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«األعلى للتخطيط» يبحث الموقف التنفيذي لقطاعات «التنموية التاسعة»

إجراءات إلعداد الخطة الخمسية العاشرة
تمهيدا لبدء تنفيذ «رؤية »2040

مسقط  -الرؤية
اســتعرض املجلس األعــى للتخطيط
أمس اإلجراءات التي تقوم بها األمانة
العامــة للمجلــس يف ســبيل إعداد
الخطــة الخمســية العــارشة (2021
  )2025وهــي أول خطــة تنفيذيةللرؤية املســتقبلية عامن  ،2040إىل
جانب اســتعراض املوقف التنفيذي
لقطاعات خطــة التنمية الخمســية
التاســعة ( )2020 -2016واملشاريع
االســراتيجية الكــرى واملشــاريع
التنمويــة الرئيســية األخرى وســبل
ُمعالجة التحديات التي تواجه بعض
تلك املشاريع وبدائل التمويل املتاحة
خالل الفرتة املقبلة.
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يواجــه آالف املوظفــن العامنيــن خطر
فقدان وظائفهم يف مراكز سند للخدمات،
بعدمــا اضطر عدد كبري من أصحاب هذه
املراكــز إىل اإلغالق ،فيــا يفكر عدد آخر
باتخــاذ ذات اإلجــراء ،وذلك بعــد القرار
األخــر لــوزارة القــوى العاملة بســحب
خدمة إنجاز معامــات الوزارة من مراكز
سند؛ بدعوى تحديث أنظمتها وتطبيقاتها
اإللكرتونيــة؛ رغــم اعتــاد املكاتــب يف

قالــت الهيئــة العامة للطــران املــدين إ ّنه ت ّم
تصنيــف الحالة الجوية يف بحــر العرب كإعصار
مداري من الدرجة الثانية باسم “فايو”.
وأوضحت الهيئــة يف التقرير رقم  2حول الحالة

إيراداتها بنسبة  %90عىل معامالت وزارة
القوى العاملة عىل وجه الخصوص .وأ ّكد
املشــاركون يف تحقيــق أجرتــه “الرؤية”
اضطرار الكثري من أصحاب مكاتب ســند
إىل إغــاق مكاتبهــم وترسيــح املوظفني
لعــدم قدرتهــم عــى ســداد الرواتــب
وتكاليف التشــغل يف ظــل تراجع العائد؛
وأوضحــوا أ ّنهم التزمــوا برشوط صندوق
الرفد عند الحصول عىل تراخيص املكاتب؛
ومنهــا التفــ ّرغ الكامل للعمــل والتقيد
بســجل تجاري واحد وتوظيف العامنيني

فقــط برواتــب ال تقــل عــن  320رياال.
لكنهم شــكوا يف املقابل من عــدم التزام
الجهات املعنية وعىل رأســها وزارة القوى
العاملة باســتمرار خدمة إنجاز املعامالت
عرب بوابة ومراكز سند ،األمر الذي يسبب
الرضر البالــغ واملبارش عىل دخل أصحاب
أكرث من  812مركزا يف مختلف محافظات
الســلطنة ،فضال عن تهديــده لآلالف من
فــرص العمــل التي يشــغلها عامنيون يف
هــذه املراكــز؛ ويعيدهم مــن جديد إىل
قوائم الباحثني عن عمل.
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أ ّنه ال تأثريات محتملة عىل ســواحل الســلطنة
خالل اليومني املقبلني من “فايو” املتواجد حاليا
رشق بحر العرب بالقرب من الســواحل الهندية
وفق مــا توضحه آخــر تحاليل املركــز الوطني
لإلنــذار املبكر مــن املخاطر املتعــددة .وتقدر
رسعة الرياح الســطحية حــول املركز (90 - 80

عقدة) ،ويتمركز عىل خط عرض  18درجة شامل
وخط طول  70درجة رشق ويبعد عن ســواحل
السلطنة (رأس مدركة) حوايل  1270كم .وتوضح
آخر خرائــط التنبؤات العددية اســتمرار تحرك
اإلعصــار املداري باتجاه الشــال إىل الشــال
الغريب مبحاذاة السواحل الغربية للهند.

افتتاح «دبليو مسقط» أحدث المنشآت الفندقية بالسلطنة
الرؤية  -أحمد الجهوري
احتفلت الرشكــة العامنيــة للتنمية
الســياحية “عُ مران” ،أمس ،باالفتتاح
الرســمي لفنــدق “دبليو مســقط”،
الواقع يف منطقة شاطئ القرم ،وأقيم
حفل االفتتاح الرســمي تحت رعاية
معايل درويش بن إسامعيل البلويش،
الوزير املســؤول عن الشؤون املالية
وبحضــور عدد من أصحاب الســمو
وكبار الشخص ّيات واملسؤولني وممثيل
وسائل اإلعالم.
14

02

04

)2019 - issue No (2638

Thursday 13 June

جاللة السلطان يهنئ رئيس كازاخستان..

ويتلقى شكر ملكة الدنمارك
مسقط  -العامنية
بعث حرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس
بن ســعيد املعظم  -حفظه الله ورعاه -برقية
تهنئــة إىل فخامــة الرئيــس قاســم جومارت
توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان مبناسبة
رئيســا جديدًا لبالده ،أعرب
انتخابه وتنصيبه ً
جاللتــه فيهــا عــن خالــص تهانيــه وصادق
متنياتــه لفخامته بالتوفيق يف قيادة الشــعب
الكازاخســتاين الصديــق ملزيــد مــن التقدم

بغداد  -العامنية

ال تأثير محتمل على السلطنة من اإلعصار «فايو»
مسقط  -العامنية

املنذري يؤكد دور الجمعية
العامنية الربيطانية يف
تطوير العالقات

والرقــي ،ولعالقات التعاون بني البلدين اطراد
التطور والنامء .وتل َّقى حرضة صاحب الجاللة
السلطان قابوس بن سعيد املعظم -حفظه الله
ورعاه -برقية شــكر جوابية من جاللة امللكة
مارجريت الثانية ملكــة مملكة الدمنارك ،ردًّا
عــى برقية جاللته املهنئة لهــا بعيد ميالدها،
أعربــت جاللة امللكة من خاللها عن شــكرها
وتقديرهــا لجاللة الســلطان املعظم عىل ما
تض ّمنته برقية جاللته من تهاين ومتنيات طيبة
لها ولشعب بالدها الصديق.

استئناف عمل السفارة العمانية في بغداد قريبا

آالف المواطنين مهددون بفقد وظائفهم في «مراكز سند»
الرؤية  -أحمد الجهوري

«جمعية الصحفيني»
ممثال للعرب يف االتحاد
الدويل للصحفيني

قررت السلطنة اســتئناف عمل السفارة
العامنية يف بغداد يف القريب العاجل.
وعُ قدت مببنــى وزارة الخارجية العراقية
ظهر أمس جلسة املباحثات الرسمية بني
الســلطنة وجمهورية العراق الشــقيقة.
وترأس الجانب العامين معايل يوسف بن
علوي بــن عبدالله الوزير املســؤول عن

الشــؤون الخارجية بينام تــرأس الجانب
العراقي معــايل محمد عيل الحكيم وزير
الخارجيــة العراقي .واســتعرض الجانبان
خالل الجلسة العالقات الثنائية التاريخية
املتجــذرة ،وســبل تطويرهــا خاصــة يف
تم
املجــاالت االقتصاديــة والثقافية ،كام َّ
تبــادل وجهــات النظــر يف القضايا ذات
االهتامم املشــرك واألوضــاع الراهنة يف
املنطقة.
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اطلع على أنشطة «مؤسسة ويستمنستر» لتعزيز مهام البرلمانات

رئيس مجلس الدولة يؤكد دور الجمعية العمانية البريطانية في تطوير العالقات بين البلدين
مسقط  -الرؤية
أكد مع��ايل الدكتور يحي��ى بن محفوظ
املنذري رئيس مجلس الدولة عىل الدور
البارز الذي تضطلع به الجمعية العامنية
الربيطانية يف تطوير العالقات بني البلدين
الصديقني.
ويف ترصيح لدى زيارت��ه والوفد املرافق
ل��ه ملقر الجمعية أم��س يف إطار الزيارة
الرس��مية الحالي��ة ملعالي��ه إىل اململكة
ا ُملتح��دة ،ق��ال مع��ايل الدكت��ور رئيس
املجلس َّإن الجمعية أسهمت وعىل مدى
أك�ثر من أربعة عقود يف تعميق الروابط
التاريخية بني البلدين ،وتوسيع مجاالت

التعاون بينهام م��ن خالل تنفيذ العديد
م��ن األنش��طة والفعالي��ات ا ُملختلف��ة.

وأضاف معالي��ه« :ويعول عىل مجموعة
«الجيل الجدي��د» بالجمعية العمل عىل

تدعي��م عالقات الصداق��ة والتعاون بني
أبن��اء الس��لطنة وبريطاني��ا ،من خالل

اللقاءات الدورية ،واس��تحداث منصات
لتب��ادل األف��كار واملعارف واس��ترشاف
آفاق جديدة ومبتكرة للتعاون يف ش��تى
املج��االت وخاصة يف الجوان��ب العلمية
والبحثي��ة» .وكان رئيس مجموعة الجيل
الجدي��د بالجمعي��ة باململك��ة املتحدة
أوليفر بليك قد قدم عرضاً عن الجمعية،
ت��م تأس��يس مجموعة
أوض��ح فيه أنه َّ
الجي��ل الجديد للعمل ضم��ن الجمعية
وب��دأت عملها رس��ميا يف الع��ام ،2011
بهدف املحافظة ع�لى عالقات الصداقة
التاريخي��ة الت��ي ترب��ط ب�ين بريطانيا
والس��لطنة ،وغرس الوعي لدى األجيال
الجديدة بأهمية هذه العالقات للبلدين

الصديق�ين .وأش��ار إىل أن الجمعي��ة
تنف��ذ العديد م��ن األنش��طة كالندوات
واللق��اءات الدوري��ة عىل مدار الس��نة
مام يوفر فرصاً سانحة لتطوير العالقات
الثنائي��ة بني البلدين ،والدف��ع بالتعاون
بينهام إىل آف��اق أرحب .وتضمن برنامج
زيارة معايل الدكتور رئيس مجلس الدولة
والوفد املرافق له ملقر الجمعية العامنية
الربيطانية لقاء مع اللورد جيفري جيمس
دي��ر نائ��ب رئي��س مجلس الل��وردات،
واللورد ريتش��ارد نابري لوي��س والبارونة
فرانس��يس دي سوزا .وجرى خالل اللقاء
اس��تعراض إنجازات الجمعي��ة العامنية
الربيطانية وخططها املستقبلية.

المباحثات العمانية العراقية تستعرض العالقات التاريخية المتجذرة السلطنة وليتوانيا تؤكدان أهمية تفعيل اتفاقية التعاون االقتصادي
بغداد  -العامنية

فيلنيوس -العامنية

عُقدت مببن��ى وزارة الخارجية العراقية ظهر
أمس جلس��ة املباحثات الرسمية بني السلطنة
وجمهورية العراق الشقيقة.
ت��رأس الجان��ب العامين معايل يوس��ف بن
عل��وي ب��ن عبدالل��ه الوزير املس��ؤول عن
الش��ؤون الخارجي��ة بين�ما ت��رأس الجانب
العراق��ي مع��ايل محمد ع�لي الحكيم وزير
الخارجي��ة العراق��ي .واس��تعرض الجانبان
خالل الجلس��ة العالق��ات الثنائية التاريخية
املتجذرة وسبل تطويرها خاصة يف املجاالت
االقتصادية والثقافية ،كام َّتم تبادل وجهات

التقى معايل السيد بدر بن حمد بن حمود
البوس��عيدي أمني ع��ام وزارة الخارجية يف
العاصم��ة الليتواني��ة فيلني��وس مع معايل
فرجينيجس سينكيفيكيوس وزير االقتصاد
واالبتكار الليتواين.
وأكد الجانبان خ�لال اللقاء أهمية تفعيل
اتفاقية التع��اون االقتصادي ب�ين البلدين
س��ع ًيا إىل تعزي��ز فرص الرشاك��ة املتنامية
وتش��جيع منو التبادل التجاري واالس��تثامر
يف مختلف املجاالت االقتصادية والسياحية
والعلمية.

النظ��ر يف القضاي��ا ذات االهتامم املش�ترك
واألوض��اع الراهن��ة يف املنطق��ة .كام تطرق
الحديث إىل العمل العريب املش�ترك وس��بل

تفعيله مبا يخدم مصالح الش��عوب العربية.
وقد تقرر اس��تئناف عمل السفارة العامنية
يف بغداد يف القريب العاجل.

وأعرب معايل الوزي��ر الليتواين عن تطلعه الخرويص وسعادة بوليتا سنيكيني القنصل
إىل زي��ارة الس��لطنة خالل الع��ام الجاري .الفخ��ري للس��لطنة يف جمهوري��ة ليتوانيا
حرض اللقاء الس��فري عبدالعزيز بن موىس وعدد من املسؤولني من الجانبني.

أعضاء اللجنة يؤكدون ضرورة رفع نسب التعمين في مؤسسات القطاع

السعيدي يستعرض مع «صحية الشورى» جهود تعزيز الخدمات الصحية في كافة المحافظات

مسقط  -الرؤية
اس��تضافت اللجن��ة الصحي��ة والبيئي��ة

مبجل��س الش��ورى صباح أم��س األربعاء
معايل الدكتور أحمد بن محمد السعيدي
وزير الصحة ملناقش��ة عدد من املواضيع

املتعلقة بالقطاع الصحي بالسلطنة.
ويأيت اللقاء بناء عىل التوافق يف الرؤى بني
مجلس الشورى ومجلس الوزراء بأهمية
مش��اركة أصح��اب املع��ايل
الوزراء يف اجتامعات ولقاءات
اللج��ان الدامئ��ة باملجل��س
للوق��وف ع�لى ُمختل��ف
املوضوعات املطروحة ضمن
أعامل اللج��ان واإلجابة عىل
استفسارات أصحاب السعادة
األعض��اء ح��ول مختل��ف
املش��اريع والخطط التنموية.
ك�ما ت��أيت اس��تضافة معايل
وزي��ر الصح��ة للوقوف عىل
موضوعات املنظومة الصحية
بالس��لطنة يف القطاعني العام
والخ��اص وس��بل تطويره��ا
وتجوي��د الخدم��ات الطبية
املقدمة للمستفيدين .وعُ قد
اللقاء بحضور س��عادة خالد
ب��ن ه�لال املع��ويل رئي��س
املجل��س وس��عادة املهندس
محمد ب��ن أبوبكر الغس��اين
نائب رئيس املجلس ،وسعادة
ع�لي ب��ن خلف��ان القطيطي
رئيس اللجنة الصحية والبيئية
باملجلس وأصحاب الس��عادة
أعض��اء اللجن��ة وع��دد من
األعض��اء .كام حرض اللقاء إىل
جان��ب معايل وزي��ر الصحة،
سعادة الش��يخ الدكتور عيل
ب��ن طال��ب الهن��ايئ وكي��ل
ال��وزارة لش��ؤون التخطي��ط
وس��عادة الدكتور محمد بن
سيف الحوسني وكيل الوزارة
للش��ؤون الصحية وس��عادة
الس��يد الدكتور س��لطان بن
يعرب البوس��عيدي مستشار
الشؤون الصحية بالوزارة.

رف��ض الباحث�ين عن العمل م��ن خريجي
ويف بداي��ة اللق��اء ،رحب س��عادة خالد تنفيذها أو املزمع الرشوع يف تنفيذها.
ب��ن هالل املعويل رئي��س املجلس مبعايل وتح��دث معايل الدكتور وزير الصحة خالل التخصص��ات الطبي��ة والصيدلية العمل يف
الدكتور وزير الصحة واملسؤولني بالوزارة ،اللقاء ع��ن جهود الوزارة خالل الس��نوات املؤسسات الصحية يف القطاع الخاص .ويف
مثمنًا اللقاء الذي ي��أيت من أجل االطالع األخ�يرة وأهم م��ا تحقق عىل املس��تويني هذا الجانب طالب أصحاب الس��عادة بأن
عىل واقع القطاع الصحي وأبرز التحديات الدويل واملحيل .وذكر معاليه أنه عىل الرغم تتخذ الوزارة إجراءات إضافية لتعزيز نسبة
التي تواجه ه��ذا القطاع الحيوي ،منوهاً من الصعوبات يف التمويل واملوازنات التي التعمني يف املؤسس��ات الصحية يف القطاع
إىل ح��رص أصح��اب الس��عادة األعضاء واجهها القط��اع الصحي يف األعوام األخرية ،الخ��اص والتي ال تتجاوز حال ًيا نس��بة .٪٥
َّ
ف��إن الس��لطنة اس��تطاعت الحف��اظ عىل ويف ه��ذا الصدد ،متت اإلش��ارة إىل مقرتح
عىل متابعة مختل��ف املواضيع املتعلقة
بتطوير الخدمات الصحية بالسلطنة .كام موقعه��ا ب�ين دول العامل يف مج��ال فاعلية الوزارة برضورة إنش��اء صندوق استثامري
تقدم بالش��كر إىل كافة العاملني بالقطاع النظم الصحية ،كام أن البنك الدويل قد أشاد يت��م دعمه من خ�لال الرضائب املفروضة
الصحي بالسلطنة عىل جهودهم الحثيثة يف تقاريره العديدة مبا حققته السلطنة من عىل الس��لع واملنتجات غ�ير الصحية ويتم
يف تقدي��م مختلف الخدم��ات العالجية إنج��ازات صحية تتمث��ل يف تحقيق مجمل االس��تفادة من الصندوق يف متويل ميزانية
األهداف املوضوعة للمؤرشات الصحية .من وزارة الصح��ة .وأش��ار األعض��اء إىل بعض
مبختلف املؤسسات الصحية.
وترك��زت مناقش��ات اللجن��ة الصحي��ة جهتهم ،طرح أصحاب الس��عادة جملة من التحديات التي تقف دون نجاح االستثامر
والبيئية وأصحاب الس��عادة األعضاء مع االستفسارات واملداخالت التي تركزت عىل يف ه��ذا القطاع ،منها عزوف املس��تثمرين
معايل الدكت��ور وزير الصح��ة عىل عدة مختلف جوانب املنظوم��ة الصحية ،منها :نظ ًرا لإلج��راءات املعق��دة والطويلة التي
محاور ،من ضمنها :خطة وزارة الصحة يف التعمني واإلحالل يف القطاع الصحي ووضع تق��وم بها بعض الجه��ات والتي تؤدي إىل
وتم الحديث عن دور
تعمني وإحالل الوظائف الطبية والطبية الباحثني عن عمل وتشغيلهم يف املؤسسات نفور املس��تثمرينَّ .
املساعدة خالل الخمس سنوات القادمة ،الصحي��ة يف القطاعني الع��ام والخاص .ويف ال��وزارة يف عالج األمراض املزمنة واألمراض
والتأمني الصح��ي ،وكذل��ك العجز املايل ه��ذا الصدد ،أش��ار معايل الوزي��ر إىل أنه غ�ير املعدي��ة وتوف�ير األجه��زة الطبي��ة
وأس��باب انخفاض موازن��ة وزارة الصحة ال يوج��د طبي��ب عُ�ماين متخ��رج ومل يتم الحديثة .كام دارت نقاش��ات مس��تفيضة
وم��دى تأثريه ع�لى الخدم��ات الصحية ،اس��تيعابه أو تدريب��ه ،مؤك��دًا َّأن الوزارة حول املطالب��ة بتعزيز الخدم��ات الطبية،
باإلضافة إىل مناقش��ة االستثامر الصحي تس��توعب كافة املخرج��ات الطبية وتقدم ومراجع��ة الرس��وم املفروض��ة عىل بعض
ودوره يف تنمية القط��اع الخاص .وتناول لهم مختل��ف الربامج التدريبي��ة .وأضاف الخدمات الصحية يف املؤسس��ات الصحية
اللقاء انعكاسات رفع رسوم الخدمات يف معاليه أن نس��بة التعمني يف االستش��اريني الخاصة .وناش��د أصحاب السعادة األعضاء
القط��اع الصحي الخ��اص والعام ،وكذلك بلغت  ،٪٦٤ك�ما بلغ عدد األطباء العاملني ال��وزارة ب�ضرورة تكثيف ُمراقب��ة توحيد
أهمية تقديم الرعاية الصحية التخصصية يف القط��اع الصحي م��ن العامنيني  ،٪٣٩يف رشاء األدوية يف جميع املؤسس��ات الصحية
(املستوى الثالث) يف مختلف املحافظات ،ح�ين بلغ ع��دد الوافدين ما نس��بته  .٪٦١بالس��لطنة ،ومتابعة ج��ودة األدوية التي
إضاف��ة إىل الحديث ع��ن موقف الوزارة وأض��اف معالي��ه أن الوزارة تواج��ه عدداً يتم رصفها يف مختلف املؤسس��ات الصحية
من املشاريع الصحية املعلنة التي مل يتم م��ن التحديات يف مج��ال التوظيف ،منها :العامة والخاصة.
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زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة من السلطنة للدول الشقيقة والصديقة إلى  175مقعدا
مسقط  -الرؤية
عق��دت وزارة التعلي��م الع��ايل ،ممثل�� ًة يف
املديرية العامة للبعثات ،لقا ًء مع مؤسس��ات
التعلي��م الع��ايل الحكومي��ة والخاصة ،وذلك
به��دف تعريف ه��ذه املؤسس��ات بالربنامج
الع�ماين للتعاون الثق��ايف والعلمي مع الدول
الش��قيقة والصديق��ة واملس��تجدات التي تم
إدخالها عليه.
وزاد عدد املقاعد املخصصة لهذا الربنامج إىل
 175مقع��دًا يف العام األكادميي ،2019/2018
وش��ملت الزيادة التوس��ع يف أع��داد الدول
املستفيدة من الربنامج حيث وصلت يف العام

األكادميي  2020/2019إىل  69دولة .وتضمن
اللقاء عرض��ا مرئيا قدمه خلي��ل بن إبراهيم
الفاريس باحث شؤون مبعوثني بدائرة البعثات
الداخلي��ة باملديري��ة العام��ة للبعثات وذلك

لتس��ليط الضوء عىل الربنامج وأهدافه والفئة
املس��تفيدة منه وأنواع الفرص الدراسية التي
يوفرها ،والربنامج الزمني الستقبال الرتشيحات
للع��ام األكادمي��ي ( )2020-2019وإجراءات

العم��ل املطلوب��ة واملتعلق��ة باملؤسس��ات
التعليمية .ويع��د الربنامج الع�ماين للتعاون
الثق��ايف والعلمي واملتمثل يف املنح الدراس��ية
الت��ي تقدمه��ا الس��لطنة لل��دول الش��قيقة

«بلدي مسقط» يناقش دعم التطبيق

اإللكتروني ألصحاب المركبات الثقيلة

والصديق��ة ،أحد جس��ور التواصل اإلنس��اين
والثقايف بني الس��لطنة ومختل��ف دول العامل،
ويف الوقت ذاته ميثل نافذة رئيس��ة يطل منها
العامل عىل السلطنة ببعدها الحضاري وعمقها
التاريخ��ي؛ حيث إن هذا الربنامج يس��تهدف
أبناء الدول الش��قيقة والصديقة التي تربطها
مع السلطنة عالقات دبلوماسية وثقافية.
وتطرق خليل الف��اريس إىل أهداف الربنامج
والت��ي تتمثل يف الحصول عىل منح دراس��ية
للطلبة العامنيني ملختلف املراحل التعليمية
للدراس��ة يف مختل��ف دول الع��امل والت��ي
أتاح��ت له��م الفرصة لالطالع ع�لى تجارب
علمية جديدة وثقاف��ات متنوعة ،وتعريف

الطلبة األجانب بحضارة الس��لطنة وش��عبها
وحكومته��ا ونهج قيادتها وما تتس��م به من
قيم التس��امح والس�لام ،األمر الذي سيخلق
انطباعا جيدا ل��دى هؤالء الطلبة وتعريفهم
بالقي��م التي يتح�لى بها اإلنس��ان العامين،
م�ما سيش��جع أقرانه��م الط�لاب لاللتحاق
مبؤسس��ات التعليم العايل العامنية .ويسهم
الربنام��ج يف زيادة نس��بة الطلب��ة األجانب
مبؤسس��ات التعليم العايل العامنية حيث إن
ذلك مؤرشا من مؤرشات الجودة يف التعليم،
كام سيش��جع الربنامج عىل إبرام االتفاقيات
الثنائية بني هذه الدول والس��لطنة للتعاون
يف مجال التعليم العايل.

«قانونية الدولة» تناقش «الشراكة
بين القطاعين» و«التخصيص»

مسقط  -الرؤية
عق��دت لجنة الش��ؤون العام��ة باملجلس
البل��دي ملحافظ��ة مس��قط اجتامعه��ا
الس��ادس له��ذا الع��ام ،برئاس��ة مالك بن
ه�لال اليحمدي ،وبحض��ور أعضاء اللجنة
وممثلني من عدة جهات حكومية وخاصة
أهمه��ا وزارة النقل واالتص��االت ،ووزارة
التجارة والصناعة ،وغرفة التجارة والصناعة
ورشكة تنمية نفط عامن ورشكة مواصالت،
وممثلون عن قطاع سائقي النقل الربي.
واس��تهلت اللجنة اجتامعها باستعراض
التحدي��ات التي يواجهه��ا قطاع النقل
ال�بري مبحافظة مس��قط ممثال بقطاع
الشحن بالناقالت؛ حيث جاء استعراضه
بناء ع�لى الطلب ال��وارد للمجلس من
جان��ب ممث�لي ه��ذا القط��اع بهدف
التع��اون يف تج��اوز التحدي��ات الت��ي
يواجهه��ا هذا القطاع وبح��ث الحلول
والط��رق املناس��بة لتعزي��ز ودع��م
مرشوع التطبيق اإللكرتوين الذي ُيعنى
بالعامني�ين أصحاب املركب��ات الثقيلة
ُ

بحمول��ة ثالث��ة أطن��ان إىل خمس�ين
طن��اً والذي��ن يبلغ عددهم م��ا يقارب
خمس�مائة ومثان�ين ناق�ل ًا يف مختلف
محافظات الس��لطنة ،وقد جاءت أهم
املقرتحات التي ناقش��ها املجتمعون يف
تقديم كافة التسهيالت لهذا القطاع من
خ�لال أهمية توفري العق��ود للعامنيني
العاملني بهذه الشاحنات ودعم مرشوع
التطبي��ق اإللكرتوين (برك��ة) ملا له من

دور يف تس��هيل س��بل االس��تفادة بني
املس��تهلك وأصح��اب ه��ذه املركبات.
ويف س��ياق متصل ،اس��تعرضت اللجنة
مقرتحا بأهمية تش��جيع املواطنني عىل
ً
اس��تخدام حافالت النق��ل العام ،دعماً
لثقاف��ة النقل العام ملا ل��ه من دور يف
التخفيف عىل قطاعات الطرق ،وأهمية
إيجاد ُمب��ادرات لتطوير ه��ذا القطاع
واالهتامم به من قبل الجهات املسؤولة

يف الس��لطنة؛ لتساهم بدورها يف تقليل
االختناق��ات املروري��ة يف محافظ��ة
مس��قط ،كام سيش��كل أهمي��ة بالغة
لتطور منظومة الحياة وينعكس إيجابياً
عىل املظه��ر الحضاري للس��لطنة ،ويف
هذا اإلطار اس��تعرضت رشكة مواصالت
جهودها يف خدمة قط��اع النقل العام،
واملش��اريع املزمع إدراجها قريبًا تعزيزا
للدور املؤمل من هذا القطاع.

املختص�ين م��ن وزارة الزراعة والرثوة
الحيوانية واالتحاد العامين لس��باقات
الهجن ولج��ان الهجن بالواليات حول
موضوع الحيوانات السائبة (الجامل)
يف األحي��اء الس��كنية والط��رق .بعد
ذلك تم اس��تعراض عدد من املواضيع
املدرج��ة عىل ج��دول األع�مال ومن
أبرزه��ا اس��تعراض الردود والرس��ائل
الواردة ألمانة رس املجلس البلدي .
وناقش املجل��س الردود ال��واردة من
مدير دائرة ش��ؤون املجال��س البلدية

بشأن إنش��اء مخترب لفحص متبقيات
الكياموي��ات واألس��مدة يف املنتجات
الزراعي��ة ،واملطالب��ة بتوف�ير بع��ض
الخدمات األساسية لذوي االحتياجات
الخاص��ة ،وكذلك اس��تضافة املختصني
بوزارة الصحة حول مشكلة املضادات
الحيوي��ة ،وح�صر وترقي��م ال�ثروة
الحيوانية باملحافظة (اإلبل).
وتم استعراض الردود الواردة من مدير
عام البلدي��ات اإلقليمية وموارد املياه
باملحافظة بش��أن اإلن��ارة عىل طريق

حلب��ان  -نخل وحتى دوار بوه ،كذلك
في�ما يتعل��ق باالش�تراطات الصحية
الخاص��ة بس��يارات نق��ل املرشوبات
الغازية ومي��اه الرشب املعبأة ،وكذلك
ح��ول ح�صر املنح��درات واملم��رات
الخاصة بذوي االحتياج��ات الخاصة.
واستعرض املجتمعون الرسالة الواردة
م��ن مدي��ر ع��ام الخدم��ات الصحية
باملحافظ��ة ح��ول املواضي��ع الواردة
يف مح�ضر لجن��ة الش��ؤون الصحي��ة
واالجتامعية والبيئية.

«بلدي جنوب الباطنة» يستعرض انتشار الحيوانات السائبة باألحياء
الرستاق  -طالب املقبايل
اس��تعرض املجلس البل��دي ُمبحافظة
جنوب الباطنة خالل اجتامعه السادس
لهذا العام عدداً من املواضيع املدرجة
ع�لى جدول األعامل يف االجتامع الذي
ترأسه س��عادة الشيخ هالل بن سعيد
بن حمدان الحج��ري ُمحافظ جنوب
الباطن��ة وبحض��ور أعض��اء املجل��س
البلدي باملحافظة.
يف بداي��ة االجت�ماع ت��م اس��تضافة

«التنمية» تناقش إجراءات صناديق التقاعد والتأمينات االجتماعية في إبراء
إبراء  -الرؤية
عق��دت حلقة حواري��ة أمس يف والية
إب��راء مبحافظة ش�مال الرشقية حول
إجراءات صناديق التقاعد والتأمينات
االجتامعي��ة بالس��لطنة ،ونظمته��ا
املديري��ة العامة للتنمي��ة االجتامعية
مبحافظت��ي جنوب وش�مال الرشقية،
واس��تهدفت  50مش��اركاً ومش��اركة
من مديري دوائ��ر التنمية االجتامعية
والباحث�ين االجتامعي�ين وجامع��ي
البيانات واألخصائي�ين بدوائر التنمية
االجتامعية بواليات محافظتي جنوب
وش�مال الرشقية ،وبحضور س��امل بن
جمع��ة الطاهري مدير عام مس��اعد

باملديرية العام��ة للتنمية االجتامعية
مبحافظة شامل الرشقية.
وق��ال الدكت��ور خلف��ان ب��ن محمد
الفه��دي مدي��ر عام املديري��ة العامة
للتنمية االجتامعية مبحافظتي جنوب
وش�مال الرشقية راعي افتتاح الحلقة-
يف كلم��ة ل��ه -إن الحلق��ة تنعقد يف
إطار جهود املديرية يف تنفيذ سلس��لة
م��ن الحلق��ات الحوارية تس��تهدف
مختل��ف فئ��ات العم��ل االجتامعي
بدوائ��ر التنمية االجتامعية ُمبحافظتي
الرشقي��ة ،وذل��ك به��دف تعريفه��م
بأهمي��ة الجوان��ب املتعلق��ة بالعمل
االجتامع��ي وكذل��ك املواضي��ع ذات
العالقة الت��ي ترتبط مبجال العمل مع

املؤسس��ات الحكومية األخرى .وأشار
إىل َّأن أهمية عقد حلقة حوارية حول
إجراءات صناديق التقاعد والتأمينات
االجتامعية بالسلطنة تكمن يف إكساب
املس��تهدفني املعرفة باإلجراءات التي
تتبعها صناديق الخدمة املدنية خاصة
فيام يخص أنظمة املعاشات ومكافآت
ما بعد الخدمة ورصف املعاش للورثة،
حيث إن هذه الجوانب ترتبط ببعض
جوانب معاش��ات الضامن االجتامعي
للمس��تفيدين من الضامن االجتامعي
بالسلطنة ،مؤكدا أن الرؤى التي تعمل
به��ا صنادي��ق التقاعد تس��عى إىل أن
تتوافق مع الضامن االجتامعي بوزارة
التنمية االجتامعية.

من جانب��ه ،تحدث ثاب��ت بن طالب
املعم��ري مدير عام مس��اعد املديرية
العام��ة للرعاي��ة االجتامعي��ة بوزارة
التنمية االجتامعية خالل إدارته للحلقة
الحواري��ة عن أن الرعاي��ة االجتامعية
يف وزارة التنمي��ة االجتامعي��ة تعمل
جنب��اً إىل جنب م��ع صناديق التقاعد
والتأمينات االجتامعية بالس��لطنة من
أج��ل تحقي��ق الغاية م��ن املقرتحات
واآلراء وال��رؤى املتبادل��ة بني مقدمي
أوراق العم��ل واملس��تهدفني به��ذه
الحلقة ،داعيا املس��تهدفني إىل رضورة
الخ��روج من ه��ذه الحلق��ة بالتعرف
ع�لى املطلوب من الوزارة يف إجراءات
البحث االجتامعي.

مسقط  -الرؤية
ناقش��ت اللجن��ة القانونية مبجل��س الدولة أمس،
تقري��ري اللجن��ة االقتصادية حول م�شروع قانون
الرشاك��ة بني القطاع�ين العام والخ��اص ،ومرشوع
قان��ون التخصي��ص املحال�ين من مجل��س الوزراء
املوقر وتدرسهام اللجنة االقتصادية حال ًيا ،وذلك يف
إطار دراس��ة اللجنة القانونية للجانب القانوين من
املرشوعني.

واطلعت اللجنة يف اجتامعها الس��ادس عرش لدور
االنعقاد السنوي الرابع من الفرتة السادسة برئاسة
املك��رم عبد القادر بن س��امل الذهب رئيس اللجنة،
وبحضور املكرمني أعضاء اللجنة وعدد من موظفي
األمان��ة العامة ،عىل تقري��ر متابعة إجراءات ما َّتم
تنفيذه من القرارات املتخذة يف اجتامعها الس��ابق،
إضاف��ة إىل التصدي��ق عىل مح�ضر ذات االجتامع،
ومناقش��ة ما اس��تجد من أعامل واتخ��اذ القرارات
الالزمة بشأنها.

بلدية البريمي تتابع تطبيق

اشتراطات الالفتات التجارية
الربميي  -سيف املعمري
عقد ببلدية الربميي اجتامع ملناقشة املواصفات
الفنية لالفتات التجارية والواجهات املعامرية
واألصب��اغ الخاصة باملباين يف الوالية برئاس��ة
املهندس م��روان بن عبدالل��ه الفاريس مدير
بلدية الربميي بحضور املدير املساعد للبلدية
واملختص�ين واملفتش�ين بقس��مي الش��ؤون

الفنية والصحة الوقائي��ة .ورصد املجتمعون
املالحظات من خالل زيارتهم امليدانية والتي
خلص��ت إىل التأكيد ع�لى رضورة التصحيح
اللغ��وي لالفت��ات التجارية ،وتغي�ير البعض
اآلخ��ر منها واملوج��ودة عىل أس��طح املباين
وع�لى واجهات املح�لات ،وح��ث املقاولني
ع�لى االلتزام باالش�تراطات الفنية للواجهات
املعامرية واملعمول بها داخل السلطنة.
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تقديرا لريادة السلطنة في دعم اإلعالم
ً

«جمعية الصحفيين» ممثال للعرب في االتحاد الدولي للصحفيين
السلطنة يف دعم مسرية الصحافة العربية
والدولية وما تقدمه من دعم ومس��اندة
لإلع�لام واإلعالمي�ين ،باإلضافة إىل متكني
وس��ائل اإلعالم م��ن أداء ال��دور املنوط
بها ع�لى كاف��ة املس��تويات االقتصادية
واالجتامعية والتنموية.
ك�ما ي��أيت اإلج�ماع العريب ع�لى اختيار
جمعي��ة الصحفي�ين العامني��ة لدوره��ا
وإس��هاماتها يف دعم العديد من الربامج
واملناشط العربية داخل وخارج السلطنة،
وتواجده��ا الفاعل واملؤثر يف الوس��طني
الع��ريب والدويل ،م�ما أهله��ا لتكون يف
مقدم��ة الجمعي��ات يف الوط��ن العريب
بشهادة الجميع.
وكان الباج��ي قاي��د الس��بيس رئي��س
الجمهورية التونسية قد أفتتح مساء أمس
األول الثالث��اء فعالي��ات املؤمت��ر الثالثني
لالتحاد الدويل للصحفيني بفندق جولدن
توليب املشتل ،وأكد يف كلمته عىل أهمية

مسقط  -الرؤية
اخت��ارت املجموع��ة العربي��ة ممثل��ة
يف اتح��اد الصحفي�ين الع��رب جمعي��ة
الصحفيني العامني��ة ممثال لها يف االتحاد
ال��دويل للصحفيني عن الف�ترة القادمة.
حي��ث وقع االختيار عىل س��امل بن حمد
الجه��وري نائ��ب رئي��س مجل��س إدارة
جمعي��ة الصحفي�ين العامني��ة ،واألمني
املساعد باتحاد الصحفيني العرب ،لتمثيل
االتحاد ،وتزامن ذلك مع فعاليات املؤمتر
الثالثني لالتحاد ال��دويل للصحفيني الذي
تس��تضيفه تونس يف الفرتة من  11وحتى
 14يوني��و الج��اري مبش��اركة  300م��ن
القيادات الصحفية من  140دولة.
وي��أيت اختيار جمعية الصحفيني العامنية
لتمثيل الصحفيني العرب باالتحاد الدويل
تقدي�� ًرا لدورها الرائد يف خدمة الصحافة
العربية ،ومتاش��يا مع الجهود التي تبذلها

املؤمت��ر يف تعزيز مكاس��ب الصحافة يف
تونس والعامل ،ورضورة تس ّلح الصحفيني
بآليات أكرث فعالية يف زمن اإلعالم الرقمي
وتحصنهم ض�� ّد األخبار الزائفة
املتجدّد،
ّ
وكل أش��كال التضلي��ل والتحريض التي
تهدّد مس��تقبل الدميقراطي��ات وخاصة
الناش��ئة منها .وجدّد الس��بيس يف خامتة
كلمت��ه ثقت��ه يف الدور الري��ادي لإلعالم
مؤكدا أال دميقراطية بال حرية ،وأال حرية
ّ
مستقل ومسؤول.
بدون إعالم ح ّر
وقد ج��رت أمس عىل هام��ش فعاليات
املؤمتر العديد من االجتامعات من بينها
اختيار رئاس��ة املؤمتر ،وتش��كيل اللجان،
وق��راءة التقرير اإلداري وامل��ايل ،وإقرار
التعديالت التي متت عىل النظام األسايس،
والتصويت عىل النظام األس��ايس لالتحاد
وإعالن نتائج النوع االجتامعي «الجندر»
والذي نجحت فيه مرشحات من فلسطني
وتونس والبحرين.

«التربية» تحتفي بمنجزات مشروع التحدث بالفصحى السلطنة تشارك في مؤتمر رؤساء المحاكم
العليا والتمييز في الدول العربية بلبنان

الرؤية -ميا السيابية

احتفل��ت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ممثل��ة
باملديري��ة العام��ة لتنمي��ة امل��وارد البرشية
مبنج��زات م�شروع برنامج التح��دث باللغة
العربي��ة الفصح��ى وصالحيات��ه الفكري��ة
الجدي��دة ،وذلك بقاعة خص��ب بديوان عام
الوزارة .برعاية فضيلة الش��يخ الدكتور كهالن
بن نبه��ان الخرويص مس��اعد املفت��ي العام
للس��لطنة ،وحضور عدد من املكرمني أعضاء
مجلس الدولة ،وس��عادة وكيل الوزارة لتنمية
املوارد البرشية والتخطيط الرتبوي ،وعدد من
مديري عموم ديوان عام الوزارة ومساعديهم.
وبدأ الحفل بت�لاوة الطالب إلياس بن أحمد
الصق��ري آليات م��ن الذكر الحكي��م ،بعدها
ألقى األزهر بن زهران الرباشدي مدير مكتب
م�شروع برنام��ج التح��دث باللغ��ة العربية
الفصح��ى باملديري��ة العامة لتنمي��ة املوارد
البرشي��ة كلمة املديرية ،ق��ال فيها إن الرثوة
اللغوية يف كالم أهل عامن اتس��مت مبخزون
لغ��وي متن��وع ،ض��ارب يف األصال��ة والقدم،
مترشب من عصور االحتجاج ،وتطور األلفاظ
ومنوها ،ما يجعل��ه ظاهرة فريدة بني لهجات
الوط��ن العريب قاطب��ة ،وانس��جاما مع هذه
الريادة ،وتلكم الخصوصية يأيت مرشوع برنامج
مه��ارات التح��دث باللغة العربي��ة الفصحى
ضمن أحد املشاريع الرتبوية التي تبنتها وزارة
الرتبي��ة والتعليم منذ الع��ام الدرايس /2007
2008م ،وه��و م�شروع يس��تند إىل نظري��ة
تعلي��م اللغ��ة العربي��ة بالفطرة واملامرس��ة

مسقط  -الرؤية

املبني��ة ع�لى تطبيق عم�لي لقواع��د اللغة
العربي��ة وخصائصه��ا التعبريي��ة يف املجاالت
االجتامعية اليومية واألدبي��ة والعلمية .وأ ّكد
الرباش��دي عىل نجاح مرشوع برنامج التحدث
باللغ��ة العربية الفصحى وجع��ل من الوزارة
بي��ت خربة بني دول مجل��س التعاون والدول
العربي��ة .وقال ّإن املرشوع منذ تطبيقه حقق
نتائ��ج عدة أهمه��ا :إعداد أكرث م��ن أربعني
مدر ًبا معتم��دًا يف برنامج مه��ارات التحدث
باللغ��ة العربي��ة ،يف مختل��ف املديري��ات
التعليمية ،وتدري��ب معظم معلامت الحلقة
األوىل وال��كادر اإلداري فيه��ا ،وفوز املرشوع
بجائ��زة مكتب الرتبية العريب لدول الخليج يف
دورته املالية 2012/2011م يف مجال التجارب
امليدانية ،باإلضافة إىل ما يحققه املرشوع من
أثر يف رفع التحصيل الدرايس يف مهارات اللغة
العربية جميعها .مضيفا ّأن الوزارة سعت إىل
إحداث نقلة نوعية تستجيب لتلك املعطيات،
وتدفع مبكتب امل�شروع بالوزارة ليكون بيت
خ�برة يف تطبيق نظرية تعلي��م اللغة العربية

الفصحى بالفطرة واملامرس��ة .عقب ذلك ّتم
تقديم عرض مريئ عن مرشوع برنامج مهارات
التح��دث باللغة العربي��ة الفصحى وأهميته
واألهداف التي س��عت ال��وزارة إىل تحقيقيها
م��ن تطبيقه ،ومراح��ل تطبيق��ه ومنطلقاته
وبرنامجه التدريبي ،وأهم منجزاته يف الوزارة
واملحافظ��ات التعليمية ،وأث��ره عىل تحصيل
الطلب��ة ،وآراء أولي��اء األم��ور حول��ه .وألقى
طالل بن أحمد الزعايب مدرب معتمد لربنامج
التحدث بالفصحى بالوزارة قصيدة شعرية.
ويف خت��ام الحفل قام فضيلة الش��يخ الدكتور
كه�لان بن نبه��ان الخرويص مس��اعد املفتي
الع��ام للس��لطنة راع��ي املناس��بة بتس��ليم
الش��هادات ألحد عرش مدر ًبا ملرشوع مهارات
التحدث باللغ��ة العربية الفصحى ،معتمدين
بال��وزارة وباملديريات التعليمية باملحافظات،
كام قام س��عادة سعود بن سامل البلويش وكيل
وزارة الرتبي��ة والتعليم لتنمية املوارد البرشية
والتخطي��ط الرتبوي بتقديم هدي��ة تذكارية
لراعي املناسبة.

نزوى -الرؤية

الثاين والذي تقرر عق��ده يوم الجمعة
بتاريخ  ٥يوليو  ٢٠١٩يف الساحة العامة
لالحتفاالت بالوالية.
وبلغ عدد العرسان املسجلني حتى اآلن
 ٦٥معرس��اً مقارنة بـ ٥٧معرس��اً العام
املايض.
وحول التحضريات واالستعدادات يقول
املهندس هارون بن نارص العويف رئيس
اللجن��ة املنظمة للع��رس الجامعي أ ّنه

تم رشح آليات تهيئة الس��احة وفرشها
وكذلك تعاقدات الضيافة وتقدميها ،كام
ّمتت مناقشة برنامج الحفل والتغطيات
اإلعالمي��ة والرتوي��ج للداعم�ين
وتشجيعهم ،باإلضافة لطريقة تسجيل
املتطوع�ين وتوزيعه��م يف املج��االت
املختلفة بهدف إنجاح الحفل وإنجازه
يف صورة مميزة تليق بالفرحة املشرتكة
للوالية بأبنائها العرسان.

اعتمد مجل��س كلية العل��وم التطبيقية بنزوى
نتائ��ج امتحان��ات فص��ل ربي��ع  2019للع��ام
األكادمي��ي 2019/2018م من خ�لال االجتامع
الذي عق��د بالكلية برئاس��ة الدكتور محمد بن
جمعة الخرويص عمي��د الكلية وبحضور أعضاء
املجلس .وقد تم خالل االجتامع مناقش��ة كافة
املواضي��ع املتعلقة بنتائ��ج االمتحانات النهائية
لفصل ربيع  2019للعام األكادميي 2019/2018م
ملختل��ف الربام��ج والتخصص��ات بالكلية .كام
اس��تعرض الدكتور س��عود بن حارب الش��عييل
رئيس مركز القبول والتس��جيل محتوى التقرير
الختام��ي للنتائ��ج والتقدي��رات ،موضحاً أهم
النتائ��ج والتحديات التي تع�تري بعض جوانب
العمل ،واس��تعرض رؤس��اء األقس��ام األكادميية

الرستاق تزّف  65معرساً ..يوليو المقبل
الرستاق ـ طالب املقبايل

عق��دت اللجن��ة املنظم��ة للع��رس
الجامع��ي الث��اين بوالي��ة الرس��تاق
اجتامعها التحضريي ،وذلك مبقر فريق
الرس��تاق الخريي .وأق ّرت لجنة التنمية
االجتامعية بالرس��تاق برئاس��ة سعادة
الش��يخ الدكتور هالل بن عيل الحبيس
وايل الرس��تاق موع��د العرس الجامعي

شاركت السلطنة ممثلة يف مجلس الشؤون
اإلداري��ة للقضاء يف أع�مال املؤمتر العارش
لرؤس��اء املحاكم العلي��ا والتمييز يف الدول
العربي��ة الذي عق��د بالعاصم��ة اللبنانية
بريوت يف الفرتة من  12-11يونيو الجاري.
وترأس وفد السلطنة فضيلة الشيخ الدكتور
إس��حاق ب��ن أحم��د البوس��عيدي رئيس
املحكمة العليا نائب رئيس املجلس األعىل
للقض��اء رئي��س مجلس الش��ؤون اإلدارية
للقضاء .فيام ضمت عضوية الوفد كال من
فضيلة الش��يخ الدكتور يعقوب بن محمد
الس��عيدي قايض املحكمة العليا ،وفضيلة
الدكت��ور محم��ود ب��ن خليفة الراش��دي
ق��ايض املحكمة العليا ،وس��لطان بن حمد
البوس��عيدي رئيس مكتب رئيس املحكمة
العلي��ا ،والدكتور نارص بن حمد الحس��ني
مدير عام اإلدارة العامة للش��ؤون اإلدارية

واملالية ،وخلفان ب��ن نارص املحرزي نائب
رئيس اإلدارة العامة للمحاكم.
وناقش املؤمت��ر أبرز القضاي��ا املطروحة
أم��ام املحاك��م العربية ،وذلك مبش��اركة
عدد م��ن الوفود م��ن مختل��ف الدول
العربي��ة باإلضاف��ة إىل عدد من رؤس��اء
املحاكم العليا به��ذه الدول .وبدأ املؤمتر

يف دورة انعق��اده العارشة ببريوت بعرض
لرتاث املحاكم العلي��ا ودورها يف كل من
ال��دول العربي��ة املش��اركة .باإلضافة إىل
عرض مرشوع إنشاء شبكة املحاكم العليا
يف ال��دول العربية بعد ص��دور قرار عن
وزراء العدل يف ال��دول العربية يف العام
2017م ،يق�ضي باس��تثناء املحاكم العليا
م��ن نش��اطات املرك��ز الع��ريب للبحوث
القانونية والدراسات القضائية.
وش��ارك الوف��د يف حف��ل مئوي��ة محكمة
التميي��ز اللبنانية بحضور فخامة ميش��ال
عون رئيس الجمهورية اللبنانية.
يشار إىل َّأن السلطنة تحرص عىل املشاركة
يف مثل هذه املؤمترات التي تدعم التنسيق
والتعاون املش�ترك بني السلطات القضائية
العربية يف س��بيل تبادل الخربات القضائية
للمحاك��م العلي��ا واس��تعراض البح��وث
القانوني��ة والقضائي��ة وتنظي��م الدورات
التدريبية وحلقات العمل املتخصصة.

أيضا النتائ��ج التفصيلية لالمتحان��ات النهائية.
ومتت مناقش��ة عدد من األمور التي تهم س�ير
العملية التعليمية بالكلية أبرزها مناقشة تقرير
ضامن الج��ودة والتدري��ب اإللزام��ي للطلبة،
واالس��تعداد الستقبال الطلبة يف الفصل الدرايس
الق��ادم خري��ف2019م .ك�ما عق��دت اللجنة
الرئيس��ية لحف��ل تخرج الدفع��ة الرابعة بكلية
العل��وم التطبيقية بنزوى اجتامعها التأس��ييس
األول برئاس��ة رئيس اللجن��ة ،وبحضور أعضائها
رؤس��اء اللج��ان املختلفة ،وه��ي :لجنة فقرات
الحفل ،ولجنة العالقات العامة واإلعالم ،ولجنة
الدعم الفني ،ولجن��ة املالية والخدمات ،ولجنة
التصميم واإلخراج ،ولجنة الدعم الفني ،ولجنة
خدمات الخريجني ،ولجنة مس��ح الخرجني .وتم
خ�لال االجتامع اس��تعراض أه��م أدوار اللجان
خالل ف�ترة التحضري للحفل ،ومناقش��ة القضايا

التي تخص تنظيم عمل هذه اللجان وآلية تنفيذ
امله��ام املختلفة ،إىل جانب تحديد زمان ومكان
حفل التخرج واقرتاح أس�ماء أصحاب السعادة
لرعاية هذا الحفل واعت�ماد فقراته .من جانبه
أكد الدكتور رئي��س اللجنة عىل رضورة تكاتف
الجمي��ع إلظهار هذه املناس��بة مبظهر يليق بها
وتعم��ق روح االنتامء ل��دى الخري��ج .الجدير
بالذكر أن حفل التخرج يقام يف العام األكادميي
الق��ادم ،حيث تحتف��ي الكلي��ة بتخريج دفعة
2019م من تخصصاتها العلمية املختلفة ،وهي:
برنامج دراس��ات االتصال بتخصصاته :العالقات
العامة واإلعالم الرقمي والصحافة وإدارة اإلعالم
واإلع�لان وبرنام��ج إدارة األع�مال بتخصصاته
إدارة األع�مال والحاس��بة وبرنام��ج التصميم
بتخصصات��ه التصمي��م الجرافي�كي والتصمي��م
الداخيل والتصميم الوسائط املتعددة   .

د .إسحاق البوسعيدي

«تطبيقية نزوى» تعتمد نتائج الفصل الماضي وتستعد لتخريج دفعة جديدة

«تقنية المصنعة» تختتم أنشطتها الطالبية وتكرم المجيدين

املصنعة – الرؤية

أقيم مب�سرح الكلية التقنية باملصنع��ة حفل ختام
األنش��طة الطالبية تحت رعاي��ة الدكتور عيىس بن
سيف التويب عميد الكلية.
واس��تهل الحفل بعرض مريئ أله��م الفعاليات التي
أقيم��ت خالل العام األكادمي��ي  2019/2018وأهم
اإلنجازات الت��ي ّتم تحقيقها ع�لى الصعيد املحيل
وال��دويل ،واس��تعرض الع��رض املريئ حف��ل العيد
الوطني وما تخلله من فعاليات ومناش��ط متنوعة،
وحف��ل التخ��رج وم��ا صاحبه م��ن فرح��ة غامرة
للخريج�ين واألس��بوع املرسحي بعروض��ه املتنوعة
وأس��بوع األنش��طة الطالبية وما احت��واه من ورش
ومحارضات وفعاليات ،بعدها قام األس��تاذ مظاهر
ب��ن عبدالحس��ن العجمي رئيس قس��م اإلس��كان
وأنش��طة الطالب والتخ�� ّرج بإلقاء كلم��ة عبرّ فيها

عن خالص ش��كر وتقديره لجميع الطالب وللكادر
اإلداري والفن��ي واألكادميي بالكلي��ة عىل ما بذلوه
من جهد إلنج��اح الفعاليات الطالبي��ة خالل العام
األكادمي��ي ،مقدما الش��كر من بعد الل��ه لكل من
س��عى وعمل إلنجاح األنشطة الطالبية خالل العام

األكادميي 2019 /2018م .ولعكاظ الشعرية لجزالة
حروفهم لش��عرية جوالة وجواالت الكلية لتفانيهم
وخدماته��م التطوعية ولجامعة اإلنش��اد وجمعية
أصدقاء الض��وء ولجامعة الرياض��ة ومجتمع اللغة
اإلنجليزية والهندسة وتقنية املعلومات والدراسات

التجاري��ة ع�لى عطاءاته��م املثم��رة يف الجوان��ب
األكادميية .كام قدم الشكر أيضا للمجلس االستشاري
الطاليب عىل جه��وده ،وروافد وأصدقاء املكتبة عىل
عملهم الدؤوب .وختم كلمته بشكر الدكتور عيىس
بن س��يف التويب عميد الكلية الذي ساهم يف نجاح
األنشطة الطالبية.
وقال��ت الطالبة بيان املعم��ري “إ ّنه رشف كريم يل
بأن أكون من ضمن الطالب الذين ّتم تكرميهم فهذا
يدل عىل حرص إدارة الكلية واالهتامم الدائم منهم
باألنش��طة الطالبية ،وهذا حافز كبري لنا لبذل مزيد
من العطاء خالل العام األكادميي القادم”.
بعده��ا ق��ام راع��ي الحف��ل بتكري��م الط�لاب
املجيدين يف األنش��طة الطالبية واملرشفني حيث
بل��غ عدد الط�لاب الذين تم تكرميه��م أكرث من
 200طالب وطالبة من جميع الجامعات الطالبية
واملجتمعات األكادميية.
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الصحية وسير عمل المشاريع في ظفار
مناقشة آلية تطوير الخدمات
ّ
صاللة  -الرؤية
ترأس ســعادة الدكتور درويش بن سيف
املحــاريب وكيــل وزارة الصحة للشــؤون
اإلداريــة واملالية اجتامع لجنة التنســيق
واملتابعــة ألعــال القطــاع الصحــي
مبحافظــة ظفار وبحضــور الدكتور خالد
بن محمد املشــيخي مدير عام املديرية
العامة للخدمات الصح ّية مبحافظة ظفار
وبق ّية أعضاء اللجنة وعدد من املسؤولني
بوزارة الصحة وذلــك بقاعة االجتامعات
باملديريــة العامــة للخدمــات الصح ّية
مبحافظة ظفار.
وبدأ االجتامع بكلمة شــكر ترحيبية من
قبل ســعادة الدكتور الوكيل رئيس لجنة
التنسيق واملتابعة ألعامل القطاع الصحي
تم استعراض مؤرشات
ثم ّ
لكافة األعضاء ّ
الخدمــات الصح ّيــة باملحافظة والتع ّرف

عىل سريعمل الربامج الصحية والجوانب
اإلداريــة واملالية واملــوارد البرشية التي
تعمل باملؤسســات الصح ّيــة باملحافظة
باإلضافة إىل التع ّرف عىل التحديات التي

تواجه تنفيذ الربامج الصح ّية والعمل عىل
تذليلها وإيجاد الحلول املناسبة لها.
وناقش االجتامع آل ّيــة تطوير الخدمات
الصحية باملحافظة وســر عمل املشاريع

الصحية التي يتــم تنفيذها يف املحافظة
باإلضافة إىل تشــغيل وحدة غسيل الكىل
بوالية طاقة.
وقام ســعادة الدكتــور درويش املحاريب

بزيــارة ميدانيــة لعدد من املؤسســات
الصحية مبحافظة ظفار واالطالع عىل سري
وتم االستامع إىل رشح من قبل
العمل بها ّ
املختصني.

ورافــق ســعادته يف الزيــارة امليدانيــة
الدكتــور خالــد بــن محمد املشــيخي
املديرالعــام للخدمــات الصح ّيــة وعدد
من املســؤولني بديوان عام وزارة الصحة
وعدد من املســؤولني باملديريــة العامة
للخدمات الصحية باملحافظة.
يشــار إىل ّأن تشــكيل لجــان التنســيق
واملتابعــة باملحافظــات جــاء بنــاء عىل
قــرار وزاري مــن معــايل وزيــر الصحة
والــذي يهدف إىل متابعة الوضع الصحي
والخطــط الصحية والوقــوف عىل تنفيذ
الربامج الصحية مبا يحقق أهداف الخطة
الخمســية الصحيــة التاســعة (-2015
2020م) يف املحافظــات والعمــل عــى
ضامن تحقيق أقىص مستويات الجودة يف
الرعايــة الصحية ومتابعة خطط التأهب
الوبايئ واالستجابة الطبية والصحة العامة
يف حاالت الكوارث واألزمات.

رسالة ماجستير تناقش وضع إطار تصميمي للمقررات اإللكترونية لمؤسسات التعليم العالي  100ألف مستفيد من «دار العطاء» في
مسقط  -الرؤية
أجــازت جامعــة الســلطان قابــوس رســالة
ماجســتري بعنــوان “إطار تصميمــي مقرتح
للمقــررات اإللكرتونيــة محــدودة النطــاق
( )SPOCملؤسسات التعليم العايل العامنية”
للباحث محمــد بن ســليامن األغربي مطور
تعلمــي بكليــة الرتبية من قســم تكنولوجيا
التعليم والتعلم بكلية الرتبية.
وتهدف الرســالة إىل تقديم مقــرح لتصميم
إطار للمقررات الدراســية الخاصة املحدودة
عىل شبكة اإلنرتنت والتي يشار إليها اختصارا
باألحــرف األوليــة االنجليزيــة ()SPOCs
للطــاب العامنيني داخــل الحــرم الجامعي
ضمن مؤسسات التعليم العايل يف السلطنة.
وتطرق الباحث يف رسالته إىل استخدام منهج
البحث القائم عىل التصميم ( )DBRواملنهج
التحليــي الوصفي باإلضافــة إىل ما ّتم تناوله
ضمــن األدبيــات الدوليــة واملحليــة القرتاح
تصميــم إطــار للمقررات الدراســية الخاصة
املحدودة عىل شــبكة االنرتنــت بغية اإلجابة
عن األســئلة البحثية .ومــن املتوقع أن يعمل
اإلطــار املقــرح كخارطة طريق ملؤسســات

التعليــم العايل العامنية تســهم يف بناء إطار
املقررات الدراســية الخاصــة املحدودة عىل
شــبكة االنرتنت الخاصة لتلك املؤسسات .كام
ّمتت إعادة تصنيف املبادئ املقرتحة للتصميم
والتحقــق من صحتهــا .وقد تض ّمــن اإلطار
النهــايئ خمــس فئــات ،كام يــي( :التصميم
التعليمــي) ،االتصــال والتفاعــل والتعاون)،
(تقييــم الطــاب)( ،دعم ومصــادر املتعلم)
و(اللوجستيات السياقية).

وتض ّمنت عينة الدراســة مشاركة متنوعة من
الفئات اآلتية :املصممــن التعليميني ،الخرباء
املتخصصــن يف هــذا املجال ،وخــراء التعلم
اإللكــروين وصناع السياســات ،وباإلضافة إىل
ذلك ،شملت العينة مشاركة  50طال ًبا جامع ًيا
من جامعة الســلطان قابوس الذين سجلوا يف
الدورة التدريبية املطورة عرب اإلنرتنت.
وتركزت النتائج الرئيســية لهذه الدراسة حول
ثــاث نتائــج يف منهــج البحــث القائم عىل

التصميــم  :DBRأوال ،تحليل املشــاكل ذات
الصلة مببــادئ التصميم املقررات الدراســية
الخاصة املحدودة عىل شــبكة األنرتنت .ثانيا،
تصميــم املعالجــة وتطويره ،والتي تشــمل
املقــرر الدرايس الجديد عىل شــبكة اإلنرتنت
الذي يتبع مبــادئ التصميــم املقرتحة .ثالثا،
مبــادئ التصميم املــويص بها لحل مشــاكل
املقررات الدراســية الخاصــة املحدودة عىل
شــبكة االنرتنت التي تنتج ضمن الســياق يف
مؤسســات التعليم العايل العامنية ،باإلضافة
إىل توصيات أخرى.
يشــار إىل ّأن لجنــة املناقشــة تك ّونــت من
الدكتور خلف العربي أســتاذ مساعد يف قسم
األصــول واإلدارة الرتبويــة (رئيــس اللجنة)
واألســتاذ الدكتور صالح العطيــوي (ممتحن
خارجي) ،والدكتورة ماري لني كيلســو أستاذ
مساعد يف قســم تكنولوجيا التعليم والتعلم،
والدكتور محمد الطاهر عثامن رئيس قســم
تكنولوجيا التعليم والتعلم ،والدكتورة عائشة
الحاريث رئيسة قسم األصول واإلدارة الرتبوية،
واألستاذ الدكتور عيل بن رشف املوسوي أستاذ
يف قســم تكنولوجيا التعليم والتعلم ومرشف
الرسالة.

رمضان بتكلفة تتجاوز  177ألف ريال

مسقط  -الرؤية
بلغ إجاميل عدد املستفيدين من جمعية دار
العطــاء أكرث من  100ألف مســتفيد خالل
شهر رمضان الفضيل ،وذلك بتكلفة إجاملية
بلغــت  177101ريال عــاين؛ حيث قامت
الجمعية بتســليم  3منازل وذلك بتكلفة 85
ألف ريال.
ومن بــاب العطــف واإلنســانية ،وبتكلفة
بلغت  25826رياال عامنيا ،قامت دار العطاء

بفك كربة  24شــخصا .أما فئة املستفيدين
من إفطار صائم واملؤونة الغذائية الشــهرية
ومؤونة رمضان وكسوة العيد وإفطار صائم
والزكاة فقد بلغ عددهم  107324مستفيدا،
وذلك بتكلفــة مادية قيمتهــا  66275رياال
عامنيا .يشار إىل ّأن دار العطاء هي جمعية
خرييــة غري ربحية تأسســت يف العام 2002
وتم إشهارها رســميا من ِقبل وزارة التنمية
اإلجتامعية مبوجب قرار وزاري ()2006/67
يف العام .2006

رئيس الفحص ّ
الفني بالمرور :تخفيض السرعة والعناية بالمركبة من عوامل تفادي «األضرار المفاجئة» في الصيف
مسقط  -الرؤية
حــث الرائد محمــد بن مبــارك ولد وادي
رئيس قســم الفحص الفنّي باإلدارة العامة
للمرور قائدي املركبات عىل توخي الحيطة
والحــذر أثناء ارتفاع درجــات حرارة الجو،
مشــرا إىل ّأن هذا االرتفــاع ينعكس ذلك
بالســلب عــى أداء املركبــات يف مختلف
الطرق.
وطالب رئيس قســم الفحص الفني باملرور
السائقني مبنح مركباتهم املزيد من االهتامم
والعنايــة وكذلك تخفيــض الرسعات أثناء
القيــادة ،لتجنّب التعرض إىل أي رضر قاتل
يحدث فجأة يف املركبة.
وأوضح ولــد وادي ّأن مربد املركبة يعد من
األجزاء الهامة التي تساهم يف تقليل درجة
حــرارة أجزاء املحرك ،ومــن ثم يحميه من
التعرض للتلف وتآكل أجزائه ،ولذلك ينصح
الخرباء مبجــال املركبة بتغيري ماء املربد قبل
قدوم فصل الصيف ويفضــل تنظيفه عند
موعد الصيانة الدورية للمركبة وذلك حتى
تتفادي انســداد الوصــات وبالتايل ترتفع
درجة حرارة محرك املركبة.
ومراعاة تبديل إطارات املركبات واستخدام
إطارات تتناسب مواصفاتها الفنية مع حالة
الجــو يف الســلطنة ،ينصح الخــراء مبجال
املركبــات بــرورة تدويــر اإلطــارات من
وقت آلخــر ويفضل القيام بذلك عند عمل
الصيانــة الدورية للمركبــة ،وذلك لضامن
عــدم احتكاك حــواف اإلطــارات ومن ثم
تآكلهــا .كام ُينصح بفحــص ميزانية املركبة
بشــكل دوري ،والتأكــد مــن أداء عجلــة
الســياقة أثناء الســياقة ،كام يراعى تركيب
اإلطارات ذات الجودة العالية.
وأشــار الرائد محمد بن مبارك إىل أ ّنه عند
رجــة أو اهتزاز ولو كان خفيفا يف
مالحظة ّ
املركبة أثناء السياقة سواء برسعات خفيفة
أو عاليــة أو عند مالحظة عدم اتزان مقود
املركبــةّ ،
فــإن ذلك يشــر إىل رضورة عمل
ميزانيــة ملحــاور املركبــة وإطاراتها ،وعند
إهامل األمر ّ
فإن ذلــك قد يؤدي اىل وقوع
مخاطر جســيمة لذا ينصــح دامئا مبعالجة
هذه املشكلة بشكل رسيع قبل تفاقمها.

كــا تحــدّث الرائد محمد بــن مبارك ولد
وادي بأ ّنه توجد بعض التنبيهات التحذيرية
يف لوحة القيادة (شاشة العرض) والتي تشري
إىل وجود مشــاكل يف املركبــة ،لذلك يجب
االهتامم بهــذه التنبيهات بقــدر اإلمكان،
خصوصا يف حالــة ّأن املركبة جديدة ،ومن
الرضوري أن يعرف الســائق ما يشــر إليه
التنبيه ،حيث ميكن معرفة ذلك عن طريق
كتيب املركبة أو عن طريق أحد املتخصصني
يف صيانة املركبات.
ونظ ًرا النبعاثات غاز أول أكســيد الكربون

الرائد محمد بن مبارك ولد وادي

وتابع قائال ّإن ارتفاع درجات الحرارة أخطر
عــدو عىل زيوت املحــرك يف املركبة ،فكلام
ارتفعــت درجة حرارة الطقــس كلام ق ّلت
قدرة زيــت املحرك عىل القيــام بوظيفته،
بحيث تعمل هذه الزيوت عىل تقليل درجة
حــرارة املحرك ،عن طريــق تقليل احتكاك
األجــزاء مــع بعضها البعض ،ومــع الوقت
تنخفض اللزوجة املوجودة يف الزيت ،ومن
ّثم يصبــح الزيت عديم الجــدوى ،ولذلك
قبــل دخول فصــل الصيف يجــب معاينة
زيــوت املحرك ويفضل تبديلها ســواء كان
زيــت املحــرك أم زيت علبــة الرسعات أم
زيت الفرامل وغري ذلك ،استعدادًا إىل فصل
الصيف.
ومن العوامل املهمة التي تساعد يف الحفاظ
عــى مركبتك وعــى املحــرك بحالة جيدة
رضورة تغيــر الزيــوت الرئيســية باملركبة
بشــكل دوري ومنها زيــت املحرك ،وزيت
الفرامل ،وزيت البــاور ،حيث يجب تغيري
فالتر املركبة كفلرت البنزين ،فرمبا يؤثر عىل
رسعة وأداء املركبة بشــكل مبارش ،كام أ ّنه
يف حالة انســداد الفلرت فإ ّنه يســبب ضعفا
واضحــا يف عزم املركبــة ،لذلك يجب تغيري
تغــر فلرت الهواء
الفالتــر كل فرتة ،ويراعى ّ
الداخــل إىل مقصــورة القيــادة الداخلية
باملركبة ،أو يتم تنظيفه كل فرتة وذلك حتى
تتمتع بهواء نقي.
أ ّمــا فحص جهــاز التربيد باملركبــة فيعترب
من األمور األساســية التي يجب صيانتها يف
املركبــة قبل دخول فصل الصيف ،وذلك يك
ال تجد نفســك تتصب عرقا بشكل مفاجئ

نتيجة عطل هذا الجزء املهم ،وهذه الخطوة
رضورية لعدم إجهاد املحرك وبهدف تقليل
نســبة اســتهالك الوقود ،وينصــح الخرباء
مبجــال املركبــات بأهمية فحــص منظومة
التربيد كل عامني كحد أقىص.
وحول بطاريــة املركبة ،قــال الرائد رئيس
قسم الفحص الفني باإلدارة العامة للمرور
إن بطاريــة املركبــة هــي املصــدر األول
للطاقــة الكهربائية فيها ،فعــادة ما يرتاوح
عمــر بطارية املركبة من ثالث ســنوات أو
أكــر ،لكــن يف حالة إهامل ســائق املركبة
قد يقترص عمــر البطارية إىل أقل من تلك
املدة ،لكــن عموما ،ينصح الخــراء مبجال
صيانــة املركبات يف حالــة مالحظة ضعف
أضواء املركبة عند تشــغيل املحرك ،أو يتم
اســتهالك طاقة أكرب عند استخدام مكيف
الهواء ،هذه أحــد العالمات التي تدل عىل
قرب نهاية العمر االفرتايض لبطارية املركبة،
كام يــدل عىل حاجة البطاريــة إىل التغيري
عىل وجه الرسعة.
ويجــب اإلشــارة إىل أ ّنــه يوجــد نوعــن
مــن البطاريــات متوفران باألســواق ،هام
البطارية العادية التي تحتوي عىل ســوائل،
وذلك النوع من البطاريات ميكن تزويدها
وفحص كم ّية السائل بها ،مام يزيد من قوة
البطاريــة ،أ ّما النوع اآلخر فهــي البطارية
الجافةّ ،
فإن هذا النوع من البطاريات ميكن
معاينة الجــزء األعىل من البطارية ،فإ ّنه يف
حال ّأن اللــون أخرضّ ،
فإن هذا يعني بأ ّنها
مشحونة أ ّما يف حالة أ ّنه كان أسود ّ
فإن هذا
يشري إىل حاجة البطارية للصيانة أو التغيري.

الســام من محــرك املركبات والــذي يزيد
انبعاثــه يف حالة وجود عطــل باملحرك أو
عدم تغيري الزيــوت يف وقتها املحدد وهذا
الغاز يسبب الوفاة عند استنشاقه وال ميكن
اإلحســاس به حيث إنه غــاز عديم اللون
والرائحة .لذا ُينصح دامئا بعدم النوم داخل
املركبة يف وضع التشغيل مع رضورة تنزيل
نوافذ املركبة عنــد التوقف لفرتات طويلة
ويوجد ركاب داخل املركبــة وذلك بالقدر
الــذي يســمح بتهويــة األكســجني داخل
املركبات.
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بحث الموقف التنفيذي لقطاعات «التاسعة» وسبل مواجهة تحديات المشاريع التنموية

«األعلى للتخطيط» يستعرض إجراءات إعداد الخطة الخمسية
المتاحة للمشروعات اإلستراتيجية
العاشرة وبدائل التمويل ُ

مسقط – الرؤية

عق��د املجلس األع�لى للتخطيط أمس
اجتامع��ه الث��اين له��ذا العام برئاس��ة
مع��ايل الدكت��ور عيل بن مس��عود بن
عيل الس��نيدي وزير التجارة والصناعة
نائب رئيس املجل��س األعىل للتخطيط
وبحض��ور أصح��اب املع��ايل أعض��اء
املجلس.
واس��تعرض املجلس اإلج��راءات التي
تقوم به��ا األمانة العام��ة للمجلس يف
سبيل إعداد الخطة الخمسية العارشة
( )2025 - 2021وه��ي أول خط��ة
تنفيذية للرؤية املستقبلية عامن ،2040
إىل جانب استعراض املوقف التنفيذي
لقطاع��ات خط��ة التنمية الخمس��ية
التاس��عة (2020 - 2016م) واملشاريع

اإلس�تراتيجية الك�برى واملش��اريع
التنموي��ة الرئيس��ية األخ��رى وس��بل
ُمعالجة التحدي��ات التي تواجه بعض
تلك املشاريع وبدائل التمويل املتاحة

خالل الف�ترة القادمة .كام اس��تعرض
العامين
املجل��س تقري��ر أداء االقتصاد ُ
والوضع االقتصادي املحيل والعاملي مبا
يف ذلك استثامرات الرشكات الحكومية

وم��ؤرشات النات��ج املح�لي اإلج�مايل
حيث فاق النات��ج املحيل اإلجاميل 30
مليار ريال عُ امين باألسعار الجارية مع
نهاية 2018م ،عىل الرغم من انخفاض

أسعار النفط ،وذلك بفضل السياسات
التي اتبعتها الحكومة خالل الس��نوات
األرب��ع األوىل م��ن الخطة ومش��اريع
التنوي��ع االقتص��ادي (برنام��ج تنفيذ)
واالس��تثامرات الحكومية واستثامرات
القط��اع الخاص بهدف خفض االعتامد
عىل عائدات النفط لتمويل املش��اريع
اإلنتاجية.
وأش��ار التقري��ر إىل َّأن النات��ج املحيل
اإلجاميل حق��ق يف نهاي��ة الربع األخري
م��ن  2018من��وا بلغت نس��بته ()12%
باألس��عار الجارية ،كام بلغت نسبة منو
مساهمة األنشطة غري النفطية (،)2.9%
فيام اس��تمر النات��ج املحيل اإلجاميل يف
تحقي��ق مع��دالت منو جي��دة مدفوعًا
بارتفاع إج�مايل األنش��طة النفطية مبا
فيه��ا أنش��طة النف��ط الخ��ام ،والغاز

الطبيع��ي ،يف مقابل زي��ادة طفيفة يف
معدالت التضخم .ورصد التقرير ارتفاع
الص��ادرات غ�ير النفطية خ�لال الفرتة
املاضية حيث ارتفعت بنسبة ( )34%يف
نهاية نوفمرب 2018م.
واس��تعرض املجل��س تقري��ر متابع��ة
املش��اريع اإلس�تراتيجية الك�برى
االقتصادية قي��د التنفيذ يف املحافظات
املختلفة ،خاصة تل��ك التي يف املناطق
االقتصادي��ة واملناطق الح��رة واملناطق
الصناعية واملوانئ .كام ناقش املشاريع
االجتامعية املختلفة وخاصة مش��اريع
القط��اع الصح��ي .واس��تعرض كذلك
املواضيع املتعلق��ة بالتخطيط العمراين
ومنها ضوابط زي��ادة الحدود القصوى
الرتفاع��ات املب��اين الس��كنية التجارية
وغريها.

بمعدل زيادة بلغ  % 36في مختلف محافظات السلطنة

«بيئة» :المرادم الهندسية تستقبل  20ألف طن نفايات ومخلفات في العيد

مسقط – الرؤية
اس��تقبلت املرادم الهندس��ية املنترشة يف
مختل��ف محافظ��ات الس��لطنة كميات
كبرية م��ن النفاي��ات البلدي��ة ونفايات
الذبائح خالل فرتة إجازة عيد الفطر تقدر
بأك�ثر م��ن  20ألف ط��ن .وبذلت رشكة
“بيئة” جهودا حثيثة يف التعامل مع هذه
الكمي��ات الكبرية من النفاي��ات البلدية
لتجميعها ونقلها إىل املرادم الهندسية.
وأوضح��ت فاطم��ة إبراهي��م املجين��ي
القائم بأعامل مدير االسرتاتيجيات لقطاع
النفاي��ات البلدية الصلب��ة برشكة “بيئة”
أن الرشكة تعاونت مع الرشكات املشغلة
يف مختل��ف املحافظ��ات يف وضع خطة
التعام��ل مع الكميات الكب�يرة املتوقعة
من النفاي��ات البلدية ونفاي��ات الذبائح
خالل فرتة عيد الفطر املبارك .وخصصت

الرشك��ة مواقع مح��ددة لتجميع نفايات
الذبائ��ح مع مراع��اة ع��دة عوامل منها
التجمعات السكانية وسهولة الوصول إىل
هذه املواقع من قبل املواطنني ،إىل جانب
زي��ادة عدد مرات تجمي��ع النفايات من
الحاوي��ات املنترشة يف جميع املحافظات
التي تخدمها الرشكة مع تواجد عدد من
املرشفني من قبل رشكة “بيئة” والرشكات
املش��غلة لضامن ع��دم تراك��م النفايات
والتعامل مع بالغات املواطنني.
وأضاف��ت املجينية أن كمي��ات النفايات
خ�لال الفرتة املذك��ورة زادت مبتوس��ط
ُيق��در بح��وايل  %36مقارن��ة بكمي��ات
النفايات خالل األيام العادية وس��اهمت
نفايات الذبح بزيادة نسبة النفايات التي
تس��تقبلها املرادم الهندس��ية مع وجود
زيادة يف نسبة النفايات البلدية.
وقال املهندس مهند بن يحيى آل جمعة

وضع حجر أساس مبنى اإلدارة والتسهيالت
في «سمائل الصناعية» بتكلفة  4.5مليون ريال
سامئل – الرؤية
احتفلت املؤسس��ة العامة للمناطق الصناعية
– مدائ��ن ،أمس ،يف مدينة س�مائل الصناعية،
بوضع حجر أس��اس مبنى اإلدارة والتسهيالت
الخدمية ،تحت رعاية س��عادة الشيخ الدكتور
خليفة بن حمد الس��عدي ،محافظ الداخلية،
وبحض��ور هالل ب��ن حمد الحس��ني ،الرئيس
التنفيذي لـ “مدائن”.
وأك��د محاف��ظ الداخلي��ة ،راعي الحف��لَّ ،أن
املرشوع يأيت ضمن جهود الحكومة املس��تمرة
الس��تكامل عملية التنمية الشاملة وا ُملستدامة
يف مختلف محافظات السلطنة ،وميثل أهمية
كب�يرة لوالية س�مائل بصورة عام��ة واملدينة
الصناعية بصورة خاصة ،حيث يعمل املرشوع
عىل اس��تكامل البني��ة األساس��ية والخدمات
الرئيس��ية للعامل�ين يف املش��اريع القامئ��ة
واملس��تقبلية دون الحاج��ة لقطع مس��افات
طويلة أو االنتقال إىل محافظة أخرى.
وب��دأ الحف��ل بكلم��ة املهن��دس داود ب��ن
س��امل الهدايب ،مدي��ر ع��ام مدينة س�مائل
الصناعية ،أوضح من خالله��ا َّأن مبنى اإلدارة
والتس��هيالت الخدمية ُيع��د مجمعاً ملجموعة
من الخدم��ات والتس��هيالت الت��ي يحتاجها
املس��تثمرون ،حي��ث يوف��ر املبن��ى خدمات
متنوع��ة يف م��كان واحد ،األمر الذي يس��هل
عملية توف�ير متطلبات املس��تثمرين ،كام أن
ج��زءاً من ه��ذا املبنى س��يكون مق��راً إلدارة
مدينة س�مائل الصناعية ،وذلك لتكون أقرب
ما يكون للمس��تثمرين وحتى تتمكن اإلدارة
م��ن توفري جمي��ع الخدمات برسع��ة وإتقان
عالٍ ،ع�لاوة عىل توفري املبن��ى ملجموعة من

الخدمات املصاحبة للعمل الصناعي وهي عىل
س��بيل املثال ال الحرص (محالت تجارية ،بنوك
تجارية ،مقا ٍه ومطاعم عاملية ،صاالت لرشكات
االتصال ،ومس��احات قابلة للتأجري وغريها من
الخدمات املتوقع أن يحتاجها املستثمر داخل
حدود املدين��ة الصناعية) .وم��ن جانبه ،قال
املهندس مس��لم بن جمعة الهديفي ،الرئيس
التنفيذي لرشكة شموخ لالستثامر والخدمات،
إن مرشوع املبنى اإلداري والتسهيالت مبدينة
س�مائل الصناعية ،يأيت ضمن للمشاريع التي
تنفذها رشكة ش��موخ لالس��تثامر والخدمات،
حي��ث تبل��غ تكلف��ة تطوير امل�شروع حوايل
 4.5ملي��ون ريال عامين ،وتبلغ مس��احة البناء
اإلجاملي��ة  16ألف مرت مرب��ع ،ويتكون مبنى
امل�شروع من  8طواب��ق (أريض  7 +طوابق)،
ومبس��احة إيجارية تصل إىل  12،280ألف مرت
مرب��ع تم توفريه��ا لتقديم مختل��ف املرافق
للعاملني يف مدينة س�مائل الصناعية واملناطق
املج��اورة له��ا ،حيث يش��مل املبن��ى مرافق

وخدم��ات مختلفة مث��ل الخدم��ات البنكية
ووكال��ة س��فريات ومقاهي ومتج��را للمواد
االستهالكية .وأضاف الهديفي :يف ظل التنامي
املتسارع للصناعة يف السلطنة ولتحقيق الرؤية
املس��تقبلية لالقتصاد العامين؛ تسعى املؤسسة
العامة للمناطق الصناعية –مدائن عرب ذراعها
االستثامري رشكة شموخ لالستثامر والخدمات
إىل تطوير البنية األساس��ية يف املدن الصناعية
التابع��ة لها ،والتي من ش��أنها ضامن الجودة
الشاملة لبيئة العمل والحياة املناسبة للجميع،
باإلضافة إىل تطوير البنية األساس��ية الصناعية
القادرة عىل املنافس��ة عامل ًيا والس��عي إليجاد
أفض��ل بيئ��ة لنم��و الصناعات يف الس��لطنة،
ولجذب االس��تثامر والرشاكات اإلس�تراتيجية
العاملية واإلقليمية إلنعاش الحركة االقتصادية
يف السلطنة ،وتحسني الدخل القومي من خالل
إيجاد فرص كب�يرة للم��وارد البرشية املحلية
وملامرس��ة املهن الواعدة من خالل مشاريعنا
التطويرية.

مدير األكادميية برشكة “بيئة” إن الرشكة
تواجه تحديات خالل ف�ترة األعياد منها
الس��لوكيات الخاطئة من بع��ض األفراد
عن��د التخل��ص م��ن النفاي��ات البلدية
ونفايات الذبائح والت��ي لها أرضار كثرية
عىل الصحة العامة ونظافة البيئة .وتنرش
الرشكة عرب منص��ات التواصل االجتامعي
ومختل��ف وس��ائل اإلع�لام العديد من
النصائ��ح للتعامل م��ع نفاي��ات الذبح،
ومنه��ا وضع نفاي��ات الذبائ��ح يف كيس
النفاي��ات وإغالقه بإحكام ووضع الكيس
يف حاوي��ة النفايات املخصص��ة وإغالقها
بإحكام س��وا ًء يف فرتة العي��د أو يف األيام
العادية.
وقد أدرك��ت الس��لطنة أهمية امليض
قد ًم��ا يف تنمية إدارة قط��اع النفايات
وتطوي��ر أدائ��ه ،ومن مظاه��ر ذلك
إنش��اء الرشك��ة العامني��ة القابض��ة

لخدم��ات البيئ��ة “بيئ��ة” ،مبوج��ب
املرسوم الس��لطاين رقم (،)2009 / 46
بحيث تتوىل إعداد وتنفيذ إسرتاتيجية
حكوم��ة الس��لطنة إلدارة وتخصيص
قطاع النفايات يف الس��لطنة ،والدخول
به��ا إىل مرحل��ة جدي��دة م��ن خالل
تطبيق أفضل مامرسات إدارة النفايات
ملواجه��ة تحدي��ات املحافظ��ة ع�لى
البيئ��ة والتخلص من النفايات بالطرق
العلمي��ة الصحيح��ة ،وذلك من خالل
إيجاد رشاكة فاعلة بني القطاعني العام
والخاص واملجتمع املدين ،وتبني خطط
توعوي��ة هادف��ة للح��د والتقليل من
إنتاج النفايات .ويش��ار إىل أن الرشكة
حاصلة عىل ش��هادات يف نظام اإلدارة
املتكامل��ة ( آي��زو  2015 :9001وآيزو
 )2015 :1400وأوس��اس OHSAS.
2007 :18001

مجلس التصنيف بـ«المهندسين» يناقش مستجدات المؤهالت
مسقط – الرؤية
عق��د مجلس التصنيف ا ُملع�ين من جمعية
املهندس�ين العامنية اجتامعًا مبقر الجمعية
ملناقش��ة مس��تجدات املؤهالت الهندسية
واملؤه�لات املرتبطة بها وبقطاع املش��اريع
الهندسية بشكل عام.
السبل التي يسعى
حول
ودارت املناقشات
ُ
املجل��س والجمعي��ة م��ن خالله��ا الحتواء
مختلف املؤهالت والخربات التي تس��تجد
باستمرار وتعترب من العنارص املهمة لتكامل
املش��اريع الهندس��ية .ك�ما تم اس��تعراض
مقرتحات أعض��اء املجلس نحو ضبط ورفع
كفاءة وش��مولية التصنيف الهنديس .وحال
اعت�ماد التحديث��ات املقرتح��ة ع�لى نظام

التصنيف سيتم إعالنها للمهندسني واملعنيني
بالنظام .ويتكون مجلس التصنيف من نخبة
م��ن األكادمييني وأصحاب الخ�برات املهنية
من املهندسني يقومون باس��تمرار ُمبراجعة
واعت�ماد مؤه�لات وخ�برات املتقدم�ين
للحص��ول ع�لى تصنيف هن��ديس بالدرجة

الهندس��ية املناسبة .ويش��ار إىل َّأن املرسوم
الس��لطاين  2016/27واملتضم��ن قان��ون
املكات��ب وال�شركات الهندس��ية أوكل إىل
جمعية املهندس�ين العامنية مهمة تصنيف
املهندس�ين م��ن خ�لال مراجع��ة وثائقهم
وشهاداتهم وخرباتهم.

التوعية بحقوق المستهلك في بركاء

كفحص الس��لعة والتأكد من تاريخ صالحيتها
بركاء – الرؤية
ومحتوياته��ا ورضورة قراءة بطاق��ة البيانات
نفذت إدارة حامية املس��تهلك بربكاء محارضة التعريفي��ة والتأكد من مصادر الس��لعة وبلد
توعوية بعنوان “حقوق وواجبات املستهلك” املنش��أ ومكوناتها ،وكذل��ك رضورة التأكد من
بجامع الفريش بهدف نرش الثقافة االستهالكية خلو الس��لعة من العيوب الظاهرية والخفية
اآلمنة بني رشائح املجتمع املختلفة وتعريفهم وعدم االنسياق وراء اإلعالنات املضللة.
وتط��رق الريامي إىل بعض النصائح للتس��وق
بحقوقهم وواجباتهم كمستهلكني.
وق��دم املحارضة يوس��ف بن أحم��د الريامي الناج��ح كتحديد قامئة بالس��لع املراد رشاؤها
مس��اعد مدير اإلدارة تن��اول من خاللها عدداً وااللتزام به��ا ورضورة االبتع��اد عن العروض
من املحاور كالتعريف بحقوق املستهلك التي الرتويجي��ة واإلعالن��ات املضلل��ة إضاف��ة إىل
أقره��ا القانون كحق التثقيف واالس��تامع إىل تعريفهم بطرق التس��وق الصحيحة ،واملتمثلة
آرائه واألمان وح��ق االختيار الحر والتعويض ،يف ع��دم الت�سرع يف رشاء الس��لع املجهول��ة
وحق إشباع احتياجاته األساسية ،وحق الحياة املص��در ،وعدم الوثوق بالبطاقات الش��فوية،
يف بيئة صحية وحق��ه يف الحصول عىل فاتورة ورضورة فحص الس��لعة والتأكد من سالمتها،
باللغة العربية ،وواجبات املستهلك أثناء الرشاء كام َّتم عرض مجموعة من الس��لع املغشوشة

واملقلدة التي تم ضبطها باألسواق التي ترشف
عليها اإلدارة.
ويف سياق آخر ،نظمت إدارة حامية املستهلك
بدب��ا حلق��ة عم��ل بعن��وان «إدارة وتنظيم
الفعالي��ات» اس��تهدفت عدداً م��ن موظفي
البلدي��ة ومرك��ز التنمي��ة االجتامعي��ة بـدبـا
للتعرف عىل أحدث املفاهيم واإلس�تراتيجيات
يف مجال تنظي��م وإدارة الفعاليات واملؤمترات
واملعارض ،ومتكني املش��اركني من التعرف عىل
طبيعة واسرتاتيجية التنظيم واإلدارة الفعالة.
وقدَّم الحلقة طالل بن أحمد الش��اعر الشحي
مدي��ر إدارة دبا وتناول من خاللها العديد من
املحاور الرئيس��ية كاملفهوم الش��امل لتنظيم
وإدارة الفعالي��ات واملؤمت��رات واملع��ارض،
والتخطيط الجيد لتنظيم وإدارة الفعاليات.
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سحب  11معاملة بدعوى تحديث النظام ..والوزارة تتصدر  72جهة من حيث كثافة المعامالت

ً
مركزا
أصحاب مراكز سند :قرار «القوى العاملة» يهدد بغلق 812
وتسريح آالف الموظفين العمانيين
أبــدى عدد مــن أصحاب مراكز ســند للخدمات انزعاجهــم من اإلجراء
األخري لوزارة القوى العاملة بســحب خدمة إنجاز معامالت الوزارة من
مكاتب ســند؛ بدعوى تحديــث أنظمتها وتطبيقاتهــا اإللكرتونية؛ رغم
اعتامد املكاتب يف إيراداتها بنســبة  %90عىل معامالت “القوى العاملة”
تحديــدا .وأكــد املشــاركون يف اســتطالع “الرؤية” اضطــرار الكثري من
أصحاب مكاتب سند إىل إغالق مكاتبهم وترسيح املوظفني لعدم قدرتهم
عىل ســداد الرواتب وتكاليف التشــغل يف ظل تراجع العائد؛ وأوضحوا
أنهم التزموا برشوط “الرفد” عند الحصول عىل تراخيص املكاتب؛ ومنها
التفرغ الكامل للعمل والتقيد بســجل تجاري واحد وتوظيف العامنيني
فقط برواتب ال تقل عن  320رياال؛ ويف املقابل مل تلتزم الجهات املعنية
وعىل رأسها “القوى العاملة” باستمرار خدمة إنجاز املعامالت عرب بوابة
ومكاتب ســند ،وهو يؤثر مبارشة عىل دخل أصحاب أكرث من  812مركزا
يف مختلــف محافظات الســلطنة ،فضال عن تهديده لــآالف من فرص
العمل التي يشــغلها عامنيون يف هــذه املراكز؛ ويعيدهم من جديد إىل
قوائــم الباحثني عن عمل؛ يف وقت تشــجع فيه الحكومة الخريجني عىل
العمل بالقطاع الخاص.
الرؤية – أحمد الجهوري
مــن جانبه قــال يونس النــري مدير عام
االســتثامر يف صنــدوق الرفــد ّإن مراكــز
ســند للخدمــات مــن املؤسســات املهمة
إلنجاز املعامالت وتســهيلها عىل املواطنني
واملراجعــن ،وتتعامل مع نحو  72جهة من
بينها وزارة القوى العاملة .والعمل مســتمر
لتطوير هذه املراكز ،حيث ّتم مؤخ ًرا توقيع
مجموعة من االتفاقيات مــع وزارة العدل
ورشكات متنوعــة يف هذا الشــأن .وعندما
أوقفت وزارة القوى العاملة إنجاز خدماتها
عرب مكاتب ســند للخدمات حرص صندوق
الرفــد عــى متابعة املوضــوع وعقد عددا
مــن االجتامعات مــع املســؤولني بالوزارة
للوصول إىل حل ال يؤثــر عىل طبيعة عمل
املراكز ،وحصلنا عىل وعود بأن تعود الربامج
إىل مراكــز ســند ،لكنهــا تحتــاج إىل مزيد
من الوقت بعــد أن قامت الــوزارة مؤخرا
بتحديث برامجها وأنظمتها.
وأضــاف النرصي :هنــاك  11خدمــة تتبع
وزارة القــوى العاملــة عرب مكاتب ســند،
وتــم تقليصها قبل أكرث من  6شــهور إىل 3
فقط ،حتى تم حجب الخدمات كافة فجأة.
وعندما تم تقليــص  8خدمات تواصلنا مع
املســؤولني بــوزارة القــوى العاملة بهدف
إعادتهــا مجددا إىل نظام مراكز ســند ،لكن
فوجئنــا ّ
بأن الــوزارة تعمل عــى تحديث
برامجها وأنظمتها وتســعى إىل وقف باقي
الخدمات عرب ســند .ودعا النرصي أصحاب
مراكز ســند إىل عدم الترسع يف اتخاذ قرار
إغالق مكاتبهم أو تعليق العمل بها ،وإتاحة
مســاحة من الوقت للتواصــل بني صندوق
الرفد والوزارة ملتابعة هذه اإلشكالية ،مؤكدا
ّأن االجتامعات مســتمرة ونتفاءل مبسارها،
ونأمــل أن تصــل إىل ما يصــب يف مصلحة
أصحــاب املراكــز .وأضاف النــري :لدينا
فريــق متخصــص يبحث عــن أي خدمات
جديدة يف السلطنة لتضاف إىل مراكز سند،
ألننا نؤمن ّ
بأن ذلك سيسهم يف تطوير هذه
املراكز وزيادة عددهــا ،فقد أصبح عددها
حاليــا  812مركــزًا بعــد أن كان  600مركز
فقــط ،وكل مركــز قام بتعيــن موظفني أو
ثالثة موظفني عامنيني ،وتصل إلينا يوميا ما
ال يقــل عن  5طلبات جديــدة لفتح مراكز
سند ،وهو مؤرش جيد لتوفري مزيد من فرص
العمل للعامنيني ،وهو ما يلزمنا باســتمرار
العمــل الدؤوب يف صنــدوق الرفد لتطوير
هــذه املراكز بــدال من تقليــص الخدمات
املتاحة من خاللها.
“القوى العاملة” أوال
وقــال أســعد الجابــري أحــد القامئني عىل
مراكز ســند للخدمــات ّإن البعض يرددون
ّأن مكاتب سند ترفع أسعار خدماتها ،وهو
غري صحيــح ،فليس من صالحيــة موظفي
مراكز سند رفع أسعار املعامالت ّ
ألن أغلب
املعامالت الحكومية أسعارها ثابتة ومحددة
مسبقا ،ومنها الفحص الطبي وبطاقة املقيم
وغريهــا مــن االســتامرات اإللكرتونية ،إال
يف بعض املعامالت اإلداريــة األخرى ومنها
الرســائل حيث تختلف تكلفتهــا من مركز
إىل آخــر ،وأي مركز يرفع األســعار يتعرض
للمساءلة القانونية من قبل صندوق الرفد.
وأضــاف الجابــري ّأن وزارة القوى العاملة
هي املسؤول األول عن األرضار التي لحقت
مبراكــز ســند بدعــوى تحديــث األنظمة
وتعديلها ،حيث نواجه الكثري من اإلشكاليات
عنــد تحديــث بعــض األنظمــة أو وجود

النصري« :الرفد»
يتواصل مع الوزارة لحل
األزمة ..وحصلنا على
وعود بعودة المعامالت
الجابري :تراجع
اإليرادات ال يشجع
على توسيع مساحة
المراكز ومضاعفة عدد
الموظفين
التوبي :التزمنا بشروط
الترخيص ..ولم تلتزم
الجهات المعنية بإسناد
المعامالت

مشــكالت فنيــة تجربنا عىل العــودة إليهم
لنكتشــف عدم اســتطاعتهم حل املشكلة
قبل وقت طويل نسبيا .وقد أصبحت جميع
مراكز سند تحت مظلة صندوق الرفد وفق
رشوط وبنود ومنها أن يكون صاحب املركز
متفرغا وحاصال عىل الثانوية العامة وغريها،
وقام صندوق الرفــد بتحديد هوية ملكاتب
ســند وألزم بإعادة هيكلــة تصميم املراكز
من حيــث الديكور واللوحات اإلعالنية وأن
يكون لكل مركز كود محدد يعمل عليه وأن
تطبع كل اســتامرة باســم املركز واملوظف
الذي أنجز املعاملة لتكون جميع املعامالت
واضحة التفاصيل.
وأشــار الجابــري إىل تــرر مراكــز ســند
للخدمــات ســابقا عندمــا أغلقــت وزارة
القــوى العاملــة املأذونيــات التجاريــة،
وفقــدت املراكز إيــرادات هــذه الخدمة.
وحرصت وزارة القــوى العاملة عىل تقديم
ورش تدريبية ألصحــاب املراكز وتعريفهم
بالربامــج الجديــدة وطلبــوا منهــم تعليم
املراجعني .والتســاؤل هنا :إذا تعلم الجميع
كيفية اســتخدام التطبيقات ماذا تســتفيد
مراكز ســند عندما ينجز جميــع املراجعني
معامالتهم مــن منازلهــم أو مكاتبهم .كام
وفــرت بلديــة مســقط للمكاتــب عقود
اإليجار اإللكرتونيــة لكن يف املقابل تم فتح
هــذا النظام للمكاتــب العقارية والرشكات
العقاريــة لتصبــح منافســة كذلــك لنا يف
تجديــد وإلغاء وإنجاز كل ما يتعلق بعقود
اإليجار ،لكن الصدمة الكربى جاءت بحجب
الكثــر من املعامالت ومــن أه ّمها الفحص
الطبي ألول مرة والتجديد والتأشريات التي
أصبحــت مفتوحــة إلكرتونيا واســتامرات

يونس التويب

املغادرة ،وهذه من األساسيات التي تعتمد
عليها مراكز ســند يف دخلها .وهناك مشكلة
أخرى تتمثل يف عدم اســتطاعتنا طباعة أي
معاملة دون وجــود بطاقة صاحب العالقة
وبذلــك أصبــح الكــود املحدد لــكل مركز
ال يخدمنــا يف يشء .وقبل عــام فرض علينا
صندوق الرفد عند تجديد الرتخيص االلتزام
بالهوية الجديدة ملكاتب سند ومنها الشعار
ولون الكرايس والطاولــة واللوحة اإلعالنية
وفــق قياســات ومعايري محــددة حددها
الصنــدوق .وقــد عمدت بعــض الرشكات
الكربى عند طرح وظيفة استقبال أو مدخل
بيانــات بتفضيل من “ســبق لهم العمل يف
مراكز سند” وذلك لالستفادة من إنجاز كل
ما يرتبط باملؤسسة دون حاجة إىل التواصل
مع مراكز سند.
وأكد الجابري ّأن أغلب أصحاب مراكز سند
كانوا يســتفيدون من اإليرادات مع النظام
القديم وال نحتاج إىل أي وظيفة أخرى ،لكن
مــع النظام الحديث أصبــح الدخل ضعيفا
وال يغطــي رواتــب املوظفــن العامنيــن
ومصاريــف املركز ،وال يشــجع عىل تنفيذ
خطط توســيع مســاحة املركــز ومضاعفة
عــدد املوظفني ،فقد أغلقــت بعض املراكز
التي تأثرت برتاجع اإليراد بعد سحب هذه
الخدمات منها ،كام ّأن بعض املراكز علقت
العمل بها انتظارا لحلول مجدية.
تفرغ كامل واعتامد كيل
ومن جانبه قال يونس التويب :نعمل يف مراكز
سند تحت مظلة صندوق الرفد ،حيث أعد
الصندوق الئحــة تنظيمية للمراكز ،ووافقنا
عليها وفق رشوط محددة ،وهناك اتفاقيات
بني الصندوق والجهــات الحكومية األخرى
لتقديم خدماتها عرب سند ،وعند استحداث
أي خدمــة إلكرتونيــة جديــدة ينبغي عىل
الصندوق إدراجها عــى بوابة املراكز .ومن
ضمن الــروط التــي حددهــا الصندوق
للحصــول عىل ترخيص فتح مركز ســند أن
يكــون صاحب املركــز متفرغــا  %100وأال
يكــون مدي ًرا مفوضا يف ســجل تجاري آخر
وأال يكون لديه أي ســجل تجاري غري واحد
فقط ،وأن يكــون التوظيف للعامنيني فقط
وال تقــل رواتبهــم عن  320ريــاال وأن يتم
تســجيلهم يف التأمينات االجتامعية وغريها
من االشرتاطات.
وأضــاف التــويب :التزمنــا بــكل الرشوط،
وفوجئنا بحجب وزارة القوى العاملة لبعض
املعامالت يف تحديثها األخري بتاريخ  2يونيو
الجاري رغم اعتامد مركز سند عليها بشكل
أســايس يف أعاملها اليومية ،كام ّأن الجهات
األخرى مثل رشطة عامن السلطانية ووزارة
الصحــة ليــس لديهــا علــم باالســتامرات
الجديدة بعد .ومل تتح الفرصة ملراكز ســند
للتعــرف عــى التحديثات الجديــدة وآلية

موىس السعدي

العمــل عليها وباملقابل توجد رشكات أخرى
أقيمــت لهــا ورش تدريبيــة عــى النظام
الجديد .ويؤســفنا وجود إشــكاليات دامئة
بنظام وزارة القوى العاملة ما يؤثر عىل سري
العمل باملراكز التي تعتمد بصورة أساســية
عىل معامالت وزارة القوى العاملة ،وهو ما
أثر ســلبا عىل إيرادات املكتب ودفعني إىل
ترسيح املوظفني ،والعمل بنفيس عىل إنجاز
املعامالت بني الدوائر الحكومية.
وأوضح التويب أ ّنه بعد أغالق طباعة معاملة
ألول مــرة والتجديــد واملغــادرة للعــال
وهي مــن أهم املعامــات ،أصبــح املتاح
باملراكــز فقط معامــات الفحــص لوزارة
الصحة وبطاقــة املقيم لرشطة
عامن الســلطانية وكل استامرة
قيمتها ال تتجاوز ريالني ونصف
الريال فقــط ،وال تغطي تكلفة
إيجار املحل ورســوم الكهرباء
واإلنرتنت واســتهالك السيارة.
وإذا ظل الوضــع كام هو عليه
فمــن املؤكــد ســتغلق أغلب
مراكــز ســند وســنعود بعدها
باحثني عن عمل ونشــكل عبئا
عىل الحكومــة ،وإمــا نطالب
بعــدم تقييدنا بنشــاط تجاري
واحــد أو إلغــاء رشط التعمني
لنضمــن دخــا مناســبا يكفي
ملصاريف الحياة العامة ،فهناك
بيوت كاملــة تعتمد عىل دخل
مكاتــب ســند ،كــا ّأن هناك
جامعيــن تفرغوا ملراكز ســند،
لذلك يجــب النظــر ألصحاب
املراكز نظرة اهتامم حفاظا عىل
مشاريعهم.
تعليق العمل بـ  300مكتب
وقال موىس الســعدي صاحب
مكتــب ســندّ :إن صاحــب
املكتــب يعد موظفــا حكوميا
وال يســتطيع االلتحاق بوظيفة
أخــرى وهــو عــى رأس عمله
باملركز وال يســتطيع فتح سجل
تجاري آخــر وغريها من األمور
املحظــورة عليــه ،وقــد وافقنا
عىل هــذا العقــد املــرم بيننا
وبــن صنــدوق الرفــد .ويبلغ
عدد مكاتب ســند يف السلطنة
ما يزيد عــن  700مركز يعمل
بها اآلالف من العامنيني بشكل
مبارش أو غري مبــارش .وتحتوي
بوابة ســند عــى مجموعة من
األنظمة واملعامالت التي نعمل
عليهــا وتتبع عددا من الجهات
الحكومية ومنهــا وزارة القوى
العاملة لتسجيل بيانات العامل

يونس النرصي

ونقــل خدماتــه وغريها .ويف العــام املايض
تــم إدراج بعض الخدمات عــى الخدمات
اإللكرتونية بالوزارة ما أثر مبارشة عىل ســر
العمل مبكاتب ســند ،وخالل الشهر الجاري
تم ســحب جميع هذه الخدمات وأصبحت
حرصيــة إلكرتونيــا وغري متاحة عــر بوابة
سند ،مام دفع ما يزيد عن  300مكتب سند
إىل تعليــق العمل مبراكزهم قبل إجازة عيد
الفطر.
وأكد الســعدي ّأن هذه اإلجراءات ســتؤثر
عىل أغلب مالك مراكز ســند وقد تدفعهم
إىل إغــاق مكاتبهــم نهائيــا والبحث عن
وظائــف أخــرى .وبالتواصل مــع صندوق

الوارث الحوقاين

الرفد قبل أيام أكد املسؤولون تواصلهم مع
وزارة القوى العاملة لحل املسألة.
ومن جانبه تســاءل الــوارث الحوقاين :ملاذا
حجبــت وزارة القــوى العاملــة عىل وجه
التحديــد خدماتهــا؛ مقارنــة مبوقف باقي
الجهات الحكومية األخــرى؟ مع العلم بأن
مراكــز ســند تعتمد يف عملها بنســبة %90
عىل معامالت الوزارة نظرا لوفرة املراجعني
الراغبــن يف إنجاز معامالتهم يف هذا املجال
تحديــدا .ونحن يف حرية من أمرنا حاليا ،بني
إغــاق املكاتب أو تعليــق عملها وترسيح
املوظفــن ،أو االنتظار للوصــول إىل صيغة
تفاهم مع وزارة القوى العاملة.
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استراتيجية المحافظة تستهدف جذب  1٫2مليون سائح مستقبال

«الرؤية االقتصادية» يبرز أثر التوجيهات السامية في
زيادة جاذبية االستثمار السياحي بمسندم

ناق��ش برنام��ج «الرؤية االقتصادية» عرب شاش��ة القن��اة العامة بتلفزيون
السلطنة موضوع “اإلعفاءات الخاصة تقود االستثامر السياحي يف مسندم”
مبُش��اركة كل من املهندس س��امل بن عيل النارصي الرئيس التنفيذي ملكتب
تنفيذ اسرتاتيجية مسندم ،ورائد بن محمد الشحي رئيس فرع غرفة تجارة
وصناع��ة عُ امن مبحافظة مس��ندم ،ورجل األعامل حامد ب��ن محمد زمان
الرئييس .واس��تهل املقدم عبدالله الش��عييل الحلقة بالتوجيهات الس��امية
التي أصدرها حرضة صاحب الجاللة الس��لطان قابوس بن سعيد املعظم –
حفظ��ه الله ورعاه – لتقديم بعض اإلعفاءات من الرس��وم والرضائب ألي
مستثمر س��ياحي جديد يرغب يف إنشاء مرشوع سياحي مبحافظة مسندم
اس��تثنا ًء من أي أنظمة معمول بها يف هذا الش��أن بهدف تطوير وتنشيط
القطاع السياحي يف املحافظة ،وذلك اعتبارا من األول من الشهر الجاري.
الرؤية – مريم البادية
وتشمل هذه التس��هيالت اإلعفاء من الرسوم
الجمركية عىل مواد البناء ،والتجهيزات الالزمة
للم�شروع أثناء ف�ترة التش��ييد ،واإلعفاء من
الرسوم السياحية املحددة بـ ،%4واإلعفاء من
الرس��وم البلدية املحددة ب��ـ ،%5واإلعفاء من
رضيبة الدخل عىل الرشكات البالغة  %15من
التش��غيل الفعيل للمرشوع ملدة  10س��نوات
لكال اإلعفاءين.
وأشار الش��عييل إىل أن هذه اإلعفاءات تدعم
االقتصاد الس��ياحي يف مسندم ،الذي يستقبل
حالياً أكرث من  300ألف س��ائح ،بينام تطمح
اس�تراتيجية املحافظة أن يرتفع املؤرش ليصل
إىل نح��و مليون ورب��ع املليون س��ائح خالل
س��نوات تنفيذ االس�تراتيجية ،حيث يوجد يف
املحافظة  8فن��ادق بواقع  513غرفة ،وهناك
حاجة إىل أكرث من  1600غرفة بحلول .2020
وأضاف الش��عييل أن خرباء االقتصاد يشريون
إىل أن هذه التس��هيالت تضع حدا للمربرات
التقليدية التي س��اقها القط��اع الخاص طوال
الف�ترات املاضية حول الج��دوى االقتصادية،
ودعت الجهات املختصة أصحاب األعامل إىل
تقديم طلبات االس��تثامر واس��تغالل األرايض
املتوف��رة له��ذا الغ��رض ،حيث تتس��م بيئة
مسندم مبقومات فريدة من التنوع السياحي
ويشكل املوقع الحيوي لها فرصا ذهبية لنمو
الق��وة الرشائية التي تعد الس��ياحة رافدا من
روافدها ،يف حني يعول االس��تثامر الس��ياحي
يف املقاب��ل عىل اس��تكامل وتطوي��ر وتأهيل
مرشوع��ات مطار خصب ومينايئ خصب ودبا

وطريق خصب – ليام -دبا.
وتس��اءل الشعييل حول املؤهالت التي تتمتع
بها املحافظة لجعلها منطقة سياحية رئيسية،
فقال الن��ارصي إن أهمية املحافظة تكمن يف
موقعها االس�تراتيجي املطل عىل مضيق هرمز
وه��و أحد أهم املم��رات املائية يف العامل ،وما
تزخر به ا ُملحافظة من مناطق طبيعية وتراثية
وثقافية ،وهن��اك تركيز ع�لى تطوير القطاع
الصناعي والتجاري والس��ميك والس��ياحي يف
املنطقة ،ويأيت ذلك مواكبة لتطوير القطاعات
الخدمية.
وأشار النارصي إىل أن مكتب تنفيذ اسرتاتيجية
مس��ندم هو جهة متابعة مع الجهات األخرى
املنف��ذة لالس�تراتيجية ،وعدده��ا  21جه��ة
منفذة تعمل عىل ذلك يف مختلف القطاعات،
ومثال عىل ذلك وزارة الس��ياحة فهي املخولة
بتطبيق الرس��وم الس��ياحية ،ويأمل أن تكون
هذه اإلج��راءات ضمن محط��ة واحدة حتى
يس��هل تطبيق اإلج��راءات بش��كل متكامل.
وقد حددت االسرتاتيجية  60موقعاً لالستثامر
السياحي.
وتن��اول الش��حي تحدي��ات تطبي��ق ه��ذه
التس��هيالت ،قائ�لا إن أهم التحدي��ات التي
تواج��ه املنطقة ع��دد الس��كان يف املحافظة،
وهو ما ينعكس عىل القوة الرشائية فيها ،كام
َّأن قيام مثل هذه املش��اريع السياحية سيزيد
من حركة السياحة ومن ثم فإن هؤالء السياح
يعت�برون ق��وة رشائي��ة تحفز م��ن االقتصاد
عموما ،وعندما تزيد هذه القوة سيسهم ذلك

ال ُّرؤية  -نجالء عبدالعال

الس��ابقة .وغطى اللون األحمر كافة املؤرشات
القطاعية؛ حيث انخف��ض مؤرش العائد الكيل
إىل  4.214نقط��ة م��ن  4.232نقطة بنس��بة
انخف��اض  0.43يف املئة ،في�ما انخفض املؤرش
املايل إىل  6343نقطة وبنس��بة تراجع  0.39يف
املئ��ة .أ َّما مؤرش الصناعة ،فس��جل تراج ًعا إىل
مس��توى  4.799نقط��ة فاقدًا نح��و  17نقطة
مقارنة مع آخر مس��توى إغ�لاق له ومبا ميثل
 0.36يف املئ��ة .وفق��د م��ؤرش الخدمات أيضا
 17نقط��ة مثل��ت نس��بة انخف��اض  0.87يف
املئ��ة وأغلق عىل  1964نقط��ة .وأغلق مؤرش
الس��وق الرشعي عن��د مس��توى  550نقطة.
وجاءت تداوالت االس��تثامر غ�ير العامين مع
توجه بيعي طفيف؛ حي��ث بلغ إجاميل قيمة
ال�شراء  340ألف ريال بنس��بة  26.3يف املئة
وإجاميل البي��ع  435أل ًفا ،وبلغ صايف البيع 95
ألف ريال بنسبة  0.7يف املائة من إجاميل قيمة
التداوالت يف الجلسة.
وجاءت غالبية األس��هم الت��ي حققت ارتفاعًا
من ذات السعر القليل والتي ال تصل إىل 100
بيسة لذلك كانت البيسة الواحدة التي حققتها

الشعيلي :مسندم
في حاجة إلى أكثر من
 1600غرفة فندقية
ً
بدال من  513حاليا
الناصري :التنسيق
بين  21جهة إلنجاح
استراتيجية مسندم
الشحي :فرصة مميزة
أمام المستثمرين
وأهالي مسندم
لالستفادة من
اإلعفاءات الجديدة

يف زيادة األنشطة املصاحبة ودخل الفرد ،كام
س��تتوفر الكثري من الخدم��ات بكافة أنواعها
نتيج��ة دخول ه��ذه االس��تثامرات؛ ومن ثم
سيش��كل ذلك نقلة نوعية يف الحياة بالنسبة
للمواطن�ين واملقيم�ين يف املحافظ��ة ،ول��ن
يضطر أحد م��ن املواطنني للذهاب إىل خارج
املحافظة للرتفيه وقضاء أبسط األمور.
وأش��ار الش��حي إىل تح ٍد آخر يواجه القطاع
الخ��اص وبع��ض القطاع��ات الحكومية عند
اس��تقدام عامل��ة جدي��دة ،حي��ث ال تكون
هن��اك خدمات كافية لهم ،وهو ما كان يعيق
تواجده��م يف املنطقة ،عىل عكس الحال عند
توفري البيئة املناس��بة والزاخرة باالستثامرات
املتكاملة.
وحول دور الغرفة يف هذه التسهيالت وجذب
املس��تثمرين إىل املحافظ��ة ،ق��ال الش��حي:
لدين��ا منذ الع��ام املن�صرم مخط��ط إلقامة
مؤمتر اقتصادي حول محافظة مس��ندم ،لكن
حالت بعض الظ��روف دون ذلك ،وكان لدينا
تجرب��ة تم تنفيذها يف ف��رع الغرفة مبحافظة
جنوب الباطنة من خالل جلب جميع الفرص
االس��تثامرية وعرضها أمام املستثمرين تحت
سقف واحد بحضور ممثيل الجهات املختصة،
ووض��ع قواعد االس��تثامر .وقال الش��حي إن
الغرفة تس�ير يف اتجاهني ،هام التس��ويق من
خالل الغرفة داخلياً بني املنتس��بني األجانب،
حيث يوجد ممثلون لكافة الجنسيات ،كام أن
لدينا مجالس أعامل مش�تركة يجري التسويق
من خاللها بني املستثمرين املستهدفني.

ودعا حامد زم��ان جميع رجال األعامل
لالس��تثامر يف املنطق��ة باعتبارها فرصة
كب�يرة س��تضمن ج��دوى اقتصادي��ة
للم�شروع ،ك�ما دع��ا أه��ايل محافظة
مس��ندم إىل االس��تفادة م��ن ه��ذه
التوجيه��ات م��ن خالل تأس��يس رشكة
أهلية مس��اهمة تجم��ع أبناء املحافظة
م��ن والياته��ا األربع��ة ،وس��تلقى
كل الدع��م م��ن الجه��ات املختص��ة.
وتس��اءل الشعييل عن مستوى خدمات
منظوم��ة النق��ل يف املحافظ��ة ،وق��ال
النارصي إن النقل البحري والجوي هام
الوسيلتان األساسيتان للنقل بني مسندم
واملحافظات األخرى ،وهناك تركيز كبري
عىل تطوير هذه الوس��ائل ،وأضاف أن
هناك دراس��ة يجري العمل عليها حال ًيا
إلنشاء مطار إقليمي جديد يف املحافظة.
كام أسند العمل يف ميناء خصب إىل رشكة
“مراف��ئ إلدارة املوانئ» لتطويره خالل
املرحلة القادمة ،وكذلك طريق خصب -
ليام  -دبا فهو مرشوع اسرتاتيجي يربط
بني شامل وجنوب املحافظة ،واملرشوع
حالياً يف مرحلة املناقصات وسيسند هذا
العام إىل الجهة املش��غلة ،وفيام يتعلق
بالنقل ع��ن طريق العبارات فس��تزيد
الرشكة الوطني��ة للعبارات الرحالت من
وإىل املحافظة ،ك�ما أن هناك مطالبات
بإعادة خط مسقط – خصب.
ووج��ه الش��عييل استفس��ارا إىل الش��حي

ح��ول مدى تفاع��ل الغرفة مع إنش��اء رشكة
أهلية يديره��ا أبناء املنطقة ،فقال الش��حي:
منذ اس��تالمنا لهذه ال��دورة وضعن��ا أجندة
للمس��اهمة يف تأس��يس مثل ه��ذه الرشكة،
وكان التح��دي األهم للغرف��ة ممثال يف وجود
مشاريع تعتمد عليها هذه الرشكة ،وكنا نعول
كثريا عىل مرشوع طريق خصب – ليام ،الذب
يوف��ر فرص أعامل كبرية ،وم��ن ثم ّ
فإن هذه
الرشك��ة س��تكون لها فرصة أك�بر للنجاح من
خالل األع�مال التي س��تحصل عليها بوجود
هذا املرشوع ،موضحا أن الغرفة ش��اركت يف
مباحث��ات مع محافظ مس��ندم للميض قدماً
يف إج��راءات تفعيل الرشكة الس��ابقة املكونة
من الفريق الحكومي أو إنشاء رشكة جديدة،
وهن��اك ح�ماس بني األه��ايل لتفعي��ل هذه
الفكرة.
وطرح الشعييل تساؤال حول مستوى مساهمة
هذه اإلعفاءات يف تشجيع مؤسسات التمويل
ع�لى تقديم الق��روض للش��باب يف املحافظة
واملستثمرين بشكل عام .وقال الشحي :هناك
عدد من املبادرات التي تقدمها الغرفة لدعم
الراغب�ين يف االس��تثامر ،ومن بينه��ا التعاون
الوثيق مع صندوق الرفد وبنك التنمية لتبني
رواد األع�مال وتقديم الدع��م التموييل لهم،
لكن هناك بعض التجارب الس��ابقة قبل هذا
الربنام��ج وكانت هن��اك تحفظات من جانب
بعض الجهات بس��بب الج��دوى االقتصادية
الضعيف��ة ،وه��و ما تغ�ير بع��د التوجيهات
السامية.

مسقط – الرؤية

الع��ام والخ��اص وعرضه��ا أمام املس��تثمرين
وأصحاب العالقة .وتأيت هذه املشاريع واألفكار
مبش��اركة  400مش��ارك ومش��اركة مهتمني بـ
 13مج��االً يف مختلف العلوم .حيث تس��اهم
املنصة يف إرشاك الش��باب الع�ماين من خالل
إتاح��ة الفرصة لهم لخلق الحلول املبتكرة من
خالل استخدام منهجية االبتكار املفتوح .وتعد
منصة الش��باب من أهم الفعاليات الش��بابية
املصاحبة للمؤمتر الوطني للرؤية املس��تقبلية
عامن  2040الذي انعقد خالل يناير من العام
الحايل.
ويأيت الحفل لعرض أفكار الش��باب العامين

املبتكرة والتي تضمنت مش��اركة  63فري ًقا،
وبعد البدء يف العمل الجاد يف االستش��ارات
من قبل امليرسين يف تقييم الفرق واملشاريع
بلغ الع��دد  43فريقا موزع��ة وفق معايري
التقيي��م املح��ددة ،وأبرزها وض��وح فكرة
امل�شروع وارتباطه��ا باألولوي��ات الوطنية،
والفوائد االقتصادي��ة واملجتمعية ،والقدرة
عىل اإلقناع وقابليتها للتس��ويق .كام متثلت
األف��كار يف  23مرشوعاً يف مس��ار الرشاكات
الحكومية ،و 5مش��اريع يف مسار املبادرات
الوطني��ة ،و 15مرشوع��ا يف مس��ار الرشكة
الناشئة.

سوق مسقط يقطع «حالة الصعود» وينخفض استعراض أفكار ومشاريع «منصة الشباب» ..السبت
إلى  3962نقطة  ..وأسهم الطاقة أكثر تأثرا

ع��اود املؤرش العام لس��وق مس��قط لألوراق
املالية الرتاجع يف جلس��ة األربعاء ،منه ًيا حالة
صعود اس��تمرت من��ذ بداية الش��هر الجاري،
وفقد «مسقط  »30نحو  21نقطة ليغلق عند
مس��توى  3962نقطة ،بنسبة تزيد عىل نصف
نقطة مئوية.
ْ
وش��هدت جلسة أمس تراج ًعا يف قيم التداول؛
و َو َصل اإلجاميل إىل  1.3مليون ريال ،بانخفاض
 39يف املئة عماَّ كانت عليه يف جلس��ة الثالثاء،
وهبط عدد الصفقات التي متت خالل الجلسة
إىل  446صفقة فق��ط مقارنة مع  728صفقة
وسجل إجاميل القيم
يف الجلس��ة التي سبقتهاَّ .
الس��وقية للرشكات املدرجة يف السوق ،فقدان
نحو  29مليون ريال بنهاية الجلسة لتقف عند
 18.482ملي��ار ريال تقريباً بنس��بة انخفاض
 0.16يف املئة عن املستوى املسجل يف الجلسة
الس��ابقة .وجرى التداول عىل أسهم  34رشكة،
خرج منها  6أسهم رابحة مع تراجع أسعار 13
س��هماً وبقاء  15سهماً آخر عىل أسعار إغالقها

هذه األس��هم متثل نسبة ليست قليلة ،واعتىل
عامن لالس��تثامرات والتمويل قامئ��ة األوراق
ربحا حس��ب نس��بة التغري يف
املالي��ة األعىل ً
السعر؛ وذلك مع ارتفاع السعر مبقدار بيستني
مثلتا  2.25يف املئة زيادة عن س��عره الس��ابق
ليصل إىل  0.089ريال .أما قامئة األسهم األكرث
تراجعاً فقد كان بها  3من أسهم الطاقة ،والتي
مازال س��بب تراجعها يثري التس��اؤالت خاصة
وأن عقوده��ا تتميز بطول امل��دى مع ضامن
رشاء اإلنتاج من قبل الحكومة ،وتصدر س��هم
الباطنة للطاقة الرتاجعات فاقدا  5يف املئة من
س��عره ليغلق عند  0.076ريال بس��عر إغالق
 0.122ريال ،وحل ثانياً سهم الرشكة الشقيقة
الس��وادي للطاقة بانخفاض أقل نس��بيا حيث
أغلق عند  0.081ريال بنسبة انخفاض  3.7يف
املئة عن س��عر إغالقه السابق ،ومن بني قيمة
التداوالت اإلجاملية استحوذ سهم بنك مسقط
عىل أعىل نسبة بني األس��هم املتداولة ،بقيمة
تداوالت  281أل��ف ريال مثلت  21.7يف املئة
من إجاميل التداوالت وأغلق السهم عند نفس
مستوى إغالقه السابق وهو  0.416ريال.

ينطل��ق الس��بت حف��ل اس��تعراض أف��كار
ومش��اريع منصة الش��باب ،إح��دى مبادرات
رؤية عامن  2040يف فندق كراون بالزا مبدينة
العرف��ان ،تحت رعاية معايل الدكتور حمد بن
س��عيد العويف وزير الزراعة والرثوة السمكية
وبحضور عدد من أصحاب املعايل والس��عادة،
ورجال األعامل واملشاركني يف منصة الشباب.
ويهدف الحفل إىل تسليط الضوء عىل املشاريع
واألف��كار املش��اركة يف منصة الش��باب والتي
س��يجري تقييمها من قبل لج��ان من القطاع

«الغرفة» تشارك في مؤتمر االتحاد العالمي لغرف التجارة بالبرازيل
ريو دي جانريو -العامنية

تش��ارك غرفة تج��ارة وصناعة ع�مان حال ًيا يف
أع�مال «مؤمتر االتحاد العاملي لغرف التجارة»،
التابع لغرفة التج��ارة الدولية ،املقام يف مدينة
ريو دي جانريو الربازيلية ،ويستمر ثالثة أيام.
وميثل الغرفة يف باملؤمتر كل من راشد بن عامر
املصلح��ي نائب رئي��س مجل��س إدارة الغرفة
للش��ؤون اإلدارية واملالية واملهندس حمود بن
سامل السعدي عضو مجلس اإلدارة ورئيس فرع
الغرف��ة مبحافظة جنوب الباطنة .والتقى الوفد
بسعادة عامد بن حمود العربي سفري السلطنة
املعني لدى جمهورية الربازيل ومؤسسة أبكس
الربازيلية املتخصصة يف مجال ترويج االستثامر
وتأمني الصادرات الربازيلية وتشجيع االستثامر

يف الربازيل .واطل��ع الوفد خالل زيارته لالتحاد
الوطني للصناع��ة يف الربازيل عىل أهم الجهود
التي تقوم بها الربازيل يف قطاع الصناعة والتعرف
عىل الصادرات الصناعية الربازيلية وسبل تعزيز
التع��اون التجاري .والتقى الوف��د ً
أيضا برئيس
االتح��اد الزراع��ي يف الربازيل بحضور س��عادة
سفري الس��لطنة املعني لدى جمهورية الربازيل؛
حيث تم مناقش��ة العالقات العامنية العاملية،
وما تحظى به الس��لطنة من موقع اس�تراتيجي
وموانئ متقدمة .وناقش س��عادة السفري خالل
اللقاء موضوع إعادة تصدير املنتجات الربازيلية
ع�بر الس��لطنة إىل الهند وأفريقيا ورشق آس��يا
ومناقش��ة املواصف��ات الصحي��ة واملواصفات
الخاص��ة باملوان��ئ التجاري��ة واملواصف��ات
واملقايي��س املعتمدة لدى الس��لطنة والخليج،

إضافة إىل اإلش��ارة إىل الفرص االقتصادية لدى
الس��لطنة حيث تعم��ل الربازيل ع�لى أنظمة
سهلة تش��جيعاً لالستثامر فيها .وتحدث سعادة
عامد بن حمود الع�بري عن تطبيق أول اتفاق
بني الطرفني إلقامة أول تع��اون وتبادل تجاري
واس��تثامري ب�ين البلدين الصديق�ين .يذكر أن
مؤمتر االتحاد العاملي لغرف التجارة يس��تعرض
أفضل املامرس��ات وتبادل األفكار النوعية التي
تلهم أمناط التفكري اإلبداعي حول أهم املسائل
الت��ي تؤث��ر يف العامل الي��وم بدءا م��ن الرتويج
لألسواق العادلة والشفافة إىل التعليم والتجار،
ك�ما أنه يناقش دور غ��رف التجارة يف الوصول
ألسواق ش��فافة والدور املتنامي لرواد األعامل
يف االبت��كار وقي��ادة التحول وأه��داف التنمية
املستدامة والتغري املناخي.
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سلمية السودانيين

رؤية

إجراءات لتنفيذ «رؤية »2020
كشــف اجتامع املجلــس األعىل
للتخطيــط عــن اســتعراضه
اإلجراءات التي تقــوم بها األمانة
العامة للمجلس يف ســبيل إعداد
الخطة الخمسية العارشة (-2021
 )2025والتــي تعــد أول خطــة
تنفيذية للرؤية املستقبلية “عامن

الخمسية التاسعة ()2020 -2016
واملشــاريع االســراتيجية الكربى
واملشــاريع التنمويــة الرئيســية
األخرى وسبل ُمعالجة التحديات
التي تواجه بعض تلك املشــاريع
وبدائــل التمويــل املتاحة خالل
الفرتة املقبلة.

 ،”2040األمر الذي يعكس حجم
الجهــود املبذولة مــن أجل وضع
هــذه الرؤيــة موضــع التنفيــذ
واالستعداد لتطبيق عنارصها وفق
خطوات مدروسة.
كام شهد االجتامع مناقشة املوقف
التنفيذي لقطاعات خطة التنمية

ّ
إن مثــل هذه املناقشــات تظهر
مدى الحرص الذي توليه مؤسسات
الدولــة لتطبيــق أنجــع الخطط
واالســراتيجيات التــي تضمــن
تحقيــق األهــداف
الوطنية املأمولة عىل
املستويات كافة.

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

لوقت آخر ..وإن طال
فاطمة الحارثي

“طفلة توســدت عرض كتفيه بكل براءة،
سكنت بجسدها الضئيل ورساب ابتسامة
عىل محياهــا ،مل متض بضــع دقائق ليئد
حلمها البسيط ،ويخنق السديم بقاءها”..
عــى مــر التاريــخ أوجــد الرش لنفســه
مسميات كثرية ،وصور وأحداث بثقافات
فســمي باإلرهــاب ،االضطهاد،
مختلفةُ ،
الديكتاتورية ،االعتداء ،االنتهاك ،النعرات،
التطرف ،الظلم ،القتل ...قد ُأثخن مجلدا
إن استمررت بتدوين صور وأشكال الرش.
ويبقى سلب األمن والطأمنينة عىل قامئة
تصوير الرش إرباكا للبرشية ومهددا لبقاء
الحياة واستمراريتها.
زرع الخــوف والتنكيــل بالضعفــاء ليس
بطولة وال قوة؛ بل هو جنب ال يقدم عليه
إال اإلرهــايب الحقيقي ،فالرش ال جنس وال
جنسية له.
ّإن الحريات أقرتها جميع األديان الساموية

والطوائــف الدينية؛ فالحريــة منذ األزل
جــزء ال يتجزأ من ســرورة الحياة ،حيث
ساهمت يف بناء الحضارات وخلق التطور.
ّإن بناء إنسان ال قيد وال قهر يكبل ملكات
فكــره وإبداعــه العمــي والعلمــي لهو
هدف يحقق متام الفائدة ويزهر بالحياة
استقرارا ومناء.
ّإن البحــث عــن التوافــق والتناغــم يف
العالقات رضب من املحال ،فواقع األمر ّأن
“األنا” ذاتها قد ال تدرك مكنون عواطفها
واتجــاه فكرها يف كثري مــن األحيان ،فقد
يخال ألحدهم أ ّنه مغــرم ليصطدم بتغري
عواطفه يف أقل من شــهر .أو يعتقد آخر
بنظريــة ما لتــأيت متغريات توجــه فكره
لنقيض املعتقد .ال أحد يستطيع أن يجزم
يف أمر كيفام كان بســيطا أو معقدا .فهل
هــذا يقودنــا إىل تصــور بإيجابية بعض
الســلوكيات التي قيل لنا عنهــا يوما أ ّنها

ســيئة مثــل األنانيــة؟ وهل مــع زيادة
الخــرات تتبلــور مفاهيــم واتجاهــات
جديــدة لدى البعــض ومقاييس مختلفة
لألمور؟ ال أعلم.
ّإن البيئة ليســت كــا اعتقدت أو قرأت
ســابقا ّأن لها أثرا بالغا عىل فكر اإلنسان
وسلوكه؛ ألنني وجدت اختالفات جوهرية
وكبرية ألفراد عاشوا يف البيئة ذاتها والزمن
ذاته ،لذلــك أرى ّأن مدى تفاعل املتلقي
أو الفــرد من تلــك البيئة ومــا اختار أن
يعتنقه ويصدقه ويعمل به هي الحقيقة
املطلقة التــي وإن أنكرها الكثريون تبقى
واضحة ،وبينة لرتسم االختالف يف السلوك
والطبائع واملعتنق.
تنوعت العلــوم واملدارس ويف ذلك صالح
وفائــدة للبرشية والســؤال هنا :هل هذا
التنوع واالختالف ُيوجب الخصومة وعدم
االحــرام؟ يف الحقيقة اإلجابة عند البعض

قد تكــون نعم وهذا مؤســف بحق ّ
ألن
اتحاد األضداد قــد يخلق التكامل واأللق
يف حني التقاء التشــابه قــد يوجد الرتابة
والذبول .إن أصبح كل يشء بالكيفية التي
تريدها سيســكن امللل جوانــب الحياة،
فكفــاك فرض ما تــراه صوابا وترغبه عىل
النــاس ف ُرب مرفوض لديــك ُيزهر جميال
ويسعد عرشات غريك .فلست ولن تكون
محور هذا العامل.
رسالة
إن أطعت رغبات بعض الناس أضعت قيم
الصواب من األمور وجوهر االســتقامة،
فبعض الدارج يحتاج تقوميا وتنازلك عن
الصغري من أجل ود أو مصلحة قد يقودك
إىل الكثري ثم الحضيض.
كل يشء قابــل للتعديــل إال املبــادئ
واألخالق ،فال صالح يف اعوجاجها.

القوة الناعمة «»2– 2
ubaydli@gmail.com

عبيدلي العبيدلي

وتلمــس املعالجات الحديثــة ملفهوم “القوة
الناعمة” ،ذلــك التحول الرسيــع واملتواصل
لدى العديد من الــدول ،ويف مقدمتها الدول
العظمى ،من االعتامد شبه املطلق عىل “القوة
الصلبة” ،فحســب ،إىل املزج بني القوتني ،مع
انحياز مســتمر نحو تعزيز مستوى االستفادة
القصــوى مام توفــره “القــوة الناعمة” ،من
مصادر كفوءة وفاعلة لتقوية عنارص السيطرة
والنفوذ .وتفرس الباحثة يف العالقات الدولية
وشــؤون األمن القومي ،آية عبد العزيز ،هذا
التحــول ،بحــره يف ثالثة أســباب مفصلية
تلخصها يف النص التايل:
بــروز دور الفاعلني من غــر الدول يف النظام
العاملــي ،حيث أصبحــت أدوارهــم تتعدى
حدود الدول كام ّأن أهدافهم ليســت قارصة
عىل السياســة الداخلية للدولة فحســب بل
أصبحت ذات تأثري واضح عىل النظام الدويل.
تــأيت يف مقدمة هــذه الفواعــل التنظيامت
اإلرهابية العابرة للحدود ،والرشكات متعددة
الجنسيات ،واملنظامت الحقوقية وغريها.
تراجــع الكثري من الدول يف اســتخدام القوة
العسكرية والدخول يف حروب طويلة ،حيث
عــدم القدرة عيل التغلب عــي كرثة التكلفة
ســواء البرشية واملادية .ومــن أهم الحاالت
دخــول الواليــات املتحــدة األمريكية حرب
فيتنــام بــدون وضع أهداف حقيقيــة ً
وأيضا
اســراتيجية خروج واضحة األمر الذي ترتب
عليه تكبدها خسائر فادحة ،عالوة عىل تكرار
نفــس الســيناريو يف غزو العــراق واحتاللها.
جعــل ذلك الــرأي العام األمريــي يؤثر عيل
صانعي السياسة الخارجية األمريكية بالرتاجع
يف الدخول يف حروب عســكرية مرة ثانية ما
وضح يف األزمة السورية .أصبحت قوة الدول
تقاس مبدى توظيفها ألدواتها الثقافية وقيمها
السياســية وتاريخهــا الحضــاري ليس فقط

مبقدار الناتج القومي وال ما متتلكه من قدرات
عسكرية .ومع تطورها كأحد عنارص السيطرة
والنفــوذ ،ليــس يف محيــط تأثريهــا املحيل،
أو اإلقليمي فحســب ،بل حتــى عىل النطاق
الدويل ،مل تعد القــوة الناعمة مجرد نوع من
أنواع التواصل الهالمــي ،بل باتت قوة مادية
ملموسة ،لها معايري قياسية محددة ،دون أن
ينفي ذلــك صعوبة تحديد هــذه املقاييس.
ذلــك ما ينوه له د .إبراهيــم نوار حني يقول
“تحيط بدراســة القــوة الناعمــة صعوبات
شــتى من أخطرهــا صعوبة القيــاس ،وذلك
عىل العكس من القوة املادية التقليدية التي
يسهل قياســها مبؤرشات مادية قابلة للقياس.
ومــن ّثم ّ
فإن إدراك مقومــات القوة الناعمة
ً
ً
باعتبارها مفهوما مقارنا ،يتوقف عىل ســامة
قياس مؤرشاتهــا املختلفة .وتعتــر املنهجية
املســتخدمة يف تحديد وقياس مؤرشات القوة
الناعمــة يف تقريــر (القوة الناعمــة العاملي)
مــن أفضل ما تــم إنجــازه حتــى اآلن عىل
هذا الصعيد” .ولتحقــي مواصفات التقييس
خطت ،مؤخرا ،بعض املؤسسات من مستوى
“مؤسسة بورتالند لالتصاالت” ،وهي مؤسسة
“تعمل باالستشارات االسرتاتيجية للحكومات
واملنظــات غــر الحكوميــة واملؤسســات
للتواصل بشــكل أكــر فاعلية مــع الجمهور
العاملي ،واعتمدت بورتالند عىل قياس القوى
الناعمة للدول بتحديــد درجة من  ،100بناء
عىل  6أسس للسمعة والنفوذ”.
ويف مقالة مفصلة نقل مركز “ساســه SASA
 ،“ /... https://www.sasapost.comوهــو،
كام يقول عن نفســه “مركز إعــام إلكرتوين؛
ِّ
يتخذ مــن الفضاء اإللكرتوين مســاحة تعب ٍري،
وتشــارك يف إنتاج كافة أنواع املحتوى
وتأث ٍري،
ٍ
اإلعالمي مواك ًبا لتط ُّور أدوات اإلعالم الجديد
وآلياته و ُمط ِّوعًا لها يف خدمة جمهوره ...عريبٌ؛

يتوجه إىل اإلنســان العريب أينام كان” .نتائج
َّ
بحث لقياس القوة الناعمة ،قامت به مؤسسة
بورتالند .حددت مؤسسة بورتالند ،كام يقول
موقا “ساسه” ،تلك املقاييس الستة عىل النحو
التايل:
الحكومة وتقييم جودة املؤسسات السياسية
يف البــاد .الثقافة؛ أي مدى االنتشــار الثقايف
للدولــة عامل ًّيا .املشــاركة العاملية والسياســة
الخارجية وقوة العالقات الدبلوماسية.
التعليــم ،والســمعة العاملية لنظــام التعليم
العايل الخاص بالدولة.
االقتصاد ومــدى جاذبية النظــام االقتصادي
للدولة واجتذابه ملشــاريع املستثمرين حول
العامل.
التواصل الرقمي للدولة مع العامل.
النتيجة غري املتوقعــة ،التي خرج بها البحث
االســتقصايئ ملؤسسة بورتالند هو أن بريطانيا
وليســت الواليات املتحدة ،أو روسيا ،أو حتى
الصني ،هي من تبوأت املكانة األوىل .وقد جاء
ترتيب الدول العرش األوىل ،وفقا للنسب التي
نالتها كل واحــدة منها عىل حدة ،عىل النحو
التايل:
اململكة املتحدة (بتقدير .)75.61
املانيا (بتقدير.)73.89
الواليات املتحدة األمريكية (بتقدير.)73.68
فرنسا (بتقدير .)73.64
كندا (بتقدير .)71.71
أسرتاليا (.)68.92
سويرسا (.)67.52
اليابان (بتقدير.)66.86
السويد (بتقدير .)66.49
هولندا (بتقدير .)65.21
يشــاطر ما ذهبت إليه مؤسســة بورتالند ،يف
غياب الواليات املتحــدة عن املركز األول بني
صفوف الدول التي تســتخدم القوة الناعمة

املدير العام  -رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ

يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا
للصحافة والنرش

التحرير

هاتف-24652400 :فاكس 24652444 :

يف بســط نفوذها ،وتعزيز مكانتها ،مؤسســة
غالــوب األمريكيــة ،التــي أجرت اســتطالعا
شمل  134دولة ،حلل نتائجه أستاذ العالقات
الدوليــة بجامعــة هارفــارد ومســاعد وزير
الدفــاع األمرييك للشــؤون األمنيــة الدولية
األســبق جوزيف ناي ،وقــام برتجمته محمد
ســعيد موىس ،جاء فيــه ّ
“أن القــوة الناعمة
لبلده تآكلت يف عهد ترامب .فقد كان املشهد
جل ًيــا عندما أكد  ٪30فقط من املســتجيبني
لهم موقف إيجــايب تجاه الواليــات املتحدة
تحت قيادة ترامــب .وهو انخفاض بنحو 20
نقطة مئوية منذ رئاســة باراك أوباما .وأشار
مركز بيو لألبحــاث إىل أن الصني  -بدعم من
 ٪30وصلــت تقريبا إىل التكافؤ مع الواليات
املتحدة .ويف املؤرش الربيطاين “ســوفت باور
( ”30القوة الناعمة  ،)30تراجعت أمريكا من
املركز األول يف عام  2016إىل املركز الثالث يف
العام املــايض .وقال املدافعون عن ترامب ّإن
القوة الناعمة غري مهمة.
وأعلن ميــك مولفاين مدير مكتب امليزانية يف
البيــت األبيض عن “ميزانيــة القوة الصلبة”،
حيث خفض متويــل وزارة الخارجية والوكالة
األمريكية للتنمية الدولية بنسبة  ٪30بالنسبة
ألولئك الذين يترصفون تحت شــعار “أمريكا
أوال” ،كل مــا يفكــر بــه بقية العــامل هو ذو
أهمية ثانوية.
هل هم عىل حق؟ تقــوم القوة الناعمة عىل
الجاذبيــة ،وليس عــى اإلكــراه (العيص) أو
املال (الجــزرة) .فهي تحتضن الناس بدال من
إجبارهم.
وعىل املستوى الشخيص ،يدرك اآلباء الحكامء
ّأن قوتهم ستكون أكرب وستستمر لفرتة أطول
إذا كانــوا ميثلــون القيم األخالقية الســليمة
ألطفالهــم ،ولن يعتمدوا فقط عىل الرضب أو
العقوبات أو التهديد بأخذ مفاتيح السيارة”.

االقتصاد

محول205 ,204 , 202 :
businessdesk@alroya.info

املحليات

محول208 , 207 :
localdesk@alroya.info

عري «محور الشر»
ُت ّ

mohmed102008@windowslive.com

محمد علي العوض

تصارع الثــورة الســودانية مؤامرات
واستخبارات دول إقليمية عدة؛ تخاف
برغم قوتها وآلتها العســكرية العاتية
أن تتحقــق نبوءة “الفيتوري” فترسي
العدوى إىل رشايني شــعوبها لتحقنها
بأشواق الحرية والدميقراطية:
ٌ
أخائف أنت؟
تنام يا موالي
مهموماً وتصحو متعباً
ٌ
أخائف انت؟
ً
تلبس تاجا من ذهب
وجبة من الحرير والقصب
وحولك الحجاب والحراس باأللوف
ثم تخاف؟
أهذه نهاية املطاف؟
السودانيون اآلن كام يقول مدين عباس
مدين -عضــو قوى الحريــة والتغيري-
يخوضون معركة نيابة عن اإلنســانية
جمعــاء؛ ليقــروا محــور رش محــي
وإقليمي ودويل تالقت نواياه الخبيثة
يف الســودان .ويحاول بعــد أن أوعز
للمجلس العســكري االنتقايل تطبيق
سيناريو رابعة املرصي وفض االعتصام
املرابط أمام بوابات الجيش بالخرطوم
الظهــور مبظهر “بــرز الثعلب يوما يف
ثياب الواعظني” والتملص من تبعات
مجزرتــه النكــراء التي أســفرت عن
إصابة أكرث من  300جريح ومقتل أكرث
من  100شــهيد قضوا نحبهم عىل يد
مليشيات املجلس العسكري االنتقايل
يف الـ  3من يونيو الجاري؛ بعد نكوصه
ّ
عــا تم االتفاق عليه مع قوى الحرية
والتغيــر املمثلــة الوحيــدة لرشعية
الثــورة ..فــا إن زار أعضــاء املجلس
العســكري االنتقــايل دوالً إقليميــة
حتــى بدأ املجلس يف تغيري نربته تجاه
املعتصمني والتكشري عن أسنانه متهيدًا
لقلب ظهر املجن والكشف عن وجهه
الحقيقي الطامع يف السلطة والحكم،
وال تتناطــح عنزان حــول دعم هذه
العواصــم للمجلس العســكري باملال
واملواقف السياســية حامية ملصالحها
اإلقليميــة والداخليــة وعــى رأســها
إجهاض املــد الثوري ،وحــرب اليمن
واملقاطعة القطرية وحرب الســيطرة
عىل املوانــئ التي تــدور رحاها عىل
ســواحل البحر األحمر؛ ففــي تقرير
مبجلــة دييل بيســت األمريكية كتب
“ديفيد لينــش” ّ
أن القائــم باألعامل
األمريــي يف الخرطــوم “كوتســيس”
أعرب خالل اجتامع ملراقبي السودان
يف العاصمــة األمريكيــة مؤخــرا عن
تعاطفه مع املجلس العسكري االنتقايل
يف الخرطــوم ،وقال ّ
إن عىل أمريكا أن
تتامىش مع مصالح الســعودية ومرص
واإلمــارات .وعلق لينش ّ
بــأن ما قاله
ً
غامضا
كوتسيس يف ذلك االجتامع كان
ومربكا لكثريين يف الغرفة ،لدرجة ّ
أن
صمــت الحارضين املندهشــن دفعه
لســؤالهم ّ
عم إذا كانــوا يعتقدون ّ
أن
املصالح األمريكية يف املنطقة تختلف
عــن مصالــح تلــك البلــدان الثالث.
وأوضحت ذات املجلة ّ
أن الســعودية
تدعم محمد حمــدان حميديت نائب
رئيس املجلس العسكري يف السودان”
املتهمة قواتــه بارتكاب جرائم حربيف دارفــور -للقفز إىل الســلطة بعلم
أمريــكا وموافقتهــا”؛ بعــد أن أعلن
انحيــازه للثورة مطلــع أبريل برفضه
فض االعتصام بالقوة املســلحة تحت
راية البشــر ليأيت بعد شهرين ويفضه
تحت رايته هــو ،أيّ ّ
أن ما حرمه عىل
البشري من حصد أرواح أباحه لنفسه.
املجــزرة أهالــت املجتمــع الــدويل
وأحرجــت املحــور الداعم لعســكر
الخرطوم ،فطفق يدعي القلق ويدين
املجزرة ويدعــو ألهمية الحوار ،فأكرث
املتشــامئني مل يكــن يتوقــع أن تصل
الدموية وأعــداد القتىل لهــذا الحد؛
فخرجــت صحفه املســاندة للمجلس
العسكري بتربيرات ساذجة للفجيعة،
وأكرثت من وضع مســاحيق التجميل

الرياضة
محول215 , 214 :
sportdesk@alroya.info
االعالنات

هاتف-24652401 :فاكس 24652444 :

ads@alroya.info

عىل وجه “حميديت” املغرر به عىل حد
زعمهــا من “اإلخــوان” وفلول النظام
السابق؛ حيث أوردت صحيفة االتحاد
اإلماراتيــة يف عــدد اإلثنــن  10يونيو
تــم إقناع “حميــديت” من خالل
بأ ّنه ّ
بقايــا النظــام البائد بفــض االعتصام
بالعيص والســياط ،وعندما بدأ فعلياً
فــض االعتصــام تدخلــت “كتائــب
الظــل” التي ترتدى زي “قوات الدعم
الرسيــع” وأطلقــت الذخــرة الحية
عــى املعتصمني ،وقد بلــع “حميديت
الطعم”.
أ ّيــا كانــت نتيجــة التقــاذف بكرة
اللوم ،فالحقيقة الناصعة ّ
أن املجلس
العســكري ارتكب مجزرة حني فض
االعتصــام بالقوة ،وأطلــق النار عىل
قدميه بنفسه حني كفر بالثورة ووضع
نفســه يف خانة “الجهــة االنقالبية”؛
فلم يعد محــل ثقة أو رشيك ثوري؛
األمر الــذي جعل األصــوات ترتفع
عاليا بوجــوب اإلطاحة به ومناوءته
بشــتى الســبل ،لذلك نرث الشــعب
الســوداين كنانته ليختار بني اإلذعان
للواقــع والرضــا بصعــود املجلــس
االنقــايب عىل ســدة الحكــم فوق
جثث الشــهداء ،أو أن تختار الثورة
طريق الكفاح املسلح لتحمي نفسها
وتدافع عن شــعبها أسوة مبا حدث
يف ســوريا وليبيا؛ وبالتــايل تحمل ما
يســفر عن ذلك من تــرذم ونزوح
وانفالت أمني خطري؛ إال ّ
أن االختيار
وقع عىل مبدأ السلمية كخيار ثالث
خرب الســودانيون نجاعتــه ونجاحه
حينــا شــ ّيع “البشــر” إىل مزبلــة
التاريخ بوصول ماليــن املتظاهرين
إىل بوابــات القيــادة العامة للجيش
بالخرطــوم يف الســادس مــن أبريل
املايض.
إحــدى طــرق الســلمية هــذه كان
العصيــان املدين الشــامل ،الذي نفذه
الســودانيون بحر هذا األســبوع من
أجل الضغط عىل املجلس العســكري
حتى يعود إىل جادة الصواب ويعرتف
مبجزرة القيادة ومحاسبة كل من تورط
فيها ،بجانب اختفاء مظاهر العسكرة
عن شــوارع الخرطوم ،وإرجاع خدمة
االنرتنــت التــي من قطعهــا يف البالد
طمســا ملعامل الجرمية وتوثيقها ،وقبل
كل ذلــك تســليم الســلطة لحكومة
مدنية انتقالية.
عند املوعد متاما اســتجابت قطاعات
الشعب لدعوات العصيان الذي استمر
لثالثة أيام متواصلة بدأت األحد املايض
فأصبحت الخرطوم عــى إثره مدينة
هادئة تسكن األشــباح أكرب شوارعها،
تنعدم فيها حركة املارة وتبدو األسواق
شبه خالية ،حتى املصارف التي تنعدم
فيها الســيولة أغلقت أبوابها بعد أن
أغلق البنك املركــزي أبوابه ،وتوقفت
حركــة املالحــة الجويــة والبحريــة..
مقاومة “األبواب املغلقة” وهاشــتاق
(#العصيان_املدين_الشــامل) حققــا
نسبة نجاح عالية متثلت يف تغيري لغة
املجلس العسكري وإشــارته لرضورة
الحوار والتفاوض.
مل تعد الثورة الســودانية مل ًكا لشعبها
وشمســا نرية
وحده فقــد باتت أمال
ً
تــيء طريــق آخرين ،ولســان حال
شــعوب مقهــورة طال ليلهــا ومتطى
حتــى نــاء بكلــكل؛ برغم مســاعي
اإلجهــاض وقفــل بــاب األمــل أمام
الشــعوب العربية املســتضعفة التي
يركع حكامها تحــت أقدام اإلمربيالية
العاملية والقطب األوحد الذي ال يفهم
من لغة اإلنســانية إال لغة البرتودوالر
والنهــج الرباجاميت؛ وهي ثورة لو قدر
لها النجاح فستقلب العامل العريب رأسا
عىل عقب وستغري مســتقبل إفريقيا
لألبد أســوة بالثــورة الفرنســية التي
شــكلت التاريــخ األورويب الحديــث،
وســتبدأ يف تشــكيل ســودان جديد
قوامه الحرية والكرامة واملساواة.

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

مؤسسة عامن للصحافة والنرش
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برنامج تدريب لحصر ومسح زوار موسم صاللة السياحي «التجارة والصناعة» تحول طلبات العروض الترويجية إلى مكاتب سند  .األحد
مسقط  -الرؤرية
ينف��ذ املرك��ز الوطن��ي لإلحص��اء
واملعلوم��ات عددًا م��ن املحارضات
التدريبي��ة عن أع�مال مرشوع حرص
ومسح زوار موس��م صاللة السياحي
 2019ال��ذي تبدأ أعامله يف  21يونيو
تم عقد املحارضات يف
الجاري؛ حيث ّ
محافظتي مسقط وظفار.
فف��ي محافظة مس��قط نف��ذ املركز
يوم��ي الثالث��اء  11يوني��و واألربعاء
 12يوني��و ع��ددا م��ن املح��ارضات
تتن��اول ع��ددا م��ن املواضي��ع مثل
أصول التعاون م��ع الجمهور وكيفية
اس��تخدام األجهزة الكف ّية واس��تيفاء
بيانات الحرص واملسح بهذه األجهزة.
وينظم املركز يومي اإلثنني  17يونيو
والثالث��اء  18يوني��و برنامج��ا آخر
مبحافظ��ة ظفار يتضم��ن عددا من
املح��ارضات ،ويتع ّرف م��ن خاللها
املش��اركون ع�لى مفهوم الس��ياحة
والعم��ل املي��داين وتعريف الحرص

وأهدافه ومنهجيته مع رشح استامرة
الحرص ،إضافة إىل مسح إنفاق زوار
الخري��ف وغريها م��ن املوضوعات
املتعلق��ة بالح�صر واملس��ح .ومن
املقرر أن ينف��ذ املركز الحرص خالل
الف�ترة م��ن  21يوني��و وحت��ى 21
س��بتمرب  ،2019من خالل قيام عدد
من الباحثني بإجراء مقابالت لجميع
ال��زوار املس��افرين إىل صالل��ة عرب
الرحالت الداخلي��ة للطريان العامين
أو ع�بر الرح�لات الدولي��ة املبارشة
إىل مطار صاللة أو إرشادهم للقيام
باس��تيفاء البيانات الخاصة بهم من
خ�لال األجهزة اآللية املتوفرة باملمر
الخاص بالرحالت الداخلية بالنس��بة
ملطار مسقط الدويل أو أمام مكاتب
قس��م الج��وازات بالنس��بة ملط��ار
صاللة .وتش��مل البيانات املطلوبة:
الجنس�� ّية ،وبلد اإلقام��ة ،ومحافظة
اإلقام��ة بالنس��بة للعامنيني ،وغرض
الرحل��ة ،ون��وع الس��كن املتوق��ع
خ�لال الرحل��ة ،إضاف��ة إىل ع��دد

املرافق�ين ،وذلك بهدف معرفة عدد
زوار صالل��ة خ�لال موس��م صاللة
الس��ياحي .ويهدف م�شروع حرص
ومسح زوار موسم صاللة السياحي
إىل توف�ير بيان��ات إحصائية لقطاع
الس��ياحة مبحافظ��ة ظف��ار خ�لال
موس��م الخري��ف واتجاه��ات منوه
عىل م��دى الس��نوات املاضية حتى
يتس��نى لجهات االختص��اص وضع
الخط��ط املناس��بة لتطوي��ر البنية
األساس��ية له��ذا القط��اع مبحافظة
ظفار بشكل خاص والسلطنة بشكل
عام .ويحرص املركز الوطني لإلحصاء
واملعلومات عىل تنفيذ حرص شامل
للزوار ومس��ح بالعينة لنفقات زوار
موسم صاللة السياحي ،بغ ّية تحديد
حجم الس��ياحة يف موس��م الخريف
(بش��قيها الداخلي��ة والواف��دة)
واتجاهات منوه عرب الزمن ودراس��ة
الخصائص الدميوغرافية واالقتصادية
للزوار وخصائص الرحالت السياحية
وتقدير إجاميل إنفاق زوار الخريف.

مسقط – الرؤية
حول��ت وزارة التجارة والصناعة طلبات إقامة
العروض الرتويجية أو التخفيضات لتكون عرب
مكاتب س��ند يف مختلف محافظات السلطنة
بدال من تقدميها للوزارة اعتبارا من يوم األحد
املقبل ،وذلك يف إطار التسهيالت التي تقدمها
للمؤسسات والرشكات التجارية.
وقال ط�لال بن حمود البلويش رئيس قس��م
الرتاخيص التجارية بدائرة الش��ؤون التجارية
ب��وزارة التج��ارة والصناعة إ ّنه م��ن املمكن
للمؤسس��ات وال�شركات الراغب��ة يف إقام��ة
عروض ترويجية أو تخفيضات تسجيل الطلب
عرب مكاتب سند ،لتسهيل وتبسيط اإلجراءات
للمتعاملني مع خدمات الوزارة ،حيث يسهل
عىل طالب��ي الخدمات الوص��ول إىل مكاتب
سند املنترشة يف جميع املحافظات.
وأش��ار رئيس قس��م الرتاخي��ص التجارية إىل
أ ّنه عىل املؤسس��ات وال�شركات تقديم طلب
الحص��ول ع�لى الرتخيص قب��ل  15يو ًما عىل
األقل من بدء العرض عىل أن يستويف الرشوط
والضواب��ط املح��ددة يف اللوائ��ح والقرارات

الخاصة بالعرض ،مؤكدا ّأن الوزارة لن تستقبل
أي طل��ب مل يلت��زم بالفرتة املحددة .ويش��ار
إىل ّأن الق��رار ال��وزاري رق��م ()2015/129
الخ��اص بالالئح��ة
التنظيمي��ة للبي��ع
باألس��عار املخفض��ة
والق��رار الوزاري رقم
( )2013/239أل��زم
املنش��آت التجاري��ة
والصناعية والخدمية
بالحصــــ��ول ع�لى
الرتخيـــــ��ص الالزم
م��ن قب��ل ال��وزارة
إلقامــــــ��ة أي م��ن
الع��روض الرتويجية

أو التخفيضات واإلع�لان عنها ،يك تتالءم مع
التطورات والتوس��عات االقتصادية والتجارية
التي تشهدها أسواق السلطنة.
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لدعم المواد المصنعة محليا وزيادة اإلنفاق على السلع والخدمات العمانية

«أوكسيدنتال عمان» توقع عقدين مع شركتين محليتين ضمن استراتيجيتها للقيمة المحلية المضافة

مسقط  -الرؤية
وقعت رشكة أوكسيدنتال عُ امن عقدين
جديديــن مــع رشكتــي ملــد وخدمات
لفحــص معــدات حقول النفــط كجزء
من اسرتاتيجتها للقيمة املحلية املضافة
لدعــم املواد املصنعــة محليــاً وزيادة
العامنية.
اإلنفاق عىل السلع والخدمات ُ
ومبوجب العقدين ،تقوم رشكة ملد بتوفري
خدمــات القيــاس لرشكة أوكســيدنتال
عــان ،بينام توفر رشكة خدمات فحص
معدات حقول النفــط خدمات إصالح
وفحص األنابيب.
وأقيم حفــل التوقيــع يف املقر الرئييس
لرشكة أوكســيدنتال عامن تحت رعاية
سعادة املهندس ســامل بن نارص العويف،
وكيــل وزارة النفط والغــاز .ووقع عىل
العقدين كل من ســتيفن كييل الرئيس
واملدير العام برشكة أوكسيدنتال عامن،
وإبراهيم املحروقي مؤســس رشكة ملد،
وســيف التويب الرئيس التنفيذي لرشكة

خدمات فحص معــدات حقول النفط.
وحــر حفــل التوقيــع عبــد الكريم
الغســاين نائب الرئيس لسلسلة اإلمداد

وغريه من املســؤولني التنفيذيني برشكة
أوكسيدنتال عُ امن.
وتم منح العقد لرشكة ملد ،وهي إحدى

الرشكات الجديدة املنضوية تحت قطاع
املؤسســات الصغرية واملتوســطة ،بناء
عىل برنامج تطوير املوردين وهو إحدى

مبــادرات أوكســيدنتال التي تهدف إىل
تطوير الرشكات املحلية وتعزيز قدراتها.
وقال إبراهيم املحروقي ،مؤســس رشكة
ملد :كرشكــة صغرية حديثة التأســيس،
يســاعدنا العقد مع أوكسيدنتال عامن
عــى االســتفادة جيــدًا مــن الفرصــة
لنحقــق املزيــد من النمــو فيام يخص
توفــر خدمات القياس يف عُ امن .ونقدر
ونعتز بهذه الثقــة التي أولتها لنا رشكة
أوكســيدنتال عــان ،ونتطلــع لنحقق
املزيد مــن النمو .وتم توقيع العقد مع
خدمات فحص معــدات حقول النفط،
والتي ســتوفر مبوجبــه خدمات فحص
وإصــاح األنابيب لرشكة أوكســيدنتال،
كجــزء مــن مبــادرة القيمــة املحليــة
املضافة.
وقال ســيف التويب ،الرئيــس التنفيذي
لرشكــة خدمات فحــص معدات حقول
النفط :ســعداء بالفرص التي يوفرها لنا
هــذا العقد وكلنا ثقــة يف أننا مع رشكة
أوكســيدنتال عــان ســنوفر خدمات

أفضل للصناعة .كام أن منحنا هذا العقد
يزيد من عزمنا عىل توفري خدمات ذات
جودة عالية وبأفضل املعايري.
وأكــد ســتيفن كيــي :اســراتيجية
أوكســيدنتال عــان للقيمــة املحليــة
املضافــة تهــدف إىل تطوير وتحســن
النمو املســتدام للخدمــات واملنتجات
العامنية ،عىل املستويني املحيل والدويل.
وتنظر أوكسيدنتال عامن لربنامج القيمة
املضافــة كحجر زاوية فيام يخص زيادة
التنــوع االقتصــادي؛ حيــث يؤكد هذا
الربنامج التزامنا بتطوير سلســلة إمداد
عامنية تنافسية.
ويأيت توقيع العقدين الجديدين ليدعم
جهود أوكســيدنتال عامن للمســاهمة
يف إســراتيجية القيمــة املحلية املضافة
التــي تتبعها الحكومة .كام يؤكدان عىل
مسعى أوكسيدنتال الدائم لدعم التنمية
االقتصادية تحت مظلــة من الرشاكات
اإلســراتيجية والتعــاون املســتمر مع
أصحاب املصالح الرئيسيني.

بنك العز يكرم العمال المجيدين لتحفيز روح العطاء اتفاقية تعاون بين «ثواني» و«أونك» لتطوير منظومة المدفوعات
مسقط – الرؤية

مسقط – الرؤية

كرم بنك العز اإلسالمي العامل املجيدين
وحــراس األمن الذيــن يعملون يف الفرع
الرئيــي بالحــي التجاري بــروي .ويأيت
التكريــم إميانــاً مــن رؤيــة بنــك العز
اإلســامي برضورة تحفيز كافة العاملني
ســواء املوظفــن أو العاملــن أو حراس
األمن بــرورة اإلبداع واإلنتــاج يف أداء
العمــل ،األمر الذي ُيؤدي إىل خلق طاقة
إيجابية تــؤدي بطبيعة الحــال إىل بذل
روح العطــاء وإيجاد بيئــة عمل محفزة
لإلبداع واإلنتاج.
ورعــى تكريــم العــال وحــراس األمن
محمــد البلــويش مســاعد املديــر العام
الرئيــس التنفيــذي للمــوارد البرشيــة
ببنك العز اإلســامي ،وأكــد يف كلمته َّأن
قســم املوارد البرشية يعمــل عىل توفري
بيئــة عمل تســاعد العاملني عىل اإلبداع
واإلنتاج ويهدف إىل تقديم تجربة خالصة
ومرثيــة للعمالء تنســجم مــع ُمعطيات
خصص البنك
ومتغــرات العرص ،حيــث ّ
ّ
ّ
جل اســتثامراته لتطوير وتنمية الكوادر
البرشية واعتامد أحدث التقن ّيات ،وتتأكد
إدارة املــوارد البرشية من توفر سياســة
توظيف مستقلة ونزيهة وشفافة بهدف

وقعت رشكــة ثواين اتفاقيــة تعاون مع
الرشكــة الوطنيــة العامنيــة للهندســة
واالســتثامر ش.م.م (أونــك) لتوفــر
خدمــات تســديد الفواتــر الشــهرية
للكهرباء واملياه واالتصاالت ،كام تشمل
االتفاقيــة تحصيــل الرســوم من بعض
املــدارس ومؤسســات التعليــم العــايل
الخاصة ،وميكن تسديد رسوم التأمينات
االجتامعية لهيئة التأمينات االجتامعية.
وقــال املهندس ماجــد العامري الرئيس
التنفيذي لرشكة ثواين :ســعينا للتوســع
وضــم أكرب عدد من مــزودي الخدمات
ليحظى مســتخدمو التطبيــق بالفائدة
وأن يكــون التطبيق مظلة تندرج تحتها
منظومة مدفوعات متنوعة .ومن خالل
هذه االتفاقية ســيتمكن املســتخدمون
مــن التســديد اآليل للفواتــر يف اليوم
والوقــت الــذي يحددونه مســبقاً مام
يؤدي إىل تحديث الفاتورة بشكل مبارش
وبدون أي رسوم إضافية .كام َّأن التعاون
مــع الرشكة الوطنية العامنية للهندســة
واالســتثامر ســ ُيحقق الكثري من النتائج
اإليجابية املرجوة من هذه االتفاقية كام
أنه سيرثي ويحسن تجارب املستخدمني

اختيار أفراد ُمناسبني يستوفون متطلبات
البنك عىل الدوام ويثبتون أنهم مناسبون
ثقاف ًيــا عــن طريق إظهــار االســتقامة
والتميز وروح العمل مبا يتامىش مع القيم
األساســية لبنك العز اإلســامي :النزاهة
والتميز والعمل الجامعي.
و ُيعــ ّد بنك الع ّز اإلســامي أحــد أوائل
البنوك اإلســامية الرائدة عىل مســتوى
الســلطنة ،ويهــدف إىل تقديــم تجربة
خالصة وثرية للعمالء تتالءم مع معطيات

خصص
ومتغــرات العامل املعــارص .وقد ّ
ّ
البنك مبلغاً مقد ًرا من استثامراته لتطوير
وتنميــة الكــوادر البرشية ،واســتقطاب
أحدث التقن ّيات التي تضمن توفري خدمة
عمالء اســتثنائية ورسيعة .ويعمل البنك
تتســم بالشــفافية تكفل
وفقاً إلجراءات ّ
تقديم منتجات وحلول شــاملة ومبتكرة
مســتوحاة من مبادئ الرشيعة اإلسالمية
السمحة لتلبي بذلك مختلف احتياجات
العمالء من األفراد واملؤسسات التجارية.

واملســتفيدين مــن خدماتهــا .ويقــوم
التصور املستقبيل عىل أن تستفيد رشكة
ثواين من فروع الرشكة الوطنية العامنية
للهندسة واالســتثامر املنترشة يف جميع
أنحاء السلطنة.
وأعــرب الدكتور راشــد الغيالين الرئيس
التنفيــذي للرشكــة الوطنيــة العامنية
للهندسة واالســتثامر عن سعادته بتبني
الرشكــة للحلــول والخدمــات التي من
شــأنها تحسني تجربة املســتفيدين من

خدمــات الرشكة ،كــا أن الرشكة تدعم
املشــاريع العامنيــة التي تقــدم حلوال
مبتكــرة مــن شــأنها تطويــر العملية
التشــغيلية وتوفري الجهد والوقت لكافة
األطراف.
وتأسست رشكة ثواين للتقنيات يف مارس
 ،2016كرشكة عامنية متخصصة يف توفري
حلــول الدفــع اإللكــروين املبتكرة من
خالل اســتخدام الهواتف الذكية وغريها
من القنوات اإللكرتونية.

«أوريدو» تدعم ذوي اإلعاقة بنك مسقط وميثاق يوقعان اتفاقية تمويل مع «الموج مسقط»

في ملتقى «قادرون»
مسقط  -الرؤية
رعــت  Ooredooملتقــى «قــادرون» يف
نســخته األوىل ،تحــت رعاية معايل الشــيخ
خالــد بــن عمــر املرهــون ،وزيــر الخدمة
املدنية ،مواصلة بذلك مبادراتها للمســؤولية
االجتامعيــة تــأيت تحت مظلــة Ooredoo
الخري .ويهدف امللتقى الذي اســتمر ليومني
إىل توفري العديد من الفرص لتدريب وتأهيل
وتوظيف األشــخاص ذوي اإلعاقة من خالل
تعريفهــم باملؤسســات التعليمية ومقدمي
الخدمــات وأصحــاب العمل مــن ُمختلف
الجهات.
وقــال رائــد بــن محمــد داوود ،مدير عام
العالقــات الحكومية والشــؤون التجارية يف
 :Ooredooجــاءت رعايتنــا لهــذا امللتقى
ترجمــة لسياســتنا للمســؤولية االجتامعية
واالهتامم مبختلف فئات املجتمع .ونحن نثق
َّ
بأن امللتقى ســيعود بالفائدة عىل املشاركني
وســيقدم الدعم الالزم لألشــخاص من ذوي
اإلعاقة بشــكل ف َّعال لتحقيــق تطلعاتهم يف
املجال العلمي واملهني.
وشــارك يف امللتقــى العديــد مــن الجهات
الحكومية والــركات الحكوميــة والخاصة
والبنــوك والجامعات واملستشــفيات العامة
والخاصة واملؤسســات والجمعيات الخريية
وكذلــك مراكــز التدريــب والتأهيل .ومتت
دعوة الحضور للتعــرف عىل فرص التدريب
املهني املناســبة لهذه الفئــة وأهمية الوعي
االجتامعي والدور الرئييس الذي ينطوي عىل

رائد بن محمد داوود

عاتــق القطاع الحكومي والخاص يف توظيف
األشخاص ذوي اإلعاقة ومتكينهم مهنياً.
و ُيعد امللتقــى الحدث األول من نوعه الذي
ُيركز عــى دمج األشــخاص ذوي اإلعاقة يف
ا ُملجتمع كأفراد متســاوين ،فض ًال عن إظهار
الفوائــد االجتامعيــة واالقتصادية لتمكينهم
كأفــراد فاعلــن ورشيحة مهمة مــن القوى
العاملة الوطنية .وقد َّتم التربع بجزء من ريع
امللتقى للجمعية العامنية للمعوقني وجمعية
النور للمكفوفــن ،حيث عملت Ooredoo
معهــا خــال برنامــج قافلــة Ooredoo
الخرييــة والتي تطلقها كل عام خالل شــهر
رمضــان املبارك .وتعد رعايــة الرشكة مللتقى
قادرون األول جز ًءا من برامجها للمســؤولية
االجتامعية لتحسني حياة أفراد املجتمع؛ من
خالل دعم املؤسسات والجمعيات التطوعية
واملنظــات الحكوميــة وغــر الحكومية يف
مختلف أنحاء السلطنة.

مسقط  -الرؤية
احتفل بنك مســقط وميثــاق للصريفة
اإلسالمية بالتوقيع عىل اتفاقية متويل مع
املوج مســقط ،وجهة السلطنة املثالية
لنمــط الحيــاة العرصيــة والرتفيهية،
بقيمــة  115مليون ريال عامين ،بهدف
دمــج التســهيالت التمويليــة للموج
مســقط يف اتفاقية واحــدة مبا يتامىش
مع ا ُملتطلبات املالية للمخطط الرئييس
ملرشوع املوج مســقط ،الذي يعد أول
مجمــع ســياحي متكامــل التخطيط
ومتعدد االستخدامات بالسلطنة.
ووقع عىل االتفاقية أسامة بن محمود
العبــد اللطيــف ،مســاعد مديــر عام
متويل املشــاريع ببنك مسقط ،وأحمد
بــن عبدالله املســن ،القائــم بأعامل
الرئيــس املايل باملوج مســقط ،بحضور
الشــيخ وليــد بــن خميس الحشــار،
الرئيس التنفيذي لبنك مسقط ،ونارص
بن مسعود الشيباين ،الرئيس التنفيذي
للمــوج مســقط ،وعدد من مســؤويل
املؤسستني.
وقال أسامة بن محمود العبد اللطيف،
مســاعد مدير عــام متويل املشــاريع
ببنك مســقط :سعداء بتوقيع االتفاقية
التمويلية مــع املوج مســقط لتقديم
التسهيالت املرصفية الخاصة باملرشوع.
وقــدم الشــكر والتقديــر إلدارة املوج
مســقط عىل هــذا التعــاون وثقتهم
بالخدمات وبالتسهيالت املرصفية التي
يقدمها بنك مسقط ،معر ًبا عن أمله يف
أن تســهم االتفاقيــة يف تعزيز التعاون

املشرتك وفتح آفاق جديدة من التعاون
يف املســتقبل بني الطرفني ،مش ًريا إىل َّأن
بنك مسقط وميثاق للصريفة اإلسالمية
مــن املؤسســات املالية الرائــدة التي
تساهم وبشــكل كبري يف متويل العديد
من املشاريع ويف مختلف املجاالت.
ومــن جانبه ،قــال أحمد بــن عبدالله
املســن ،القائــم بأعــال الرئيس املايل
باملوج مســقط :حقق مــروع املوج

مســقط نجاحاً كبرياً عرب مســرته من
خالل ما يتضمنه من وحدات ســكنية
فاخــرة ومرافــق ترفيهيــة وســياحية
ُمم ّيزة ،والتي ُتســهم يف تعزيز مختلف
القطاعات االقتصاديــة ودعم األعامل،
حيث َّ
إن املراحل القادمة من املرشوع
ســتو ّفر املزيد من الفــرص الرائعة يف
مسقط بشكل خاص والسلطنة بشكل
عام ،الســيام بوجود املرافق السياحية

املختلفة التي ســيكون لها دور بارز يف
زيادة فــرص العمل وتحقيــق العديد
من املنافــع االقتصادية يف الســلطنة.
وســعداء باســتمرار بنــك مســقط يف
دعم املوج مســقط خالل هذه املرحلة
الهامة لنمو املرشوع كوجهة ســياحية
متكاملــة رائــدة ،فضــ ًا عــن التزامه
الدائم للمســاهمة يف النمو االقتصادي
بالسلطنة.
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يوفر  100فرصة عمل للكوادر العمانية  ..ويضم حوض سباحة بمساحة  1800متر مربع

«عمران» تحتفل بافتتاح «دبليو مسقط» ورفد القطاع بـ  279غرفة وجناحا فندقيا

الرؤية  -أحمد الجهوري
احتفلت الرشكة العامنية للتنمية السياحية
(عُمــران ) ،الذراع التنفيذي لتطوير القطاع
الســياحي يف الســلطنة ،أمــس ،باالفتتــاح
الرسمي لـ”فندق دبليو مسقط” ،الواقع يف
منطقة شــاطئ القرم .وأقيم حفل االفتتاح
الرســمي تحــت رعاية معــايل درويش بن
إســاعيل البلــويش ،الوزير املســؤول عن
الشــؤون املالية وبحضور عدد من أصحاب
الســمو وكبــار الشــخصيات واملســؤولني
وممثيل وسائل اإلعالم.
و ُيعــد فنــدق دبليــو مســقط مــن أبرز
إنجازات رشكــة عُمران التــي ترتجم الدور
االسرتاتيجي الذي تقوم به الرشكة يف صناعة
وجهات وتطوير أصول ســياحية مستدامة
تلعب دوراً رئيســياً يف دعم أجندة التنويع
االقتصادي للسلطنة.
وميثل فنــدق دبليو مســقط إضافة عاملية
املســتوى مبوقعــه الفريــد والعرصي عىل
شاطئ القرم يف مسقط وعىل مقربة من دار
األوبرا السلطانية مسقط ،حيث سيسهم يف
تلبية الطلب املتزايد عىل السياحة الفندقية
الفاخــرة يف املنطقة ،وذلــك من خالل رفد
القطــاع بعدد  279غرفــة فندقية وأجنحة
من فئة الخمس نجوم بإطالالت ساحرة عىل
البحر ومناظر خالبة وتصاميم مستوحاة من
التنــوع الطبيعي واملــوروث الثقايف املتفرد
للسلطنة.

وقال معايل درويش بن إســاعيل البلويش،
الوزير املســؤول عن الشؤون املالية :نشيد
بدور رشكة عُمــران يف إنجاز مرشوع فندق
دبليو مســقط وجهودهــا يف تطوير البنية
األساسية للســياحة يف السلطنة مبا يتامىش
مع اإلســراتيجية الوطنية للســياحة ورؤية
عُامن  .2040وتســاهم املشــاريع الفريدة
من نوعها كفندق دبليو مســقط يف تعزيز
ســياحة األعــال والرفاهيــة واســتقطاب
الســياح ،واملســتثمرين األجانــب املهتمني
باملشــاركة يف تنميــة القطاع الســياحي يف
السلطنة .ومن جهته قال بيرت واليكنوسيك،

الرئيــس التنفيذي لرشكة عُمــران َّإن دبليو
مســقط إنجــاز نفخر به يف رشكــة عُمران،
وإضافة ُمهمة إىل محفظــة أصول الضيافة
املتنامية للرشكة .كام ســريس دبليو مسقط
معايــر جديــدة كوجهة ســياحية تتســم
بالحيوية وأســلوب الحيــاة العرصية ،ليس
يف ســلطنة عُامن فحســب بل عىل مستوى
املنطقة .ومع تدشــن دبليو مسقط قامت
رشكة عُمران بتوفري  100فرصة عمل جديدة
للكوادر العامنية ،ومن املخطط زيادة عدد
املوظفني العامنيني خــال الفرتة املقبلة يف
إطــار تســارع وترية العمــل بالفندق حتى

ذروة املوسم الســياحي الشتوي ”.وتشمل
املرافق التابعة لفندق دبليو مســقط قاعة
تتسع لـ  310أشــخاص ،تقدم منصة مثالية
الحتضــان الفعاليات التجارية واملناســبات
الخاصة ،إىل جانب حوض ســباحة مبساحة
 1,800مــر مربــع مع إطــاالت بانورامية
خالبة .كام يقــدم الفندق ســبعة خيارات
للأمكــوالت الراقية تقدم تجــارب طهي ال
مثيل لها ،ويضم نادياً للياقة البدنية وســبا
يوفر للضيوف متنفســاً للهــدوء والراحة يف
وسط املدينة.
ومن جهته قال أليكس كريياكيدس ،الرئيس

واملدير اإلداري لرشكــة ماريوت الدولية يف
الرشق األوسط وإفريقيا :نفخر برشاكتنا مع
رشكة ُعمران لجلب املميزات التي تزخر بها
سلســلة فنادق دبليو إىل مســقط ،وإنشاء
وجهــة جديــدة لنمط الحيــاة العرصية يف
السلطنة .ويعد دبليو مسقط إضافة مهمة
إىل محفظتنــا الفندقية املتنامية ،كام يرتجم
التزامنا بدعم القطاع الســياحي يف سلطنة
ُعــان .ومن خالل املفهــوم املتفرد لعالمة
دبليــو املعروفــة باالبتــكار يف التصميــم،
وجملــة مرافق الضيافــة املتميزة بالفندق،
نحن عىل ثقة بأن دبليو مســقط سيحقق

نقلة نوعية يف املشــهد السياحي يف مسقط
وســيكون الوجهة املفضلة للــزوار املحليني
والدوليني.
وقد تعاونت رشكة عُمران مع استشــاريني
محليــن ودوليني لتطويــر وتصميم وتنفيذ
املــروع لضامن التزامها بالقيم األساســية
لعالمــة دبليو القامئة عىل طابع املوســيقى
واألزيــاء والتصميــم اإلبداعــي .وتكللــت
الجهــود بإنجــاز الفنــدق الــذي يعكــس
مفهوم الفخامة وينبض بالحياة ،وينســجم
مع الطابع الثقايف ملدينة مســقط والفنون
املقدمة يف دار األوبرا السلطانية مسقط.

فرص مضاعفة للفوز بجوائز حسابات األطفال في «صحار الدولي» عروض صيفية حصرية في
االدخار «كمبينسكي مسقط»
فرص للفوز .وســواء كنــت تريد
مسقط  -الرؤية
من أجل تعليم أطفالك أو توفري مدخرات
لتأمني مســتقبلهم فنحن نسعى لتشجيع
أوليــاء األمــور ليكونوا مثــاالً يحتذى به
ألجيال الفائزين يف املستقبل.
وباإلضافة إىل الســحوبات األسبوعية التي
تتيــح لخمــس أطفال محظوظــن فرصة
الفوز بـــ  500ريال عــاين موزعة بينهم
بالتســاوي ،ميكــن لحســابات األطفــال
الدخول يف الســحوبات الشــهرية ،والتي
تقــدم جوائز بقيمة  100,000ريال عامين
موزعة بالتســاوي بني فائزيــن اثنني من
الفئــة العامة وفائزين اثنني من فئة إدارة
الــروات .عالوة عىل ذلك ،يتــاح للزبائن
األطفال فرصة يف شهر سبتمرب للدخول يف
السحوبات ربع الســنوية ،والتي ستمنح
مبلغ إجاميل قــدره  200,000ريال عامين
موزعة بالتســاوي بني فائزيــن اثنني من
الفئــة العامة وفائزين اثنني من فئة إدارة
الرثوات .كام أن السحب األكرب لهذا العام
هي السحوبات الكربى بنهاية العام ،2019
حيث سيجري منح جائزة إجاملية قيمتها
 400,000ريــال عامين موزعة بالتســاوي
بني أربعة زبائن ،اثنــان من الفئة العامة
واثنان مــن فئة إدارة الــروات ،وتحصل
حســابات األطفال عىل فرص مضاعفة يف
جميع هذه السحوبات.

يواصل صحار الــدويل تقديم فرص للفوز
لزبائنه من فئة األطفال من خالل حساب
الجوائز للعام 2019م ،بهدف تشــجيعهم
عىل تبني أســلوب ُيحقق لهم األمن املايل
واالســتقرار وألرسهم بشــكل مســتدام.
ويتيح حساب الجوائز لحسابات األطفال
فرصــاً مضاعفــة للفــوز بجوائــز نقدية
يف العديــد من الســحوبات ،مبــا يف ذلك
سحوبات األطفال األسبوعية ،والسحوبات
األســبوعية العامة ،والسحوبات الشهرية
والربع ســنوية وســحوبات نهايــة العام،
إضافة إىل ســحوبات إدارة الرثوات إذا ما
استوفت حسابات األطفال رشوط التأهل،
وكذلك سحوبات املناسبات الخاصة.
وقــال خليــل بن ســامل الهديفــي ،مدير
عام التجزئــة املرصفية يف صحــار الدويل
إن هدفنا مــن إدراج حســابات األطفال
ضمــن أغلــب ســحوباتنا ،عــاوة عــى
تخصيص ســحوبات لهم هو حرصنا عىل
غــرس عادات ادخار قوية من أجل تعزيز
مســتقبل األطفال يف الســلطنة لتحقيق
النمــو والنجاح .وإىل جانب الســحوبات
األســبوعية املخصصــة لألطفــال ،تندرج
حسابات األطفال ضمن السحوبات العامة
وسحوبات إدارة الرثوات مام مينحهم مثان

مسقط – الرؤية
يقدم فندق كمبينســي مسقط حزمة صيفية
حرصية الكتشــاف الهــدوء والراحــة يف قلب
مسقط ســواء مع العائلة أو األصدقاء .وميكن
للنزالء الصغار تفادي الحرارة مع شاطئ مثايل
ومالذ للمســبح والرتفيه ،واالستمتاع باأللعاب
غــر املحــدودة يف “ديبيــز كلــوب هــاوس”
بأســعار تبدأ من ً 69
ريــال عامن ًيا ،مبا يف ذلك
بوفيه إفطار لشخصني ،عىل أن تخضع األسعار
للرضائــب ورســوم الخدمة بنســبة  ٪17لكل
غرفــة يف الليلة ،وتكون صالحــة لإلقامة حتى
 30ســبتمرب  .2019وللمقيمني الذين يبحثون

عن مــاذ صيفــي ،االختيــار بــن “غرفة مع
فطور” أو “نصف إقامة” .ويبدأ ســعر الغرفة
مــع الفطور مــن ً 69
ريال عامن ًيــا ،مبا يف ذلك
بوفيه إفطار لشــخصني يف مطعم “ذا كيتشن”
التفاعــي طــوال اليوم ،بينام يبدأ ســعر خيار
“نصف اإلقامة” من ً 89
ريال عامن ًيا ،مع إضافة
خيار الغداء أو العشــاء يف مطعم “ذا كيتشن.
ولالستفادة من العرض الخاص ،ميكن للمقيمني
اســتخدام الرمز الرتويجــي  GCCعند الحجز
بواسطة املوقع اإللكرتوين .ويرسي العرض عىل
املواطنــن واملقيمني األجانــب الذين يحملون
بطاقة إقامة ســارية يف السلطنة ،والتي يجب
تقدميها عند تسجيل الوصول.

هدايا نقدية تصل إلى  2100ريال مع سيارات «إم جي» حتى  8يوليو «شوبارد» تطرح ساعتها األولى بتقنية «فاليينغ توربيون»
مسقط – الرؤية
تلقت رشكة محســن حيــدر درويش –
املــوزع الحــري لســيارات إم جي يف
كبــرا مع حملة عروضها
عُ امن – تفاع ًال ً
الرمضانية الخاصة ،ويشمل العرض الذي
يرسي حتــى الثامــن من يوليو أســعارا
خاصــة عىل جميــع الطــرازات ،وهدايا
نقدية تصــل إىل  2100ريال ،وتســجيال
وتأمينــا مجانيــن ،وضامنــا ملدة ســت
ســنوات ،وصيانــة لغايــة  100.000كم،
وخدمــة املســاعدة عىل الطريــق ملدة
خمس ســنوات وبطاقة وقود توفر 225
لرت مجاين من الوقود.
وقــال حمــد الكلبــاين – مديــر العالمة
التجاريــة يف أم جي عــان :أردنا أن نرد
الجميل إىل عمالئنا املخلصني ،وأن نعطي
العمــاء الجدد الفرصــة لتجربة أحدث
طرازاتنا وبأسعار تنافسية .وتأيت طرازاتنا
املحســنة مــزودة بأحــدث التقنيــات
وبتصاميم عرصية فريدة وجودة ممتازة،
ونحن عىل ثقة َّ
بأن هذه العروض ستلقى
إقباال كبريا يف السوق.
تم تصميمها
التي
جي
وتعرف سيارات أم
َّ

مسقط – الرؤية
وهندســتها يف اململكــة املتحــدة بأنهــا
ســيارات اعتامدية متنــح أداء متميزا مع
الحفاظ عىل مســتوى عال من السالمة.
وقد تم اختبار جميع طرازات سيارات أم
جي وتعديلها لتتناسب مع أوضاع الرشق
األوسط .وقد تم تصميم سيارات أم جي
لتمنح شــعورا سلســا مع أخذ تفضيالت
العمالء بعني االعتبار.
ويعد قســم الســيارات برشكة محســن

حيدر درويــش – التي تجلــب عالمات
تجارية ذات ســمعة حسنة إىل السلطنة
– أحد أبرز األقســام يف هذا القطاع ،كام
أن رشكة محســن حيدر درويش معروفة
بخدمات مــا بعد البيع املميــزة ورعاية
العمالء .وتعد ســيارات أم جي أحد أهم
العالمات لدى الرشكــة وقد برزت كأحد
أهم العالمــات التي توفــر مزايا مقابل
قيمة معقولة يف صناعة السيارات.

كشفت شــوبارد النقاب عن الكاليرب
األول مــن نوعــه املــزود بالفاليينغ
توربيــون ،وذلك من خالل ســاعتها
الجديدة إل.يو.يس .فاليينغ يت توين
التــي عرضتهــا وألول مرة يف معرض
بــازل وورلــد  2019الــذي أقيم يف
سويرسا مؤخ ًرا.
ويتميز اإلصــدار الجديــد املحدود
من هذه الســاعة الراقية من حيث
التصميــم والجامليــات بالقــرص

الذهبــي املزيــن بعقــارب مزخرفة
بنمطــن مــن الضفــرة الجميلــة،
والتناســب املتناغم ،وعلبــة رفيعة
للغاية ال تتجاوز ســاكتها  7.2مم.
وهذه العلبــة التي يبلغ حجمها 40
ملــم مصنوعة من الذهــب الوردي
الصــايف عيــار  18قــراط باعتــاد
مقياس “فريماينــد” وذلك كجزء من
التــزام هــذه املاركة ،الــذي أخذته
عىل عاتقها يف شــهر يوليو من العام
املايض باســتخدام الذهــب الصايف
 100باملائة .وهذا النوع من الذهب

مخصص فقط إلنتاج ســاعات جراند
كومبليكيشــن الفاخــرة وبعــض
موديالت املجوهرات الراقية.
وقامت شــوبارد بطرح ساعة إل.يو.
يس .يت تويــن بإصــدار محــدود
قوامه  50ســاعة فقط .وهي متاحة
لعمــاء رشكــة كيمجيز للســاعات،
الوكيل الحرصي لســاعات شوبارد يف
الســلطنة ،يف صالتهــا الراقية ومركز
الخدمة التابع لها الواقعة يف منطقة
شاطئ القرم ،سكة رقم  ،3036بناية
األفق ،مبنى رقم ،مسقط.2825
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بتنظيم من وزارة الشؤون الرياضية و«الجامعة الوطنية»

الكشف عن تفاصيل «هاكاثون األفكار الرياضية» ..و 4مجاالت للتنافس بين الشباب

الرؤية  -وليد الخفيف
دشنت وزارة الشــؤون الرياضية أمس،
برنامــج «هاكاثون» األفــكار الرياضية
الــذي أطلقتــه الــوزارة بالتعــاون مع
الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا.
وخالل مؤمتر صحفي ،كشــفت الوزارة
عن تفاصيــل الربنامج ،وذلــك بحضور
محمــد بن ســليامن اليحمــدي رئيس
برنامج شجع فريقك ،والدكتور ساميون
جونــس رئيــس الجامعــة الوطنيــة،
والدكتور ســامل بــن خميــس العرميي
نائب رئيــس الجامعة ،وذلــك يف قاعة
املؤمترات بالجامعة يف بورش .وتســعى
وزارة الشــؤون الرياضية من خالل هذا
الربنامــج إىل إتاحة فرص مواتية لتطوير
مهارات املبتكرين الشــباب واسثامرها
كحلــول ناجعة للعديد مــن التحديات
التي تواجه القطاع الريايض يف السلطنة،
واملــي قد ًما نحو تعزيــز أطر العالقة
بني النادي كمؤسســة حاضنة للشــباب
ومؤسســات املجتمع املدين ،والســعي
بســبل نوعيــة حثيثــة نحــو تطويــر
تكنولوجيــا املعلومات واالتصاالت لدى
القطاع الزاخر بشبابه الواعد.
واســتهل حفل تدشــن الربنامج بكلمة
ألقاهــا محمــد بن ســليامن اليحمدي
رئيــس برنامج شــجع فريقــك ،ضمنها
كلمــة موجــزة عــن ماهيــة املرشوع
ومراحلــه وأهدافه والفئة املســتهدفة
واملسعى الســتغالل مخرجات الربنامج
لتطويــر القطاع الريايض يف الســلطنة.

«الماكينات»

وقــال اليحمــدي ّإن برنامــج هاكاثون
األفكار الرياضية أحــد الربنامج املنبثقة
مــن مــروع «شــجع فريقــك» الذي
دشــنته الــوزارة قبــل أربعة ســنوات،
ويتمثــل الربنامــج يف إقامــة مســابقة
ابتكاريــة ذات طابع تقنــي ملدة ثالثة
أيــام مــن  20-18يوليــو املقبــل ،يف
أربعة مجــاالت هي اإلعــام الريايض،
والجامهري ،والبنية التحتية واللوجستية،
واأللعاب الرياضية اإللكرتونية ،تسبقها
حلقات عمل بتقســيم املشــاركني عىل
مجموعــات عىل مدار األيام الثالثة قبل

أن يتم عرض األعامل عىل لجنة تحكيم
تصدر قرارها وفــق املعايري املدرجة يف
الوثيقــة التعريفيــة للربنامــج .وأضاف
اليحمدي ّأن بوســع الشــباب من سن
 18ســنة وحتى  34ســنة التسجيل يف
املســابقة إلكرتونيــا ،والتســجيل متاح
للجميع بغض النظر عن انتامء الشــاب
لنــا ٍد من عدمــه ،وذلك بقصــد إتاحة
أكــر فرصــة ممكنــة واالســتفادة من
أفكار الشباب وترجمتها لتطوير الواقع
الريايض املحيل ،معر ًبا عن ثقته يف قدرة
الشباب العامين عىل تقديم أعامل تلقى

القبــول وتحقق الغايــة والهدف .ودعا
اليحمدي الشــباب العامين إىل املشاركة
يف املســابقة ،قائال «اثق بــأن أفكاركم
ســتطور املجال الريايض ،وآمل مبشاركة
واســعة مــن قبــل املهتمــن مبجاالت
الربمجة والتصميم والبيانات للمساهمة
يف إيجــاد حلــول تنهــض برياضتنا إىل
آفاق أرحب وأوســع» .وتابع اليحمدي
قائال ّإن وزارة الشؤون الرياضية تتحمل
مســؤولياتها نحــو تشــجيع وتعزيــز
املبادرات الرياضيــة وربطها بتوجهات
الثورة الصناعية الرابعة من خالل خلق

بيئة تنافسية بني املبتكرين يف السلطنة،
والخروج بعدد من الحلول التقنية التي
تتبناها بعد ذلك املؤسسات الداعمة.
و ّمثن اليحمــدي دور الجامعة الوطنية
للعلــوم والتكنولوجيا ،مقــد ًرا دعمهم
للمــروع ،ووجــه الشــكر للــركاء
التجاريني للمرشوع وهم رشكة عامنتل
وبنك عــان العــريب وإذاعــة الوصال
وجريدة «كوورة وبس» الراعي اإلعالمي
للمــروع وجامعــة الســلطان قابوس
ومستشفى الرفاعة.
من جانبه ،أكد رئيس الجامعة الوطنية
للعلــوم والتكنولوجيــا عــن ســعادته
بتدشــن الربنامج مــع وزارة الشــؤون
الرياضيــة ،مؤكــدا ّأن مجلــس إدارة
الجامعــة ال يدخر جهــدا يف تقديم كل
أوجه الدعم للشــباب العامين ،والسعي
نحــو تبنــي املرشوعــات الهادفة ذات
املنفعــة للشــخص واملجتمــع ،معربــا
عــن أمله يف أن تســهم أفكار الشــباب
املتنافســن يف تحقيق التطوير املنشود
للقطــاع الريــايض معربا عــن ثقته ّأن
هاكاثون األفكار الرياضية ســيفصح عن
مرشوعات ذات قيمة كبرية.
وس ّلط العرض املريئ الضوء عىل مرشوع
«هاكاثون األفــكار» ،من حيث أهميته
وأهدافه وسبل تطويع األفكار لتحقيق
التنمية .وتضمن العرض اهتامم مجلس
إدارة الجامعــة بتبنــي املرشوعــات
الشبابية الهادفة ،ومراحل تطور برنامج
شــجع فريقك خالل الســنوات األربعة
املاضية كام وكيفا.

تسحق إستونيا بالثمانية ..وويلز يتعثر في تصفيات «يورو »2020

ماينتس  -رويرتز
سجلـت أملانيا
خمســة

أ هــد ا ف
يف غضـــــون
 27دقيقــــــــة
يف الشـــــوط األول
لتســحق إســتونيا -8
صفــر وتحقــق ثالثة
انتصــارات يف ثــاث
مباريــات يف املجموعــة
الثالثــة بتصفيــات بطولة
أوروبا  2020لكرة القدم.
ومتلك أملانيا اآلن تســع نقاط
متأخــرة بثــاث نقــاط عن
أيرلندا الشــالية صاحبة
الصــدارة التــي حققت
أربعــة انتصــارات يف
أربــع مباريات
لكنهــا
احتاجــــــت
إىل هــــــدف
يف الدقيقـــة 86
عــر بــادي مكنري

وكشــف الدكتــور ســامل بــن خميــس
العرميــي نائب رئيس الجامعة الوطنية،
عــن تقديــم الجامعــة ملنحة دراســية
مجانيــة ألحد املســتفيدين من برنامج
شجع فريقك ،مؤكدا ّأن الجامعة تواصل
دعمها لقطاع الشباب وفق الخطة التي
كشفت عنها بداية العام الدرايس.
ووقع محمد بن سليامن اليحمدي رئيس
برنامج شــجع فريقك والدكتور سامل بن
خميس العرميي نائــب رئيس الجامعة
الوطنية اتفاقية التعــاون التي تتضمن
دعام دراسيا ولوجستيا للمرشوع.
إىل ذلــك ،فتــح بــاب النقــاش مــع
الصحفيني ،بحضور جابر الشبيبي نائب
رئيس برنامج شــجع فريقــك ،ومحمد
املزروعي من الجامعة الوطنية ،وأسعد
العــدوي عضو لجنة تقييــم الهاكاثون،
وقيس املقريش عضو لجنة الهاكاثون.
وحــول األعــداد املتوقع مشــاركتها يف
الربنامج ،قال الشــبيبي« :حال مشاركة
 80متنافسا فسوف يتم تقسيمهم عىل
 4مجموعــات خــال حلقــات العمل،
وفرصــة املشــاركة متاحة والتســجيل
ســهل عرب املوقع اإللكرتوين ومن خالل
الحساب الرســمي للربنامج عىل وسائل
التواصل االجتامعي».
ويف معرض اإلجابة عن الجوائز املقدمة
للفائزين ،أوضح قيس املقريش ّأن الفائز
األول ســيحصل عىل  2000ريال عامين،
والثاين ســيفوز بـ 1500ريال ،أ ّما الثالث
فســيحصل عىل  1000ريال ،إضافة إىل
جوائز تشجيعية قيمتها  500ريال.

لتفوز عىل مستضيفتها
روسيا البيضاء  -1صفر.
وبــدأت أملانيــا املباراة
بقــوة وســجل ماركــو
رويس هدفــن وأضاف
ســرجي جنابري وليون
جوريتســكا وإيلــكاي
جندوجــان ثالثة أهداف
ليقتلــوا املبــاراة فعليــا
بحلــــول الدقيقــة .37
ومل متنــح رسعة وسالســة
لعــب منتخــب أملانيا أي
فرصــة للمنافــس الذي مل
مينعــه التحصــن الدفاعي
من الهزميــة الكبرية .وكان
هــدف رويس الثاين الرائع
والذي ســجله مــن ركلة
حرة من  20مرتا أول

هــدف من ركلــة حــرة ألملانيا منذ
 .2007وبعدها سجل جنابري هدفه
الشخيص الثاين بعد االسرتاحة قبل أن
يهز تيمو فرينر ولريوي ســاين الشباك
يف مباراة من طرف واحد أكدت أيضا
تحسن منتخب أملانيا .وتسعى أملانيا
العادة بناء الفريق بعد مسرية مخيبة

يف كأس العــامل 2018؛ حيث خرجت
من الــدور األول إضافة إىل هبوطها
من درجتها يف دوري األمم األوروبية.
وفازت أملانيا أيضا عىل روسيا البيضاء
 -2صفر يوم الســبت املــايض .وقال
رويــس ،الذي ســدد أيضــا يف إطار
املرمى« :كنا نرغب يف تسجيل املزيد

مــن األهــداف أكرث مام فعلنــا أمام
روســيا البيضــاء ونجحنــا يف ذلك».
وأضاف «فعلنا ذلك بشــكل رائع يف
أول نصف ســاعة .لعبنا بايقاع جيد
جدا وكانت متريراتنا متقنة».
ومن املقرر أن تلعب أملانيا يف املباراة
املقبلة مع هولندا يف  6سبتمرب ،بينام

تســتضيف أيرلندا الشــالية -التي
فــازت بأربــع مباريات عــى التوايل
يف بداية حملتهــا يف التصفيات ألول
مرة -أملانيا يف  9سبتمرب.
وتعرضت آمال ويلز يف التأهل لبطولة
أوروبا لكرة القدم  2020لرضبة قوية
بعــد الخســارة -1صفر أمــام املجر
متصــدرة املجموعــة الخامســة يف
بودابست .وسجل مايت باتكاي هدف
الفوز قبل عرش دقائــق عىل النهاية
ليصعــد أصحاب الضيافــة إىل القمة
برصيد تسع نقاط من أربع مباريات
بفــارق ثالث نقــاط عن ســلوفاكيا
صاحبة املركــز الثاين .وأتيحت أخطر
فرصــة لفريق املــدرب رايان جيجز،
الــذي خــر  1-2أمــام كرواتيا يوم
الســبت املــايض ،أمــام جاريث بيل
مهاجــم ريــال مدريــد يف الشــوط
الثاين لكنه ســدد كرة ضعيفة .ومتلك
ويلز ،التي بلغــت الدور قبل النهايئ
يف بطولة أوروبــا  ،2016ثالث نقاط
من ثالث مباريات بفارق ست نقاط
خلف املجر .وأصبح ماريك هامشيك
الهداف التاريخي لســلوفاكيا بعدما
أحــرز هدفني خــال الفوز  1-5عىل
أذربيجان خارج األرض رافعا رصيده
إىل  24هدفــا وتخطى رقــم روبرت
فيتيك.

«الديوك» تضمد الجراح بالفوز على أندورا ..وتركيا تخسر أمام أيسلندا
أندور الفيال  -رويرتز
فازت فرنســا بسهولة  -4صفر خارج
أرضها عىل أنــدورا املتواضعة لتعود
لصدارة املجموعة الثامنة بتصفيات
بطولــة أوروبــا  2020لكــرة القدم
متجاوزة الهزمية الصادمة أمام تركيا.
ووضــع كيليــان مبايب أبطــال العامل
يف املقدمــة بتســديدة متقنــة من
فــوق الحارس يف الدقيقــة  11وهو
الهدف رقم  100يف مســرة املهاجم
البالــغ عمره  20عاما .وعزز وســام
بن يدر وفلوريان توفني التقدم قبل
االسرتاحة مبســاعدة الحارس املرتدد
جوســيب جوميــز وهــز الالعبــان
الشــباك ألول مــرة مــع املنتخــب
الوطني .وأضاف املدافع كورت زوما
الهدف الرابع بعد مرور ساعة ،وهو
هدفــه الدويل األول أيضا ،مســتغال
ركلــة ركنية .وضمــد االنتصار جراح

الهزمية -2صفر أمام تركيا األســبوع
املــايض وتقدمــت فرنســا لصدارة
املجموعة الثامنة برصيد تسع نقاط
وبفارق األهداف عــن تركيا صاحبة
املركــز الثــاين وأيســلندا التي تحتل
املركز الثالث.
وفــازت أيســلندا  1-2مبلعبهــا عىل
تركيا بينــا تغلبت ألبانيــا -2صفر
عىل مولدوفا وصعدت للمركز الرابع
بســت نقاط بينام تقبــع أندورا يف
املركز األخري بــدون نقاط .وأقيمت
مبــاراة أيســلندا أمام تركيا وســط
توتــرات بني البلدين بعدما اشــتىك
الفريق الزائر من االنتظار ملدة ثالث
ســاعات يف منطقة فحــص جوازات
الســفر يف اليــوم الســابق مبطــار
كيفالفيك باإلضافة لتفتيش الحقائب.
كام اقرتب رجل ،عىل ســبيل الدعابة
فيام يبــدو ،مــن الالعبــن يف قاعة
الوصول باملطار وسخر منهم مام دعا

املتحدث باســم الرئيس الرتيك رجب
طيب أردوغان للشــكوى من «عدم
االحرتام غــر املقبول» تجاه الفريق.
ومنح املدافع راجنار سيجوردســون
التقــدم أليســلندا يف الدقيقــة 21
برضبــة رأس من مــدى قريب بعد
ركلــة ركنية ثم هز الشــباك مجددا
عقــب  11دقيقة الحقة برضبة رأس
أيضــا من ركلــة ركنية تــم تنفيذها
بشكل جيد.
ورد املنتخب الرتيك بهدف من رضبة
رأس أيضا عقب ركلــة ركنية نفذها
دوروكان توكــوز قبل نهاية الشــوط
األول لكنــه مل ينجــح يف تســجيل
هدف التعادل لتنتهي البداية املثالية
للفريق يف التصفيات .ومل يرد شينول
جونيش مــدرب تركيا بعــد املباراة
عىل أسئلة حول طريقة التعامل مع
الفريق يف املطار لكنه ألقى باللوم يف
األداء عىل اإلرهاق.

ارسلوا إلينا تغريداتكم عرب الهاشتاج:
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تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنرش
املراسالت :ص.ب  - 343الرمز الربيدي118 :
مسقط  -سلطنة عامن
هاتف 24652400 :فاكس 24652444 :الربيد اإللكرتوينinfo@alroya.info :

ينبغــي أن تتخــذ وزارة القــوى العاملــة ووزارة
التعليــم الع ـايل خطوات عمليــة صارمة تج ـاه ظاهرة الش ـهادات
الوهمي ـة ،فبعضهم زاحم بش ـهادات الــزور كفاءات وطنية ش ـابة
طموحة وباتوا وباء يستقطب أبناء قومهم دون العامنيني.
حممود الريامي

املواقف مهام كانت سيئة فهي تستحق
الشكر ،أعطتنا دروساً ورتبت الناس يف
حياتنا .أخربتنا مــن املهم ومن األهم،
ومن الذي ال يستحق قلوبنا أبداً “!

رغم أننا كلنا شــبه واثقني ّأن السلبية
لن تدفع الحياة إىل التقدم ولكن مازال
البعــض ال يكتفي بأثرها عليه بل يرص
عىل تصديرها إىل اآلخرين بحامس! زوينة �سامل

األخالق والعدل والجامل؛ قيم إنسانية
كربى ،االلتــزام بها يخلق الســام بني
األمــم والســكينة لــدى األفــراد من
البرش،،،
عبدالعزيز الهنائي

خال�صة احل�سنية

معاناة أهالي قرية السخنة
طالب المقبالي

الكعكة الغارقة في السكر
وليد الخفيف

أليس فيكم رجل رشيد؟!
سيف بن سالم المعمري

احذروا وعود األصدقاء!
جمال النوفلي

تحية إلى
«إنجاز عمان»
فايزة الكلبانية

faiza@alroya.info

الصين تبتكر عالجا للسرطان بدون «الكيماوي»
بكني  -العامنية
طور علامء صينيون مادة نانوية لتشخيص
وعالج الرسطان بدون اســتخدام األدوية
العالجية الكيميائية التقليدية.
ونقلت وســائل إعالم محليــة ،أمس عن
الباحثــن قولهــم إنهم أدمجــوا العالج
الكيميايئ الدينامييك مــع العالج بالليزر
والرنني املغناطييس الخاص بالورم لتطوير
منصــة نانوية ميكــن أن تكون مفيدة يف
عالج الرسطان ومراقبة تقدمه مبســاعدة
التصوير بالرنــن املغناطيــي .وأضافوا
أنــه ميكن أيضاً للامدة الجديدة ،التي تم
تطويرها بشــكل مشرتك من قبل باحثني
من معاهــد خفــي للعلــوم الفيزيائية
وجامعة شانجهاي جياو تونج ،أن تلعب
دوراً نشــيطاً يف العــاج املــريئ لــأورام
بواسطة التصوير بالرنني املغناطييس.
يشــار إىل َّأن األدوية العالجية التقليدية
محــدودة يف التطبيق الرسيري بســبب
ارتفاع األسعار واآلثار الجانبية الحادة ،أما
املواد العالجية بدون اســتخدام األدوية
فتلقــى رواجاً أكرث فأكــر بفضل تكلفتها
املنخفضــة وأثرها الجانبــي األقل لعالج
تم نرش نتيجة االكتشــاف
الرسطان .وقد َّ
الجديــد يف مجلــة (املــواد البيولوجية)
الدوليــة للعلــوم والتطبيــق الرسيــري
للمواد الحيوية.

جميلة هي أفكار التحفيز التي تشــهدها الســلطنة اليوم لدعم أفكار وإنجازات الشــباب
وابتكاراتهم العلمية ،شــهدنا خالل هذا األسبوع حف ًال بهيجاً اختتمت فيه فعاليات برنامج
ومســابقة رشكة مؤسسة إنجاز عُامن ،يف مركز عُامن للمؤمترات واملعارض ،حيث تم تتويج
رشكــة “محيا” بجائزة أفضل رشكة طالبية لعام  2019من فئة الكليات والجامعات ،ورشكة
“كاوتش” من فئة املدارس ،واللتان ســتمثالن الســلطنة يف ُمسابقة إنجاز العرب يف الرشق
األوسط وشامل أفريقيا ،حيث تأهل للمسابقة النهائية التي شهدت منافسة قوية  15رشكة
طالبية من أصل  93من مختلف الجامعات والكليات يف السلطنة.
اليــوم بــات من الرضوري أن تهتم ُمختلــف الرصوح التعليمية مبشــاريع التخرج لطلبتها
مخرجا أساســ ًيا للبعض منهم ليبــدأوا طريق ريادة األعامل بوقت ُمبكر وهم
لكونها متثل ً
عىل مقاعدهم الدراسية ،فتكون هذه املشاريع وأخص بالذكر الرشكات الطالبية التي يتبنى
أفكارهــا الطلبة بإرشاف متقن مــن معلميهم واملرشفني عىل مشــاريعهم ،أفكار طموحة
واســتثنائية تلك التي يعمل عليها هؤالء الطلبة وذلك من خالل ما ملســته من مشــاركة
البعض من الطلبة ســواء باملدارس أو الكليات واملعاهد يف مشاركاتهم ومنافساتهم بجائزة
الرؤية ملبادرات الشباب وأثناء مراحل التقييم للمشاريع االبتكارية الرائدة وأفكار الرشكات
الطالبية ،ويشــهد الصندوق العــاين للتكنولوجيا ً
أيضا أفــكا ًرا متنوعة يحتضن الصندوق
تطويرها لتصبح مؤسســة رائدة تنفع مؤسســيها من منطلق ثقافة العمل الحر ،واألجمل
تلك الرشكات التي اعتلت منصة مرسح حفل تتويج الرشكة الفائزة ضمن منافسات إنجاز
عــان خالل األيــام القليلة املاضية ،إنها ملدعاة للفخر والتفاؤل أن شــباب عامن “ يفكر..
يبدع..يبتكر..ويبني” وقادرون عىل تعزيز أفكارهم والدخول لســوق العمل مبشــاريعهم
االبتكاريــة ،وكل هــذه الجهات تتحد لتقديم التحفيز لهــم إىل جانب غريهم من الجهات
األخرى.
“الرشاكــة” ال زلت أرى مثلكم َّ
بــأن اليد الواحدة ال تصفق ،ونحــن بحاجة إىل املزيد من
الــراكات وتالحم الجهــود والصفوف ألجل غــد أفضل عىل عامن وأهلهــا ،حفل تتويج
الفائزين بجوائز إنجاز عامن شــهد رشاكات مميزة ملؤسسات حكومية وخاصة لطاملا نراها
حريصة عىل وضع بصمتها لالرتقاء بإبداعات شــباب عامن ،حيث شهد الحفل تقديم عدد
مــن الجوائز لفئات الكليات والجامعات واملدارس ،حيث قدم صندوق الرفد جائزتني ،هام
جائــزة أفضل رشكة طالبية لفئة الكليــات والجامعات توجت بها رشكــة “محيا” ،وجائزة
أفضل منتج ُمبتكر حصلت عليها رشكة “أونو” من فئة الكليات والجامعات ،وجائزة أفضل
منتج مستدام ا ُملقدمة من رشكة دبليو جي تاول توجت بها رشكة “فلك” من فئة الكليات
والجامعــات ،كام قدَّمت الرشكة العامنية العاملية للتنمية واالســتثامر (أومنفســت) ثالث
جوائز وهي جائزة أفضل رشكة طالبية ظفرت بها رشكة “كاوتش” من فئة املدارس ،وجائزة
أفضل منتج مســتدام توجت بهــا رشكة “توينكل” من فئة املــدارس ،وجائزة أفضل ُمنتج
مبتكــر فازت بها رشكة “تكنو شــوز” من فئة املدارس .وقدمــت رشكة بوينج جائزة أفضل
حديــث مصعد وهي جائــزة فرعية فازت بها رشكة “نخال” ،وتأيت هذه الجوائز تجســيداً
لســعي داعمي برنامج ومســابقة الرشكة لعام  2019لتشجيع الشباب نحو اكتشاف سوق
العمل وفهم متطلباته.
ُ
اليوم ال زالت اآلمال ُتراهن عىل وجود املزيد من املتميزين من أصحاب الرشكات الطالبية
ممن يســتحقون التكريم ،ولكن اآلمال ً
أيضا تطمح للمزيد من الرشاكات الداعمة لجهود
هؤالء الشــباب من ُمختلف املؤسســات الحكومية والخاصة ،وال زلنــا ُنرحب باملزيد من
املبادرين ..فشباب عُامن يستحقون املزيد ...وكلنا ثقة َّ
بأن لديهم بجعبتهم كل جديد.

«فايو» يستحوذ على اهتمامات رواد «التواصل االجتماعي»
الرؤية  -عيىس الشاميس
تصدرت الحالــة املدارية “فايــو” اهتاممات
رواد وســائل التواصــل االجتامعــي ،الســيام
بعدمــا تحولت الحالة رســمياً إىل إعصار من
الدرجــة األوىل ،وســط توقعــات باملزيد من
التطور وقــد يتحول إىل إعصــار من الدرجة
الثانية يف الساعات القادمة.
وتنوعــت تعليقــات مســتخدمي وســائل
التواصل االجتامعي ،فمنهم من ح َّذر ودعا إىل
أخذ الحيطة والحذر ،ومنهم من استبرش خ ًريا
باألمطــار وخصوبــة األرض ،وتراجع درجات
الحــرارة .فيام دعا البعــض اآلخر ومعظمهم
من املختصني إىل عدم التهويل يف األمر وعدم
تصديق كل ما يتم تداوله عرب مواقع التواصل
االجتامعي ،ورضورة تحري األخبار قبل نرشها،
وأكدوا َّأن اإلعصار بعيد عن سواحل السلطنة
بأكــر من  1000كيلومرت ويتجه نحو ســاحل

الهند الغريب .وعىل موقع تويرت ،أظهرت قامئة
الوسوم الخاصة باملوقع يف السلطنة ،أن وسم
“#شــال_غرب” حــل يف املرتبــة الثانية من
حيث تعليقات املستخدمني ،ويشري الوسم إىل
انحراف إعصار فايو إىل جهة الشــال الغريب
باتجاه ساحل الهند الغريب ،األمر الذي يحمل
بعض االحتــاالت يف فقدان اإلعصــار قوته،
وعرب مستخدمون عن رأيهم يف ذلك األمر ،إال
أن الغالبيــة منهم تركوا التكهنات ،وعربوا عن

أملهم يف أن يكون خريا عىل السلطنة يف حالة
وصل إىل السواحل العامنية.
وكتب ســامل املهــري مغــردا عــى تويرت إن
“اإلعصــار يف الهنــد وبعض األشــخاص يهول
يف األمــر يف عامن” .ويقــول عبدالله البلويش
مطمئنــا بعــدم خطــورة املوقف أنــه “عند
اقرتاب اإلعصار من اليابســة يف سواحل الهند
تتوغــل الريــاح الجافــة يف الحالــة املدارية
وستكون سب ًبا يف ضعف الحالة”.

