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مطالب بإتاحة المجال أمام «األسهم الحرة» لتجاوز «أزمة» سوق مسقط

تعليق العمل بالضريبة على «التوزيعات الربحية» لمدة  3سنوات
المرهون :السوق في «قمة الجاذبية»
حاليا ..وال نتدخل في قرارات المستثمرين

مصطفى سلمان :ضرورة وضع حلول
جذرية ..ونحتاج لمزيد من التسويق الخارجي

الرؤية  -نجالء عبدالعال

ومبادئ اقتصاد الســوق ،األمر الذي ســيمكن
القطاع الخــاص من لعب دور أكــر يف برامج
وسياسات التنمية الشاملة .ويف سياق ذي صلة،
اتفق املســؤولون وخــراء البورصــات يف أوىل
األمســيات الرمضانية التي تنظمها غرفة تجارة
وصناعة عامن ،عىل أن ســوق مسقط لألوراق
املاليــة يتعــرض لضغــوط اقتصاديــة محلية
وعامليــة ،مطالبني برضورة إتاحــة املجال أمام
“األســهم الحرة” لتجاوز ما وصفوه بـ”األزمة”
يف الســوق .واســتهلت الغرفة أوىل أمســياتها
الرمضانيــة االقتصاديــة بأمســية تحت عنوان
“أداء األسواق املالية العاملية وتأثريها عىل سوق
مســقط لــأوراق املالية”؛ وذلــك تحت رعاية
معايل ســلطان بن ســامل الحبــي نائب رئيس
مجلــس محافظي البنك املركــزي .وقال أحمد
بن صالــح املرهون يف ترصيحــات لـ”الرؤية”:
َّإن الســوق يف وضع ال ميكن أن نخفيه ،وخالل
العامني املاضيني انخفض بنســبة  %37وهو أمر
مقلق للمستثمر ويؤثر عىل نفسيته ،لكن هناك
جوانب إيجابية يف وضع السوق.
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أكد ســعادة الشــيخ عبدالله بن سامل الساملي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق املال َّأن
الحكومــة وافقت عىل تعليــق العمل برضيبة
الدخــل املتعلقــة بتوزيعــات أرباح األســهم
والفوائــد والبالغة  ،%10والتــي تم فرضها بعد
صدور قانون رضيبة الدخــل والصادر مبوجب
املرســوم الســلطاين رقــم ( ،)2019/9ويرسي
التمديــد لفرتة  3ســنوات اعتباراً مــن  6مايو
 ،2019قابلــة للتمديــد .وأوضح الســاملي أن
هذه الخطوة املهمة جــاءت بنا ًء عىل املوافقة
الســامية مبا يرتجم حــرص القيــادة الحكيمة
لحرضة صاحــب الجاللة الســلطان قابوس بن
ســعيد املعظم -حفظه الله ورعاه -عىل تهيئة
البيئــة املناســبة والعوامل التي تســاعد عىل
اســتقطاب املزيد من االســتثامرات الخارجية
لتنميــة االقتصــاد الوطني وتحقيــق املصالح
الوطنية ،وتعرب عن سياسة االنفتاح التي تتبعها
السلطنة يف التعامل مع االستثامرات الخارجية

مناقشة مالحظات «التجارة» و«إثراء» على
مشروع قانون االستثمار األجنبي
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استعراض سبل تعزيز أداء «كرسي
الغرفة» للدراسات االقتصادية

شركاء جدد لـ«أساس» في إعادة
تطوير موقع «معهد اإلدارة»
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 19طلبا استثماريا إلقامة مشاريع استزراع سمكي بالمحافظات تدريب وتأهيل  500مواطن لتمكين القيادات الوسطى والعليا بالقطاع الخاص
مسقط  -الرؤية

الرؤية  -أحمد الجهوري

قالت لجنة استزراع األحياء املائية إن قطاع
االستزراع التجاري يضم  19مرشوعا وطلبا
استثامريا إلقامة مشاريع االستزراع السميك
مبختلــف أنواعهــا يف مختلــف محافظات
السلطنة ،مشرية إىل أنها يف مراحل مختلفة
من املوافقات ،وستســهم جميعها يف توفري
فرص عمل للعامنيــن ،إىل جانب توفريها
ملختلف أنواع األسامك يف األسواق املحلية.
وعقــدت اللجنــة أمــس اجتامعهــا الثاين
لعام  2019برئاســة معــايل الدكتور حمد
بن ســعيد العــويف وزير الزراعــة والرثوة
الســمكية رئيس اللجنة وبحضــور أعضاء
اللجنــة .وناقــش االجتــاع آليــات دعم
مســرة تطوير قطاع االســتزراع الســميك
يف الســلطنة ،فيــا أكدت اللجنــة أهمية

و َّقعت وزارة القوى العاملة اتفاقية تصميم
وتنفيذ الربنامــج الوطني للتطوير القيادي
من أجل متكني اإلدارات العامنية الوسطى
والعليا يف القطاع الخاص مع رشكة تكاتف
ُعامن ..و َّقع االتفاقية معايل الشيخ عبدالله
بــن نارص البكري وزير القوى العاملة ،كام
و َّقعهــا من جانب الرشكة الشــيخ إبراهيم
الحاريث الرئيس التنفيذي.
ويأيت الربنامج تحت هوية “اعتامد” ،والذي
يهــدف لتأهيل وتدريب عدد  500مواطن
يف مجــال التأهيــل القيادي مــن موظفي
القطــاع الخاص يف القطاعات املســتهدفة
يف برنامــج تعزيز التنويع االقتصادي تنفيذ
للعام  ،2019وتستمر فرتة التدريب من 3
إىل  6أشــهر ،وتندرج ضمــن برامج إحدى

مواصلة العمل يف تطوير قطاع االســتزراع
التكامــي ملــا ميثلــه مــن خدمــة مهمة
لصغار املزارعني واملســتثمرين .واستعرض
املجتمعون الوضع الحايل لطلبات االستزراع
الســميك التجارية والتكامليــة ،ومواصلة
آليه الطلبــات ،وأكد الجميع أهمية تذليل
الصعاب أمام هــذه الطلبات لتقوم بالبدء
وتنفيذ املشــاريع حســب ما هــو مؤمل،
وكذلك مناقشــة الوضع الحايل للمشــاريع

القامئة التجارية والتكاملية ومواضيع عامة
ذات صلة بقطاع االستزراع السميك.
وتشــر اإلحصــاءات إىل أن إنتــاج العــام
املايض من االســتزراع التجــاري بلغ حوايل
 350طناً من أسامك الكوفر ،مع وجود 24
مزرعــة تكاملية لرتبية أســاك البلطي يف
واليات مختلفة من الســلطنة ،وقد ارتفع
إنتاج البلطي من  5أطنان يف عام  2014إىل
 101طن يف عام .2018
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«فك كربة» تفرج عن ُ 150معسرا في  9أيام
صاللة  -الرؤية
نجحــت مبــادرة “فك كربــة” اإلنســانية من
جمعية املحامني العامنية يف اإلفراج عن ما يزيد
عىل  150محبوسا معرسا يف  9أيام فقط ،وذلك
مبختلــف محاكم الســلطنة ،والذيــن انطبقت
عليهم رشوط املبادرة.
ويفتتح ســعادة املهنــدس محمد بــن أبوبكر
الغســاين نائب رئيــس مجلس الشــورى اليوم
الخميــس فعاليات معــرض مبــادرة فك كربة

اإلنســانية الذي تتبنــاه الجمعيــة مبقر صاللة
جاردنــز مول ،ويســتمر ملــدة  3أيــام بهدف
التعريف بأهمية هذه املبادرة وجوانب تنفيذها
وآليات ورشوط االستفادة منها للمحبوسني عىل
ذمم قضايا غــر جنائية .وتؤكــد إدارة املبادرة
مواصلتهــا التنســيق مــع اإلدارة العامة لتنفيذ
األحكام مبجلس الشؤون اإلدارية للقضاء ملتابعة
الحاالت املامثلة والتنسيق إلطالق رساحها خالل
األيام القادمة من الشــهر املبارك وقال ســعادة
املحامــي الدكتور محمد بــن إبراهيم الزدجايل

رئيس مجلس إدارة جمعيــة املحامني العامنية
إن املبادرة يف نســختها السادسة تطمح إىل فك
كرب املحبوســن عىل ذمم قضايــا مالية يف غري
الدعاوى الجنائية لنصل إىل أكرث من ســبعامئة
حالــة حتــى نهاية الشــهر املبــارك ونأمل من
أصحاب األيادي البيضــاء الوقوف معنا يف هذا
العمل اإلنســاين حيث تعودنا سنوياً عىل تنفيذ
هذه املبــادرة وهي من املجتمــع وإليه حيث
الدعم مــن املؤسســات الخاصة ومــن األفراد
سيعزز الدور اإليجايب الذي نقوم به.
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اتفاقيتان لتوصيل الكهرباء إلى «صاللة للغاز المسال»
مسقط  -الرؤية
وقعت رشكة ظفــار للطاقة  -إحدى رشكات
مجموعــة منــاء -اتفاقيتي توصيــل وتزويد
الطاقــة الكهربائية مع رشكــة صاللة للغاز
البرتويل املســال -إحــدى رشكات مجموعة
النفــط العامنيــة وأوربــك ،نظــراً ألهمية

مرشوع صاللة للغاز البرتويل املسال يف دفع
عجلة االقتصاد الوطني والنهوض بالصناعات
التحويليــة يف املحافظــة ولكــون الطاقــة
الكهربائية إحدى املق ّومات الرئيســة لقيام
املرشوع وتحقيق أهدافه.
ووقــع االتفاقيــة مــن جانب رشكــة ظفار
للطاقــة املهنــدس عيل بن عيىس شــاس

الرئيــس التنفيذي ،ومن جانب رشكة صاللة
للغــاز البرتويل املســال ســلطان بــن حمد
الربطــاين املديــر العام التنفيــذي بالوكالة
لرشكــة الغاز العامنيــة .وتضمنت االتفاقية
األوىل “اتفاقيــة التزويد” الرشوط واألحكام
التجارية املنظمة لتزويــد املرشوع بالطاقة
الكهربائية املتعاقد عليها.
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مبادرات مخترب ســوق العمل والتشــغيل،
يف إطــار الربنامج الوطنــي لتعزيز التنويع
االقتصادي “تنفيذ” .وقال سعادة املهندس
محمد بن ســامل البوســعيدي رئيس لجنة
الشــباب وتنمية املــوارد البرشية مبجلس
الشــورىَّ :إن الربنامــج الوطنــي للتطوير
القيادي مــن أجل متكني اإلدارات العامنية
الوسطى والعليا بالقطاع الخاص يستهدف
 10آالف كادر وطنــي ،والتــي بدورهــا

ســتعمل عــى إيجــاد  10آالف وظيفــة
جديــدة بالقطــاع الخاص .وأكد ســعادته
َّأن الربنامــج يعكس مدى اهتامم الحكومة
بالكوادر الوطنية ،الذي يهدف لرفع نسبة
العامنيني إىل  20باملائة يف القطاع الخاص،
ومتكينهــم يف الوظائف الوســطى والعليا
مبنشــآت القطاع الخاص؛ وذلك عن طريق
تأهيلهم وتدريبهم لتويل املناصب القيادية
واإلرشافية.
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في ذكرى النكبة ..الفلسطينيون :لن

نقبل باالنتقاص من حقوقنا المشروعة

رام الله (الضفة الغربية) -رويرتز
أحيا الفلسطينيون يف الضفة الغربية
وقطاع غزة أمــس األربعاء الذكرى
الحادية والسبعني للنكبة التي رحل
فيها مئات اآلالف من الفلسطينيني
عن مدنهم وقراهــم أو أجربوا عىل
الرحيل منها عام .1948
وتوجهت مســرة شارك فيها املئات
وهم يحملون األعالم الفلســطينية
ومجســات ملفاتيــح منــازل مــن
رضيح الرئيس الفلســطيني الراحل
يــارس عرفات يف رام الله إىل وســط
املدينة مبشــاركة أعضاء من القيادة
الفلســطينية .وجدد رئيس الوزراء
محمــد أشــتية ،وهــو أيضــا عضو
يف اللجنــة املركزيــة لحركــة فتح،
املوقف الفلســطيني الرافض لخطة
الســام األمريكية املنتظــرة .وقال
يف ترصيحــات للصحفيــن خــال

مشــاركته يف املســرة يف رام اللــه
“أي حــل ســيايس تطرحــه اإلدارة
األمريكية أو أي جهة كانت ينتقص
من حقوق شــعبنا املبنية عىل إنهاء
االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية

وعاصمتها القــدس وعودة الالجئني
سيكون حال مرفوضا من قبل الرئيس
أبو مازن والقيادة الفلسطينية ومن
الفصائل الفلسطينية ومن كل أبناء
شعبنا”.
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بدر بن سعود يستقبل رئيس «لجنة الدفاع» في البرلمان الكوري «صحية الشورى» تناقش استضافة وزير الصحة
مسقط  -الرؤية

مسقط  -الرؤية

اس��تقبل مع��ايل الس�� ّيد ب��در ب��ن
س��عود ب��ن ح��ارب البوس��عيدي
الوزير املس��ؤول عن ش��ؤون الدفاع
مبكتبه مبعس��كر بي��ت الفلج صباح
أمس مع��ايل املك��رم أه��ن جيو باك
رئيس اللجنة الدامئة لش��ؤون الدفاع
الوطني يف الربملان الكوري الذي يزور
الس��لطنة حالي��اً .وتم خ�لال اللقاء
تبادل األحاديث الودية ،واس��تعراض
مج��االت التعاون القامئة بني البلدين
الصديق�ين ،وبحث ع��دد من األمور
ذات االهتامم املشرتك .حرض املقابلة

ناقش��ت اللجنة الصحي��ة والبيئي��ة مبجلس
الش��ورى صب��اح أم��س األربع��اء تحضرياتها
الس��تضافة مع��ايل الدكتور أحم��د بن محمد
السعيدي وزير الصحة لاللتقاء بأعضاء اللجنة
ملناقش��ته يف عدد من موضوع��ات املنظومة
الصح ّية بالسلطنة يف القطاعني العام والخاص
وس��بل تطويره��ا وتجويد الخدم��ات الطبية
املقدمة للمستفيدين منها.
جاء ذلك خالل اجتامع اللجنة الدوري السابع
لدور االنعقاد الس��نوي الرابع ()2019-2018
م من الفرتة الثامنة ( )2019-2015م برئاس��ة
سعادة عيل بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة
وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخالل االجتامع ناقشت اللجنة واقع القطاع
الصح��ي وأبرز القضايا الصحية التي س��يتم
طرحها ملع��ايل وزير الصحة به��دف إيجاد

س��عادة املهندس محمد بن أبو بكر

الغساين نائب رئيس مجلس الشورى،
وس��عادة الس��فري كي��م
تشانج كيو سفري جمهورية
كوريا املعني لدى السلطنة
والوفد املرافق للضيف.

الحلول املناسبة حيالها .كام تط ّرق االجتامع
إىل بعض املحاور التي س��تتم مناقشتها مع
مع��ايل الوزير ،مثل إنج��ازات الوزارة ضمن
الخطة الخمس��ية التاس��عة ()٢٠٢٠-٢٠١٥
م والتحديات الت��ي تواجهها ومدى تحقيق
األهداف واملش��اريع من الخطة الخمسية،
باإلضافة إىل جهود الوزارة خالل الس��نوات
األرب��ع املاضية يف تحس�ين مس��توى كافة

خدماته��ا ،وكذل��ك التط��رق إىل الخدمات
الصحية والعالجية ،واسرتاتيجيات الوزارة يف
تعمني وتوفري الوظائف الطبية والفنية .كام
تض ّمنت املحاور االستثامر الخاص يف القطاع
الصح��ي ،ومدى مس��اهمته يف رفد امليزانية
العام��ة للدول��ة ،وآلي��ة ال��وزارة يف متابعة
ومراقبة املؤسس��ات الصحي��ة والصيدالنية
الخاصة.

«اقتصادية الشورى» تستعرض مشروع قانون االستثمار األجنبي مع «التجارة والصناعة» و«إثراء»

مسقط  -الرؤية
اس��تضافت اللجن��ة االقتصادي��ة واملالية
مبجلس الش��ورى صب��اح أم��س األربعاء
س��عادة املهندس أحمد بن حسن الذيب
وكي��ل وزارة التج��ارة والصناعة وعدد من
املختص�ين بالوزارة ومختص�ين من الهيئة
العامة لرتويج االستثامر وتنمية الصادرات
«إث��راء» لالس��تئناس مبالحظاته��م ع�لى
مرشوع قانون استثامر رأس املال األجنبي
املحال من الحكومة.
وخ�لال اللق��اء الذي ترأس��ه س��عادة
الدكتور صالح بن س��عيد مس��ن رئيس
اللجن��ة وبحض��ور أصح��اب الس��عادة
أعض��اء اللجنة ،اس��تمع أعض��اء اللجنة
إىل مالحظ��ات ومرئي��ات الضيوف عىل
م��واد مرشوع القان��ون وتعديالته .ويف
إطار مناقش��ات اللجنة ملرشوع القانون

بحثت م��دى مواكبة كافة مواد مرشوع
القانون م��ع متغريات املرحل��ة الحالية
واملستقبلية ومبا يس��توعب مستجدات
البيئ��ة التنافس��ية العاملي��ة .وق��د أ ّكد
أصح��اب الس��عادة ع�لى رضورة أن
تس��هم مواد القانون يف تسهيل وترسيع
اإلج��راءات مام يس��هم يف توف�ير بيئة
جاذبة لالستثامر .كام أشاروا إىل رضورة
أن يلب��ي م�شروع القان��ون األه��داف
األساس��ية من جلب االس��تثامر األجنبي

جاهزية مشروع توسعة مركز
النسيج والتطريز بسمائل
سامئل -الرؤية
أنجزت الهيئ��ة العامة للصناعات
الحرفي��ة م�شروع توس��عة مركز
تدريب وإنتاج النس��يج والتطريز
الي��دوي يف س�مائل ويش��تمل
م�شروع التوس��عة ع�لى إنش��اء
س��تة ورش مخصص��ة للتصني��ع
اآليل والي��دوي للنس��يج باإلضافة
إىل ع��دد م��ن املراف��ق اإلدارية
والحرفي��ة كقاع��ات التدري��ب
النظري والعميل املدعمة بأحدث
اآلالت والتقنيات املس��تخدمة يف
صناعة النسيج القطني والتطريز
اليدوي ،ويأيت تنفيذ الهيئة العامة
للصناع��ات الحرفي��ة مل�شروع
توس��عة مرك��ز تدري��ب وإنتاج
النسيج والتطريز اليدوي بسامئل
يف إطار ح��رص الهيئة نحو توفري
منشآت حرفية تعمل وفق آليات
مطورة للعم��ل واألداء الحريف يف
السلطنة.
وبالتزامن مع توسعة مركز تدريب
وإنتاج النس��يج والتطريز اليدوي
يف س�مائل تنف��ذ الهيئ��ة العام��ة
للصناعات الحرفي��ة حالياً مرشوعا
لتدري��ب خمس��ة ع�شر حرفي��ا
وحرفي��ة م��ن الك��وادر والطاقات
الوطني��ة الش��ابة يف مج��ال حرفة
صناع��ة النس��يج القطن��ي ،ويأيت
تنفي��ذ مرشوع الربنام��ج التدريبي
واإلنتاج��ي يف ط��ار ح��رص الهيئة
لتنمي��ة القطاع الحرفي��ة وإرفاده

بأي ٍد وطنية من الش��باب باإلضافة
إىل التوجه نحو الحفاظ عىل تطوير
حرفة النسيجيات الوطنية مبختلف
انواعه��ا مع الس��عي نح��و تطوير
املنتجات النس��يجية القطنية وفق
الضواب��ط واملواصف��ات العامني��ة
املتعارف عليها ،ويأيت تنفيذ الربنامج
التدريب��ي م��ن أج��ل اس��تقطاب
الحرفيني من الجيل الش��اب لتعلم
مع��ارف ومه��ارات حرف��ة صناعة
النسيج القطني بهدف تنمية حرفة
النس��يج محلياً وتدريب الحرفيني
عىل التعام��ل مع املعدات واآلالت
املط��ورة ملهنة النس��ج مع الحرص
عىل تطوير وابتكار منتجات حرفية
تحمل الهوي��ة الوطنية .ويس��هم
الربنام��ج التدريبي املنف��ذ باملركز
يف نقل وإكس��اب أساسيات حرفة
صناع��ة النس��يجيات القطنية إىل
األجيال الش��ابة من خالل التأكيد
ع�لى أهمية ترس��يخ ثقافة العمل
الحر واالبت��كار والتطوي��ر الحريف
ك�ما يع��زز الربنام��ج م��ن إتاحة
فرص تأس��يس املش��اريع الحرفية
املنتج��ة والتي ترف��ع من مؤرشات
مساهمة القطاع الحريف العامين يف
الناتج املح�لي باإلضافة إىل أهمية
الربنام��ج التدريب��ي يف إيجاد نوع
من التكامل والتجانس الحريف بني
مختلف الحرف عن طريق توليف
حرفة النس��يج م��ع خامات حرفية
اخرى والفضة والفخار باإلضافة إىل
بعض الحرف املطورة.

أهمها تنويع مصادر الدخل وتوفري فرص
عمل محف��زة للعامنيني ومواكبة التقدم
التقن��ي واملعريف يف مختل��ف املجاالت.
الجدير بالذكر ّأن مرشوع قانون استثامر
رأس املال األجنبي قد أحيل إىل املجلس
بصفة االس��تعجال وذلك بناء عىل املادة
( )58مك��ررا  38م��ن النظام األس��ايس
للدولة “تح��ال مرشوعات القوانني التي
لها صفة االس��تعجال من مجلس الوزراء
إىل مجلس الش��ورى ال��ذي يجب عليه

الب��ت يف امل�شروع بإق��راره أو تعديله
خالل شهر عىل األكرث من تاريخ اإلحالة
إليه ثم إحالت��ه إىل مجلس الدولة الذي
يج��ب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله
خ�لال خمس��ة ع�شر يوما ع�لى األكرث
م��ن تاريخ اإلحال��ة إليه ،وع�لى رئيس
مجلس الدولة رفعه إىل جاللة السلطان
مش��فوعا برأي املجلسني” .ومن املتوقع
أن يتم مناقشته خالل جلسات املجلس
االعتيادية الشهر الحايل.
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استعراض مستوى المشاريع المتنافسة على «جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة» بالداخلية
مسقط  -الرؤية
أقامت اللجنة املحلية لجائزة الس��لطان
قاب��وس للتنمي��ة ا ُملس��تدامة يف البيئ��ة
املدرس��ية بتعليمية ُمحافظ��ة الداخلية
حلق��ة عم��ل تدريبي��ة للم��دارس التي
ّ
ترش��حت مش��اريعها للتناف��س ع�لى
مس��توى الس��لطنة وذل��ك م��ن أج��ل
الوقوف عىل مس��توى املشاريع وتقديم
الدعم واملش��ورة له��ا يف املرحلة املقبلة
وقد اس��تهدفت الحلقة مديري املدارس
ومنس��قي الجائزة بامل��دارس وعدداً من
أعضاء اللجان املدرسية.
وتحدّث يف البداية س��ليامن بن عبدالله
الس��املي مدير ع��ام تعليمي��ة املحافظة
رئيس اللجنة املحلية ُمهنّئاً املدارس التي
تأهلت ومش��يداً بالدور الذي قامت به
والجه��د الذي ُب��ذل من أج��ل الوصول
لهذه املرحل��ة وقال َّإن مدارس املحافظة

كان له��ا حضور جي��د يف املرحلة األوىل،
األمر الذي س��اهم يف ب��ث روح الحامس
والتنافس القوي بني املدارس حيث بذلت
اللجن��ة املحلية باملحافظة جهوداً ملتابعة
املش��اريع التي بلغ عددها مائة وأربعني
مرشوعاً من أجل اختيار املشاريع األفضل،

حيث خلصت لجان التقييم إىل ترش��يح
خمسة مشاريع من كل محور من محاور
املسابقة الثالثة؛ وقال إن املرحلة ا ُملقبلة
تتطلب جه��وداً أكرب وتعاونا بني املدارس
املتأهلة واللجن��ة املحلية من أجل تاليف
املالحظات وتهيئة هذه املشاريع للتقييم

املركزي م��ن خالل االهت�مام باألهداف
الرتبوية للم�شروع ،وكذلك تبادل الرؤى
بني املدارس وبعضها من أجل االس��تفادة
من الخ�برات ،إضاف��ة إىل أهمية توثيق
أعامل املشاريع إلضفاء طابع الحيوية لها؛
وشهدت الحلقة تقديم ثالث أوراق عمل

اليوسف يبحث سبل تعزيز أداء «كرسي الغرفة» للدراسات االقتصادية

مسقط  -الرؤية
استقبل س��عادة قيس بن محمد اليوسف
رئيس مجلس إدارة غرف��ة تجارة وصناعة
ع�مان يف مكتب��ه الدكت��ور أرشف مرشف
الخب�ير يف التنمية االقتصادي��ة واالقتصاد
الس��يايس يف الرشق األوس��ط ،والذي عني
حديثاً أس��تاذ كريس غرف��ة تجارة وصناعة
عامن للدراسات االقتصادية مبركز البحوث
والعل��وم اإلنس��انية بجامع��ة الس��لطان
قابوس.
وي��أيت اللق��اء مع بدء أع�مال كريس غرفة
تجارة وصناعة عامن للدراسات االقتصادية
بجامعة الس��لطان قابوس .وحرضت اللقاء
الدكت��ورة رحمة بن��ت إبراهيم املحروقية
نائ��ب الرئيس للدراس��ات العليا والبحث

العلمي بجامعة السلطان قابوس واألستاذ
الدكتور عبدالله أمبوس��عيدي مدير مركز
البحوث اإلنسانية بالجامعة.
ورحب س��عادة رئيس الغرف��ة بالحضور،
ش��اكرا لهم دورهم يف رفد القطاعني العام
والخاص بالبحوث والدراس��ات االقتصادية
والتي تسهم بش��كل كبري يف الدفع بعجلة
التنمية ،كام رحب سعادته بالدكتور أرشف

مرشف أس��تاذ كريس غرفة تجارة وصناعة
عامن للدراس��ات االقتصادي��ة بالجامعة،
مؤك��دا أهمي��ة ه��ذا الك��ريس يف تعزيز
الرشاك��ة ب�ين القطاع�ين الع��ام والخاص
وتقدي��م الدع��م لتحدي��د أه��م القضايا
التجارية واالقتصادية يف السلطنة ،والتأكيد
عىل تطوير القطاعات اإلس�تراتيجية التي
ترك��ز عليها الخطة الخمس��ية التاس��عة

ورؤي��ة عامن  ،2040فض�ل ًا عن إبراز دور
الكريس يف إنش��اء قاع��دة بيانات للبحث
والتحليل حول القضايا االقتصادية بش��كل
ع��ام .يش��ار إىل َّأن الدكتور أرشف مرشف
ش��غل ع��دة مناص��ب أكادميي��ة وقيادية
ومنه��ا محارض أول (أس��تاذ مش��ارك) يف
االقتصاد السيايس يف الرشق األوسط معهد
دراس��ات الرشق األوس��ط بكلي��ة كينجز
كوليدج لن��دن باململكة املتح��دة ،وعمل
مح��ارضاً أوال يف التجارة الدولي��ة واملالية
مبدرسة لورد آش��كروفت الدولية لألعامل،
وجامع��ة أنجلي��ا روس��كني يف كامربيدج
باململكة املتحدة ،كام إنه مؤلف لسلس��لة
من الكتب يف االقتصاد السيايس يف الرشق
األوس��ط والتنويع االقتص��ادي يف الخليج
العريب.

«فك كربة» :اإلفراج عن  150محبوسا منذ بداية رمضان

صاللة  -خميس العربي
يفتت��ح الي��وم الخمي��س س��عادة املهن��دس
محم��د ب��ن أبوبك��ر الغس��اين نائ��ب رئيس
مجل��س الش��ورى فعالي��ات مع��رض مبادرة
فك كرب��ة اإلنس��انية ال��ذي تتبن��اه جمعية
املحام�ين العامني��ة وذلك مبق��ر جاردنز مول
صاللة والذي يس��تمر مل��دة  3أيام والذي يأيت
للتعري��ف بأهمية ه��ذه املب��ادرة وجوانب
تنفيذه��ا وآلي��ات ورشوط االس��تفادة منه��ا
للمحبوسني عىل ذمم قضايا غري جنائية وكانت
إدارة مبادرة فك كربة اإلنس��انية قد أعلنت
ّأن إجاميل عدد املحبوس�ين املفرج عنهم ممن
انطبقت عليهم الرشوط للفرتة الحالية بلغ أكرث
من مائة وخمسني محبوس��ا مبختلف محاكم

الس��لطنة منذ األول من ش��هر رمضان املبارك
وحتى اليوم بلغ مائة وخمس�ين محبوسا عىل
ذم��م قضايا غري جنائية وتؤك��د إدارة املبادرة
مواصلتها التنس��يق م��ع اإلدارة العامة لتنفيذ
األح��كام مبجلس الش��ؤون اإلداري��ة للقضاء
ملتابع��ة الح��االت املامثلة والتنس��يق إلطالق
رساحها خالل األيام القادمة من الشهر املبارك
وق��ال س��عادة املحام��ي الدكت��ور محمد بن
إبراهي��م الزدجايل رئيس مجلس إدارة جمعية
املحام�ين العامني��ة إن املب��ادرة يف نس��ختها
السادس��ة تطمح إىل فك كرب املحبوسني عىل
ذم��م قضايا مالي��ة يف غري الدع��اوى الجنائية
لنصل إىل أكرث من س��بعامئة حالة حتى نهاية
الش��هر املبارك ونأم��ل من أصح��اب األيادي
البيضاء الوقوف معنا يف هذا العمل اإلنس��اين

حيث تعودنا س��نوياً عىل تنفيذ هذه املبادرة
وه��ي من املجتم��ع وإليه حي��ث الدعم من
املؤسس��ات الخاصة ومن األفراد سيعزز الدور
اإليجايب الذي نقوم به .من جانب آخر أقامت
جمعية املحامني العامنية أمسية قانونية تحت
مسمى الدورة الترشيعية ملرشوعات القوانني
يف س��لطنة عامن بالتعاون م��ع جامعة صحار
(كلية القانون) قدمها سعادة الدكتور خالد بن
سامل السعيدي أمني عام مجلس الدولة وتطرق
خاللها إىل مراحل إصدار القوانني والترشيعات
ودورته��ا االعتيادية وكيفية نش��أتها ومراحل
نظره��ا ومراجعتها حتى تصري نافذة مبرس��وم
س��لطاين ،كام فتح باب النقاش لالستفس��ار يف
جوانب تعدي��ل القوانني من حيث اإلجراءات
ومراحلها.

«البلديات» تنظم حلقة حول تعديل بعض أحكام الئحة سالمة الغذاء

مسقط  -الرؤية
نظمت وزارة البلديات اإلقليمية وموارد املياه
صب��اح أمس األربعاء حلق��ة عمل لرشح آلية
تطبيق القرار الوزاري رقم  ،2019/118الخاص
بتعدي��ل بعض أح��كام الئحة س�لامة الغذاء
وذلك بحضور املهندس سعيد بن عيل الشبيل
مدير عام مس��اعد الرقاب��ة الصحية والرصف
الصح��ي للرقابة الصحي��ة ومدي��ري الرقابة
الصحية والرصف الصحي ورؤساء أقسام رقابة
األغذية والبيطرة باملديريات العامة للبلديات
اإلقليمية وموارد املياه باملحافظات والبلديات
التابع��ة لها .وقدم الدكتور س��يف بن جمعة
اليعقويب مدير دائرة الرقابة الغذائية بالوزارة

عرضا مرئي��ا تضمن التعديالت التي ش��ملها
القرار الوزاري عىل بعض أحكام الئحة سالمة
الغذاء ،إضافة إىل مس��ودة الدليل اإلرش��ادي
لنظ��ام الرقاب��ة اإللك�تروين ع�لى املنش��آت
الغذائية املعتمدة من الوزارة وهو نظام رقايب
يس��تخدم التقنيات الحديث��ة يف الرقابة عىل
املنش��آت الغذائية عالية ومتوسطة الخطورة

باس��تخدام كامريات متكن املختصني يف مجال
الرقاب��ة الصحية م��ن ُمراقبة هذه املنش��آت
مبارشة عن طريق أخذ البيانات من الحافظة
اإللكرتوني��ة ،يتم م��ن خاللها رص��د مراحل
العمل املختلفة واملامرسات الصحية السليمة
والخاطئة يف تلك املنشآت ،كام تطرق العرض
للمخالفات والغرامات اإلدارية.

متنوعة األوىل قدّمها عبدالله بن سليامن
الشكييل عضو اللجنة املحلية تناول فيها
أهمية تنفيذ دراسة جدوى للمرشوع من
أجل الوقوف عىل مكوناته من الجوانب
املالية والفنية والقانونية ودراسة السوق
وتحليل نقاط الق��وة والضعف والفرص
والتحدي��ات حيث تن��اول بالتفصيل كل
جانب من جوانب الدراسة.
أم��ا الورق��ة الثاني��ة فقدّمها س��عيد بن
ُمحمد بن عيل الراش��دي مرشف أنظمة
تعليمية بوزارة الرتبي��ة والتعليم وتناول
فيه��ا توظي��ف التقني��ات الحديث��ة يف
تطوي��ر وتحس�ين املش��اريع الطالبي��ة،
إضاف��ة إىل الحل��ول واألف��كار التقني��ة
املبتكرة للمش��اريع يف مج��االت التقنية
والتكنولوجي��ا للجان��ب الرتبوي وأهمية
توظيف تقنيات إنرتنت األشياء والروبوت
وتصمي��م املواق��ع وبرمج��ة التطبيقات
واس��تخدام الربمجي��ات الجاه��زة

وملس��ابقات املحوسبة ،كام تناول مراحل
بن��اء الربمجيات واملش��اريع املحوس��بة
وأنواع التطبيقات يف بناء وإدارة املشاريع
الطالبية يف الجانب التكنولوجي واإلبداع
واالبتكار والتجديد يف إنش��اء املش��اريع
الطالبية وربطها بالتقنيات الحديثة سعياً
النتشارها وتجويدها.
أما الورقة الثالث��ة واألخرية فقدّمها خالد
ب��ن س��يف الصبيح��ي منس��ق الجائزة
باللجن��ة املحلي��ة وتناول فيها اس��تامرة
التقييم املركزي وطرق التوثيق استعرض
يف ورقت��ه محاور التقييم الس��تة وكيفية
استيفاء معايري التقييم باإلضافة إىل كيفية
القيام بعملي��ات التوثيق املتبعة إلعطاء
امل�شروع املصداقي��ة ،وكذل��ك االهتامم
بجوان��ب الدعاي��ة واإلعالم باس��تخدام
وس��ائل التواصل املتاحة ليكون املجتمع
املدريس ع�لى اطالع مبكون��ات املرشوع
وماهيته.
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«الجوهرة

غياب الكوميديا
المحلية!
مدرين املكتومية

madreen@alroya.info

ا ُملتابع ألعامل الدورة الربامجية للهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون يجد
َّ
أن هنــاك تكامال يف الطــرح ،فبعد أن كنا نفتقــد للدراما املحلية ها
نحــن أمام عملني كل منهــا له طابعه ا ُملختلف وميثــل جانباً معيناً
مــن الحياة ،وكذلك الحــال فيام يخص الربامج ،فهنــاك أعامل كثرية
تتناســب مع مختلف الفئات العمرية ورشائح ا ُملجتمع واهتامماتها،
إال أننا افتقدنا وجود األعامل الكوميدية التي دامئاً ما تسع الكثري من
الفضائيــات عىل تقدميها واالهتامم بها خاصــة وأنها متثل اهتاممات
رشيحة واســعة من ا ُملتابعني ،فاملتتبع لرغبات النَّاس ســيجد أن هذا
النوع من األعامل هي األكرث اهتامماً وتجد األرس جميعها تلتف عىل
مثل هذه األعامل.
ولو أردنا قياس مدى نجاحه دعونا نضع “وسائل التواصل االجتامعي”
أمام أعيننا وسنكتشــف َّ
أن الحســابات التي يقدم فيها الناس رسائل
بطريقة ساخرة أو كوميدية تحقق أعىل نسب مشاهدة من تلك التي
تفتقر لتلك الكوميديا ،لذلك نجد أناســاً صنعوا نجوميتهم وشهرتهم
من وراء املقاطع الســاخرة ،وبالتايل االهتامم بهذا النوع من األعامل
يجب أن تكون الخطة مبنية يف بداياتها عىل األعامل الكوميدية حتى
وإن عملــت عــى إنتاجها ،فمثل هذه األعامل لها شــعبيتها وبالتايل
تســاهم يف زيادة عدد اإلعالنات املقدمة يف فرتة عرضها والتي تعود
بعائــد مادي قــوي ُيغطي رمبا تكلفتهــا ،فالتوجه لهــذه الربامج يف
الخطــط ا ُملقبلة بات رضورة ألنها تدخل إطار االهتامم وتعترب إضافة
نوعية عىل الشاشة.

والقبطان» يجسد شجاعة البحار

العماني ويوثق مهارة بناء السفن الشراعية
الرؤية – وليد الخفيف

ســعياً منها لتوثيق التاريــخ البحري ال ُعامين،
ونقل أمجــاده التــي يحملها عبــق التاريخ
بســطور فخر من األجداد إىل األبناء أنتجت
اإلذاعة العامة من ســلطنة عامن املسلســل
اليومــي “الجوهــرة والقبطان” ،عــن رواية
األديبة الدكتــورة زوينة الكلبانية ومن إعداد
نــور الدين الهاشــمي ،بطولــة الفنان هالل
الهاليل ومتثيل رشا البلوشية وعصام الزدجايل
ويونس البلويش وصالح القاسمي وسها قادر
ويعقوب الحاريث وغالية الســيابية ومحمود
عبيد وعائشــة البلــويش وإدريــس النبهاين
وزكريا البطايش وســعود الخنجري وقاســم
الريامي ومحمد الشمري باالشرتاك مع الفنان
القدير طالــب بن محمد البلــويش والفنانة
نجاة سعد واملخرج املســاعد حمد بن عامر
الوردي وإخراج أحمد بن درويش الحمداين.
ويحيك املسلســل قصة حقيقية لبحار عامين
تعلــق بالبحــر فرفض أن يكــون صيادا مثل
أبيه ،متطلعاً ألن يكون قبطاناً بحرياً ،فسعى
جاهدا حتى التحــق بالبحرية العامنية التي
تدرج برتبها حتى نــال رتبة القبطان ،تتويجا
لجهــوده وإرصاره النابــع مــن حــب وطنه
وانطالقاً من مســعاه املخلــص إىل رفع علم
عامن عىل الســفن التي جابت عباب البحار

نور الغمارية تكشف

وا ُملحيطــات .القبطــان العامين الذي ســمي
بصالــح الجابري بطــل املسلســل كان بارعًا
يف قيادة الســفن الرشاعيــة التقليدية ،التي
واجهــت األمواج العاتيــة يف رحالت وصلت
ملوانــئ بعيدة يف الهند وأمريكا وأوربا ورشق
أفريقيا.
وتطرقــت الحلقات األوىل من املسلســل إىل
اجتهاد صالــح حتى كلف من قبــل البحرية
العامنية بقيادة سفينة شباب عُامن والتي تعد
أســطورة عامنية يف بث روح املحبة والســام
بني شــعوب العــامل ،فقام بــدوره املكلف به

عىل وجه مثايل غري َّأن رحالته الخطرية كانت
مصدر قلق ألرستــه وزوجته بعد ذلك غري أن
أداء الواجــب كان يتغلب دوماً لدى القبطان
الذي زاع ســيطه واعتــر أحد أبــرز البحارة
املهرة يف قيادة السفن الرشاعية التقليدية.
وعن اســم املسلســل “الجوهوة والقبطان”
فالجوهرة تعود السم السفينة الرشاعية التي
بناهــا العامنيون يف قنتب عىل غرار ســفينة
غارقة قبالة الســواحل اإلندونيسية يف القرن
التاسع امليالدي.
تكليف صالح مبهمة قيادة الجوهرة واإلبحار

بهــا من ميناء مســقط إىل كوتشــن يف الهند
وعدد مــن موانــئ املحيــط الهنــدي حتى
ســواحل ســنغافورة إذ كان ذلــك محل قلق
أرسته وزوجته التي شــككت يف قدرة سفينة
رشاعية عىل اخرتاق عباب البحار وا ُملحيطات
بال محرك فكانت تلوم زوجها دو ًما عىل القيام
بتلك الرحالت الخطرة خائفة عىل مســتقبل
أوالدها حال أصابه مكروه.
جوهرة مســقط التي جذبت صالــح لحبها،
َّتم بناؤها بشــكل تقليدي بدون مســامري أو
براغي لربط األلواح الخشبية ببعضها ،بل َّتم
ذلك عن طريــق التطريز بالحبال ،فاحتاجت
الســفنية إىل  172ألف غرزة ،و 130ألف كم
من الحبال ،وتبقى الحرفة واملهارة يف شد تلك
الغرز وطريقــة حياكتها وثني األلواح بالبخار
قصة يعرفها العامنيون أسود البحار.
صالح القبطان الشجاع عقد العزم عىل القيام
برحلته الخطرية تأديــة لواجبه ،فتابع أعامل
بناء الســفينة يف قنتب ،ثم ســعى جاهدا إىل
تشــكيل فريق البحارة املعــاون فأعد العدة
وجهــز العتاد لركوب البحر تنفيذا ألمر قائده
الذي أواله ثقة كبرية.
يف العــدد القادم نكمل قصــة القبطان صالح
وجوهرة مســقط التي أذهلت تــوم وفريق
البحــث اإلنجليزي وكيف كانــت الرحلة إىل
ميناء كوتيش واألحداث التي مرت بها.

«سدرة» و«مجرد لحظات»

ثان بصدارة األعمال العمانية والخليجية
لـ«صوت الرؤية» :جزء ٍ
من «سكن عزابية»
الرؤية – مريم البادية
ح َّلت املمثلة نــور الهدى الغامري ضيفة عىل برنامج “رمضان
جانا” الذي يبث عىل “صوت الرؤية” مع املذيعني محمد نرص
وأمرية الفليتية .والتي بدأت مشوارها املرسحي يف عام ،2016
ومــن أهم أعاملها ســكن عزابية عىل اليوتيــوب ،ومرسحية
صالــح للحياة ،وكان آخر أعاملهــا “الحالج” يف مهرجان الدن
العريب .وتتقــن الغامرية أدوار الفنتازيــا ،وتجيد أيضاً صفة
الرش يف أدوارها املرسحية.
وتحدثت الغامرية عن ســكن عزابية وهو أول عمل لها أمام
الكامريا الذي بدأ العمل فيه عام  2016وعرض بعد ســنتني.
مؤكدة أنهم يستعدون يف الفرتة القادمة لعرض الجزء الثاين
منه بعد أن أنهوا العمل عليه .وقالت إن الجديد يف العمل
القادم أن شــخصية “ســارة” التي كانــت تلعبها يف الدور
األول املنفتحــة والرشيرة يف ذات الوقت ســتكون أشــد
رصامة وقوة َّ
عم كانت عليه يف املوسم األول.

مسلســل “ســدرة” اجتامعي تــدور أحداثه
حول عائلة مكونة من األب سامل واألم رشيفة
واالبنة ســلمى وشــقيقها راشــد والشــقيقة
املعاقة “ســدرة” ،والتي تبلــع من العمر 12
عا ًما ،وبســبب إعاقتها تعــاين وتواجه الكثري
مــن الصعوبات يف حياتها .والعمل من بطولة

«زي الشمس»

ُمهدد بمنع العرض

رصــدت اللجنة الفنيــة التابعة للجنــة الدراما
باملجلــس األعــى لتنظيــم اإلعــام يف مرص4 ،
مالحظــات مبخالفات يف الحلقة السادســة من
مسلســل “زي الشــمس” ،الذي تقوم ببطولته
الفنانــة دينا الرشبينــي ،أبرزهــا مخالفة كود
الطفل ،وهــي املخالفات التي قد تكون ســبباً
يف توقيع غرامة عــى العمل .عل ً
ام َّ
بأن املجلس
وقت سابق أن العقوبات تتدرج وتصل
أعلن يف ٍ

لحد املنع من العرض .وقالت اللجنة ،إن هناك
مالحظة تتعلق بعدم احرتام القانون يف مشــهد
بشكل غري رسمي،
فتح سيارة فريدة ألختها نور
ٍ
وأخــذت نور تبحــث بني األوراق يف الســيارة،
باإلضافة إىل ملحوظتــن تتعلقان مبخالفة كود
الطفــل ووضعــه يف محل مســؤولية أكرب منه.
ورصــدت أيضاً مالحظــة تتعلق بعــدم احرتام
اللغة العربية ،يف مشهد نور ملديرة مدرسة أبناء

فريدة“ :حرضتك عارفة الـ caseبتاعة يوسف”.
وأكد التقرير َّأن الحلقة السادسة تناولت خرافة
من خالل ظهور شــبح فريدة لنور وأمها ،فض ًال
عن ســلوك غريب عــى ا ُملجتمع ،حيث يحرض
مصطفى زميل نور يف لنــدن إىل بيتها يف مرص،
وعنــد رؤية نور له تجري مرسعة إليه و ُتعانقه،
ثــم بعد ذلــك تقدمــه لعمــر وتقبلــه أمامه
كـ”أجدع أخ”.

نجوم الدراما املحلية والخليجية ،حيث يحتل
بطولة املسلســل كل من الفنان سعد الفرج،
والفنــان صالح زعــل ،باإلضافة إىل مشــاركة
شمعة محمد ،وأمينة القفاص ،وسعيد قريش،
ووجــوه عامنية شــابة أيضاً ،إخراج يوســف
البلويش ،وهو من إنتاج رشكة الكهف األزرق.

ٌ
بالغ يطالب بوقف
مسلسل غادة عبد الرازق
قــدّ م عالء غــراب عضو حزب الوفــد يف مرص بالغاً
للنائب العام ضد الرشكة ا ُملنتجة ملسلسل “حدوتة
مرة” الذي تقــوم ببطولته الفنانة غادة عبد
الرازق ،مطالباً بوقف عرض املسلسل عىل
الشاشات ،بسبب اسم الشخصية التي
ُتجســدها غادة وهي “مرة غراب”.
وأكد “غراب” َّ
أن املسلســل يحمل
اســاءة الســم عائلته بســبب اسم
ويشــجع عــى نــر
الشــخصية
ِّ
الرذيلة بني الفتيات .مشرياً إىل َّ
أن
عائلتــه ُتعد من كــرى العائالت
يف مرص ويشــغل أبناؤهــا مراكز
مختلفة منــذ عقود طويلة ،وهم
يترضرون مــن تســمية العمــل،
مضيفاً أن “ما تقوم به الشخصية
يحمــل إســاءة كبــرة للعائلــة
متمســكاً بحقهم يف إيقاف عرض
املسلســل” .تجدر اإلشــارة إىل أن
“عبــد الــرازق” تســتمر بتصوير
حلقــات العمل ،ومــن املتوقع أن
تنتهي منه مع نهاية شهر رمضان.

أما مسلســل “مجرد لحظات” فهو اجتامعي
تدور أحداثه حول نادية وهي من أرسة فقرية
تحاول أن تساعد والدها املديون وذلك األمر
يوقعهــا يف الكثــر من املشــاكل ،والعمل يف
مجمله إنتاج محيل جديد يشــارك يف إخراجه
عارف الطويل.
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«اعتماد» يهدف لتأهيل  500عماني من موظفي القطاع الخاص في عدد من القطاعات

«القوى العاملة» توقع اتفاقية «البرنامج الوطني للتطوير» لتمكين القيادات الوسطى والعليا
الرؤية  -أحمد الجهوري
و َّقعــت وزارة القــوى العاملــة اتفاقية
تصميم وتنفيذ الربنامج الوطني للتطوير
القيادي من أجل متكني اإلدارات العامنية
الوســطى والعليا يف القطــاع الخاص مع
رشكة تكاتف عُ امن ..و َّقع االتفاقية معايل
الشــيخ عبدالله بن نــارص البكري وزير
القــوى العاملة ،كام و َّقعهــا من جانب
الرشكة الشــيخ إبراهيم الحاريث الرئيس
التنفيذي.
ويأيت الربنامــج تحت هويــة “اعتامد”،
والذي يهدف لتأهيل وتدريب عدد 500
مواطــن يف مجال التأهيــل القيادي من
موظفــي القطاع الخــاص يف القطاعات
املســتهدفة يف برنامــج تعزيــز التنويع
االقتصادي تنفيذ للعام  ،2019وتســتمر
فرتة التدريب من  3إىل  6أشهر ،وتندرج

ضمــن برامج إحــدى مبــادرات مخترب
سوق العمل والتشغيل ،يف إطار الربنامج
الوطنــي لتعزيــز التنويــع االقتصــادي
“تنفيذ” .وقال ســعادة املهندس محمد
بن سامل البوسعيدي رئيس لجنة الشباب
وتنمية املوارد البرشية مبجلس الشورى:
َّإن الربنامج الوطني للتطوير القيادي من

أجــل متكني اإلدارات العامنية الوســطى
والعليــا بالقطاع الخاص يســتهدف 10
آالف كادر وطني ،والتي بدورها ستعمل
عــى إيجــاد  10آالف وظيفــة جديدة
بالقطــاع الخــاص .وأكــد ســعادته َّأن
الربنامج يعكس مــدى اهتامم الحكومة
بالكــوادر الوطنيــة ،الذي يهــدف لرفع

نســبة العامنيني إىل  20باملائة يف القطاع
الخاص ،ومتكينهم يف الوظائف الوسطى
والعليا مبنشــآت القطــاع الخاص؛ وذلك
عــن طريــق تأهيلهم وتدريبهــم لتويل
املناصــب القياديــة واإلرشافيــة .وأبرز
سعادته آلية اختيار امللتحقني بالربنامج،
وقال إ َّنه ســيتم االختيار عن طريق آلية

واضحة تشــمل مستوى املؤهل الدرايس
ومستوى الخربة واجتياز االختبارات من
قبل املؤسسات املنفذة للربنامج.
من جانبه ،قال الشيخ إبراهيم بن محمد
الحــاريث املدير التنفيذي لرشكة “تكاتف
عُ ــان”َّ :إن الربنامــج يهــدف لتدريب
القيادات الوسطى والعليا؛ حيث يتك َّون
الربنامج مــن  3مراحل رئيســية موزعة
عــى مــدار العام الحــايل .موضحــا َّأن
الهدف الرئييس من الربنامج إعداد كوادر
وطنية مؤهلة قــادرة عىل تقلد مناصب
قياديــة يف قطاعات رئيســية يف القطاع
الخاص .وأشار املدير التنفيذي لـ”تكاتف
عــان” إىل َّأن الربنامــج لديه رشاكة مع
مــدارس دولية مرموقة ،وســتعمل عىل
مســاعدتنا يف إعــداد الربنامج ،وتوصيل
الربنامــج للفئة املســتهدفة للعاملني يف
القطاع الخاص.

ْ
وقالت الدكتورة أمل بنت عبيد املجينية
املديرة العامــة للمعايري املهنية وتطوير
املناهــج بــوزارة القــوى العاملــة ،إ َّنه
ســيتم طلب الرتشــيحات من الرشكات
واملؤسســات العاملة يف القطاع الخاص
التابعــة للقطاعات املســتهدفة ،إضافة
لفتح البــاب للترشيح الذايت باالشــراط
موافقــة جهة عمل املتــدرب .وأضافت
أن املتقدمني ســيخضعون لسلســلة من
االختبــارات والتقييم الختبــار قدراتهم
ومهاراتهــم القياديــة لدخولهــم هــذا
الربنامج .وتابعت أن الربنامج يســتهدف
القطاعــات التــي ر َّكــز عليهــا برنامــج
“تنفيــذ” ،موضحــة أن هــذه املبــادرة
مرتبطــة مببادرات أخرى منها سياســات
التعمني ،والتي تركز أيضا عىل رفع نسبة
القــوى العاملــة الوطنيــة يف الوظائف
اإلرشافية بالقطاع الخاص.

أكدوا ضرورة إتاحة المجال أمام «األسهم الحرة» وتعميق المؤشر

الخبراء في «أمسية الغرفة» :ضغوط اقتصادية محلية وعالمية

فاقمت «أزمة» سوق مسقط ..وللصناديق الدور األبرز
اتفق املســؤولون وخرباء البورصات يف أوىل األمســيات الرمضانية التي تنظمها
غرفة تجارة وصناعة عامن ،عىل أن سوق مسقط لألوراق املالية يتعرض لضغوط
اقتصادية محلية وعاملية.
واســتهلت الغرفة أوىل أمســياتها الرمضانية االقتصادية بأمســية تحت عنوان
“أداء األسواق املالية العاملية وتأثريها عىل سوق مسقط لألوراق املالية”؛ وذلك
تحت رعاية معايل ســلطان بن سامل الحبيس نائب رئيس مجلس محافظي البنك
املركزي ،وبحضور ســعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الغرفة،
ومبشاركة عدد من املســؤولني وصناع القرار يف املؤسسات الحكومية والخاصة.
وضمت منصة النقاش كال من :أحمد بن صالح املرهون مدير عام سوق مسقط
لألوراق املالية ،ومصطفى بن أحمد بن سلامن الرئيس التنفيذي للرشكة املتحدة
لــأوراق املاليــة ،والدكتور صــاح عبدالرحمن الطالب خبري اقتصادي بســوق
مســقط لألوراق املالية ،فيــا أدار النقاش أحمد بن عبــد الكريم الهويت عضو
مجلس إدارة.

المرهون:
السوق في

«قمة الجاذبية»

حاليا ..وال نتدخل
في قرارات

المستثمرين

الرؤية  -نجالء عبدالعال
وخالل األمســية ،ألقى املتحدثون الضوء عىل
بعض أســباب الرتاجعات التي يشهدها سوق
مســقط لألوراق املالية؛ سواء يف املؤرش العام
أو أحجــام وقيــم التداوالت ،كام اســتعرضوا
عــددا مــن املقرتحــات للخروج مــن الحالة
التــي اتفقوا عىل توصيفها بأنها “أزمة” ،وأنها
تســتحق تشــكيل ما ميكن أن يكــون “خلية
إلدارة األزمة” .وعقــب اللقاء ،قال أحمد بن
صالح املرهون يف ترصيحــات لـ”الرؤية”َّ :إن
الســوق يف وضع ال ميكــن أن نخفيه ،وخالل
العامــن املاضيني انخفض بنســبة  %37وهو
أمر مقلق للمستثمر ويؤثر عىل نفسيته ،لكن
هنــاك جوانب إيجابية يف وضع الســوق اآلن
حيث أصبحت األسعار حاليا األقل يف األسوق
الخليجية ،وبات املعدل  %8مقابل ما يصل إىل
 %16يف أســواق أخرى .وأضاف أنه عىل الرغم
من ذلــك ،إال أن اإلقبال ال يزال دون املأمول،
بســبب عوامــل بعضهــا يتعلق عىل ســبيل
املثال بعدم استقرار أســعار النفط وتخفيض
التصنيــف االئتامين للســلطنة ألكرث من مرة،
إضافة لغياب العمق الكايف يف الســوق؛ حيث
ليس لدينا رشكات كبرية توفر ً
أسهم حرة قابلة
للتداول مبا يوفر عرضا يخلق طلبا؛ َّ
ألن أغلب
األسهم متمركزة يف أيدي إما صناديق التقاعد
أو كبار املســتثمرين ،فيام يحتاج السوق إىل
أسهم متاحة للعرض والطلب بشكل أكرب.
وأ َّكــد أن قيــم التــداول الحاليــة ال تعكس
إطالقــا حجم االقتصــاد أو القيمة الســوقية
اإلجاملية لألســهم املدرجة يف السوق ،مؤكدا
أن الســوق يف وضع جاذب االســتثامرُ ،مبديا
اســتفهامه مام وصفه بـ”تلكؤ” املستثمرين،
مشــرا إىل أن إدارة الســوق ال تعلم السبب
الحقيقــي وراء ذلك .وشــدد املرهون عىل َّأن
إدارة الســوق تقــوم مبا يلزم لتوفــر العدالة
لكافة املســتثمرين والشــفافية للمساهمني
واإلجــراءات والضوابــط الالزمــة للحوكمــة
واإلفصــاح ،لكن الســوق بالنهاية هي منصة،
وال ُيكن لها التدخــل يف التداوالت أو ملكية
الرشكات أو ترصفات حملة األسهم أو مجالس
اإلدارة إذا كانت مبوافقة غالبية املســاهمني.
ََ
وضب املرهــون مثاال ســهم عامنتــل ،قائال:
َّإن القــرار االســتثامري الــذي اتخذته رشكة
عامنتــل ليس من حق الســوق التدخل فيه؛
ألنــه اتخذ من قبل مجلــس إدارة ميثل مالك
الرشكة ،ومام هو معلوم َّ
فإن النسبة األكرب من
املستثمرين يف الرشكة تعود ملكيتها للحكومة

بأكرث من  ،%90ســواء بطريقة مبارشة أو غري
مبــارشة عرب صناديق التقاعد وغريها؛ وبالتايل
األمر مرتوك ملجلس اإلدارة ،يف حني أن ســوق
مســقط والهيئة العامة لســوق املال ال ميكن
لهام التدخل يف قرار استثامري اتخذه مجلس
إدارة الرشكة.
وفيــا يتعلــق بطبيعــة تــداوالت صناديق
التقاعد يف السوق والتي متيل لتجميد األسهم،
أكد املرهــون أن الهيئة العامة لســوق املال
وإدارة سوق مســقط اجتمعت أكرث من مرة
مع ممثلني لصناديق التقاعد يف محاولة إلقناع
هذه الصناديق أن تس ّيل جزءا من أسهمها أو
تحريكها يف السوق ،لكن إدارة هذه الصناديق
لها فلســفتها وسياســتها املاليــة الخاصة بها،
وليس بيد ســوق مسقط التدخل أو إجبارهم
عــى أي إجــراء ،وليس أمام الســوق ســوى
تحفيزهم أو إقناعهم.
القرارات االستثامرية
من جانبه ،كشــف مصطفى بن أحمد سلامن
َّأن الجمعيــة العامنية لــأوراق املالية قامت
بأكرث مــن محاولــة إلقناع الــركات الكبرية
املطروحــة أســهمها يف الســوق باملزيد من
التواصل مع رشكات الوســاطة املالية ،خاصة
فيام يتعلق بالخطط املســتقبلية ،ومبا يجعل
القــرارات االســتثامرية أكــر وضوحــا أمام
املســتثمرين .وأكد سلامن َّأن جهود الجمعية
مل تصــل إىل مــا تبتغيــه لذلك ،فإنــه يجري
العمل عىل أن يكون ذلــك عرب غرفة التجارة
والصناعة مــن خالل لجنة الوســاطة املالية.
وحــول الحلول التي ميكــن أن تكون مجدية،
أكــد ســلامن َّأن الحل البد أن يكــون جذريا
وليس عــر معالجات مؤقتــة أو آنية؛ فهناك
قرارات يجب مراجعتها؛ منها عىل سبيل املثال
ال الحــر :رضورة مراجعة قرار فرض رضيبة
عــى توزيعــات أرباح املســاهمني األجانب،
مشريا إىل أن األسواق تتعرض جميعها لضغوط
اقتصادية عاملية ،لكــن ال ينبغي أن نزيد من
هذه الضغوط عرب قرارات تؤثر عىل الســوق
املحلية وتضعــف من تنافســيتها مع غريها.
ونوه إىل أهمية فتح املجال للرشكات للتسويق
لنفســها عامليا لجذب املزيد من املستثمرين،
مقرتحا إقامة مؤمتر عاملي يســتعرض الفرص
املتاحــة ويجتــذب اســتثامرات ،مؤكــدا أن
تراجع أحجام التداوالت أكرث سوءا من تراجع
املؤرش العام؛ ألنه ينعكس يف شــكل عدم ثقة

يف الســوق وإحجام عىل االستثامر فيه تخوفا
مــن عدم القدرة عىل تســييل األســهم وقت
االحتياج لذلك.
وقــدم الدكتور صــاح الطالــب ورقة العمل
الرئيســية يف األمســية من خالل عرض تناول
فيــه واقع االقتصــاد العاملي وانعكاســه عىل
األســواق املالية بصورة عامة وســوق مسقط
بصفــة خاصــة ،مشــرا إىل تباطــؤ مؤرشات
اإلنتاج الصناعي والتجــارة العامليني يف مطلع
عــام  ،2018وما تعرض لــه االقتصاد العاملي
من تحديــات متثلت يف الحروب التجارية بني
القــوى االقتصادية الكبــرة يف العامل ،خاصة
بني الصــن والواليات املتحــدة ،والرتاجعات
الكبرية يف مؤرشات البورصات العاملية وأسواق
العمالت واألسواق الرقمية ،والتقلبات الحادة
يف أسعار السلع األولية خاصة النفط ،وتشديد
السياسة النقدية من قبل االحتياطي الفدرايل
وتوجهه لرفع ســعر الفائدة أربع مرات خالل
العام.
وأبرز الطالــب مجموعة مــن الظواهر التي
أعدها “مؤرشات إنذار مبكر” عىل وجود خلل
يف االقتصــاد العاملي؛ منهــا تراجع معدل منو
االقتصــاد العاملي عام  2018من  %3.6إىل %3
والتوقــع بتباطؤه إىل  %2.9يف  ،2019وتضخم
املديونية العاملية لتصل إىل ما نســبته %224
مــن الناتج املحيل اإلجــايل العاملي ،وارتفاع
أسعار الفائدة عىل الدوالر األمرييك وانخفاض
أسعار رصف عمالت العديد من الدول خاصة
النامية منها وانعكاس ذلك عىل ارتفاع نسب
التضخــم والفوائــد وانخفاض نســب النمو
واآلثار الســلبية عىل قدرة هــذه الدول عىل
متويل استثامراتها ،باإلضافة إىل انحسار حركة
التجــارة العامليــة وتراجع معــدالت الطلب
العاملــي عــى الســلع والخدمــات ،وتباطؤ
االقتصادات األوروبية.
وخلص الطالب إىل القول َّ
بأن إلقاء نظرة ثاقبة
عىل املشهد االقتصادي العاملي ُتظهر أن العامل
كاد يستهلك محركات منوه ،وأنه يف حال عدم
التمكن من حل األزمات الناشئة عن الحروب
التجاريــة وتباطؤ االقتصــاد األوريب وتضخم
املديونية العاملية ،وما ينشــأ عنها من تبعات
اقتصاديــة وسياســية ،فإن االقتصــاد العاملي
سيكون مع ّرضا للبقاء يف بيئة منخفضة النمو
لفرتة ليست بالقصرية.
وأوضح العرض الذي قدمه الطالب أن ســوق
مســقط تأثر ســلبا بــأداء االقتصــاد العاملي

كالغالبية العظمى من األسواق املالية العاملية
خــال عــام 2018؛ حيث شــهدت البورصة
الصينية أعىل نســبة تراجع بلغت ،%25.31-
وبلغ متوسط تراجع األســواق املالية العاملية

خالل العام ما نسبته  ،%8.7وفقدت البورصات
العاملية  63ترليون دوالر من قيمتها السوقية.
واســتدرك بالقول إنــه مع الوضــع الصعب
ملعظم األسواق املالية العاملية ،إال أن األسواق

الخليجيــة خالل عام  2018حققت ارتفاعات
متباينة بلغ متوســطها  ،%0.90وهو ما أرجعه
الطالــب إىل محاولــة الدول تقوية أســواقها
الثبات وجهات نظر سياسية.
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امتحانات طويلة

ومواقيت قصيرة
يوسف بن عيل البلويش
أع��ود بذاكريت لل�مايض عندما كانت االختب��ارات من واقع الكت��اب املدريس وتالئم
مس��ميات املواد إن مل يكن فحواها ،وتنش��ط العقول وتستجيب ُمراعية بذلك الواقع
وم��دركات العرص آنذاك يومها مل يكن هناك من يثقل كاهل الطالب بالطلبات ً
وأيضا
يف أوزان الكتب وال باملساقات املليئة يف الكتب.
باألمس األربع��اء كان الطالب مع موعد اختبارات نهاية الفصل الدرايس الثاين والذي
جاء وقته عىل شهر رمضان وسط ما يشوب اليوم الرمضاين من معرتك يف الحياة لدى
األرس والطالب نفسه ،خرج طالب الفصول املختلفة يف امتعاض من اختبار الرياضيات
للصف الس��ادس يف طول االختبار ال��ذي وصل تقريباً ع��دد صفحاته إىل  13صفحة
يف ح�ين توقيت االختبار س��اعة فقط ،ال ميكن ألي عقل أن ُي��درك ذلك وكيف يوائم
متطلبات الرياضيات التي مل يستطع فيثاغورس والخوارزمي إيجاد حلولها خالل ساعة
واحدة وكيف يمُ كن لطالب صف س��ادس وس��ابع أن يختزل ما يتم دراس��ته يف فصل
كامل خالل س��اعة واحدة ويف اختبار مطول خرج منه الطالب يف حالة اكتئاب نفيس
وهو يواجهون سلس��لة االختبارات األخرى والتي اس��تفتحها الرياضيات بصعوبات يف
منظوره��م وهو يواجهون ً
أيضا تطبي��ق برنامج كامربدج ألول مرة يف هذا العام وعىل
منعطف تعليمي هام بالنسبة لهم.
مل ال تك��ون م��ادة الرياضيات الت��ي نريد أن ُنحب��ب فيها الطلب��ة ونجعلها مقرونة
بأساس��يات الحياة وإيجابيات املس��تقبل وتطلعات العلم ومش��كلة للقادة أن تكون
سلس��ة يف متناول الطالب منذ دراسته وأيضا وقت اختباره ،كانت باملايض ال تقل عن
س��اعتني حيث يكون الطالب بعيداً عن قلق التفك�ير يف التوقيت وال قلق االنتهاء يف
وقت منافس ملواعيد جينيس الخارقة.
وكلنا يدرك أهمية الرياضيات يف حياة الطالب كامدة رئيس��ية يرس��م عليها مستقبله
رغم ما يخصص من عالمات عىل األنش��طة الصفية واملشاركة يجب أن يراعي واضعو
االختبارات نقاطاً عدة منها استيعاب العقل للوقت ا ُملقدر لإلنجاز.
كام إن منهاج الدراسات االجتامعية للصف السادس الذي غاص بعيداً جدًا عن حياتنا
الوطني��ة التي كانت تغل��ف الكتاب أيامها وهي املادة التي يج��ب أن تكون وطنية
خالصة تغرس يف الطالب مبادئ الوطنية ومفاهيم الحياة املجتمعية بعيدًا عن الرسد
التاريخ��ي الذي يغوص يف الس�ير التاريخي��ة لألمم ً
وأيضا الحروب الت��ي م َّرت عليها
ً
ً
الدول األخرى يف س��نوات الحياة امليالدية األوىل وهذا أيضا يعترب معرتكا آخر يف حياة
الطال��ب حني يعترب مادة مثل هذه مادة وطنية بحتة بعيدا عن الدس��امة يف التاريخ
الرسدي للدول األخرى ،كل هذه اإلش��كاليات التي يجب أن تس�ترعي انتباه واضعي
املناه��ج واالختب��ارات والوضع يف االعتبار التش��كيل الحايل للطال��ب يف ظل التدفق
املعريف والتقنية والثورة املعلوماتية ودخول مناهج ومواد منافسة للمناهج األساسية
يف حياتهم.

«مكتبة السندباد» تختتم جوالتها في شمال الشرقية  ..الجمعة
إبراء  -الرؤية
ُتواصل مكتبة الس��ندباد نشاطها يف
نرش ثقافة القراءة يف ُمحافظة شامل
الرشقي��ة ،حيث تهدف إىل تش��جيع
الطفل عىل القراءة وزيادة الحصيلة
املعرفية ،فف��ي يوم الثالثاء تواجدت
يف والية بدية بالتع��اون مع جمعية
امل��رأة العامنية هن��اك ،وباألمس يف
والي��ة القابل مبدرس��ة الن��ور املبني
بالتعاون م��ع جمعية املرأة العامنية
بالوالي��ة ،وس��تكون مس��اء اليوم يف
وادي بن��ي خال��د يف ملع��ب فريق
النجوم ،بالتعاون م��ع فريق النجوم
الريايض الثقايف .وتكون آخر محطاتها
غدا يف والي��ة املضيبي بنيابة س��مد
الش��أن بالتعاون مع فريق القادسية
الري��ايض وس��تكون مبق��ر املدرس��ة
النموذج ّي��ة ِبس��مد الش��أن .وت��أيت
هذه الزي��ارات برعاية م��ن الرشكة
العامنية الهندية للسامد (أوميفكو)
ويف ه��ذا الصدد قالت عائش��ة بنت
حمدان الحجرية رئيسة مجلس إدارة
جمعية امل��رأة العامنية بوالية بد ّية:

“س��عدنا كثريا بتواج��د فريق مكتبة
الس��ندباد املتنقلة م��ع أطفال والية
بدية يف أمس��ية متميزة تألقت فيها
مواهب األطفال وقدراتهم يف الرسم
والكتاب��ة والقراءة والتفاع��ل الرائع

مع املرشفة بثينة الفوري املتميزة يف
إدارتها للفعالية وتعاملها مع األطفال
نحن جمي ًع��ا كإدارة جمعي��ة املرأة
العامنية بوالية بدية نش��كر جريدة
الرؤية ومكتبة السندباد عىل إتاحتهم

الفرصة ألبناء والية بدية للمشا َركة يف
مثل هذه الفعاليات الهادفة لتطوير
وبناء األجيال ونخص بالش��كر رشكة
أوميفكو الراعي��ة لتواجد املكتبة يف
محافظة شامل الرشقية”.

املزايا لخريجي وطلبة الهندسة املدنية
بجامع��ة الس��لطان قاب��وس ،فالطلبة
الذين يتخرج��ون من برامج ()ABET
املعتمدة لن يكون��وا بحاجة إىل طلب
التقدم للحصول عىل التقييم األكادميي
للحصول عىل مؤهل املهندسني املدنيني.
ويع��د معهد املهندس�ين املدنيني أحد
أعرق املؤسس��ات املهني��ة يف اململكة
املتحدة ،والذي تأس��س قبل  200عام،
ويوفر الدع��م امللموس لحوايل 90000

عضو من املهندسني املدنيني .ويشجع
املعه��د أعض��اءه ملواصل��ة تطوره��م
املهني عن طري��ق توفري مجموعة من
املوارد املعرفية مثل الدورات التدريبية
واملنش��ورات ،ويتمت��ع كذل��ك أعضاء
املعه��د بالعديد من املزاي��ا مثل فرص
التطوير الوظيفي ورفع املستوى املهني
والوصول إىل شبكة واسعة من املهنيني
وموارد املعرف��ة وغريها .الجدير بذكر
َّأن معه��د املهندس�ين املدنيني يعرتف

اآلن بدرجة الهندسة املدنية من جامعة
الس��لطان قاب��وس باعتباره��ا “تقدم
الرضا التام للقاعدة التعليمية ملهندس
مدمج ،وتلبي جزئيا القاعدة التعليمية
للمهن��دس املعتم��د ،وس��تكون هناك
حاج��ة لربنامج للتعل��م اإلضايف إلكامل
القاعدة التعليمية للمهندس املعتمد”.
عالوة عىل ذلك ،يوفر معهد املهندسني
املدنيني عضوية مجانية لطلبة الهندسة
املدنية من خالل التسجيل.

اعتراف أمريكي لبرنامج الهندسة المدنية بجامعة السلطان قابوس

مسقط  -الرؤية
حص��ل برنامج الهندس��ة املدنية بكلية
الهندس��ة جامعة السلطان قابوس عىل
االعرتاف من معهد املهندس�ين املدنيني
الربيط��اين ونظ ًرا َّ
ألن معهد املهندس�ين
املدنيني يعرتف رس��م ًيا اآلن بشهادات
الهندس��ة املدني��ة املعتم��دة من قبل
مجلس االعتامد للهندسة والتكنولوجيا
األمرييك ،فس��تكون هناك العديد من
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العوفي يبحث تعزيز التعاون الزراعي مع وفد إيراني «استزراع األحياء المائية» تبحث مستجدات الطلبات التجارية والتكاملية
مسقط – الرؤية

مسقط  -الرؤية
اســتقبل معايل الدكتور حمد بن ســعيد
بن ســليامن العويف وزير الزراعة والرثوة
الســمكية مبكتبه أمس معــايل املهندس
محمد ســعيدي كيا رئيس مجلس إدارة
مجموعة بنياد املستضعفان بالجمهورية
اإلســامية اإليرانيــة والوفــد املرافق له،
الذي يزور السلطنة حاليا.
وجرى خــال اللقاء الحديــث يف األمور
ذات االهتــام املشــرك حــول مجاالت
التعــاون بــن الســلطنة والجمهوريــة

اإلسالمية اإليرانية يف القطاعات الزراعية
والحيوانيــة والســمكية وســبل توطيد
عالقــات البلديــن والتعاون املشــرك يف
هذه القطاعــات ،إضافة إىل التعاون بني
البلدين يف مجــال األمن الغذايئ وتطوير
مجاالت االستثامر يف القطاعات الزراعية
والحيوانيــة والســمكية .وشــهد اللقاء
التأكيــد عىل مزيد من التعاون املشــرك
فيام يخص املجاالت الزراعية والحيوانية
والسمكية وسبل تطويرها مستقبال وفتح
آفاق أوســع لتعزيز التعاون بني البلدين
وتبادل الخربات ووجهات النظر.

عقدت لجنة استزراع األحياء املائية أمس
اجتامعها الثاين لعام  2019برئاسة معايل
الدكتــور حمد بن ســعيد العــويف وزير
الزراعــة والرثوة الســمكية رئيس اللجنة
وبحضــور أعضــاء اللجنة مــن أصحاب
الســعادة وكالء وزارات الزراعــة والرثوة
السمكية ،وزارة البيئة والشؤون املناخية،
وزارة اإلســكان ،وزارة التجارة والصناعة
وباقــي أعضاء اللجنة مــن املختصني من
وزارة املاليــة ،وزارة النقــل واالتصاالت
ووزارة الزراعة والرثوة السمكية.
واستهل معاليه االجتامع بشكر األعضاء
عــى جهودهم يف االجتامعات الســابقة
وأكــد أهمية قطاع االســتزراع الســميك
كأحد املصــادر املهمة الســتغالل الرثوة
الســمكية وتوفري األســاك وتوفري فرص
عمل للمواطنني وتنويــع مصادر الدخل
القومي.
وناقش الحضــور العديد مــن املواضيع
الهامــة التي تخدم مســرة تطوير قطاع
االســتزراع السميك يف الســلطنة ،ومنها:
توصيــات محرض االجتــاع األول للجنة

الفنية لالســتزراع الســميك لعــام 2019
والتي شملت قطاع االســتزراع التكاميل
واالســتزراع التجاري ،وقــد أبدت اللجنة
الرئيســية مالحظاتها عــى محارض هذه
االجتامعــات ،وأكــدت أهميــة مواصلة
العمل يف تطوير قطاع االستزراع التكاميل
ملا ميثله من خدمة هامة لصغار املزارعني
واملستثمرين.
وناقش االجتامع الوضــع الحايل لطلبات
االستزراع الســميك التجارية والتكاملية،
ومواصلــة آليه الطلبــات ،وأكد الجميع

أهميــة تذليــل الصعــاب أمــام هــذه
الطلبات لتقوم بالبدء وتنفيذ املشــاريع
حســب ما هــو مؤمل ،وكذلك مناقشــة
الوضع الحايل للمشاريع القامئة التجارية
والتكامليــة ومواضيــع عامــة ذات صلة
بقطاع االستزراع السميك.
ويشــار إىل وجــود  24مزرعــة تكاملية
لرتبية أســاك البلطي يف واليات مختلفة
من الســلطنة ،وقد ارتفــع انتاج البلطي
من  5أطنــان يف عام  2014إىل  101طن
يف عام .2018

وبالنســبة لقطــاع االســتزراع التجاري،
فهناك  19مرشوعا وطلبا استثامريا إلقامة
مشــاريع االســتزراع الســميك مبختلف
أنواعها يف مختلف محافظات الســلطنة
ويف مراحــل مختلفــة مــن املوافقــات،
وستســهم جميعها يف توفــر فرص عمل
للعامنيــن ،إىل جانــب توفريها ملختلف
أنواع األســاك يف األســواق املحلية .وقد
بلــغ إنتاج العــام املايض من االســتزراع
التجــاري حــوايل  350طنا من أســاك
الكوفر.
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إنجاز حرفي جديد
إنجــاز جديد لــه نتائج مســتقبلية
إيجابيــة كبرية وســيحقق نقلة عىل
مســتوى الصناعــات الحرفية ،فقد
أنجــزت الهيئــة العامــة للصناعات
الحرفية مرشوع توسعة مركز تدريب
وإنتاج النســيج والتطريــز اليدوي
يف ســائل والذي يحتضــن  6ورش

واملجتمــع إضافــة إىل تطوير حرفة
النسيج القطني من خالل االستعانة
بأحدث التقنيات باإلضافة إىل تعزيز
إقبال الشــباب لاللتحــاق مبختلف
برامــج التدريب واإلنتــاج الحرفية
العامنيــة برعاية
وحاميــة الحــرف ُ
ودعم مؤسيس متكامل.

مخصصــة للتصنيــع اآليل واليدوي
للنســيج وقاعــات تدريــب نظري
وعميل مدعمة بأحدث التقنيات.
واملركــز الجديــد مــن شــأنه أن
يســتوعب الحرفيــن والطاقــات
الوطنية الشابة لتدريبهم وتقدميهم
ككوادر حرفية ماهرة تفيد االقتصاد

وعلينا أن نثمن جهود الهيئة العامة
للصناعــات الحرفيــة وحرصها عىل
التخطيــط اإلســراتيجي مــن أجل
تطوير القطاع الحريف شك ًال وموضوعاً
وتعزيــز ثقافة العمل
الحريف ورفع مســتوى
دخل الحريف العامين.

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

ماذا تريد الواليات المتحدة للمنطقة؟!()2-1
عبدالله العليان

ال َتزال التوترات وطبول الحرب العسكرية
واالقتصاديــة مســتمرة يف منطقة الخليج،
وهــذه الطبــول والحشــود لهــا أرضارها
وتأثرياتها املعاكســة عىل االســتقرار لهذه
املنطقة ،التي مل تســتقر منذ ربع قرن من
الحروب باألصالــة ،أو بالوكالة ،حتى اآلن،
فــاذا يراد لهذه املنطقــة التي كانت أكرث
اســتقراراً من الكثري مــن املناطق يف العامل
لعقود طويلة؟!
صحيح َّأن األزمة الراهنة هي بني الواليات
املتحدة وإيران ،وهذه ليست جديدة ورمبا
لــن تكون ،فهناك خلفيات كبرية اتســمت
بالتوتر والحــرب السياســية واالقتصادية،
منــذ قيام الثورة اإليرانية ،وســقوط شــاه
إيران عام  ،1979ثــم جاءت أزمة الرهائن
من أعضاء السفارة األمريكية التي استمرت
 444يومــا ،وحاولــت الواليــات املتحــدة
إنقاذهــم يف العــام  1980لكــنَّ العملية
انتهت بالفشــل الذريع ،وسقوط طائرتني
ومقتــل العديــد من العســكريني ،وكانت
هذه األزمة قد ســببت إهانــة لألمريكيني
رمبا جعلتهم ال ينســون مــا جرى للرهائن
وخســارة إنقاذهم ،واســتطاعت إيران أن
تخرج من هذا الحصار بأقل التكاليف ،مع
أنها دخلــت يف حرب طويلة مــع العراق،
اســتمرت مثــاين ســنوات ،وخــر العراق
الحرب التي شــنها؛ بهدف إلغــاء اتفاقية

(شط العرب) التي وقعها مع شاه إيران يف
الجزائر عام .1975
وبعد انهيــار االتحاد الســوفيتي يف أوائل
التســعينيات من القرن املايض ،اســتفادت
إيــران مــن تفــكك املعســكر االشــرايك،
ْ
ونجحــت يف جلب العديد مــن العلامء يف
قيام صناعات عسكرية وتكنولوجية مهمة؛
منها :إنشاء املفاعل النووي ،وبقيت األزمة
قامئــة ،لكنها خفت بعد احتــال الكويت
من قبل نظام الرئيس الراحل صدام حسني
يف العام  ،1990وشــن الحــرب عليه إلنهاء
االحتالل ،لكن العقبة الرئيسية التي بقيت
قامئــة هــي موقف إيــران مــن االحتالل
اإلرسائيــي ،ودعمهــا للمقاومــة اللبنانية،
وبعض املنظامت الفلســطينية ،وهذه رمبا
مل تجد الواليات املتحدة مناصاً من الضغط
عــى إيــران ومحاولة إيجاد كل الوســائل
لعدم دعم املقاومة اللبنانية ،وهذه بقيت
مســألة غايــة يف التوتر والخــاف بينهام،
خاصــة بعد نجاح حــزب الله يف أن تخرس
إرسائيل حربها ضــده يف العام  ،2006عىل
الرغــم من التدمري الكبــر يف بنية املناطق
التي تتبع السكان الداعمني للمقاومة ،وهو
ما يقلق الواليات املتحــدة وإرسائيل -وما
ُيقلق إرسائيل فإنه بالتبعية يقلق الواليات
املتحدة -فإن إيــران أصبحت قوة إقليمية
كبرية ،بعدما طــورت أســلحتها التقليدية

بشــكل كبري ،وأعطت خرباتها العســكرية
لحزب اللــه ،بحيــث لديه مــن القدرات
ما يــردع أي هجامت جديــدة ،وأصبحت
القيادة السياســية اإلرسائيلية تفكر مل ًّيا يف
اإلقدام عىل أي مغامرة عسكرية بعد حرب
عام .2006
ً
لكن األزمة التي استمرت طويال ،هي قضية
املباحثــات بــن الواليات املتحــدة ،حول
تحديــد التخصيبُ ،
وكثت اللقاءات بينهام
حتى تم االتفاق بينهام ،وتم رفع العقوبات
تم هذا يف إدارة الرئيس األمرييك الســابقأوباما -وبعد وصول الرئيس ترامب ،ت ّغريت
اللهجة األمريكية ،تجاه االتفاق ،وتشددت
الواليــات املتحــدة حول ما أســمته بعدم
التزام إيران باالتفاق ،وهذا ما جر األمر إىل
إلغاء الواليات املتحدة االتفاق عام ،2018
والتهديــد بإعــادة العقوبــات األمريكية،
وهي ما بدأتــه بالتدريج ،بزيادة الضغوط
عىل إيــران ،ووصلت التهديدات إىل ما هو
أخطــر منذ عدة أســابيع بعــد اإلجراءات
األمريكية بزيــادة الضغوط االقتصادية إىل
ما هــو أخطر من ذلك ،رمبــا بتوقع بعض
املراقبــن حر ًبا قد تحصل بينهام ،بعد كرثة
التهديدات األمريكية.
لكــن البعض يرى أن هــذه التهديدات لن
تصل إىل حرب عسكرية ،لكن كرثة الضغوط
االقتصادية ،قد تجر إىل حرب ولو محدودة،

خاصة وأن إيــران تعتقد أن هذه الضغوط
االقتصادية ،مبثابــة تهديد لخنقها اقتصاديا
من خالل منع حركتها يف بيع النفط ،وهذه
مــؤرشات رمبا تقــود إىل املواجهــة ،وترى
الواليات املتحــدة -وقد قلت ذلك يف مقال
ســابق -أن هــذا املرشوع النــووي اإليراين
محاولة ملنع “امتالك إيران السالح النووي،
وبهذا أخذت القضية أبعاداً خطرية وشائكة،
وزاد القلــق والتوتر عىل املســتوى الدويل
بفضل املقوالت التــي تطرح يف الغرب من
أن إيــران تحــاول تحــت ســتار الربنامــج
الســلمي إنشــاء منشــآت الوقود النووي
الالزمــة إلنتاج مواد قابلة لالنشــطار ،ومن
حق إيران امتالك الوقود النووي الســلمي
وتطويــر هــذا الربنامج لألغــراض العلمية
والتكنولوجيــة ،ومثلــا حصلــت إرسائيل
وباكستان والصني وقبل ذلك الدول الكربى
قبــل الصني -فإن إيران من حقها الحصولعــى هذا العلــم وأدواتــه التكنولوجية يف
املجال الســلمي مثلها مثل اآلخرين” ،لكن
يف اعتقادي َّأن الخالف القديم بينها ال يزال
يلعب دوراً دافعاً يف هذا الخالف ،إىل جانب
أن إرسائيل ُتســهم يف هذا التأزم ،من خالل
تضخيم الخطر اإليراين عىل وجودها...إلخ.
لكنَّ هذا األزمة تــزداد خطرا مع التصعيد
الجديد ،الذي يــراه البعض أن مقدمة رمبا
إىل حرب ..وللحديث بقية.

االعتذار ال يمحق األفكار
د .صالح الفهدي

اعتذر أحد مشايخ الدين املشهورين املنتمني
سابقاً إىل تيار ُمتشــدِّد عن مضامني التشدد
التي حملها خطاب ذلك التيار الذي -بحسب
قوله -حفل بـ”األخطاء التي خالفت الكتاب
والســنة ،وخالفت سامحة اإلسالم ،وخالفت
الوســطي املعتدل الــذي نزل رحمة
الدين
ِّ
نصب
للعاملــن” ،خطاب ُمتز ِّمــت ،ظالميَّ ،
نفسه ناطقاً باسم الدين ،فأحال حياة املسلم
إىل رجعية تنبذ التحديث والعرصنة ،ومت ُقت
التغيري الذي يحدث يف أساليب الحياة بحجة
أن من يقــوم بالتغيري هم “الكفــار” ،بينام
يســتخدم أدواتهم لنقل رســائله الظالمية،
وأفكاره السامة!
يهمني يف هذا املقــال االعتذار ،فاالعتذار
ال ُّ
ال ميحق األفكار ،وال تهمني أسباب االعتذار؛
َّ
ألن اإلشــكالية أعمق من اعتــذار لفظي؛ إذ
َّإن الواقع الذي أصبح عليه املســلمون اليوم
واقع ال يحســدهم عليه أحد؛ تزمت باســم
ٌ
الدين ،واســتبداد باســم السياسة ،فهم بني
املطرقة والسندان.
ً
لقــد كتبت ُمنذ عدة ســنوات مقــاال أحيل
القــارئ إليــه بعنــوان “دواعــش فكرية”،
وفيــه قلت َّإن القضاء عــى األفكار ليس يف
أرض املعــارك ،وإمنا يف العقــول؛ فمن حولنا
ِّ
تعشــش الدواعــش الفكريــة التــي تنتظر
لحظات الوهن والضعف ليك تطل مبشارطها

وأمواســها وراياتها الســوداء عىل السطح!!
ذلــك َّ
ألن الفكــر الســام قد تخلل شــعاب
بعض العقول فأصابها بالسقم الذي يصعب
استشــفاؤه إال بتكثيف عالج ومراس طبيب،
ونية صادقة ،وإرادة فاعلة ،ومناهج وسطية.
الدين الــذي أدركنا جوهــره ،وفقهناه منذ
نعومــة أظفارنا هو دين الفطرة الســمحة،
ديــن االبتســامة ،والنوايا الحســنة ،والظن
الجميل ،وغري ذلك مام يرتبط بجوهر الدين
الحــق ،يف حني كانــت بعض العقــول التي
اختطفت الخطاب اإلسالمي -بتعبري الحبيب
عــي الجفري -قد أحالــت الدين إىل طريق
آخر ،ونســبته إىل الســرة النبوية السمحة،
يس املالمح ،ال
ثم أظهرته كالحــاً ،متجه ًام ،قا َ
ترى فيه إال الجهامة وابتســار القسامت ،وال
تسمع منه إال تهديد العقاب والعذاب ،دين
الغلظة ،والشــدة ،والبؤس ..منعوا االبتسامة
عىل الوجوه ،مزقوا صور الذكريات الجميلة،
حرمــوا املباحــات ،وكفروا خلــق الله ممن
يشهدون بالله ر ًّبا وبنبيه هادياً ورسوال!
االعتــذار ال ميحق األفــكار؛ ألنها صدأت يف
النفوس ،وتعفنت يف العقول ،وتتبعوا تجدوا
أن تفجــرات تقع هنا ،ومذابــح تقع هناك
تجدون أن وراءها فك ًرا ظالم ًّيا ،ال يعرتف إال
بظالميته ،ودون ذلك الســحق واملحق لكل
ضال!

لقد ح َّذر من حذر من أهل اإلصالح وال َغرية
عىل الدين والوطن َّ
بأن األفكار التي س َّممت
نهر الدين القراح إمنــا حولته إىل لون أحمر
قاين بســبب املجازر التــي ارتكبت بذريعة
نرصته ،وإعالء شــأنه !..وما كان لراية الحق
أبــداً أن تعلو فوق حطام األجســاد الربيئة،
فــاذا لقــي أولئــك املصلحــون؟ ليس إال
الحراب الســامة ،واألسهم القاتلة من أولئك
الذين يدعــون التدين بحجة أنهم فســقة،
جرفهم الضالل بعيداً عن فهم الدين!
يعتذرون اليوم بعد أن دفعوا الشباب الغض
إىل ســاحات الجهــاد الزائف حتــى دمرت
أوطــان ،وتــردت شــعوب ،وهــم يف خري
أحوالهــم رفاهي ًة ،ونعومة عيــش!! فمن ذا
الذي يع ِّوض تلك املوارد البرشية التي فنيت
يف مواطــن الهالك حــن كان ميكن توجيهها
للتنميــة ً
بــدل مــن أن تشــوه بفكر ســام،
متخلف ،ال ميثل الدين يف يشء؟!
يعتذرون اليــوم بعد أن َطفحت الســجون
بشــباب تذوي فيها زهرات شبابهم النضرية،
وتفنى فيه طاقاتهــم الوقادة ،وقد كان أوىل
ألولئــك أن يكونوا يف مواقــع تدفع عجالت
العمل لتحقق إنجــازات عظيمة يف ميادين
التسابق العلمي.
يعتذ ُرون اليوم بعد أشعلوا الحرائق يف األمة،
ودمــروا مقدراتهــا ،ووأدوا آمالها يف الرتاب،

املدير العام  -رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ

يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا
للصحافة والنرش

التحرير

هاتف-24652400 :فاكس 24652444 :

ثم تصدروا الشاشــات ،واستمتعوا بشهرتهم
وكأن أمراً مل يكن!
ومــاذا خ َّلفوا؟ أمــة مكلومــة يف دينها ،ويف
مصائرهــا ،يتقاتل أبناؤها دون هوادة ،تركوا
شــواغل التنمية والعمران والعلم واملعرفة،
ووجهــوا أموالهــم نحــو الدمــار والخراب
والفتك والســفك ،وليتهم يعوا التاريخ الذي
يحدث العاقل مبا فيه من الحوادث واملصائر،
إمنــا هي أنفس غفل ،وعقول ال تشــتهي إال
الغطرسة!
فــإذا كان لــدى األمة ذرة مــن ضمري حي،
فلتعمــد إىل مراجعــة نهجهــا يف مســالك
السياسة التي ســارت عليها حتى قادتها إىل
االستبداد مبقدراتها ،وإىل مراجعة مفاهيمها
عــن الدين الــذي حولتــه إىل بعبــع منفر
يعاكس مبادئه ومثله.
اليابان التــي نتغنَّى بنهضتهــا ،وليتنا نحذوُ
حذوها ،شــهدت أعظم مجــزرة يف التاريخ
بإلقاء القنابــل النووية عليها ،فامذا فعلت؟
هــل تبنَّــت عقيــدة االنتقــام والجهاد ضد
األمريــكان؟ بعيــداً ..بعيداً عن هــذا .لقد
راجعــت نفســها واتجهت إلصــاح النظام
التعليمــي لتصبــح اليــوم دولــة عظمى يف
االقتصاد يجاور مقعدهــا عدوها يف مقاعد
الكبار!
تخمد ،فننىس ما
ثم
تثور
عاطفية،
ة
م
ُ
نحن أ َّ

االقتصاد

محول205 ,204 , 202 :
businessdesk@alroya.info

املحليات

محول208 , 207 :
localdesk@alroya.info

«و َع ِج ُ
لت ِإ َ
ليك َر ِّب
َ
ِل َت َ
رضى»

mohmed102008@windowslive.com

محمد علي العوض

َك ِل ٌ
بالقــص القرآ ِّين ،ومبــا يتميز به
ــف أنا
ِّ
مــن بناء ُلغــوي ُمحكــم ،وتشــييد فني
عجز؛ ً
علم ّ
بأن الفن مل يكن ُمراد القصة
ُم ِ
القرآنية؛ ّ
ألن القرآن ليس كتابا أدبيا لذاته،
رغم فصاحته وبالغته ،وليس ِسف ًرا تاريخ ًّيا
صص األولني
أو جغرافيــا رغم احتوائــه َق َ
واآليــات الكونية؛ فهو ال يشــبه أي كتاب
علمي؛ بل هو كتاب شــامل لكل مناحي
الحياة :الدين والدنيا؛ فقد شمل العقيدة
والترشيع ومخاطبة النفس اإلنسان َية عقال
وعاطفة.
القصة يف القرآن ُم َّ
ســخرة لتحقيق هدف
ّ
محدد أســمى هو اإلميان باللــه وطاعته
وإثبات وحدانيتــه؛ بجانب أغراض أخرى
كبيان عاقبة الرش والخري ،وتزكية النفس...
وغريها .ولوصول هذه الرســالة ،تتوســل
القصة أساليب فنية شتى ،تحرض مبكوناتها
وعنارصهــا؛ مــن :مشــاهد ،وشــخوص،
وحوارات ،وزمكان.
الحوار أحد األساليب املستخدمة يف عرض
القصص ورسم الشــخص ّيات فيها ،وإيراد
األحــداث وتط ُّورهــا ،وهو ٌ
عامل أســايس
يف تجســيد املواقــف وإحيــاء املشــاهد
واالنفعــال بالحــدث ،فضال عــن قدرته
عــى تصعيد الحــدث بحســب املراحل
وانفعاالت الشــخص ّية .كــا ميلك الحوار
خاصيــة الكشــف عــن فحــوى الرصاع/
التعارض أو حتــى التناغم/التكامل داخل
حركــة الشــخصيات والنــص .ويضطلــع
الحــوار يف الكتابــة الرسديــة بعــدد من
املهــام؛ مــن بينها مثــا :إخبــار القارئ
باملعطيــات املرتبطــة باألمكنــة والزمان
الذي تجري فيــه األحداث ،إضافة ألفعال
وحركات الشــخصية ،وعواطفها وأفكارها
وآرائها ،وميكــن القــول ّأن الحوار داخل
النص يشــغل عدة وظائــف أخرى؛ منها:
وظيفة التفســر واإلخبار بعنارص الحبكة
الروائية ،ورســم مجــرى األحداث .كذلك
ُيؤدي الحوار وظيفــة درامية حني يعمل
عىل تحريــك األحــداث وإبــراز العقدة
والــراع .أمــا الوظيفــة التــي ُتعنى بها
هذه الســطور ،فهي الوظيفــة الوصفية؛
وفيها يعكس الحوار ســات الشــخصية
النفسية وطريقتها يف التعبري عن مواقفها
وأحاسيســها وآرائها ،وتسليط الضوء عىل
عنرص الرصاع والعامل ا ُملعيق الشخصاين.
وتتب َّدى هــذه الوظيفة بصــورة جلية يف
القص القرآين ،الذي رسم السارد فيه معامل
وعب عن خواطرها وحالتها
الشــخص ّيات ّ
النفســية؛ كصاحــب الجنتــن الجاحــد
املتفاخر بالنعمة مثال ،أو شخصية قارون،
أو ســيدنا يونس وقد أثقله الغم وكظمه
“فاصــر لحكــم ربك وال تكــن كصاحب
الحوت إذ نادى وهو مكظوم”.
ومنــه أيضا تصوير القرآن لفؤاد أم موىس،
وعرض حالتها النفسية من خالل إيحاءات
النســق القرآين الذي نستشــف منه حالة
الفراغ العاطفــي والوجداين لفقدها ابنها
موس
موىس عليه السالم “وأَ ْصبح ُف َؤاد أ ّم َ
َفا ِرغــا إِ ْن َكاد َْت لَتُب ِدي ِبــ ِه لَ َول أَن َر َبطنَا
َ
تكــون ِمنَ ا ُملؤمنني” ،ثم قوله
عَىل َقل ِبها لِ
تعاىل“ :فرددنــا ُه إىل ُأ ّمه يك تق َّر عَينُها وال
َعلــم أَن وع َد ال َّله َحــق َولَكن
َتحــزن ولت َ
أَ ْك َ َثهُ ــم َل َيع َل ُم َ
ــون” ،وعرضنا هنا لقصة
موىس -عليه الســام -أل ّنهــا أكرث القصص

القرآنيــة ورودا وتكرارا وتنوعًا يف العرض؛
فأحيانا تأيت مكتملة ،وأحيا ًنا ُيحذف منها
يف بعض الســور ما ُيذكر يف ســورة أخرى،
بجانــب متيزهــا بتعدد أمنــاط الرسد من
وصف وإخبار وحيك وحوار.
وقد لقب ســيدنا موىس بكليــم الله رمبا
لكرثة منــط الحــوار بقصصــه يف القرآن،
والتي صــ َّورت انفعاالته وحالته العاطفية
والشعورية أثناء محاورته ر َّبه؛ مثاال وليس
وتعجله للقائه
ً
حرصا :تأدُّبه وتش ُّوقه لربهُّ ،
َ
طم ًعــا يف رضائــهَ “ :وع َِج ُ
لــت إِليــك َر ِّب
لِ َت َض”.
والقصــة َّأن بني إرسائيــل قبل أن يع ُبدوا
العجل انطلق موىس -عليه السالم -ملالقاة
ربــه ،بعد أن خ َّلف عليهــم أخاه هارون،
وملا صعد مــوىس الجبل أخربه الخالق عز
وجــل مبا حدث لقومــه يف غيابه ،وبادره
املــوىل بســؤالَ “ :و َما أَ ْع َج َل َك عَــن َق ْو ِم َك
وس”؛ أي :ما حملك عىل أن تســبق
َيــا ُم َ
قومك بني إرسائيــل .ل ُيجيبه موىس عليه
السالمَ “ :ق َال هُ م َ
أولء عىل أَ َث ِري َوع َِج ُ
لت
إِلَ َ
يــك َر ِّب لِ َ
ــرَض” ..يقــول القرطبي ّإن
قوله :هــم أوالء عىل أثــري ال يريد أنهم
يســرون خلفــه ُمتوجهني إليــه ،بل أراد
أ َّنهم بالقرب مني ينتظرون عوديت إليهم.
وقيــل :ال ،بل كان أ َمر هارون بأن يتبع يف
بني إرسائيل أثره ويلتحقوا به .وقال قوم:
أراد بالقوم السبعني الذين اختارهم ،وكان
موىس ملا قرب من الطور ســبقهم شــوقا
إىل ســاع كالم اللــه .وقيل :ملــا وفد إىل
طور سيناء بالوعد اشتاق إىل ربه وطالت
عليه املســافة من شدة الشــوق إىل الله
تعــاىل ،فضاق به األمر وشــق قميصه ،ثم
مل يصــر حتى خ َّلفهم ومىض وحده .وقال
ابن عبــاس :كان الله عاملا ،ولكن قال وما
أعجلك عن قومــك رحمة ملوىس ،وإكراما
له بهذا القول ،وتسكينا لقلبه ،ورقة عليه؛
فقال مجيبا لربه :هم أوالء عىل أثري.
ويتواصــل الحوار اإللهــي مع موىس عليه
الســام ،فيخربه الخالق مبا وقع فيه قو ُمه
مــن فتنة“ :قــال َفإ ّنا قد فتنَّــا َ
قومك ِمن
ليتغي شــكل
الســام ِريّ ”َّ ،
بع ِد َك َوأَضلهم ّ
الحوار من املناجاة وحال الشــوق والفناء
يف أثــر وحضور املحبوب ،إىل شــكل آخر
َ
شــكل املناجاة ،ويسهم يف تحريك
يطوي
األحــداث القادمــة ،ويصنع لهــا مجرى
جديدا مــن خــال حركة ســيدنا موىس
ــوس إِ َل
ورجوعــه إىل قومــهَ “ :ف َر َج َع ُم َ
َق ْو ِم ِه َغ ْض َب َان أَ ِســ ًفا ،”...وليعكس الحوار
اإللهــي االنفعــال الجديــد ،وغضبه عىل
قومه لرجوعهم للرشك مرة أخرى ،وتنتقل
اآليات للقط ٍة حوارية ومشهد آخر قوامه
ســيدنا مــوىس وهــو يخوض حــوارا مع
ــوم أَمل َي ِعد ُكم َر ُبكم َوعدًا
قومــه ...“َ :يا َق ِ
يكم ال َعهــدُ أَم أَ َرد ُّتم أنَ
َح َســنًا أ َف َطال َع َل ُ
َ
َي ِح ّ
ــل َع َل ُيكم َغ َض ٌب ِّمن َّر ِّب ُكــم َفأخ َلفتُم
َّمو ِعــ ِدي” ..يف مشــهدية حواريــة بدأها
موىس باالستفهام والتثبت ،قبل أن ُينهيها
بالوعيد والتحذير.
وتتبــدى بالغة الحــوار اإللهى مع موىس
يف قدرته عىل عكس ســات الشــخصية
النفســ ّية والتعبــر عــن انفعاالتهــا تب ًعا
للمواقف واملشاهد وتبدلها مثال من حالة
الوجد والشــوق إىل انفعــال الغضب كام
سبق أعاله.

يتوجب علينا فعله ،وذلك هو إصالح العقول
التــي عفنت وعطنت؛ لهذا َّ
فــإن التغيريات
يف مجتمعاتنــا هــي تغيريات عىل مســتوى
الوسائل وليس عىل مستوى اإلدراك واألفكار
والتوجهات!
ً
إصالح العقــول يتط َّلب ثور ًة فكرية ي ُقودها
ُ
إصالحيــون ،ذوو بصائــر ُمســتنرية ،وهؤالء
يجــب عليهــم أن يحملوا أولويــة اإلصالح
والتغيــر ،فــا يغمض لهم جفــن من أجل
تصحيح املفاهيــم املعوجة التي ألقت األمة
يف الضالالت ...فام تدري أين طريقها!
إصــاح العقول يتطلب انتــزاع التعليم من
ُ
العقــول املتع ِّفنــة ،التــي تعطلــت بفعل
االســتالب واملســلامت والعجــز ،فيحمــل
مشــاعله أهل فكر ُمســتنريُ ،يدركون حاجة

ويرســمون الطريقَ لتغيري
األمــة ،وأهدافهاُ ،
مسار األمة.
إصالح العقــول يتطلب القطيعة مع األفكار
ُ
ا ُملض ِّللــة يف املــوروث الدينــي والســيايس
والثقايف واالجتامعي ،ونخلها النتقاء الصالح
منهــا ،والبناء عليه ،فوالله لن نتل َّمس طريقَ
املســتقبل ما دُمنا نحرص تفكرينا حرصاً عىل
ما أنتجه األولــون من صالح وطالح ،فنُصبح
ومنيس عليه!
إصــاح العقــول يتطلــب أن نتجــرد مــن
عواطفنــا ،وأهوائنــا ،لننقد أنفســنا ،وطرق
تفكرينا من أجل أن نعيد تشكيلها ،وضبطها،
وتوجيهها نحو مسار الحضارة.
َ
ُ
ُ
وب أ ْق َفال َها”
فهل تعي األمة ذلك “أَ ْم ع ََل ُقل ٍ
(محمد.)24:

الرياضة
محول215 , 214 :
sportdesk@alroya.info
االعالنات

هاتف-24652401 :فاكس 24652444 :

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف -24652402 :فاكس 24652404 :
التوزيع
هاتف -24652403 :فاكس 24652404 :
الطباعة

مؤسسة عامن للصحافة والنرش
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سوق مسقط يستقر عند  3828نقطة ..و % 150زيادة بالتداوالت «غرفة شمال الباطنة» تبحث تطوير أداء لجنة السياحة
الرؤية – مريم البادية
اس��تقر املؤرش العام لس��وق مس��قط
ل�لأوراق املالية يف إغ�لاق أمس ،عند
مس��توى  3828نقطة تقريبا؛ مبا ميثل
ارتفاعا بنس��بة  0.16نقطة ،كام ارتفع
م��ؤرش العائد ال��كيل بنفس النس��بة
تقريبا ليصل إىل  4068نقطة.
وش��هدت جلست أمس ارتفاعا يف قيم
الت��داول؛ وبلغ��ت  1580مليون ريال
بنس��بة ارتف��اع  %150.1ع�ما كان��ت
علي��ه يف الجلس��ة الس��ابقة ،حي��ث
وصلت خاللها إىل  0.632مليون ريال.
وانخفض��ت القيمة الس��وقية بنس��بة
 0.006يف املئ��ة ،وبلغت ما يقارب 18
مليار ريال.
كام بلغت قيمة رشاء غري العامنيني 79
ألف ريال وبنسبة  5يف املئة من إجاميل
العمليات ،فيام س��جلت قيمة بيع غري
العامنيني  630ألف ريال وبنس��بة 40
يف املئة ،وانخفض صايف االس��تثامر غري
العامين  551ألف ريال عامين وبنس��بة
 35يف املئة.
وأغلق القطاع املايل عند مستوى 6258
نقطة منخفضا  12نقطة وبنسبة 0.20

صحار – الرؤية

يف املئة ،فيام أغلق قطاع الصناعة عند
مس��توى  4536نقطة مرتفعا  8نقاط
وبنسبة تغري  0.17يف املئة .وأغلق قطاع
الخدم��ات عند مس��توى  1942نقطة
مرتفعا نقطتني وبنس��بة تغري  0.08يف
املئ��ة .وأغلق مؤرش الس��وق الرشعي
عند مس��توى  521نقطة مرتفعا نقطة
واحدة وبنسبة  0.09يف املئة.
وج��رى الت��داول أم��س ،عىل أس��هم
 31رشك��ة ،ارتفع��ت منه��ا  7رشكات

وانخفضت  5رشكات  ،فيام اس��تقرت
أس��عار  19رشك��ة ،وت��م الت��داول يف
 1,580,254ملي��ون س��هم ،بع��دد
صفقات  403صفقة .وانخفضت نسبة
التغري بالنس��بة إلجاميل قي��م التداول
منذ بداية العام  22يف املئة.
وتصدر س��هم مسقط للتمويل قامئة
الرشكات املرتفعة وأغلق عند 0.065
ري��ال وبنس��بة صع��ود  3يف املئ��ة،
فيام حل س��هم املتح��دة للطاقة يف

مقدمة ال�شركات املنخفضة وأغلق
عن��د  2.675ريال وبنس��بة تغري 10
يف املئة .وتصدر س��هم بنك مس��قط
األس��هم املتداولة م��ن حيث القيمة
بت��داوالت بقيم��ة  497,915أل��ف
ريال وبنسبة  32يف املئة .كام تصدر
سهم سيمبكورب صاللة أكرث االسهم
املتداول��ة من حيث العدد بتداوالت
بلغت  2,166,170سهم وبنسبة 23
يف املئة.

عق��دت لجنة الس��ياحة بف��رع غرفة
تجارة وصناعة عامن مبحافظة ش�مال
الباطن��ة اجتامعها الث��اين لعام 2019
برئاسة عبدالعزيز بن محمد العجمي
رئيس اللجنة وبحضور األعضاء.
وش��هد االجت�ماع تقيي��م أداء اللجنة
خ�لال الرب��ع األول من الع��ام الحايل
بهدف تطويره��ا ،ووضع الخطط التي
يتطلع إليها أصحاب األعامل والنهوض
بالقط��اع الس��ياحي يف املحافظة .كام
ناقش املجتمعون مقرتح إقامة أمسية
رمضان حول حقوق وواجبات املسافر

بالتعاون م��ع طريان الس�لام ،وإقامة
حلق��ات عم��ل تتعلق بإع��داد باقات
س��ياحية للمع��امل الت��ي تحظ��ى بها
محافظة ش�مال الباطنة بالتعاون مع
رشكات سياحية متخصصة.
وق��ال عبدالعزيز ب��ن محمد العجمي
خ�لال االجت�ماع ّ
إن لجنة الس��ياحة
تعم��ل ع�لى إع��داد تص��ور لتطبيق
للهواتف الذكية يوفر خارطة س��ياحية
مُت ّك��ن الزوار من الوص��ول إىل املواقع
الس��ياحية باملحافظ��ة ،داع ًي��ا أعضاء
اللجن��ة إىل ب��ذل مزي��د م��ن الجهود
وطرح األفكار واملقرتحات التي ُتساهم
يف تنمية هذا القطاع الحيوي.
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«مجموعة اليوسف» تدعم الجمعية العمانية للسرطان تعريف طالب المدارس بـ«الشمول المالي»
مسقط – الرؤية

مسقط – الرؤية

قدَّمــت مجموعة اليوســف ً
دعــا للجمعية
العامنيــة للرسطان؛ بهــدف تعزيز جهودها،
وتطويــر خدماتها املتميزة ملرىض الرسطان يف
السلطنة وخارجها؛ وذلك عىل هامش مشاركة
املجموعــة يف فعاليــة باناســيا 2019م التي
َّنظمتها مؤسســة “إف.يس العاملية” بالتعاون
مع الجمعية العامنية للرسطان.
وقدَّم الدعــم نيابة عن مجموعة اليوســف،
عضو مجلس إدارة املجموعة فيصل بن محمد
اليوســف ،فيام اســتلمه نيابة عــن الجمعية
العامنيــة للرسطــان ،األمني العــام للجمعية
فائقة بنت عيل السناوية.
و َّمثــن الدكتور وحيد بن عيل الخرويص رئيس
الجمعيــة العامنيــة للرسطــان،الدعم الذي
قدمته مجموعة اليوسف للجمعية؛ إميانا منها
بأهميــة الدور الذي تضطلــع به الجمعية يف
رعاية مرىض الرسطان يف السلطنة ،وما تحققه
مــن نجاحــات متواصلــة يف التوعية مبخاطر
الرسطــان والجهود التي تبذلهــا الجمعية يف
الفحــص املبكر من خــال العيــادة املتنقلة
(املامجرام) لكافة واليات السلطنة.

َّنظمــت جمعيــة املصارف ال ُعامنيــة زيارات
ميدانيــة لتوعية طــاب وطالبــات املدارس
بالعمل املايل واملرصيف ،والدور الذي تقوم به
املصارف يف مجــال التنمية االقتصادية؛ تزامناً
مع االحتفال باليوم العريب للشمول املايل.
ور َّكــزت الزيــارات امليدانية عــى التعريف
بآليــات عمل املصــارف ومنتجاتها وخدماتها
وأنظمتهــا األمنيــة ...وغريهــا مــن األعامل
املرصفيــة .كــا َّنظمــت الجمعيــة رحالت
مدرســية ألفــرع املصارف املختلفــة يف عدة
مناطق بالسلطنة ،مبشــاركة طالب وطالبات
التعليم مــا بعد األســايس (الصفوف الحادي
عرش والثاين عرش).
ور َّكــزت الزيــارات امليدانيــة عــى تعريف
الطالب والطالبات بشــكل مبســط وشــيق
باألعــال املرصفيــة وخدماتهــا كالقــروض
الشــخصية والســكنية وبطاقــات االئتــان
والشــيكات ،إضافــة إلدارة األمــوال وطــرق
اســتالم ورصف النقود واإلجــراءات العملية
املتعلقة بأمن تكنولوجيــا املعلومات ،إضافة
لتعريفهــم بطرق عمل أجهــزة الرصف اآليل

وأضاف الخــرويص َّأن مجموعة اليوســف ال
تتــواىن يف تقديم الدعــم للجمعية يف العديد
من املناسبات واألعامل التي تقدمها الجمعية،
ونوجه لهم كل الشكر عىل ما يبذلونه لتمكني
الجمعية مــن القيام بدورها بشــكل أفضل.
وأشار الخرويص إىل أن الجمعية تهدف لرعاية
األمومة والطفولة والخدمات اإلنسانية ودعم
األبحــاث التعليمية يف مجــال عالج الرسطان
ودعــم املــرىض املصابــن بالرسطان نفســيا
واجتامعيــا ،وتقديم الرعايــة الخاصة لجميع
املرىض الذين يحتاجون للعانية الخاصة.
من جانبه ،قــال فيصل بن محمد اليوســف

عضو مجلــس إدارة مجموعة اليوســفَّ :إن
الجمعية العامنية للرسطان تلعب دورا مهام
يف تخفيــف اآلالم عــن املرىض يف الســلطنة
مــن خــال منظومة عمــل واضحــة كأحد
أفضل جمعيات املجتمع املدين يف الســلطنة،
وتضطلــع بدور محــوري يف فحــص املرىض،
وتقديــم الخدمــات للمصابني فيــه ،وغريها
مــن جهود وفــق آليات عمــل واضحة تأخذ
باألســاليب العلمية للعمل التطوعي ،مشــرا
إىل أن مجموعــة اليوســف تعمــل عىل دعم
الجمعية وأنشطتها إميانا وتجسيداً للمسؤولية
االجتامعية التي تضطلع بها املجموعة.

واإليداع النقدي وأنظمة الصريفة اإلسالمية يف
املرصف املعني .واستضافات املصارف األعضاء
بأفرعها يف كل من محافظة مسقط ،والباطنة،
والداخليــة ،ومســندم ،والربميــي ،والظاهرة،
والرشقية ،وظفار ،والوسطى.
وتــأيت فعاليــات احتفــال جمعيــة املصارف
ال ُعامنية باليوم العريب للشــمول املايل بهدف
املســاهمة يف تحقيــق شــمولية الوصــول
للخدمــات املاليــة لجميــع فئــات املجتمع

بالسلطنة وإطالق مبادرات وتنظيم فعاليات
وأنشــطة تعزز من التوعية املالية والشــمول
املايل.
ُيشــار إىل أن “املصــارف ال ُعامنيــة” جمعية
مهنيــة غــر ربحية متثــل القطــاع املرصيف،
وتسهم يف تعزيز األنشطة املرصفية ،والتنسيق
مــع الجهــات التنظيمية بشــأن السياســات
واإلســراتيج ّيات املرصفيــة ،ودعــم التميــز
املرصيف يف السلطنة.
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على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

«أوريكس» من بنك مسقط يفوز بجائزة «ليبر» العالمية كأفضل صندوق استثماري
مسقط – الرؤية
فــاز صنــدوق أوريكــس مــن بنك
مســقط ،الذي تديره إدارة األصول
يف البنــك ،بجائــزة ليــر العامليــة
مــن تومســون رويرتز لعــام 2019
 ))Lipper Awardكأفضل صندوق
استثامري يف منطقة الرشق األوسط
وشامل إفريقيا.
وقــد فــاز الصندوق بهــذه الجائزة
عن فئــة  5ســنوات وتــم تصنيفه
كأفضــل صندوق من ناحيــة األداء
يف منطقة الرشق األوســط وشــال
إفريقيــا ضمــن  13صندو ًقــا يتبع
اســراتيجية اســتثامر مامثلة .وكان
الصنــدوق قــد تــ ّوج بجائــزة ليرب
ألفضــل صنــدوق يف منطقة الرشق
األوسط وشــال إفريقيا يف األعوام
املاضيــة  2009و 2015و2016
و 2018وبذلــك يؤكــد الصنــدوق
ريادتــه وأدائــه القوي يف أســواق
املنطقــة .وتعد جائزة ليــر العاملية

مــن الجوائــز املهمــة واملتخصصة
يف الصناديــق االســتثامرية وذات
مصداقية وموضوعيــة ،وعىل مدى
أكرث من ثالثة عقــود مثنت الجائزة
الصناديق ومؤسسات االستثامر ذات
السجالت املتميزة كام تسلط الضوء
عىل الصناديق التي تتفوق يف تقديم
أداء قــوي ومتســق مــع املخاطر.
وتؤكــد الجائزة الخربة االســتثامرية
ملديري الصناديــق .وكرمت الجائزة
صناديق ورشكات إدارة األصول التي
تفوقت يف تقديم أداء قوي متناسب
مع املخاطر مقارنة بأقرانها.
وقال ســليامن بن محمــد اليحيايئ،
رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق
أوريكس ببنك مســقطّ ،
إن اعرتاف
“ليــر” املوثوق واملوضوعــي بأداء
الصنــدوق املتميز يضع أوريكس يف
مكانــة خاصة به مرة تلــو األخرى،
خصوصــا وقد أشــادت العديد من
املؤسسات العاملية بأداء الصندوق،
مثل Lipper Thomson Reuters,

سليامن اليحيايئ

 MENA Fund Managerو
.Emerging Market Finance
ويعكس اعتامد جائزة ليرب اتســاق
أداء صندوق أوريكس واسرتاتيجيات
االســتثامر املبتكــرة التــي يتبعهــا
الصندوق والتي عززت ســمعتها يف
ســوق صعــب للغاية .ونفخــر ّ
بأن
صندوق أوريكس العامين هو أفضل
الصناديــق أدا ًء يف دول مجلــس
التعاون الخليجي عىل املدى الطويل.

ومــن جانبه قال عبد الله بن زهران
الهنــايئ ،رئيــس األعــال املرصفية
املتخصصــة والنمــو االســراتيجي
ببنك مسقط :نتقدم بالشكر لجميع
املســتثمرين عىل دعمهم والتزامهم
وثقتهم بعمل وأداء الصندوق حيث
أثبت صندوق أوريكس اســراتيجيه
الناجحة عرب مختلف دورات السوق
املختلفة.
وأشــار الهنــايئ إىل ّ
أن صنــدوق
أوريكس من بنك مســقط مل يحقق
أفضل أداء بني نظرائه فحســب؛ بل
ّ
إن حجم الصنــدوق قد تجاوز 100
مليــون دوالر أمريــي مــا يجعله
ثاين أكرب صندوق يف املنطقة ،مقدما
الشــكر والتقديــر إىل الهيئة العامة
لســوق املال عىل دعمها املســتمر.
وأضاف :نتطلع إىل تلقي الدعم من
املســتثمرين لجعــل الصندوق هو
األكرب واألفضل أدا ًء يف منطقة الرشق
األوسط وشامل إفريقيا.
وتعــد إدارة األصول ببنك مســقط

أحــد أكــر الجهــات التــي تديــر
صناديق االستثامر يف املنطقة بفضل
موقعه الريادي يف السلطنة ،وتقدم
إدارة األصــول تشــكيلة متنوعة من
صناديق االستثامر يف السلطنة ودول
مجلــس التعاون الخليجــي والهند.
كــا تقــوم وحــدة إدارة األصــول
بإدارة منتجــات مصممة وصناديق
احرتازية وصناديق أســهم الرشكات
الخاصــة والصناديــق العقاريــة
املســتثمرة يف الســلطنة ويف دول
مجلــس التعاون كام تقــدم اإلدارة
خدمة إدارة املحافظ ذات الصالحية
املطلقــة لتتــاءم مــع متطلبــات
الرشائح املختلفة من الزبائن ،مبا يف
ذلــك صناديق التقاعــد والصناديق
العامليــة ومصالح أصحــاب الرثوات
واملؤسسات والجهات األخرى.
وقــد حصلــت إدارة األصــول ببنك
مســقط عــى العديد مــن الجوائز
املحليــة واإلقليميــة كأفضــل مدير
إلدارة األصــول ومــن جهــات

ومؤسســات إعالميــة مختلفــة
ومتخصصــة مــن بينهــا مجلــة
املستثمر العاملي””globalinvestor
املتخصصة يف القطاع املرصيف واملايل
واملعروفــة عامليا وكذلــك من قبل
مجلة “ ”Emeafinanceوغريها من
الجوائز.
ويقدم بنك مسقط مجموعة واسعة
من الحلول االستثامرية يف السلطنة
ومنطقــة الــرق األوســط والهند
بفضل الشــبكة الواســعة لعمليات
البنــك يف مختلــف دول املنطقــة،
كام يدير صناديق االستثامر املحلية
واإلقليميــة واملنتجــات املهيكلــة
وصناديــق التحــوط وصناديــق
األســهم الخاصة وصناديق االستثامر
العقــاري يف الســلطنة .كــا يقدم
خدمــة إدارة املحافظ االســتثامرية
لتناسب الزبائن مبا يف ذلك صناديق
التقاعد والصناديق العاملية واألفراد
مــن أصحــاب الــروات والرشكات
والكيانات األخرى.

شركاء جدد لـ«أساس» في مشروع إعادة تطوير موقع معهد اإلدارة العامة
مسقط – الرؤية
أعلنت رشكة مســقط الوطنيــة للتطوير
واالســتثامر “أســاس” عن دخــول رشكة
الزمــان لالســتثامر ورشكات أخرى تحت
إدارتهــا ،كمســتثمرين بنســبة  %55يف
املــروع املتكامل يف موقع معهد اإلدارة
العامة يف حــي الوزارات بالخوير ،والذي
يعد أحد أهم مشاريع “أساس” للرشاكة
بني القطاعني العام والخاص.
وكانــت رشكــة أســاس قــد عملت عىل
مقرتح تطوير املــروع الجاري تنفيذه،
وســعت إىل إتاحة الفرصة للمستثمرين
يف الســلطنة وخارجهــا لالكتتاب الخاص
يف املرشوع ،ســعيا إىل املســاهمة بشكل
أكرب يف توفري منتج ســياحي ومعامري يف
حي الوزارات بالخوير ،كام يســاهم ذلك
يف توفري البنية األساسية لقطاع التدريب
للقطاع العام يف السلطنة.
وتــم االتفاق عىل تنفيذ مــروع إعادة
ّ
تطوير موقع معهــد اإلدارة العامة ،عىل
أن يضــم مبنًــى مخصصا ملعهــد اإلدارة
العامة ،وفندقا من فئة ثالث نجوم بإدارة

إحدى العالمات العاملية ،وخدمات مهمة
عرب املســاحات التجارية املتوفرة لجميع

مرتادي حــي الوزارات وقاعــة متعددة
األغراض.

وقال املهندس خالد بن هالل اليحمدي،
الرئيــس التنفيــذي لرشكة “أســاس” ّإن

املرشوع يعد مثاال للرشاكة بني القطاعني
العــام والخــاص ،وقــد وضعنــا أهدافا
للمرشوع تصب يف مصلحة القطاعني ،كام
تعــد هذه الخطوة نجاحــا يف بناء جرس
التعاون بني القطاعني من خالل املرشوع،
يف هذا املوقــع الهام .ونؤمن يف أســاس
بالرشاكة االسرتاتيجية مع املستثمرين ،ملا
لها من نتائــج إيجابية تصب يف مصلحة
الجميــع وتســاهم يف تنميــة االقتصــاد
الوطنــي .ونســعى من خــال املرشوع
املهم إىل تقديم خدمة للوزارات املحيطة
وللموظفــن ولزوار املنطقــة ،كام نتوقع
تحقيــق عوائد اســتثامرية جيدة .ويقع
املــروع يف حي الوزارات بجوار شــارع
الســلطان قابــوس ،عىل مســاحة أرض
تبلغ 28.000مرت مربــع ،و تقدر تكلفته
بسبعة وثالثني مليون ريال عامين.
وتعد “الزمان لالســتثامر” إحدى رشكات
مجموعة الزمان التي متلك أنشطة تجارية
مختلفة ويقع مقرها الرئييس بالسلطنة،
وتعمل املجموعة يف العديد من املجاالت
االقتصادية املتنوعة ذات الطابع العاملي
يف إدارة االستثامرات أو األصول وكذلك يف

تنمية العقارات .وتقع هذه االستثامرات
يف العديد من دول العامل كدولة اإلمارات
العربية املتحدة الشقيقة وأملانيا وهولندا
وغريها .وتحــرص املجموعة عىل إطالق
أعــال تجارية متنوعة يكــون لها أثر يف
تنمية القطاعات املحلية وتحقق الفائدة
للمجتمع.
وتأسست رشكة مسقط الوطنية للتطوير
واالســتثامر “أســاس” يف عــام 2014
عــر تعــاون بــن مؤسســات مختلفة،
تشــمل مجموعة من صناديــق التقاعد
وصنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة
وبلدية مســقط .ويتمثل الهدف الرئييس
للرشكة منــذ مبارشة أعاملهــا يف تطوير
املشــاريع العقاريــة والبنيــة األساســية
ملختلــف القطاعــات ،وتحديــد الفرص
االســتثامرية الجديدة والحلول املبتكرة
لتلك املشــاريع .وافتتحت رشكة أســاس
مؤخرا مــروع فندق هيلتــون جاردن
إن يف الخوير ،والحديقة العامة املجاورة
له ،كام نفــذت العام املايض مبنى خاصا
بالطريان العامين ،وتعمل حال ًيا عىل تنفيذ
عدد من املشاريع الهامة يف السلطنة.

اتفاقيتان بين «ظفار للطاقة» و«صاللة
هدايا نقدية من «ميتسوبيشي» مع
للمشروع
الكهرباء
لتوصيل
المسال»
للغاز
«مونتيرو سبورت» حتى  13يونيو

مسقط – الرؤية
مسقط – الرؤية
وقعــت رشكة ظفــار للطاقة  -إحدى
رشكات مجموعــة منــاء -اتفاقيتــي
توصيل وتزويــد الطاقــة الكهربائية
مــع رشكــة صاللــة للغــاز البــرويل
املســال -إحــدى رشكات مجموعــة
النفط العامنية وأوربك ،نظراً ألهمية
مرشوع صاللة للغاز البرتويل املسال يف
دفع عجلة االقتصاد الوطني والنهوض
بالصناعــات التحويليــة يف املحافظة
ولكــون الطاقــة الكهربائيــة إحدى

املق ّومــات الرئيســة لقيــام املرشوع
وتحقيق أهدافه .ووقع االتفاقية من
جانــب رشكة ظفــار للطاقة املهندس
عــي بــن عيــى شــاس -الرئيس
التنفيذي -ومن جانــب رشكة صاللة
للغــاز البرتويل املســال -ســلطان بن
حمد الربطامين -املدير العام التنفيذي
بالوكالة لرشكة الغاز العامنية.
وتضمنــت االتفاقيــة األوىل “اتفاقية
التزويــد” الرشوط واألحكام التجارية
املنظمــة لتزويــد املــروع بالطاقة
الكهربائيــة املتعاقــد عليهــا ،أمــا

االتفاقية الثانيــة “اتفاقية التوصيل”
فنصت عــى الــروط واملواصفات
الفنية للشــبكة الكهربائيــة املغذية
للمــروع كام حددت نقــاط الربط
بني الشبكة الكهربائية التابعة لرشكة
ظفار للطاقة وبني الشبكة الكهربائية
ملرشوع صاللة للغاز البرتويل املســال.
وقــد حقــق مــروع صاللــة للغاز
البرتويل املســال أكرث مــن  60باملائة
من إنجاز مراحل اإلنشاء ومن املؤمل
االنتهاء منه يف الربع الثالث من العام
.٢٠٢٠

أتاحــت الرشكــة العامــة للســيارات -
الوكيل الرسمي لســيارات ميتسوبييش
ً
ســيل من الفرص للمشرتين
يف عُ امن -
املحتملــن القتناء مركبة ميتســوبييش
مونتــرو ســبورت مــع حملــة رمضان
االسرتاتيجية “خليها علينا”.
ويتيح العرض للمشرتين فرصة الحصول
عىل هدايا نقدية وقسائم رشاء مجانية
إضافة إىل الكثري من املزايا عىل مونتريو
ســبورت التي تحظى مبكانة يف ســوق
ســيارات الدفع الرباعي مبا متتاز به من
تصميم خارجي أنيــق وتصميم داخيل

فاخــر .وتقدِّم الحملة حتــى  ١٣يونيو
ِ
ملشــريها هدايا نقدية من  ٢٣٩٥رياال
إىل  ٣٣٠٠ريال مع قسائم رشاء مجانية.
كــا يتمتــع املشــرين مبزايــا طويلة
مصممة لتســهيل وتيسري عملية
األجل َّ
االستثامر يف ســيارة دفع رباعي حديثة
ورفيعــة املســتوى .ويشــمل العــرض
اإلعفاء مــن الفوائــد ،وتأمــن مجاين،
وصيانــة مجانيــة من ســنتني٣٠,٠٠٠/
كــم إىل  ٤ســنوات ٥٠,٠٠٠/كم ،ومزايا
اســتبدال مركبــة بأخــرى ،وضامن غري
محدود املسافة ،ومساعدة عىل الطريق
ملدة  ٦سنوات.
وقــال مانوج راندي املدير العام للرشكة

العامــة للســياراتّ :إن مبقــدور هذه
املنصة جذب مشــرين محتملني القتناء
مونتريو ســبورت هذا املوسم ،مش ًريا إىل
مخصصــة إليجاد حل
أن هــذه الحملة َّ
عميل للمشــرين الذين يواجهون قيود
صممنا العرض بدقة
وعوائق مالية .وقد َّ
ليلبي احتياجات الزبائن ،ودامئًا ما نأخذ
طلبــات زبائننا املحتملــن واقرتاحاتهم
يف االعتبار ،وتعــد الحملة ً
دليل عىل أن
خدماتنــا تتمحور حــول الزبون فقط.
وتزامنًا مع الشــهر الفضيل الذي ينرش
رسالة الخري والعطاء ،يرتكز العرض عىل
الوصول للمشــرين عرب تقديم عروض
سخية.

2

14

اقتصاد
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تقديرا لمستوى الحداثة والتطور في صاالتها بمطاري مسقط وصاللة الدوليين

تتويج «أوريدو» بجائزة الشريك المتميز في خدمات االتصاالت من «مطارات عمان»

مسقط  -الرؤية

الدوليــن .وجاء تكريــم Ooredoo
نظري تجربتها املتميزة يف متاجر البيع
بالتجزئة ،بد ًءا مــن التصميم الفريد
ً
وصــول للخدمات والدعم
والعرصي،
الــازم الــذي توفره للعمالء؛ ســواء
املقيمــن أو الزائرين ،لضامن بقائهم
عىل اتصال دائم بعائالتهم وأحبائهم.
وتعدُّ الجائزة أحدث إضافة إىل قامئة
طويلة مــن الجوائز التــي حصدتها
 Ooredooعىل مدار األعوام املاضية،

ْ
حصلــت  Ooredooعــى جائــزة
الرشيك املتميز يف مجال تقديم خدمة
االتصاالت يف مطــارات عُ امن ،خالل
حفل ُأ ُقيم بفندق قرص البستان ،ريتز
 كارلتون ،تحت رعاية معايل الشيخخالد بن عمر املرهون وزير الخدمة
املدنيــة؛ تقديــراً لصاالتهــا الحديثة
واملتطورة يف مطاري مسقط وصاللة

والتي تربز جميعهــا التزامها بالتميز
وبتحقيــق التحــول الرقمــي .هذا،
وتفخر الرشكة بفوزهــا بالعديد من
الجوائز املحليــة واإلقليمية والدولية
مؤخــراً عــن فئة خدمــة العمالء مبا
يف ذلك جائــزة “أفضــل وأكرب مركز
اتصــال” يف الرشق األوســط ،وجائزة
“أفضل رشكــة اتصــاالت” يف عُ امن،
وجائــزة “مزود خدمــات االتصاالت
األكرث شعبية”.

«صحار الدولي» يقدم الدعم لألسر ذات الدخل المحدود في أنحاء السلطنة
مسقط  -الرؤية

يف الحملــة عدد من أعضــاء اإلدارة
التنفيذيــة ،ويف مقدمتهــم أحمــد
املســلمي الرئيس التنفيــذي لصحار
الدويل؛ حيث تطوع املوظفون لزيارة
املنــازل واألرس ذات الدخل املحدود
وقدمــو لهــم صناديــق تحتوي عىل
مواد غذائية أساسية.
وتعلي ًقا عىل املبادرة ،قال املســلمي:
“أي عمــل خــر مهــا كان صغريا،
ُيكــن أن يخلــق يف حيــاة اآلخرين
لحظــات فــوز ال تقدر بثمــن ،ومبا
أننا نشــجع خــال الشــهر الفضيل
روح الفوز ضمــن حملتنا #فوزهم_
فوزنــا ،فنحــن نلتزم التزامــا واضحا
مبســؤوليتنا االجتامعيــة ملســاعدة

املجتمــع وأفراده ،حيــث نؤمن أنه
جزء من واجبنا تجاه الوطن وخططه
يف التنمية االقتصاديــة واالجتامعية.
كــا أفتخر مبوظفينــا الذين تطوعوا
للمشــاركة يف هذه املبادرة ليعكسوا
هويتنا التجارية التي تتسم بالوضوح
واإلنسانية واالستمرارية”.
ويف حــن أن الهــدف الرئيــي
للمبادرة يركز عــى دعم األرس ذات
الدخــل املحــدود ،إال أنهــا كانت يف
ذات الوقت فرصة لتشــجيع العمل
التطوعي بني موظفــي البنك؛ ورفع
املعنويات ،وتعزيز الثقافة اإليجابية
ضمن املؤسســة .لقد شكلت املبادرة
تجربــة فريــدة من نوعهــا ملوظفي

حملة ترويجية لتنشيط السياحة الداخلية في اإلجازة

تنويع المسافات الستقطاب الهواة والمحترفين واألطفال ..والتسجيل مفتوح للجميع

تزامنًــا مــع روح العطــاء ملبــادرة
“#فوزهم_فوزنا” التي أطلقها صحار
الدويل مؤخــرا عىل منصات التواصل
االجتامعــي الخاصة به خالل شــهر
رمضــان املبارك ،أطلــق البنك حملة
لتوزيــع الــواد الغذائيــة األساســية
للمســتحقني مــن األرس ذات الدخل
املحدود.
وبدأت املبادرة يف محافظة مســقط،
وتوســعت يف محافظتــي الداخليــة
َّ
والرشقية ،عىل أن يتم توســيع نطاق
هذه املبــادرة لتشــمل جميع أنحاء
السلطنة طوال الشهر الكريم .وشارك

صحــار الــدويل؛ ألنها أتاحــت لهم
الفرصــة للتفاعل مــع األفراد واألرس
ذات الدخــل املحدود ،والتعرف عىل
التحديــات التــي يواجهونها ،خاصة
خالل شهر رمضان الكريم.
ُيشار إىل أن هذه املبادرة تأيت بالتزامن
مــع حملــة #فوزهم_فوزنــا التــي
أطلقهــا البنك مؤخرا عــى صفحاته
يف قنــوات التواصــل االجتامعــي،
والتي اســتقطبت اهتام ًمــا كب ًريا يف
جميع منصــات التواصل االجتامعي،
مام يعكس القيــم املجتمعية النبيلة
واملتمثلة يف اإلرتقاء مبستوى الرعاية
االجتامعية واهتامم األفراد ببعضهم
البعض لتحقيق الفوز املتبادل.

«الموج مسقط» يكشف تفاصيل ماراثون

 ..2020ويطلق حملة «خال نركض»
مسقط  -الرؤية

مسقط  -الرؤية
ْ
أطلقت رشكة التباين للســفر والســياحة
حملــة تحــت شــعار “إجازتــك علينا”؛
بهدف تشــجيع املواطنني واملقيمني عىل
قضاء اإلجــازة القادمة يف عــدة وجهات
سياحية داخل السلطنة؛ من خالل حزمة
من الربامج والعروض املخفضة.
وقال أحمد بن غريب الســعدي الرئيس

التنفيذي للرشكةَّ :إن الحملة دُشــنت عرب
مواقــع التواصل االجتامعي ،وســتتواصل
عرب مختلف الوســائل اإلعالمية ،بالتعاون
مــع عدد كبري مــن املنشــآت والرشكات
الســياحية لتوفــر أســطول كبــر مــن
الســيارات ومختلف مستلزمات الرحالت
والتخييم والعروض لقضاء اإلجازات.
وأوضــح الســعدي َّأن الحــزم والربامــج
السياحية املطروحة ضمن الحملة تتنوع

بني وجهات بحرية ومنها شاطئ األشخرة
الذي يتمتع بجو معتدل يف هذه األوقات،
وتنظيم رحــات بحرية من بندر الروضة
اىل وصوال اىل يتــي  ،وتوفري العاب مائية
متنوعة ورحالت اىل الجبل األخرض وجبل
شمس؛ حيث تتنوع العروض بني الرحالت
واإلقامة يف املخيــات أو اإلقامة يف عدد
من الفنادق وأنشــطة امليش والتسلق يف
الجبل األخرض وجبل شمس .

«كوليوس» تحرز  21كيلومترا لكل لتر وقود

املــوج مســقط 2020م ،خاصــة يف ّ
ظل
ارتفاع مســتويات اإلصابة مبرض السكري
والســمنة املفرطة وارتفاع ضغط الدم يف
السلطنة ،مقارنة باملعدلالعاملي.
و ُيشــارك يف الحملــة  6مــن أبــرز
الرياضيني يف الســلطنة للمساهمة يف
إيصال هذه الرســالة وتسليط الضوء
عليها .وتشــمل قامئة ســفراء الحدث
الريايض ّ
كل من :الكابنت عيل الحبيس،
وبطل ســباقات الســيارات الرياضية
أحمد الحاريث ،والعبــة التنس فاطمة

العامين املتألق بركات
النبهاين ،والعداء ُ
الحــاريث ،والفــارس األوملبي ســلطان
والبحار الساعي إىل األوملبياد
الطوقيّ ،
مصعــب الهادي ،إضافــة إىل العداءة
الربيطانية وصاحبة األرقام القياســية
يف ســباقات املاراثون النسايئ وسفرية
ماراثون املــوج مســقط العاملية بوال
رادكليف ،كقدوة تضــاف إىل الجهود
التعاونيــة التي يبذلها منظمو الحدث
مــن أجــل إرشاك رشيحــة أكــر من
الشباب يف املاراثون.

حملة مجانية لفحص المكيفات من «ظفار للسيارات»

مسقط  -الرؤية
َّ
نظمت “رينــو عُ امن” -من بيت ســهيل
بهــوان للســيارات“ -رايل األميال” بهدف
منصــة
التواصــل مــع ُ
العمــاء وتوفــر ّ
ألصحابهــا لاللتقاء ســو ًّيا .وشــارك مالكو
سيارات رينو  -تاليسامن وكوليوس وداسرت
 يف الرايل؛ وتم اإلعالن عن اثنني من ماليكسجلوا مسافة  21كم لكل
كوليوس الذين ّ
لرت؛ و 18كم لكل لرت عىل التوايل.
وقــال ُمعني الدين الــذي حقق أكرب عدد
مــن األميال :يف أســطويل من الســيارات
الرياضية ،تعــد كوليوس أكرث الســيارات
كفــاءة يف اســتهالك الوقود .أســتخدمها
كســياريت ّ
املفضلة لعميل الرسمي وكذلك
ملهامــي الشــخصية .وقال ســاجار ،الذي
ســجل مســافة  18كــم للرت يف ســيارته
كوليــوس إن الســيارة ســهلة الصيانــة
وخالية من املتاعب ،وهي ســيارة عائلية
مثالية تتميز بالكفاءة يف استهالك الوقود
وخيارات القيادة اآلمنة.
وأعــرب الفائــزون عن تقديرهــم لوضع
“ ”ECOاملتــاح يف رينــو كوليــوس؛ مام
ُيســاعدهم يف مراقبــة اســتهالك الوقود.
وكوظيفة ،يعمل وضع  ECOعىل تحسني
اســتهالك الوقود كام يعمــل عىل جميع

َك َشــف منظمــو ماراثون املوج مســقط
عن تفاصيل نســخة 2020م من الحدث
األكرث مشــارك ًة وحضــوراً يف الســلطنة،
خالل مؤمتر صحفي أقيــم أمس بفندق
كمبنسيك مســقط؛ حيث يقام املاراثون
خــال يومي الجمعة والســبت  17و18
يناير  ،2020ويشمل عدة مسافات؛ منها:
املارثون “ 42كيلو مرتا” ،ونصف املاراثون
وســباقي  10كيلومرتات
“ 21كيلو مرتا”،
ْ
و 5كيلومرتات ،إضافة لســباقات األطفال
( 1و 2و 3كيلو مرتات)؛ بهدف تشــجيع
رشيحــة أكــر مــن أفــراد املجتمع عىل
مامرســة الرياضة واتباع أساليب الحياة
الصحية.
وشــهد املؤمتر الصحفي مشــاركة نجوم
الرياضة العامنية يف إطالق حملة وطنية
تحــت شــعار “خــا نركض” لتشــجيع
الشــباب عــى اتبــاع أســاليب الحيــاة
الصحية من خالل الرياضة وخوض تجربة
املشاركة يف النسخة التاسعة من ماراثون

األجــزاء التي تســتهلك الوقود مبا يف ذلك
طاقة املحرك والتدفئــة أو تكييف الهواء
من بني أشــياء أخرى .وتعلي ًقا عىل “سباق
األميال” ،قال مســؤول يف رينو عُ امن :تم
تنظيم الرايل لشــكر عُ مالء رينو القدامى
والجدد .وتشتهر سياراتنا بالكفاءة العالية
يف اســتهالك الوقــود ،وانخفــاض تكلفة
امللكية والقيمة اإلجاملية.
وتتم َّيــز رينو كوليــوس التي حصلت عىل
أعىل جائزتني من األميال بالقوة الداخلية،
وتربز عــن البقيــة بخطوطهــا الخارجية
القوية والعرصيــة ،وتقنية الدفع الرباعي

التــي ال مثيل لها ،والقــدرات عىل جميع
التضاريس ،بفضل الخلوص األريض البالغ
 210مللم .كام أن مساحة املقصورة التي
تشكل إنجازاً قياس ًيا ،ومجموعة واسعة من
املعدات التي تقدمها وتصميمها الداخيل،
كمرجع يف
كل ذلــك يضع رينو كوليــوس
ٍ
فئتهــا فيام يتعلق بالراحة والرقي .وأخ ًريا،
فقد تم تصميم ناقل الحركة األوتوماتييك
إكســرونيك  X-Tronicيف الســيارة
لتعزيــز متعــة القيادة وتقليل اســتهالك
الوقــود مقارن ًة بناقل الحركة األوتوماتييك
التقليدي.

مسقط  -الرؤية
ْ
أطلقت رشكــة ظفار للســيارات -املو ِّزع
الرسمي لعالمات كرايسلر وجيب ودودج
وفيــات وألفــا روميــو ورام ،وموبــار يف
الســلطنة -حملتها “وفر وانعم باالنتعاش
يف رمضان” لتقدم من خاللها لعمالء ظفار
للســيارات خدمة الصيانة املجانية ملكيف

الســيارة مــع كل صيانة أساســية كبرية،
وخدمــة مجانيــة لتنظيــف املكيف من
البكترييا مع كل صيانة عادية ،وذلك حتى
 13يونيو.
ُ
وتشــمل خدمــة صيانة املكيف تنشــيط
عمــل املكيف وفحــص التفريــغ الهوايئ
مــن الترسيب ،وإعــادة شــحن املكيف
واســتخدام وســائل كشــف الترسيــب،

والتنظيف مــن البكترييا وتنشــيط عمل
املكيف.
وقال بيجو لوكوس مدير التسويق برشكة
ظفار للسيارات :إن الحملة تهدف لتشجيع
العمالء عىل فحص مركباتهم ،والتأكد من
فاعلية جهاز التكييف ومواصفات األمان،
وتجهيزها ألداء مثايل وتجنب حرارة الجو
العالية خالل شهر رمضان.
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األمل يتعادل مع العنان  ..والعين مطرح ُيواصل تألقه في بطولة الرؤية الرمضانية

شيبكو يكتسح سهيل بهوان  ..ومدرسة
الموج الخاصة يتعادل مع بنك عمان العربي

تصوير /راشد الكندي

الرؤية  -أحمد السلامين  -وليد الخفيف
قبــل يومني من ختام منافســات الدور األول
لبطولة الرؤية الرمضانية ،احتدمت املنافســة
بني الفــرق عىل بلوغ الدور الثاين ،وشــهدت
مباريــات الجولــة األخــرة غــزارة تهديفية
عكســت تخيل بعضها عن الحالــة الدفاعية
والســعي نحــو الفــوز دون النظــر ألنصاف
الحلول ،فتعادل اتــش  7وجمعية الصحفيني
 ،5-5وتعــادل مدرســة املــوج الخاصة وبنك
عــان العريب  ،1-1وفاز فريــق مجلة الواحة
عىل املهــا  – 2صفر ،وخرس اإلدامة من العني
مطــرح  ،3-1وتعــادل العنــان واألمل بهدف
ملثله ،وأمطر شــيبكو شباك سهيل بهوان ،1-7
ليــودع األخري البطولة قبل جولة من إســدال

الستار عىل الدور األول.
جمعية الصحفيني × إتش 7
وشــهدت مباراة جمعية الصحفيني ،وفريق
 H7املثرية مهرجــان أهداف بالتعادل 5 / 5
حيث أحرز للصحفيــن زياد املعمري (ثالثة
أهــداف) ،وســامل العلوي ومرشــد املعمري
ولكل منهام هــدف ،فيام أحرز أهداف H7
محمــد فايل (هدفــن) ،ومحمــد الحرايص
(هدفني) وخالد الحمداين هدف .وكان فريق
جمعية الصحفيني بحاجة لنقطة التعادل من
أجــل نيل بطاقة التأهــل بعدما رفع رصيده
إىل أربــع نقاط ،أمــا اتش  7فــكان موج ًها
جهــوده نحو الفــوز من أجل نيــل صدارة
املجموعة الســيام بعد تفوقه عىل شيبكو يف

ضربة حرة

برنامج الالعبين
في رمضان
محمد العليان
هل الربنامج الريايض لالعب كرة القدم أو أي لعبة أخرى يف شهر رمضان يختلف عن
باقي الشــهور األخرى؟ وهل يوثر الصوم مثال عىل الالعب يف أداء مهامه كالتامرين
أو املباريات ،هذه أســئلة كثرية وإجاباتها اختلفت من شخص آلخر ،ولكن ما الذي
عىل الريايض فعله يف شهر رمضان املبارك ،أوالً الربنامج يجب أن يتغري لالعب وعىل
حســب ظروفه املهنية أو العملية أو حتى االحرتافية ،فمث ًال يجب أن يلتزم الالعب
بأداء الصلوات يف وقتها ،وثانياً تحديد برنامج يومه من االســتيقاظ إىل النوم ،والنوم
املبكــر يعترب عالجاً لإلرهــاق والتعب الذهني والبدين ،أما مــدى تأثري الصيام عىل
الالعــب يف التدريبــات واملباريات فقد أثبتت العلوم الطبية أن نســبة التأثري قليلة
جدًا خاصة إذا التزم الالعب بربنامجه اليومي وكذلك بغذائه ،وهناك عوامل أساسية
يجــب عىل الالعــب التقيد بها والعمل بها أيضاً ،منها عدم الســهر إىل الســاعات
األوىل مــن الصباح ،وثانيــا املواظبة عىل التامرين اليومية ،وثالثــاً االلتزام بالربنامج
الغــذايئ اليومي وعدم اإلفراط والتنوع يف الوجبــات الغذائية األخرى املختلفة ،كل
هــذه العوامــل إذا طبقها والتزم بهــا الالعب تعود عليه باملنفعــة والصحة ،ولكن
لألســف مانراه حالياً وخاصة يف شــهر رمضان من أغلبية الالعبني ملختلف اللعبات
غــر ملتزمني وهناك عدم مباالة من الكثــر وعدم االهتامم تجاه صحتهم وأنديتهم
والبطوالت التي يشاركون بها والتي تصادف هذا الشهر الفضيل كمسابقات الدوري
العام والذي مازال مســتمراً يف شــهر رمضان خاصة وأن الالعبني واألندية منذ فرتة
ألكرث من  5إىل  6مواسم مل يصادف اللعب واستمرار الدوري يف رمضان ،نجد الالعب
يســهر وال ينام إال مع صالة الفجر أو الســاعات األوىل من طلوع الشــمس ،وبذلك
يفقــد كل طاقتــه الصحية والبدنيــة وحتى الذهنية التي يجــب بذلها يف التامرين
اليومية ،وأيضاً ترتب عىل ذلك أن الالعب طوال فرتة النهار يبقى نامئاً ،وهذه سلبية
أخرى تؤثر عىل الالعبني ،بشــكل يومي يف شــهر رمضان وعــى أدائهم يف التامرين
واملباريات وتجعله مرهقا وتســتنزف كثريا مــن طاقته البدنية وبذلك يفقد الرتكيز،
ومن هنا تعترب الثقافة يف هذا املجال بصفة عامة غري متواجدة لدى األندية وبصفة
خاصــة لدى الالعبني أيضا الذيــن هم املحور الرئييس يف املنظومــة الرياضية ،التي
تتطلــب فكرا وثقافة ملامرســة الربنامج الريايض للالعبــن والتهيؤ الصحيح للدخول
يف منظومــة قدميــة جديدة يف نفــس الوقت حتى ال يقل ويهبــط األداء لالعب يف
املباريات ويتأثر بهذه العوامل مستقبال.
آخرالكلامت (إذا منعك الله شيئاً فلن يصل إليك ،وإذا أعطاك شيئاً فلن مينعه أحد).

الجولة املاضية بهدف نظيف .ويضم اتش 7
مجموعة من الالعبــن املتميزين ،إذ حافظ
الفريــق عــى قوامه املشــارك به النســخة
املاضية التي ودعها من دور الثامنية بركالت
الرتجيــح ،يف املقابل ظهــر الصحفيني بصورة
رائعة عكســت رغبتهم الحقيقية يف تعويض
الخســارة املاضية فتشــبث العبوه بالنقطة
حتى الرمق األخري.
مدرسة املوج الخاصة × بنك عامن العريب
وفــرض التعادل اإليجايب بهدف ملثله نفســه
عىل لقاء مدرســة املوج الخاصة وبنك عامن
العريب بهدف ملثله ،فاملباراة املثرية بني طرفيها
شهدت إشــهار البطاقة الحمراء يف وجه أحد
العبي بنك عُامن العريب ليكمل الشوط الثاين

ناقــص العدد بيد َّأن ذلك مل مينعه من التقدم
بهــدف عن طريق ســامل الحبيس غــر أن رد
مدرســة املوج جاء رسيعــاً عن طريق نصيب
الغيالين.
مجلة الواحة × املها
وعمــق فريق مجلة الواحة جراح املها بالفوز
عليــه بثنائيــة بيضاء حملــت توقيع كل من
خليفة الهدايب وعبدالله الخمييس.
اإلدامة × العني مطرح
وواصــل العــن مطــرح انتصاراتــه
متفوقــاً عىل اإلدامــة  1-3يف مباراة
أكدت أن الفائز أحد املرشــحني بقوة
ملعانقــة اللقب ،فرغــم كفاح العبي

اإلدامــة غري أن مهــارة العني مطرح
منحته التفوق.
العنان × األمل
ويتصــدر العني مطرح املجموعة الرابعة برصيد
 12نقطة من أربع مباريات ،فهو الفريق الوحيد
الــذي حقق الفوز يف كل مبارياتــه ،أما اإلدامة
فتجمــد رصيده عند  3نقــاط ،ويحتاج اإلدامة
للفــوز يف املبــاراة القادمة أو التعــادل لضامن
التأهل .ويتذيل تلك املجموعة فريق املها الذي
يحتــاج للفوز يف الجولة األخرية برصيد وافر من
األهداف وانتظــار تعرث اإلدامــة يف مباراته ،إذ
يتنافــس الطرفان عىل البطاقة الرابعة .ويتصدر
العــن مطرح املجموعة بـــ  12نقطة ويحل يف
املركز الثــاين بكاري بـ  4نقــاط وضمن التأهل

بأربع نقاط ،واإلدامــة  3نقاط واملها بال رصيد.
ويف املجموعــة الثانية تصدر اتش  7بـ  7نقاط،
وجاء شــيبكو يف املركز الثاين بـ  6نقاط متفوقاً
عىل املعــارج يف عدد األهــداف ،واحتل فريق
جمعية الصحفيــن املركز الرابع برصيد  4نقاط
وضمن التأهــل للدور الثــاين وودع قبل جولة
من الدور األول فريق ســهيل بهوان الذي يخلو
رصيده من النقاط لذا ســيؤدي الواجب املباراة
القادمة .أما املجموعة الثالثة فيتصدرها العنان
بـــ  8نقــاط ،وجاء فريــق األمــل يف املجموعة
الثانية برصيد  5نقاط ،ومدرســة املوج يف املركز
الثالــث برصيد  3نقاط ،والجامعة األملانية رابعا
بنقطتــن ،وبنك عــان العريب بنقطــة واحدة،
ومل تحســم األمور يف تلك املجموعة املعقدة يف
انتظار ما ستسفر عنه نتائج الجولة األخرية.

جريزمان يغادر أتليتيكو مدريد في نهاية الموسم
مدريد  -رويرتز
قال أنطوان جريزمان مهاجم
فرنســا ونادي أتليتيكو مدريد
يف فيديــو نرشه عىل حســاب
النادي عىل تويرت إنه ســيغادر
الفريق يف نهاية املوســم  .ومل
يكشــف جريزمان ( 28عاما)
عن الفريق الذي ســيلعب له
املوســم املقبــل لكن وســائل
إعــام إســبانية تحدثت عىل
نطــاق واســع عــن احتــال
انضاممه إىل برشــلونة الذي رفض االنضامم له العــام املايض قبل أن يوقع عقدا
جديدا مع أتليتيكو حتى . 2023
وقال جريزمان الفائز بكأس العامل مع فرنســا والــذي وقع عقدا جديدا لخمس
سنوات يف يونيو املايض إنه أبلغ دييجو سيميوين مدرب أتليتيكو واملدير التنفيذي
ميجل انخيل خيل مارين بقراره ووجه كالمه لعشاق النادي يف الفيديو .
وقال «بعد مناقشــات مع ســيميوين وميجيل انخيل واملسؤولني يف النادي أرغب
يف ابــاغ الجامهري التي منحتني الحب واملســاندة بقــراري الرحيل للبحث عن
تحديــات جديدة وتابع «يف الحقيقــة كان من الصعب الوصول إىل هذه النقطة
لكني أشــعر انني أحتاج لهذا األمر .أشكركم جميعا عىل الدعم واملساندة خالل
خمس ســنوات قضيتها هنا وفزت خاللها بــأول ألقايب « ورفض جريزمان عرضا
من برشــلونة يف يونيو املايض ووثق حريته الشخصية يف فيلم وثائقي يحمل اسم
«القرار» انتجته رشكة كوزموس اململوكة لجريار بييك مدافع برشلونة .
وآخر عقد وقعه رفع الرشط الجزايئ إىل  200مليون يورو ( 224.06مليون دوالر)
لكن العديد من وسائل اإلعالم قالت إن هذا الرقم سيتقلص إىل  120مليون يورو
يف األول من يوليو.
وانضم جريزمان إىل أتليتيكو من ريال سوسيداد يف  2014مقابل  30مليون يورو
طبقا لتقارير وسائل إعالم .وتصدر قامئة هدايف الفريق يف كل موسم من املواسم
الخمســة التي قضاها يف أتليتيكو وســاعد أتليتيكو عىل الفوز بالدوري األورويب
يف  2018بعدما هز الشــباك مرتني يف االنتصار  -3صفر عىل أوملبيك مرســيليا يف
النهايئ قبل أن يســاعد الفريق االســباين عىل الفوز بكأس السوبر األوروبية وفاز
جريزمان أيضا بكأس الســوبر االســبانية يف  2014ولعب يف نهايئ دوري األبطال
 2016الــذي خرسه أتليتيكو بــركالت الرتجيح أمام ريال مدريــد واختري كثالث
أفضــل العب يف العامل يف ذلك العام وأضاف جريزمــان «أمضيت لحظات رائعة
ســأتذكرها دامئا .ســتبقى جامهري أتليتيكو دامئا يف قلبي .ليس من السهل اتخاذ
مثل هذا القرار» .
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بعــد مــرور  71عامــا عــى نكبة
الشعب الفلســطيني ومصادرة أراضيه وتهجريه
القرسي بقوة السالح ..تبقى القضية الفلسطينية
حتــى اليــوم القضية املركزيــة األوىل يف املنطقة
حامت الطائي

“بيت الزبري” مؤسســة عريقة قادها معايل الشيخ محمد
الزبري ،وجعلها تســمو وتصبح من أكرث املؤسســات عطاء
مهم ،واس ًام المعاً
وتأ ّلقاً وتط ّوراً ،فأصبحت رافداً ســياحياً ًّ
يف عامل السياحة يشار إليه بالبنان.

ال تتو َّقــف عن فعل الخري بشــتى صــوره؛ فمهوم
الصدقة يف اإلســام واســع ومتعدد ،وقد يكون يف
صدقة أو كلمة طيبة أو ابتسامة صادقة أو نصيحة
غالية “ال تحقرن من املعروف شيئا”.
د .يحيى البو�سعيدي

ترامــب ينفــي رغبتــه إرســال جنــود إىل
الخليج؛ مام يؤكد أن ما يقوم به ليس سوى
استعراض إلرضاء اليمني املتطرف يف الحزب
الجمهوري املوايل إلرسائيل وحلفائها.
زكريا املحرمي

فتاة تقفز من سطح مبنى بعد استطالع على «إنستجرام»

ردينة احلجري

زكاة األموال المقروضة
طالب المقبالي
ُعمن الوظائف في مؤسستك؟
كيف ت ِّ
جمال النوفلي

كواالملبور-رويرتز
تح ِّقق الرشطة املاليزيــة يف قضية فتاة
ُيعتقد أنها قفزت من سطح مبنى لتل َقى
ْ
طلبت من متابعيها عىل
حتفهــا ،بعدما
تطبيق “إنســتجرام” التصويت عىل ما
إذا كان عليها أن تقتل نفسها.
وقال قائد رشطة املنطقة عادل بوالحسن
لرويرتز إن الفتاة -التي تبلغ من العمر
 16عاما ،ومل يتم كشــف اسمها -أجرت
اســتطالعا عىل تطبيق إنســتجرام لنرش
الصور يقول“ :بالغ األهمية ،ساعدوين يف
االختيار” بني املوت والحياة ،وذلك قبل
ساعات من قفزها من عىل سطح مبنى

يف ســاراواك برشق ماليزيــا يوم اإلثنني.
وأضاف َّأن االســتطالع أظهر اختيار 69
يف املئة من متابعي الفتاة للموت .وتابع
قائال“ :نجري فحصــا للجثة لتحديد ما
إذا كانــت هنــاك عوامل أخــرى وراء
موتها” ،وأضــاف َّأن الفتاة لديها تاريخ
من االكتئاب.
وقــال وونــج تشــينج يــي مســؤول
االتصاالت يف إنســتجرام مبنطقة آســيا
واملحيــط الهادي لرويــرزَّ :
إن التطبيق
راجــع حســاب الفتــاة ،ووجــد أن
االستطالع الذي استمر  24ساعة انتهى
بتصويــت  88يف املئــة مــن املتابعــن
لصالــح الحيــاة .وقال عادل َّ
إن نســبة

وظائف بالتكليف والندب ..إلى متى؟!
سعود العبري

متى تعود الطيور المهاجرة؟!
فايزة الكلبانية

التصويت قد تكون تغريت بعد انتشــار
نبأ وفاة الفتاة .وأثارت القضية قلقا بني
النواب املاليزيــن الذين دعوا إىل إجراء
تحقيق أوســع .وقال رامكاربال ســينج
وهو محــام ونائب بالربملان -إن الذينصوتوا ملــوت الفتاة قد يكونون مذنبني
بالتحريض عىل االنتحار.
ومبوجب القانون املاليــزي ،قد يعاقب
من يدان بالتحريــض عىل انتحار قارص
باإلعدام أو الســجن ملــدة تصل إىل 20
عامــا ودفع غرامــة .وقدم إنســتجرام
تعازيــه لعائلة الفتــاة ،وقال َّ
إن الرشكة
لديها مســؤولية عن جعل املستخدمني
يشعرون باألمن والدعم.

بالون اختبار!
وليد الخفيف

Faiza@alroya.info

()1
من املؤكد أن االستثامر يف بالدنا قد أثبت
جــدواه مقارنــة بدول أخــرى تعاين من
اضطرابات اقتصادية ،لكننا بحاجة لتضافر
الجهود بني مختلف املؤسسات الحكومية
والخاصة ،والجميــع مطالب ببذل املزيد
من الجهود لجذب االســتثامرات ،فطاملا
وجدت اإلرادة ،فإننا قادرون عىل تجاوز
التعقيدات والعراقيل والبريوقراطية.
فاليــوم البــد أن تكــون هنــاك مواقف
ومبــادرات عاجلــة للمســتثمرين وكبار
رجال األعامل ،الســيام املســتفيدين من
الدعم الحكومي؛ فقــد آن األوان لعودة
الطيــور املهاجــرة ،وأقصد املســتثمرين
العامنيــن يف الخارج ،بعــد غياب طالت
مدتــه يف وقــت يرتقــب منهــم الوطن
أن ميســكوا زمام املبــادرة بإيجاد حلول
تتكاتــف مع الحكومــة ورشكات القطاع
الخــاص للتقليل من اآلثــار املرتتبة عىل
تراجع أسعار النفط.
“القــروض” أحد الحلــول التــي تتبعها
()2
الحكومة لتفادي مــا تخلفه أزمة تراجع
الوطن اليوم وســط ما منر به من ضغوط أسعار النفط ،واملؤكد أنه ال ميكن التفكري
وتحديــات ،يتــم تجاوزهــا بالرشاكة بني مبنــع القــروض يف ظل هــذه التحديات
مختلــف فئــات املجتمــع ومؤسســاته،
ويعــول عــى القطاع الخاص أن ُيســهم
بالجزء األكرب يف ذلك ،إىل جانب مساهمة
أفــراد املجتمــع بطــرق مبــارشة وغــر
مبارشة .لذا؛ يســتنكر البعض غياب عدد
مــن الرشكات الكبرية التــي ظلت تتل َّقى
الدعم الحكومي طيلة سنوات مضت ،يف
ظل حاجة اقتصاد البلد ملبادرات صادقة
وجــادة منهم ملا فيه خدمة الصالح العام
من منطلق “ثقافــة رد الجميل” .لذلك؛
توالــت الدعــوات املفتوحــة ألصحــاب
رؤوس األمــوال ممــن نعمــوا بالدعــم
الحكومــي ملؤسســاتهم لتقديم ما ميكن
تقدميه يف هــذا الوقت للوطن؛ فام الذي
مينعهــم من تقديم مرشوع أو مشــاريع
تضيف القتصادنــا الوطني ما يســاعده
عــى النمو ،ومن جهه أخرى يخلق فرص
توظيف للباحثني عن عمل.
()3

لتغطيــة العجز الــذي تخلفــه امليزانية
ومواجهة تحديات اإلنفاق ،لكن البد من
الحرص الشــديد عىل أن املبالغ املقرتضة
اليوم ســتذهب ألعامل اســتثامرية تولد
منوا اقتصاديا وعوائد وفرص عمل تضمن
وجود عوائد وأرباح تســاعد عىل إعادتها
خالل فــرة زمنيــة وجيزة ،الســيام َّ
وأن
العملــة العامنية ما زالــت محافظة عىل
قوتهــا وقيمتهــا ،واليوم البــد من تقوية
العمــل مببــدأ “الرشاكة” بــن مختلف
الجهات والقطاعني العام والخاص.
()4
أخريا ..سوق مسقط لألوراق املالية بحاجة
لتعميق أكــر ،إىل جانــب رؤية وتدخل
جاد ليســتعيد انتعاشه ،السيام وأنه يعد
أحد أهم األوعية االستثامرية بالسلطنة..
فاليوم البد مــن تحويل الرشكات الكربى
إىل مساهمة عامة ملزيد من الفاهعلية يف
السوق ،كام البد من االهتامم بالقطاعات
املولدة لفرص األعامل لتوظيف العامنيني
أكرث من أي وقت مىض ،وتوسيع القاعدة
اإلنتاجيــة لالقتصــاد والنمــو االقتصادي
واملحافظة عليه.

