي اللواتي

خطابات الكراهية والعنــف تنطلق من فئات قليلة يف
املجتمعات ،املشــكلة إذا ارتبطت هــذه الفئة القليلة
برغبة الساســة ،أو دعمــت من رجال املــال واإلعالم؛
أصبح صوتها مرتف ًعا ،وتأثريها أقرب وأشد رضرا.

القيادة ليســت فقــط منصبا يتقلده الشــخص إمنا هي
القــدرة عىل التأثري يف اآلخريــن ،وتوجيههم نحو تحقيق
األهــداف ،وما قامت بــه رئيســة وزراء نيوزيالند ،أثلج
صدور املاليني من املسلمني رغم فجاعة ال ُجرم.
�سيف النوفلي

برهنــت التجــارب أن التغنــي بالقــوة
العســكرية واألمنيــة لــن يجــدي ما مل
يكن التعليــم واالقتصاد يواكب تطلعات
الشعب وآمالهم يف الحياة الكرمية .حميد املعني

www.alroya.om
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تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنرش
املراسالت :ص.ب  - 343الرمز الربيدي118 :
مسقط  -سلطنة عامن
هاتف 24652400 :فاكس 24652444 :الربيد االلكرتوينinfo@alroya.info :

د .بدر العربي

لقد تجرأوا على المال العام!
د .سيف بن ناصر المعمري
الرياضة العمانية تنتعش فسلموها ألهلها
أحمد السلماني

السلحفاة التي سبقت األرنب «تكملة الحكاية»
مسعود الحمداني
«ليلة عبد الحليم» ..إلهاب العواطف وتقليب المواجع
عبيدلي العبيدلي

ليس كل جميل يرحل
عائشة بنت أحمد البلوشية

a.a.s.b17@hotmail.com

 20صورة تتألق في معرض «برواز» ببيت البرندة
مسقط  -الرؤية
يســتضيف ُ
بيت الربندة مســاء اليوم اإلثنني
ً
معرضــا فن ًيا للصــور الفوتوغرافيــة بعنوان
السمو
“برواز”  ،وذلك تحت رعاية صاحب ُّ
الســيد محمد بن ســامل بن عيل آل سعيد،

بحضــور عدد من الشــخصيات واملصورين.
ويضم املعرض ( )20صورة متنوعة للمصور
يوســف بن سالم الجابري منها صور لحرضة
صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن سعيد
املعظــم -حفظه الله ،-إضافة إىل تشــكيلة
مــن الصور التي ُتجســد املناظــر الطبيعية

بالســلطنة والــراث والحيــاة االجتامعيــة
ومالمــح مــن النهضــة ،وعدد مــن الصور
للحيــاة الربية والحيوانــات ،وصور متنوعة
لشــخصيات عُامنية .ويستمر املعرض حتى
 13من شــهر إبريــل القادم ،ويــأيت يف ظل
الدور الحيــوي الذي ُيقدمه بيــت الربندة،
واستمرا ًرا الســتقطاب األنشطة
الثقافيــة والفنية التي تســهم
يف دعــم الحركة الســياحية يف
السلطنة.
الجديــر بالذكــر َّأن يوســف
الجابري مصــور فوتوغرايف بدأ
مجــال التصوير يف عام 2008م،
وحصل عــى عضوية من اتحاد
املصورين العــرب عام 2014م،
كام شــارك يف عــدة دورات يف
التصوير الفوتوغــرايف (داخلية
وخارجية) ،إضافــة إىل تنظيمه
لعــدد مــن الــورش يف مجــال
التصويــر الفوتوغرايف واملدارس
الفنية.

أرســل يل والدي الغايل -كعادته -أســأل الله أن يرزقني ُحســن بره
وصحبته ،احتفالية تأبني راقية لسيدة الغناء العريب بال منازع السيدة
أم كلثــوم ،فله صحبــة أغبطه عليها تجتمع عىل جــال الروح قبل
روعــة الكلمة واملعنى واللحن ،فيدور نقاشــهم حول مقال قديم أو
حديث ،أو أصل تلك القصيدة وحكايتها ،أو ســبب هذه األغنية ،وما
دار من حيثيات حولها حتى خرجت إىل النور ،فيجعلني شــغوفة يف
انتظار كل ما هو راق ورائق من هذه الدرر الرقراقة ،ل ُيفاجئني قبل
عدة أيام عن التأبني الرابع واألربعني لوفاة الســيدة أم كلثوم رحمها
اللــه وغفر لها؛ روى البخاري ( )4388ومســلم ( )52عن أيب هُ َر ْي َر َة
َر ِ َ
ض ال َّل ُــه َع ْن ُه عن َر ُســول ال َّلــ ِه َص َّل ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َســ َّل َم قال ( :أَ َتا ُك ْم
أَهْ ُ
ــل ا ْل َي َم ِن هُ ْم أَ َر ُّق أَ ْف ِئ َد ًة َوأَ ْل َ ُي ُق ُلو ًباِ ْ ،ال َمي ُان َيَانٍ َوا ْل ِح ْك َم ُة َ َيا ِن َي ٌة)
ــم أَ َر ُّق أَ ْف ِئ َد ًةِ ْ ،ال َمي ُان
ويف رواية ملســلم (َ :ِ )52
(جــا َء أَهْ ُل ا ْل َي َم ِن هُ ْ
َيَانٍ َوا ْل ِف ْق ُه َيَانٍ َوا ْل ِح ْك َم ُة َ َيا ِن َي ٌة) ،وخالل سنوات حيايت التي رزقني
اللــه أن أعيشــها حتى اآلن وجــدت روعة هــذا الوصف من خالل
تعامــي مع أهل اليمن مــن خالل وظيفتي ،ولقــايئ بالعديد منهم
يف االجتامعــات التي تنعقد بني الفينة واألخرى ،ولكن ُصحبة والدي
رزقني الله حســن بره وصحبته ،جعلوين أشــد تعلقاً بذلك الوصف
النبوي الــذي ال ينطق عن الهوى ،فهــم ال يجملون الكلامت ملجرد
التجميــل ،بل يخرجــون أجمل ما يف الكلمة من معــانٍ  ،وهذا وريب
ال ينبع إال من قلوب غمرها رونق الصفاء ،وعمرها صدق اإلميان.
مل أصــدق ّأن أربعــة وأربعني عاماً قد م َّرت عــى رحيلها عن دنيانا،
ليــس ألنني ال أؤمن بالقضــاء والقدر ،أو َّأن الزمان أصبح ينســاب
من بني أصابعنا كام تنســاب غرفات املاء من بينها ،ولكن اســتغرايب
ودهشــتي أن كلامتهــا الراقية ال زالت تنســاب بألحانها األرقى بني
األجيال مبختلف األعامر ،وألنني ربيت أبنايئ عىل عدم فرض ذائقتي
عليهام ،بل تركــت لهام مطلق الحرية يف اختيار ما يروق لعمريهام،
ولكننــي تفاجــأت من ابني تريك الذي يــكاد أن يفصل بينه وبني أم
كلثــوم قر ًنا من الزمان ،يقوم بإرســال بعــض املقاطع من حني آلخر
ملعزوفــة يف إحدى البلدان من أوروبا الرشقيــة ،أو طقطوقة بعزف
أوركسرتايل يف أحد البالد الغربية لبعض من أغنيات أم كلثوم ،وأجده
يســتطرب ملعزوفات الفنان عبادي الجوهــر أو الرائع أحمد فتحي
عندما يسبحون يف بحور أغانيها عزفاً عىل آلة العود ،بل أحياناً ميعن
يف البحث عن أنامل شــابة تتقن عزف جاملياتهــا بحرفية منقطعة
النظري ،لريســلها إهداء يل بني الحني واآلخر ،فأتساءل كيف لجيل ولد

ونشأ بعد وفاتها بعرشات السنني أن يستشعر لذة اللحن ويستطرب
لــه ،إال َّأن ما وجده من رقــي الحرف والوتر أخذه إىل علو وســمو
ذلك العامل.
رحيــل أم كلثــوم وبقاؤها بيننا حتــى يومنا هذا يبعــث يف النفس
التســاؤل ،كيف لســيدة بلغت من العمر ما بلغته وقد توفاها الله
منذ عقود ،أن تظل حارضة وبقوة راســخة ،وال ُيكن أن تجد كلامتها
يف حرضة اإلســفاف ،بل تجــد كلامتها وصوتها ينســاب مرتافقاً مع
الجــال والهدوء والرقــي ،لقد أصبحت هذه الشــخصية عمالقاً يف
تراثنا العريب األصيل ،يحاول ويا لألســف الكثري رسقته وتنسيبه إليه،
مبجــرد تركيب الكلامت عىل اللحن ،بل أحياناً ترجمة الكلامت ذاتها
دون ذكــر الحقــوق ،ورغم كل ما وصلت إليه مــن مكانة يف قلوب
الناس ،ومقام اجتامعي ووطني إال َّأن التواضع الجم واألخالق الراقية
كانت ديدنها الذي تتعامل به مع الجميع ،وتجعل املرء منِّا يتســاءل
مــا الــذي أعددته أنا يك أتركــه خلفي ،يذكرين بالخري بــه ولو القلة
القليلة من البرش؟
ختاماً ..لدينا يف بالدنا مزون العصور الغابرة ،وماجان املايض ،وعامن
الحارض واملســتقبل ،موروث ثقايف زاخر ال ُتخطئه بصرية أعمى ،وال
تعمى عنه أعني مبرص ،موســوعات عامنية تحطم األرقام القياســية
العامليــة بعدد مجلداتها ،بل قصائد تفــوق املعلقات طوالً ،أهازيج
وفنــون راقية ،ولدينا يف باطن األرض ما يفوق ســطحها -بكثري -من
كنوز أثرية ،متتد إليها أيــادي النهش والتخريب هنا وهناك ،ألنها مل
تجــد من يكتشــفها أو يبحث عنها ،وحتى إن وجــدت ،مل نجد من
يقربها إىل قلوب الناشــئة وعقولهــم بحب وألفة ،إن املوروث يلقننا
دروس الجامل واملروءة والشــجاعة التي تركها أجدادنا الذين صنعوا
األمجــاد يف كل جانب من جوانب الثقافة وغريها ،فتلك الرســومات
أو النقوش الرائعة يف إحدى جبال محافظة مســندم الشامء ،وتينك
األبنيــة الحجرية عــى جروف صخريــة ،وهذه األفالج بهندســتها
العجيبــة ،أو ليســت دالئل عىل وجود إنســان عظيــم ،فكر وعمل
وسخر وطوع ما حوله ألنه تذكر أولئك الذين سيأتون بعده يبحثون
عن أجدادهم.
توقيع:
ً
ســيدي األســتاذ عبدالله العاقل :كن دوما كام أنت ،تهدي العقول
أزىك عقود ياســمني الحــرف ،وأرقى غابات ورود الكلم ،فغرســك
الجميل سيزهر أجمل ،وليس كل جميل يرحل.

