
تستعد وزارة السياحة العمانية  
ل��ل��ت��روي��ج للسياحة العلمية في 
السلطنة من خالل برامج وفعاليات 
م��ش��روع الكسوف احللقي 2019م 
ال��ت��ي أطلقتها اجل��م��ع��ي��ة الفلكية 
ال��ع��م��ان��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ك��ل من 
وزارة األوق���اف وال��ش��ؤون الدينية 
ووزارة التربية والتعليم ووزارة 
الصحة والهيئة ال��ع��ام��ة ل��إذاع��ة 
والتلفزيون واجلمعية العمانية 
للتصوير الضوئي ومجموعة من 
امل��ؤس��س��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��اص��ة 
ذات العالقة، وذلك مع اقتراب موعد 
الكسوف احللقي للشمس ال��ذي يعّد 
من أهم الظواهر الفلكية النادرة التي 
ستشهدها سماء السلطنة نهاية هذا 

العام. 
وي���ه���دف امل����ش����روع إل����ى رص��د 
وتصوير ظ��اه��رة ك��س��وف الشمس 
احَل��لَ��ق��ي ال��ت��ي س��ت��ح��دث ف��ي سماء 
السلطنة صباح ي��وم اخلميس 26 
دي��س��م��ب��ر اجل�����اري، ح��ي��ث ستقوم 
اجلهات املختصة مبتابعة وتسجيل 
تفاصيل احلدث املرتقب الذي ينتظره 

سكان السلطنة.
و ق��ال أن��ور بن سعيد البلوشي، 
مدير الفعاليات السياحية في وزارة 
السياحة ان��ه يسعدنا التعاون مع 
اجلمعية الفلكية الُعمانية واجلهات 
املشاركة في إع��داد برامج الكسوف 
احللقي، حيث تكمن أهمّية املشروع 
ف��ي كونه يعزز السياحة العلمّية 
ف��ي السلطنة ويساهم ف��ي ترسيخ 
جهود الوزارة الرامية إلى جعلها من 
اهم الوجهات على خارطة السياحة 

العاملية. 
وأض����اف ال��ب��ل��وش��ي ان��ن��ا نتطلع 
أن يقّدم هذا املشروع جتربة مميزة 
للقاطنني وال��زوار، إلى جانب حتفيز 
الباحثني واملؤسسات العلمية إلقامة 
األبحاث والدراسات العلمية املتعلقة 
بظاهرة كسوف الشمس. ونحن على 
ثقة ب��أّن اجلهود املبذولة لالرتقاء 
بالبحث العلمي وتنشيط السياحة 
العلمية ستساهم في بناء أجيال من 
الفلكيني ال��ه��واة واملختصني تعزز 
املستوى الثقافي والعلمي في املجال 
الفلكي في السلطنة وتعزيز املهارات 

الوطنية في مجال الرصد”.
وب������دوره ق����ال ع��ل��ي ب���ن ع��ام��ر 
الشيباني، نائب رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية الفلكية العمانية واملشرف 
على امل��ش��روع ان  ظ��اه��رة كسوف 
ال��ش��م��س احل��ل��ق��ي ت��ع��د إح���دى أب��رز 
ال��ظ��واه��ر الطبيعية ال��ن��ادرة التي 
تستحق املتابعة، وسيكون نصيب 
سلطنة ُعمان من الكسوف احللقي 
واف����را ح��ي��ث س��ت��ب��دو ال��ش��م��س مثل 
حلقة اخلامت في محافظات الظاهرة 
وال��داخ��ل��ي��ة وال��وس��ط��ى وج��ن��وب 
الشرقية، إلى جانب إمكانية مشاهدة 
ورص��د كسوف الشمس اجلزئي من 
بقية محافظات السلطنة. وسيستمر 
ال��ك��س��وف ف���ي ال��س��ل��ط��ن��ة حل��وال��ي 
ساعتني و29 دقيقة، أم��ا الكسوف 
احللقي فيستمر ملدة تصل ٣ دقائق 
تقريبا في املناطق الواقعة في مسار 

عبور الكسوف احللقي.
وسيساهم مشروع كسوف الشمس 
احللقي 2019م في تعزيز أحد أهداف 
رؤية 2040 والتي تتمثل في تكاتف 
اجلهود بني القطاعات املختلفة في 

السلطنة وإب��راز اسم السلطنة على 
الصعيد احمللي واإلقليمي والدولي 
مل��ا تتميز ب��ه السلطنة م��ن مقومات 
سياحية وطبيعية فريدة ومتنوعة 
تؤهلها الستقطاب آالف املهتمني عامليا 

إل��ى ربوعها، إل��ى جانب املواطنني 
واملقيمني وزوار السلطنة في وقت 
احل����دث، وحت��ق��ي��ق ف��وائ��د ومنافع 
اقتصادية للسلطنة وملختلف العاملني 

في القطاع السياحي.

أطلقتها اجلمعية الفلكية العمانية بالتعاون مع »األوقاف« و»التربية«و»الصحة«

عمان ترّوج للسياحة عبر »الكسوف احَلَلقي«

علي الشيباني
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أعلنت شركة نقل وجت��ارة 
امل��واش��ي ع��ن قيامها بتوقيع 
كراسة الشروط مع شركة أوشن 
شيرر )سنغافورة( اململوكة 
بالكامل لشركة ويالرد شيبس، 
وذل���ك ل��ب��دء إج����راءات التعاقد 

لشراء السفينة “أوشن شيرر”.
وقالت “املواشي” في بيان 
للبورصة أم��س  اخلميس، إن 

قيمة السفينة - حسب ما ورد 
في كراسة الشروط - تبلغ 53 
مليون دوالر مب��ا ُي��ع��ادل 16 

مليون دينار تقريباً.
وأوضحت أن السفينة محل 
الشراء، ُمخصصة لنقل املواشي 

ومت بنائها في عام 2016.
كانت الشركة أعلنت نهاية 
األس��ب��وع امل��اض��ي، ع��ن موافقة 

مجلس اإلدارة ع��ل��ى حتديث 
ومت��وي��ل األس���ط���ول ال��ب��ح��ري 

للشركة.
وحتولت “املواشي” للربحية 
بنهاية التسعة أشهر األولى من 
العام اجلاري بقيمة 99.31 ألف 
دينار، مقارنة بخسائر الفترة 
املماثلة من العام املاضي بنحو 

1.92 مليون دينار.

هبطت طائرة ف��الي دب��ي في 
م��ط��ار ك��راب��ي بجنوب تايلند 
ل��ت��دش��ن ب��ذل��ك اول���ى رحالتها 
املنتظمة الى هذه املدينة وهي 
اول ناقلة اماراتية تخدم املدينة. 
وستكون رح��الت فالي دبي 
يومية بتوقف واح��د في مدينة 
يانغون في ميامنار وبشراكة 

الرمز مع طيران االمارات. 
وك��ان على منت الرحلة وفد 
رف��ي��ع املستوى م��ن ف��الي دبي 
برئاسة سودير سراداران نائب 
الرئيس للعمليات التجارية 
في ف��الي دب��ي ملنطقة االم��ارات 
ودول التعاون اخلليجي وشبه 
القارة الهندية وافريقيا. وكان 
ف���ي اس��ت��ق��ب��ال ال��ط��ائ��رة ل��دى 
وص��ول��ه��ا امل��ط��ار س���وم ك��وان 
ك��اجن��ي��رن ن��ائ��ب ح��اك��م كرابي 
وات��اب��ورن ن��واجن ادووم مدير 
مطار كرابي و اوثيت ليمساكول 
مدير هيئة السياحة التايلندية 

لدبي والشرق االوسط. 
وق��ال سودير “ نحن سعداء 
بانطالق رحالتنا ال��ى كرابي 
وجهتنا اجل��دي��دة م��ع توسع 
شبكتنا املتنامية الى الشرق”. 
واضاف “خالل السنوات العشر 
املاضية بقينا ملتزمني بافتتاح 
الوجهات اجلديدة غير املخدومة 
ومت��ك��ني امل���الي���ني م���ن ال��س��ف��ر 
واستكشاف املزيد من الوجهات 

واالماكن”. وستعطي الوجهة 
اجل��دي��دة امل��زي��د م��ن اخل��ي��ارات 
للمسافرين م��ن االم����ارات وما 
بعدها ف��ي ال��وق��ت ال���ذي متنح 
فيه املسافرين من تايلند رحالت 

مباشرة الى دبي”.
وس��ت��ك��ون ف���الي دب���ي أول 
شركة طيران في دولة اإلمارات 
تشغل رح��الت��ه��ا إل��ى ك��راب��ي ، 
وم��ع اخلدمة اليومية اجلديدة 
م��ن اإلم������ارات ودول مجلس 
التعاون اخلليجي ، وتلك التي 
تربط أوروبا والواليات املتحدة 
األمريكية على شبكة طيران 
اإلم��ارات فان املسافرين لديهم 
خيارات أكثر الستكشاف آسيا 
وال��ش��رق األق��ص��ى. وستتاح 
للركاب ال��ق��ادم��ني م��ن تايالند 
املزيد من الفرص لالستفادة من 
الرحالت اجلوية املباشرة إلى 

دبي وما بعدها. 
وقال اتابورن نواجن اودوم 
، مدير مطار كرابي ان افتتاح 
وجهة كرابي  متثل فرصة كبيرة 
لتعزيز وتسهيل االتصال بني 
ت��اي��الن��د وال���ش���رق األوس����ط. 
كما أنها فرصة جيدة لتعزيز 
السياحة في جنوب تايالند. إن 
تفانيكم ودعمكم لسوق السفر 
ال��ت��اي��الن��دي يعني الكثير لنا 
جميًعا وه��ي خطوة نشكركم 

عليها دوما. 

وتعد كرابي وجهة سياحية 
ه���ام���ة وه����ي حت��ظ��ى ب��اق��ب��ال 
كبير من السياح س��واء عشاق 
ال��ش��واط��ئ او امل��غ��ام��رات. في 
حني تعطي املنحدرات اجليرية   
وغ��اب��ات امل��ان��غ��روف الكثيفة 
وجزيرة بي بي الشهيرة املدهشة 
لعشاق الطبيعة ، كما تتوفر في 
كرابي أيًضا أنشطة مثل الغوص 
أو امل��ش��ي مل��س��اف��ات طويلة أو 
استكشاف شالالت  هواي تو في 
منتزه  فانوم بينتشه الوطني 
وق���ال بيشايا س��اي��س��اجن��ان ، 
مدير هيئة السياحة التايلندية 
لدبي والشرق االوس��ط “نحن 
س���ع���داء ب���اط���الق ف����الي دب��ي 
وجهتها اجل��دي��دة إل��ى كرابي ، 
االمر الذي يؤكد أن اإلمارات هي 
السوق األكثر شموالً للسياحة 
في املنطقة . خالل العام املاضي 
اس��ت��ق��ب��ل��ت ت��اي��الن��د اك��ث��ر من  
200000 زائ��ر من اإلم���ارات ، 
من اإلم��ارات��ي��ني واملقيمني على 
حد س��واء ، ونتوقع أن تعززز 
الوجهة اجلديدة أع��داد السياح 
بني البلدين. باإلضافة إلى توفير 
سهولة الوصول للمسافرين ، 
فإن اخلط اجلديد سيكون فرصة 
رائعة الستكشاف جزر تايالند 
الواقعة قبالة املمرات الضيقة 
ومنتجعات الشاطئ ذات املناظر 

اخلالبة في بحر أندامان”.

»املواشي« تعتزم شراء سفينة
53 مليون دوالر بـ 

»فالي دبي« أول ناقلة تسير رحالت 
إلى كرابي التايلندية

االحتفال بتسيير رحالت الى كرابي

انتهاء عملية االندماج 
بني »كامكو« و»جلوبل«
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انور البلوشي

أعلنت شركة كامكو لالستثمار عن االنتهاء من تنفيذ 
عملية االندماج بطريق الضم بني “كامكو” وشركة بيت 
االستثمار العاملي “جلوبل”، بحيث تكون “كامكو” هي 

الشركة الدامجة و”جلوبل” املُندمجة.
وق��ال��ت “كامكو” ف��ي بيان للبورصة الكويتية أمس  
اخلميس، إنه مت استكمال مبادلة أسهم رأسمال “جلوبل” 
اململوكة ملساهميها )بخالف األسهم اململوكة لشركة كامكو(، 
والتي تبلغ إجماالً 138.878 مليون سهماً، مقابل 104.884 
مليون سهماً من أسهم زيادة رأسمال “كامكو” واملُخصصة 
حصراً ملساهمي “جلوبل” ومبعدل تبادل 0.75522821 

سهم “كامكو” مقابل كل سهم من أسهم “جلوبل”.
وأفادت الشركة بأنه قد جرى االنتهاء من تعديل سجل 
مساهمي “كامكو” بعدد أسهم زيادة رأس املال املُشار إليه، 

وإلغاء سجل مساهمي “جلوبل”.
وأوضحت الشركة أن األثر املالي لعملية االندماج على 

البيانات املالية املُجمعة ل�”كامكو” يتلخص فيما يلي:
وقالت الشركة إن األثر املالي املُشار إليه أعاله سيظهر 
أث��ره في البيانات املالية املُجمعة ل�”كامكو” عن الفترة 

املنتهية في 31 ديسمبر 2019.
كانت أرباح “كامكو” تراجعت 11.8 باملائة في التسعة 
أشهر األولى من العام اجلاري، لتصل إلى 932 ألف دينار، 
مقارنة بأرباح بلغت 1.06 مليون دينار للفترة املماثلة من 

عام 2018.

أع���ل���ن���ت ش���رك���ة ب��وب��ي��ان 
ل��ل��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات، املُ��درج��ة 
ب��ب��روص��ة ال��ك��وي��ت، ع��ن بيع 
كامل أسهمها في شركة أرامكو 
السعودية بعد جلستي تداول 
فقط من إدراج الشركة، ُمحققة 
أرب��اح بنحو 1.6 مليون دينار 

)5.3 مليون دوالر(.
وقالت “بوبيان” في بيان 
للبورصة أمس اخلميس، إنها 
قامت بالتخارج من حصتها في 
“أرامكو” بعد بيع كامل أسهمها 
في الشركة السعودية والبالغ 
ع��دده��ا 3.326 م��ل��ي��ون سهم 
تقريباً، وبقيمة 10.2 مليون 

دينار )33.6 مليون دوالر(.
وأع��ل��ن��ت ال��ش��رك��ة مطلع 
األسبوع اجلاري، عن تخصيص 
ع����دد 3.326 م��ل��ي��ون سهم 
ل�”بوبيان” في اكتتاب عمالق 
ال��ن��ف��ط ال��س��ع��ودي “أرامكو” 

بقيمة 8.6 مليون دينار.
وأوض��ح��ت “بوبيان” في 
ب��ي��ان��ه��ا ال���ص���ادر ، أن أرب���اح 
التخارج سيتم تضيمنها في 
البيانات املالية للشركة بالربع 
الثالث املنتهي ف��ي 31 يناير 

.2020
وواص�������ل س���ه���م أرام���ك���و 
السعودية، نشاطه اإليجابي 

ف��ي ث��ان��ي ج��ل��س��ات��ه بالسوق 
ال��س��ع��ودي، ليقترب م��ن حده 

األعلى، وسط قفزة بالسيولة.
وسجل السهم ارتفاعا نسبته 
9.4 ب��امل��ائ��ة، بحلول الساعة 
11:20 بتوقيت السعودية، 
ل��ي��ص��ل إل����ى 38.55 ري����ال، 
لتتخطى قيمة الشركة تريليوني 

دوالر.
وبلغت قيم تداول السهم في 
هذه األثناء نحو 11 مليار ريال، 
م��ن خ��الل ح��وال��ي 290 مليون 

سهم، بتنفيذ 66.7 ألف صفقة.
وج��اء املؤشر العام للسوق 
السعودي باللون األحمر، في 
تلك اللحظات، بتراجع نسبته 
0.5 باملائة، فاقداً 41 نقطة من 
قيمته هبط بها إل��ى مستوى 

8،092.6 نقطة.
واستقبل السوق السعودي 
أم���س األرب���ع���اء امل���واف���ق 11 
ديسمبر 2019، إدراج وب��دء 
ت���داول أس��ه��م ش��رك��ة “أرامكو 
السعودية”، ب��ال��رم��ز 2222 
ضمن ق��ط��اع ال��ط��اق��ة، على أن 
تكون نسبة التذبذب اليومي 

لسعر السهم 10 باملائة.
كما أظهرت البيانات املالية 
لشركة بوبيان للبتروكيماويات 
ارت��ف��اع أرب���اح الشركة 47.3 

باملائة للربع الثاني املنتهي 
في 31 أكتوبر أول 2019، على 

أساس سنوي.
وب��ح��س��ب ن��ت��ائ��ج ال��ش��رك��ة 
للبورصة أمس اخلميس، بلغت 
أرب���اح الفترة 1.122 مليون 
دي��ن��ار )3.7 مليون دوالر(، 
مقابل أرباح الفترة املماثلة من 
العام املاضي والبالغة 761.97 
أل���ف دي���ن���ار )2.52 مليون 

دوالر(.
وبلغت أرباح الشركة خالل 
الستة أش��ه��ر املنتهية ف��ي 31 
أكتوبر 2019 نحو 3.33 مليون 
دينار، مقابل أرباح بقيمة 2.16 
مليون دينار لنفس الفترة من 
ع��ام 2018، ب��ارت��ف��اع نسبته 

54.1 باملائة.
وقالت “بوبيان” في بيان 
للبورصة إن ارت��ف��اع األرب��اح 
يعود إلى زيادة حصة الشركة 
في الشركات التابعة املستحوذ 
عليها ح��دي��ث��اً، مقارنة بنفس 

الفترة من العام املاضي.
وأعلنت الشركة منذ قليل 
ف��ي إف��ص��اح مستقل للبورصة 
الكويتية، عن بيع كامل أسهمها 
ف��ي شركة أرام��ك��و السعودية 
محققة أرباحاً بنحو 1.6 مليون 

دينار )5.3 مليون دوالر(.

47.3 باملئة للربع الثاني الشركة أعلنت ارتفاع أرباحها بنسبة 

»بوبيان« تتخارج من »أرامكو«
5.3 مليون دوالر بأرباح 

جانب من احتفالية إدراج أرامكو السعودية

»فيتش« تثبت تصنيفات 
وربة بنظرة مستقرة

ثبتت وك��ال��ة فيتش للتصنيف االئ��ت��م��ان��ي كافة 
تصنيفات بنك وربة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وق��ال البنك في بيان للبورصة أم��س  اخلميس، إن 
الوكالة ثبتت تصنيف عجز املصدر في األجلني الطويل 

والقصير عند الفئة “+A” و”F1” على الترتيب.
 )SR( كما قامت الوكالة بتثبيت تصنيف الدعم للبنك
 )SRF( عند الفئة “1”، وتثبيت تصنيف أرضية الدعم
بدرجة “+A”، وكذلك تثبيت تصنيف اجلدول املالية 

.”BB-“ عند الفئة )VR(
وأش���ارت “فيتش” في تقييمها ل�”وربة” إل��ى أن 
تواجد البنك صغير نسبياً في السوق احمللية الكويتية، 
ولكنه في منو مستمر حيث تصل حصته السوقية ل�4.4 
باملائة من حيث األصول مع نهاية النصف األول من عام 
2019 )2017: 3.1 باملائة( حيث يركز البنك أعماله 

على الشركات احمللية ويستفيد من عالقته بالدولة.
وأوضح التقرير أن مؤشرات جودة أصول بنك وربة 
كافية مع متتع البنك بأقل نسبة بني البنوك الكويتية 
من حيث انخفاض قيمة التمويل )1.4 باملائة كما في 
نهاية النصف األول من 209(، كما أن التغطية من 
االحتياطيات كافية بالرغم من أنها أقل من املنافسني 

بالنظر إلى تركزات البنك.
كانت أرباح بنك وربة ارتفعت 92.5 باملائة في الربع 
الثالث من العام اجلاري، لتصل إلى 5.64 مليون دينار؛ 
مقابل أرباح بقيمة 2.93 مليون دينار للفترة املماثلة من 

عام 2018.

»اخلطوط التركية«: روفانييمي ثاني 
وجهة نصل إليها في فنلندا بعد هلسنكي

أصبحت روفانييمي ثاني 
وج��ه��ة ت��ص��ل إل��ي��ه��ا اخل��ط��وط 
اجلوية التركية في فنلندا بعد 
مدينة هلسنكي، وبدأت رحالت 
روف��ان��ي��ي��م��ي ب��ال��ع��م��ل ذه��اب��اً 
وع���ودًة ث��الث م��رات أسبوعياً 
أيام الثالثاء واخلميس واألحد، 
اب��ت��داًء م��ن 5 ديسمبر 2019. 
ومع إضافة مدينة روفانييمي، 
زادت اخلطوط اجلوية التركية، 
التي تعمل دائ��م��اً على حتسني 
أسطولها املؤلف من 348 طائرة، 

عدد وجهاتها إلى 317 وجهة.
وقال أوره��ان بيردال، عضو 
مجلس إدارة اخلطوط اجلوية 
التركية، أثناء مراسم االحتفال 
بالرحلة االفتتاحية: “بوصفها 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة ال��ت��ي تصل 
لبلدان أكثر من أي شركة أخرى، 
يسعدنا ف��ي اخل��ط��وط اجلوية 
التركية أن نضيف روفانييمي 
اآلن إلى شبكة رحالتنا اجلوية، 
لتكون ثاني وجهاتنا في فنلندا 
ال��ت��ي ت��ص��ل رح���الت اخل��ط��وط 

اجلوية التركية إلى عاصمتها 
هلسنكي منذ عام 1988. وسوف 
نسّير أسبوعياً ث��الث رح��الت 
باجتاهني في روفانييمي، أحد 
أكثر وجهات السياحة الشتوية 
شعبية مل��ا تشكله م��ن موقع 
مثالي ملشاهدة شفق الشمال. 
وإذ تعتبر شركتنا أول خطوط 
ج���وي���ة م���ن خ�����ارج االحت����اد 

األوروب����ي تسّير رح���الت إلى 
هذه الوجهة، وأول شركة توفر 
درجة األعمال في رحالتها إلى 
روفانييمي، فإننا ندعو ضيوفنا 
م��ن ك��ل أن��ح��اء العالم لتجربة 
زي��ارة ه��ذه املدينة املميزة عبر 
شبكة رحالتنا املتصلة التي 
تغطي 317 م��دي��ن��ة ف��ي 126 

بلداً”.

تدشني الرحالت إلى روفانييمي


