
صاللة - مدرين املكتومية

انطلقــت صباح أمــس األربعــاء أعامل 
ملتقى “اإلعالم الجديد والعرص الرقمي”، 

يف دورته األوىل بصاللة بعنوان “إعالمنا.. 
هويتنــا”، وذلــك تحــت رعايــة معايل 
الدكتــور عبداللــه بــن نــارص الحرايص 
رئيس الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون، 

وبتنظيم من جريــدة “الرؤية” بالتعاون 
مع رشكة الرعاية األوىل لتنظيم املؤمترات 
والنــدوات. وأّكد معــايل الدكتور رئيس 
الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيون أّن 

اإلعــالم الرقمــي مثــرة من مثــار التطور 
التقنــي املعارص، يف وقت بــات الجميع 
فيه قادر عىل الوصول إىل أي شخص عرب 

وسائل التواصل االجتامعي.

إبراز أهمّية االستفادة من المنّصات الرقمّية لتعزيز التنمية

»ملتقى اإلعالم الجديد« يدعو إلى تشريعات 
ُمنِظمة.. ويؤكد التكاملية مع »التقليدي«

www.alroya.om

حاتم الطايئ

املدير العام رئيس التحرير
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مسقط - العامنية

بعث حــرة صاحب الجاللة الســلطان 
قابوس بن ســعيد املعظــم - أبقاه الله- 
برقية تعزية ومواســاة إىل فخامة الرئيس 
ســرجيو ماتاريــال رئيــس الجمهوريــة 

اإليطاليــة يف ضحايــا انهيــار جرس قرب 
مدينــة جنــوه اإليطالية. أعــرب جاللة 
السلطان املعظم فيها عن خالص تعازيه 
وصــادق مواســاته لفخامته والشــعب 
اإليطــايل الصديــق وأرس الضحايــا، آماًل 

للمصابني الشفاء العاجل.

مسقط - العامنية

تلّقــى حرة صاحــب الجاللة الســلطان 
قابــوس بن ســعيد املعظم- حفظــه الله 
ورعــاه- برقية شــكر جوابية مــن فخامة 
رئيــس  بوتفليقــه  عبدالعزيــز  الرئيــس 
الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية، 
ا عــىل برقية جاللته املهنئة له مبناســبة  ردًّ
احتفــاالت الجزائــر بالذكــرى السادســة 
والخمسني الســتقاللها. أعرب فخامته فيها 
عن بالغ شــكره وامتنانه لجاللة السلطان 
املعظــم عــىل مشــاعر جاللتــه الصادقة 
ومتنياتــه الطيبــة، داعيًّا الله عــزَّ وجل أن 
يديــم عىل جاللته موفور الصحة والعافية، 
وأن يحقــق للشــعب الُعــامين املزيد مام 
يصبو إليه مــن رقي وازدهار ورفاه يف ظل 

قيادة جاللته الحكيمة.
كام تلّقى حرة صاحب الجاللة السلطان 
قابوس بن سعيد املعظم- أبقاه الله- برقية 

شــكر جوابية مــن فخامــة الرئيس رجب 
طيب أردوغــان رئيس جمهورية تركيا، رًدا 
عــىل برقية جاللتــه املعزية لــه يف ضحايا 
حــادث القطــار املأســاوي الــذي وقع يف 
مدينة تكرداغ الرتكية الشهر املايض. أعرب 
فخامته فيها عن شــكره لجاللة الســلطان 
املعظــم عــىل تعــازي جاللته ومواســاته 
الصادقة، متمنًيا باســمه والشــعب الرتيك 
لجاللته موفور الصحة والسعادة وللشعب 
العامين دوام الســالم والرخــاء. كام تلّقى 
حرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن 
ســعيد املعظم - حفظه الله ورعاه- برقية 
شــكر جوابية من فخامة الرئيسة كوليندا 
كيتاروفيتش رئيســة جمهورية كرواتيا، رداً 
عىل برقية جاللته املهنئة لها مبناسبة ذكرى 
اســتقالل بالدهــا. أعربت فخامتهــا فيها 
عن خالص شــكرها وتقديرها لتلقي برقية 
جاللتــه ومــا تضمنته من تهــاين طيبة لها 

ولشعب بالدها الصديق.

مسقط - الرؤية

حصلت السلطنة عىل املركز السادس عربًيا يف تقرير التنافسية يف العامل 
العريب لعام 2018 الذي أصدره املنتدى االقتصادي العاملي.

وقال التقرير إن الســلطنة تقدمت 4 مراكز عىل املستوى العاملي لتصل 
إىل املركز 62 نتيجة للتحســينات التي شــهدتها يف بيئة االقتصاد الكيل 
والتعليم العايل والتدريب والبنية األساسية. وتم اعتامد التقرير استنادا 
إىل 12 عامــالً من بينها التعليم والبنية األساســية وديناميكية أســواق 

العمل والتدريب والتأهيل.  

مسقط - الرؤية

دّشــن املركز الوطني لطب وجراحة القلب باملستشــفى السلطاين 
صباح أمس خدمة زراعة أجهزة منظامت نبضات القلب من نوعية 
“Leadless Pacemaker” والتــي تعــد مــن التقنيــات العالجية 
الحديثة، وذلك للمرىض البالغني الذين يعانون من ضعف يف عضلة 

القلب وعدم انتظام نبضاتها. 

أنقرة - رويرتز

قال مصدر حكومي تريك أمس األربعاء إّن قطر تعهدت باستثامر 
15 مليــار دوالر يف تركيــا ســيجري متريرها إىل األســواق املالية 
والبنــوك. ويف أعقاب ذلك، ارتفعــت العملة الرتكية لوقت قصر 
إىل 5.8699 لــرة مقابل الدوالر، من 6.04 لــرة، لكّنها تراجعت 
إىل 6.0200 لرة مقابل العملــة األمريكية. وتعافت اللرة حوايل 
ســتة يف املئة أمس األربعاء بعد أن قلص البنك املركزي السيولة 
بالعملــة املحلية يف الســوق، وهو ما رفع أســعار الفائدة فعليا 

وقدم دعام للرة.

جاللة السلطان يعزي رئيس إيطاليا

.. ويتلقى شكر بوتفليقه وأردوغان ورئيسة كرواتيا

السلطنة السادسة عربيا في مؤشر التنافسية

ألول مرة بالسلطنة.. زراعة 
منظمات نبضات القلب

15 مليار دوالر من قطر 

لوقف انهيار الليرة التركية
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تطلعات عالية لدور اإلعالم الوطني في رفد خطط التنمية المستقبلية باألطروحات والرؤى البناءة

10 أوراق عمل و4 جلسات نقاشية تثري أعمال »ملتـــــــــقى اإلعالم الجديد والعصر الرقمي«.. 
واالستفادة من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة بالـــــــــصدارة

 مؤكــدا أّن الرؤيــة دأبت عىل تنظيم 
ملتقيات ومؤمترات ذات تأثري بالغ يف 
املجتمع، وخاصة هــذا امللتقى الذي 
ميثــل أهمية كبرية يف مســألة تدارس 
ماهيــات وخصائص اإلعــام الجديد. 
وتحدث الحــرايص عن أن الســلطنة 
متر مبرحلة التحول اإللكرتوين الرقمي، 
واإلعام العــاين ال يزال يف بدية هذا 
املشــوار، معتــرا أن النقاشــات التي 
شــهدها امللتقى تعكس رضورة بذل 
الجهد من أجل رفــع توعية املجتمع 
واملؤسسات واملسؤولني وقبلهم جميعا 
الجديد  اإلعــام  بطبيعة  اإلعاميــني، 
والوقــوف عىل التحديــات املصاحبة 
لــه، وتحديــدا الجوانــب الترشيعية 
والتنظيمية، مبا يكفل تحقيق الرسائل 

الوطنية من خاله. 
وقــال الحــرايص: “ال أرى حاجــزا أو 
ســتارا حديديا بني اإلعــام التقليدي 
واإلعــام الجديــد فاإلثنــني يف حالة 
يتمحور  املســألة  تواصــل، وجوهــر 
حول آليــات التواصــل الجديدة، بني 
اإلعامية ومستقبلها،  الرســالة  مرسل 
لكــن املميــز يف هذا اإلعــام الجديد 
أنه يتواصل مع املســتقبل، بفضل ما 
يتضمنه من تقنيــات عرصية تواكب 
املتغريات، ولذا فإن الحاجة ماسة ألن 
تسعى املؤسســات نحو تبني وسائل 

اإلعام الجديدة”.
وأكد معاليه أّن الهيئة العامة لإلذاعة 

والتلفزيــون كانت ســباقة يف امتاك 
أدوات اإلعــام الجديــد، ونجحت يف 
املــزج بينه وبني ما يســمى بـ”اإلعام 
التقليــدي”، حيث يتم نــرش األخبار 
والتليفزيون  اإلذاعــة  عــر  والتقارير 
بالصورة التقليديــة ومن ثم نقلها إىل 
وسائل اإلعام الجديدة، ووفق أحدث 

التقنيات.
ولفت معــايل الدكتور رئيــس الهيئة 
العامة لإلذاعة والتليفزيون إىل “جانب 
آخر بالغ األهمية”، يناقشــه امللتقى، 
وهــي قضيــة املوثوقيــة، مشــريا إىل 
أهمية التأطري القانوين لهذه املســألة، 
إذ أّن املتلقي للمحتوى اإلعامي يأمل 
أن يحصل عىل أخبار ومضامني موثوق 
فيها. وقال إّن املوثوقية ال تزال تصب 
يف صالح اإلعام التقليدي، مشــريا إىل 
أّن املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات 
أجــرى دراســة حــول هــذا الجانب 
وكذلــك جامعــة الســلطان قابــوس 
ووزارة اإلعام قامتا بدراســة مشرتكة 
يف هــذا الجانــب، والدراســتان أثبتتا 
أن املجتمــع يثــق يف وســائل اإلعام 
التقليدية، رغم أنه يتابع ويشــارك يف 
وســائل اإلعام الجديــدة، لكنه يثق 
بصورة أكر يف وسائل اإلعام الرسمية 
منهــا، مستشــهدا بحــرص الجمهور 
عىل متابعــة الحالة املدارية “ِمكونو” 
عر وســائل اإلعام التقليدية وأهمها 

تلفزيون سلطنة عان.

البيان االفتتاحي

وقدم سعادة طال بن سليان الرحبي 
نائب األمــني العــام للمجلس األعىل 
للتخطيط البيــان االفتتاحي للملتقى 
بعنــوان “اإلعــام الجديــد لخدمــة 
التنمية”، أشــاد يف بدايته باملسؤولية 
املســموعة  اإلعام  لوســائل  الوطنية 
واملقروءة واملرئيــة، إضافة إىل اإلعام 
الجديد، معربا عن أمله يف يسهم هذا 
امللتقى يف تعزيز جهود االرتقاء مبسرية 
اإلعام الُعــاين نحو آفاٍق أرحب، عر 
توظيف قنوات وأدوات اإلعام الجديد 
ملا فيه خري السلطنة حارضا ومستقبا. 
وقال الرحبي إّن مسرية اإلعام الُعاين 
وتجربتــه التي متتد عــىل مدى عقود 
من الزمن منت وازدهرت وآتت مثارها 
بتوافٍق تام مع كل مرحلة من مراحل 
النهضة امُلباركة، التي بدورها أرســت 
دعائم اإلعام الُعاين وجعلت لُعان 
صوًتا مسموًعا يف العامل، تحت القيادة 
الحكيمة ملوالنا حرضة صاحب الجالة 
السلطان قابوس بن ســعيد املعظم- 
حفظه الله ورعاه-. وأضاف ســعادته 
أّنه منذ انطاق مسرية اإلعام الُعاين 
املعارصة يف ســبعينيات القرن املايض، 
رأينا مــن اإلنجازات املواكبة واملراعية 
للتجربــة الوطنية الُعانيــة ما نفخر 
بــه، يف كافة مجاالت اإلعــام املقروء 
واملســموع. وتابــع قائــا إّن قطــاع 
اإلعام يف الســلطنة استطاع توظيف 
اإلعــام  وقنــوات  أدوات 
الجديــد بكافــة أشــكاله: 
واإلعام  الرقمــي،  اإلعــام 
الــذيك املنترش عــر قنوات 

التواصل االجتاعي.
وأوضح نائــب األمني العام 
للمجلــس األعىل للتخطيط 
الجديد  اإلعــام  أّن ملتقى 
ُمستقبل  السترشاف  يسعى 
ُعــان اإلعامــي يف ظــل 
امُلتســارعة  التطــورات 
يف مجــال اإلعــام الــدويل 
واملحيل، مبا يتطلب التواؤم 
والتوافق معها عاجًا وآجًا، 
مؤكديــن أهمّيــة أن يقود 
الذهنية  الصــورة  اإلعــام 
املجتمعية بواقعية وشغف 
لتطلعــات املســتقبل، وأن 
مييض عىل طريق االحرتافية 
املســتجدات  ملواكبــة 
والتحوالت العاملية، ُمطِوعا 
كل إمكاناتــه لتتناغــم مع 
اإلعــام العاملــي الحديث. 
وشدد عىل أهمية أن يكون 
السلطنة  الجديد يف  اإلعام 
وأن  يحــدث،  ملــا  مــرآة 
يقــوم بنقل الواقــع مبهنية 

واحرتافية.

اإلعالم والتنمية

وأبــرز الرحبي الدور الكبري 
الُعاين  الذي يؤديه اإلعام 

يف تأطــري املواطنــة الحّقــة وتعزيــز 
القيــم األصيلة والتأثــري عىل املجتمع 
تأثريًا إيجابًيا، مشــرًيا إىل أّنه يف مراحل 
النهضــة امُلباركــة كافــة، كان اإلعام 
الُعاين حــارًضا، يزدهر بازدهار ُعان 
ويرقى ُبرقّي أبنائهــا. وأكد أّن اإلعام 
الُعــاين واجــه وســيواجه عقبــات 
وتحديات البد منها، خصوًصا مع تزايد 
التطورات التكنولوجية ويف ظل الثورة 
الصناعية الرابعة وما يرتتب عليها من 
متغريات يف مفهوم اإلعام، وما يرتبط 
بها من تأثريات عــىل مفاهيم أخرى؛ 
كصناعــة املحتــوى والنــرش وغريها. 
واســتطرد قائــا: “يف هذا الســياق، 
نجد الحاجة ملحة لقراءة املســتقبل 
مــن خــال تحليــل الواقــع الحــايل 
لإلعام يف الســلطنة، باستلهام املايض، 
منطلقــني بــكل ثبات نحو ُمســتقبٍل 
ُمــرشق، ُمطوعني التطــورات التقنية، 
وُمســتفيدين من املنصــات الرقمية، 
والــذكاء االصطناعــي، مبــا يعزز دور 
اإلعام يف مســرية التنمية الشاملة يف 

السلطنة”.
وبني الرحبــي أّن العــامل بصدد عرص 
اإلنرتنــت دورًا  فيــه  يلعــب  تقنــي 
محورًيــا يف كافة مجاالت الحياة ومن 
بينهــا اإلعــام؛ إذ ُتشــري اإلحصائيات 
إىل أن أكــر من نصف ُســكان الُكرة 
األرضيــة يســتخدمون اإلنرتنت، ففي 
عــام 2017 وحــده وصلــت خدمات 
اإلنرتنت لربع مليار ُمســتخدم جديد، 
وأن أكر من 3 مليارات يســتخدمون 
حول  االجتاعــي  التواصــل  مواقــع 
العامل ُكل شهر، بزيادة ُمّطردة شهرًيا. 

وأضاف أن عدد ُمســتخدمي منصات 
بالســلطنة تزايد  التواصل االجتاعي 
بنســبة 30% يف ينايــر 2018، ُمقارنًة 
مع نفس الشــهر من عام 2017، بينا 
يقّدر عدد مستخدمي وسائل التواصل 
االجتاعي يف الســلطنة بحوايل 2.60 
مليون مســتخدم حســب دراســات 

محلّية.
وزاد الرحبــي قائــا: “أعــد معهــد 
رويــرتز لدراســة الصحافــة بريطانيا 
ألــف   50 شــمل  للــرأي  اســتطاًعا 
ُمستخدم لشبكة اإلنرتنت يف 26 دولة، 
وأشــارت نتائج االســتطاع أن نسبة 
51% من امُلســتخدمني يعتمدون عىل 
مواقــع التواصــل االجتاعي كمصدر 
لألخبــار، فضًا عــن أّن 12% يقولون 
أّنهم يعتمدون عــىل مواقع التواصل 
االجتاعــي كمصدر رئيــي لألخبار، 
كــا أّكد التقريــر أّن 53% من العّينة 
امُلشــاركة يعتمــدون عــىل الهواتف 
الذكيــة يف الحصــول عــىل األخبار”. 
وتابــع أّن دراســات أخــرى تبــني أّن 
حــوايل 77% مــن املواطنــني يف العامل 
العريب يحصلون عىل األخبار من خال 
هواتفهم الذكية، بينا شــهدت بعض 
الدول العربية تراجعاً يف معدالت قراء 
الصحف، مــن 47% يف عام 2013 إىل 

25% يف عام 2017.
ولفــت ســعادة نائــب األمــني العام 
للمجلــس األعــىل للتخطيــط إىل أّن 
هــذا التســارع امُلطرد الذي يشــهده 
عامل اليــوم بتأثري اإلنرتنــت ومنّصات 
علينا  يفــرض  االجتاعــي  التواصــل 
جميعاً دراســته بشــكٍل معمق لبيان 
موقــع اإلعــام الُعــاين مــن هــذه 
لنتكّيف  والقادمة،  الحاصلة  التغريات 
مع الجديــد ونواكب ُركب التقّدم مبا 

يتاىش مع مبادئ املواطنة الحّقة.

النهج التشاريك

وواصــل الرحبــي حديثــه يف البيــان 
“لقــد  قائــا:  للملتقــى  االفتتاحــي 
لحــرضة  الســامية  األوامــر  جــاءت 
صاحب الجالة- حفظــه الله ورعاه- 
بتبنــي النهــج التشــاريك يف صياغــة 
 ،2040 ُعــان  املســتقبلية  الرؤيــة 
رصيحًة واضحًة، فقــد أرادها جالته 
مــن ُعــان إىل ُعــان، تصيغهــا أيد 
القطاعات،  كافــة  ُعانيــة، وتحققها 
ومتثــل كافــة رشائــح املجتمــع دون 
اســتثناء، وقد عملنا اســتجابة لذلك 
عــر مراحــل منهجية إلعــداد الرؤية 
التي شــملت ثاثــة محاور رئيســة: 
اإلنسان واملجتمع، االقتصاد والتنمية، 
والحوكمة واألداء املؤســي”. وبني أن 
جهود فرق العمل واللجان املتخصصة 
والفنية والقطاعيــة تواصلت لصياغة 
ذوي  مبشــاركة  املســتقبلية  الرؤيــة 
وفاعل  وإرشاك حقيقي  االختصــاص، 
ملختلــف رشائــح املجتمــع، وعمــل 
القطاعــان العام و الخــاص جنبا إىل 
املســتقبل  لتحقيق طموحات  جنب، 

وصياغــة التطلعــات ملا فيــه ازدهار 
السلطنة وورفاه مستقبلها.

وأعــرب الرحبي عــن تطلعه إىل دور 
اإلعام الوطني ليكــون رافدا وداعا 
لتطلعــات ُعان وأبنائهــا، وأن ُيعزز 
حضــوره يف كافــة املياديــن املحلية 
والدوليــة، ُمرّســًخا دوره الفاعــل يف 
نــرش رســائل إعامية هادفــة، ُمعّرًا 
عن املجتمع الُعــاين بكافة قطاعاته 
والرياديــة  والخاصــة  الحكوميــة 

واملدنية.
وأكد الرحبــي تطلعه إىل دور اإلعام 
ليكــون رشيــكا يف تحقيــق الــرؤى 
امُلستقبلية كا هو رشيك يف صياغتها، 
وذلك عر تبني مســار إعامي متفق 
عىل أهدافه وغاياتــه، منطلًقا لتنوير 
املجتمــع بجهــود الدولــة مبختلــف 
قطاعاتهــا يف مســرية بنــاء الوطــن، 
واالستفادة من كافة الوسائل اإلعامية 
املمكنــة مســتقبا، وتطويــر فهــم 
واقعــي لدى املجتمع عــن املنجزات 
والتحديــات واألدوار املختلفــة بلغة 

إعامية تراعي متغريات العرص.
واختتم ســعادته البيان قائا: “نعّول 
عىل هــذا امُللتقــى ليكــون اإلضافة 
الرية لهذا الســياق املستقبيل، ملا له 
من خصوصية وأهمية بالغة، ذلك أن 
نتاجه سيكون صورة وصوت ُعان يف 
الداخل والخارج مســتقبا، وبه نعقد 
اآلمال عليكم وعىل مساهاتكم التي 
نثق أّنها ستمّثل قيمة مضافة للجهود 
الذي  املســتقبل  لصياغــة  املتواليــة 
نصبوا إليــه ألجيالنا القادمة؛ ففكركم 
وأقامكم وكلاتكم هي التي ستدفع 

بقاطرة املستقبل نحو النجاح”.

مفهوم اإلعالم الجديد

وكان امللتقى قد انطلق بكلمة ترحيبية 
قدمها الصحفي أحمد الجهوري ممثل 
جريدة الرؤية بامللتقى، والتي استهلها 
باإلشــارة إىل مفهوم اإلعــام الجديد، 
وكيــف أن خــراء املهنــة وأكادميييها 
مل يتفقــوا عىل تعريف جامع شــامل 
لــه، بــل تباينــت الــرؤى واختلفت 
التأويات، مشــريا إىل أن ذلك يعكس 
اســتمرارية تشــكل املفهــوم يف ظل 
املتغــريات املتاحقــة والرسيعة عىل 
املجال اإلعامي، الســيا بعد تســارع 
وترية تطور الثــورة الصناعية الرابعة. 
وأضــاف الجهــوري أّن مفهوم اإلعام 
التــي تعتمد يف  الجديــد- بوســائله 
األساس عىل اإلنرتنت ووسائل التواصل 
االجتاعــي- يرتبط يف جوهره بجملة 
من اإلشــكاليات والتحديات التي من 
املحتمــل أن تعرقــل مســرية تطوره؛ 
ويأيت يف مقدمتها غيــاب الترشيعات 
الحاكمة واملنظمة، ما قد يتســبب يف 
انتشــار ما يسمى بـ”األخبار املزيفة”، 
والتــي تتســبب بدورهــا يف بناء رأي 
عــام غري دقيــق، بل خاطــئ يف كثري 
مــن األحيان، فضا عــن حالة الجدل 
والشــقاق التي قد تنتج عن انتشــار 

الحراصي: التأثير 

الكبير لإلعالم الجديد 

يستدعي ضرورة 

تنظيم أدواته.. 

و»التقليدي« ال يزال 

األكثر مصداقية

الرحبي: ضرورة 

االستفادة من 

المنصات الرقمية 

والذكاء االصطناعي 

لتعزيز دور اإلعالم في 

التنمية

انطلقت صباح أمــس األربعاء أعامل ملتقى “اإلعالم الجديد والعرص الرقمي”، 
يف دورتــه األوىل بصاللة بعنوان “إعالمنا.. هويتنــا”، وذلك تحت رعاية معايل 
الدكتــور عبدالله بن نــارص الحرايص رئيس الهيئة العامــة لإلذاعة والتلفزيون، 
وبتنظيــم من جريــدة “الرؤيــة” بالتعاون مع رشكــة الرعايــة األوىل لتنظيم 
املؤمترات والندوات. ويشــارك يف امللتقــى- الذي ينعقد عىل مدار يومني- نخبة 
من الخرباء واملتخصصني من داخل وخارج الســلطنة، وبدعم ورشاكة من غرفة 
تجــارة وصناعة عــامن، ومهرجان صاللة الســياحي، ورشكة صاللــة للميثانول، 
ورشكة الشــعلة، وكلية العلوم التطبيقية بصاللة، وقناة الظفارية، وأخبار ظفار، 
إضافة إىل عدســة طاقة للتصوير واملونتــاج، وفعاليات ظفار. وينعقد املهرجان 
ضمن فعاليات ومناشــط مهرجان صاللة الســياحي ٢018. وقال معايل الدكتور 
رئيــس الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون إن اإلعالم الرقمي مثرة من مثار التطور 
التقني املعارص، يف وقت بات الجميع فيه قادر عىل الوصول إىل أي شــخص عرب 
وسائل التواصل االجتامعي، مشريا إىل التأثري الهائل لإلعالم الجديد عىل املجتمع 
والحياة بشــكل عــام. وأوضح الحرايص أن هذا التأثري الكبري يســتدعي رضورة 
تنظيم أدوات اإلعالم الجديد، مبا يضمن وصول جميع األطراف إليه واالستفادة 
منه بشــكل ال يتعارض مع املصداقية ونرش األخبار الصحيحة والصادقة، محذرا 
مــن أن اإلعالم الجديد له تأثريات ســلبية تتمثل يف قدرة أي شــخص عىل نرش 
أخبار مغلوطة وكاذبة وآراء متطرفة أو مضللة وشائعات. وأشاد معاليه بجهود 

جريدة الرؤية يف تنظيم هذا امللتقى.

صاللة- مدرين املكتومية

تصوير/ حمود كوفان- خالد العمري- فايز بيت عون- العامنية

ملتقى
اإلعــالم الجـــديد
والعصر الرقمي

(إعالمنا هويتنا)



تطلعات عالية لدور اإلعالم الوطني في رفد خطط التنمية المستقبلية باألطروحات والرؤى البناءة

10 أوراق عمل و4 جلسات نقاشية تثري أعمال »ملتـــــــــقى اإلعالم الجديد والعصر الرقمي«.. 
واالستفادة من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة بالـــــــــصدارة

03 ملتقى اإلعالم الجديدالخميس ٥ من ذي الحجة 1٤39هـ  املوافق 1٦ أغسطس ٢018م - العدد رقم ٢٤3٦

أخبــاٍر ُمضِلَلــٍة. وأكــد أن التحوالت 
التكنولوجية الكربى أسهمت يف ظهور 
أمناط إعالميــة مل تكن قامئة من قبل، 
موضحا أّن هذا امللتقى يسعى لوضع 
النقــاط عىل الحــروف فيــا يتعلق 
باملســارات اإلعالمية الجديدة وآليات 
التعاطــي مع ما تفــرزه من تحديات 
ومعوقات، إضافة إىل تســليط الضوء 

عىل هذا النــوع املختلف من اإلعالم، 
والذي يعتمد يف أساســه عىل وسائل 
غري تقليدية تخرج للمتلقي يف قوالب 
ثوريــة تتاىش مع الطفــرات التقنية 

املستخدمة.
أعقــب ذلــك كلمــة قدمهــا محمد 
الطويل مدير عام رشكة الرعاية األوىل 
لتنظيــم النــدوات واملؤمتــرات، ذكر 

خاللها أن اإلعالم الرقمي أصبح محور 
الحيــاة املعــارصة وذا أهميــة كبرية 
نظرا ملناقشــته قضايا الفكر والثقافة، 
وقــد أصبــح مســتخدمو االنرتنت يف 
العــامل يف تزايد مســتمر يف ظل “ثورة 
اإلنفوميديا” والتي تتجســد يف الدمج 
بني وســائل اإلعالم واالتصال. وقال إّن 
القنوات التلفزيونية باتت قادرة عىل 

بث برامجها عرب الهاتف النقال، وبذلك 
اســتطاع اإلعــالم الرقمــي أن يفرض 
واقعــاً مختلفاً عــىل الصعيد اإلعالمي 
والثقايف والفكري والسيايس، إذ ال يعد 
تطوراً فقط لوســائل اإلعالم التقليدية 
وإمّنا هو وســيلة إعالمية احتوت كل 
ما سبقها من وسائل اإلعالم، من خالل 
انتشــار املواقع واملدونات اإللكرتونية 

وظهور الصحف واملجالت اإللكرتونية 
التي تصدر عــرب االنرتنت. وأضاف أن 
الدمج بني كل هذه األمناط والتداخل 
بينهــا أفــرز قوالب إعالميــة متنوعة 
ومتعــددة مبا ال ميكن حرصه أو التنبؤ 
بإمكانياتــه، معتــربا أّن العرص الحايل 
يعد بحق عرص اإلعالم الجديد. وأوضح 
أّن امللتقى يســعى إىل نقــل املعرفة 

املســتمرة لرصد املارسات  واملتابعة 
اإلقليمــي  النطــاق  عــىل  الرقميــة 
والدويل، كا ُيعد امللتقى حلقة وصل 
بني الخرباء واملستشــارين واملشاركني 
واملحاوريــن مــن شــتى القطاعــات 
ومن كافة املستويات ملناقشة محاور 
امللتقى والخروج بتوصيات بناّءة قابلة 

للتطبيق.

ملتقى
اإلعــالم الجـــديد
والعصر الرقمي

(إعالمنا هويتنا)



وســلط آل جميــل الضــوء كذلــك عــى 
 ”Cyber media“ مفهوم اإلعالم السيرباين
املستوحى من كتاب وليام جبسون يف روايته 
“Neuromancer” الصــادرة عــام 1984، 
والذي يعرب عن وســائل التحكم اإللكرتوين 
التي حلت محل األداء البرشي، وُيســتخدم 
لوصف فضاء املعلومات يف شبكة االنرتنت، 
 ”Info media“ وكذلــك إعالم املعلومــات
والــذي يرتبــط بنــرش معلومــات ضخمة 
أكرث من اإلعــالم التقليدي، فضال عن إعالم 
 ”Hypermedia“ التشــعيبية  الوســائط 
والذي يتميز بطبيعته املتشابكة، وإمكانية 
خلــق شــبكات مــن املعلومــات املتصلة 
.”Links“ ببعضها بعضاً بوصالت تشعيبية

تعدد التعريفات

وأشــار آل جميل إىل تعريف ستيف جونز 
 Encyclopedia“ لهــذا املفهوم يف مؤلفــه
of New Media” بــأن اإلعالم الجديد هو 
“مصطلح يســتخدم لوصف أشكال معينة 
من أنــواع االتصال اإللكــرتوين الذي أصبح 
ممكناً باســتخدام الحاســب اآليل كمقابل 
لإلعــالم القديــم الــذي يشــمل الصحافة 
املكتوبــة والتلفزيون واملذيــاع، كام يتميز 
اإلعــالم الجديد عن القديم بخاصية الحوار 
بني الطرفني، املرســل واملستقبل، ومع هذا 
فإن الفواصل بني اإلعــالم الجديد والقديم 
ذابــت، ألن القديم نفســه أعيــد تكوينه 
وتحسينه ومراجعته ليلتقي مع الجديد يف 

بعض جوانبه”.
وأبرز الدكتور عرفات آل جميل الخصائص 
املميــزة لإلعالم الجديد عن اإلعالم القديم؛ 
حيث أشــار إىل التفاعليــة والتي تتمثل يف 
تبادل القائــم باالتصال واملتلقــي لألدوار، 
كــام إن مامرســة االتصــال تكــون ثنائية 
االتجاه وتبادلية، وليســت أحادية الجانب، 
مثــل خاصيــة وضــع تعليــق يف الصحف 
ومواقــع التواصل االجتامعــي. وعدد أيضا 
هذه الخصائص ومنهــا: الالتزامنية وتعني 
إمكانية التفاعل مــع العملية االتصالية يف 
الوقت املناســب للفرد، سواًء أكان ذلك يف 
ذات الوقت أو يف املســتقبل، وأيضا سهولة 
النرش عــرب أدوات اإلعــالم الجديد املتاحة 
)الحاســب االيل املتنقل، الهاتــف الجوال، 
األلــواح الرقميــة(؛ إذ يســتطيع الفرد أن 
يصبــح نارشاً للمــواد اإلعالمية التي يرغب 
يف نرشها عرب الشــبكة العنكبوتية لآلخرين 
مثــل قنــوات يوتيــوب ومواقــع التواصل 

االجتامعي، وغريها من الخصائص.
وتحــدث آل جميل عن أبــرز أنواع اإلعالم 
الجديــد، وقال إّنها تشــمل املدونات عى 
الرغــم من أّن هذا النوع مــن أوائل أنواع 
اإلعــالم الجديد، إال أّنه يشــرتك يف كثري من 
خصائــص اإلعــالم الجديــد، وهنــاك أيضا 
الصحف القامئة عى شبكة االنرتنت، والعامل 
االفرتايض الذي خلق بيئــة افرتاضية تحايك 
العــامل الحقيقي مع إدخــال الحواس فيها، 
مام يخلــق بيئة يف غايــة التفاعل وتجربة 
ثريــة وخصبــة تشــبه الواقــع الحقيقي. 
ولفــت إىل أّن من أبرز أنــواع هذا اإلعالم 
الجديد قنــوات التواصل االجتامعي، والتي 
خلقت شــبكات تواصل تفاعلية بني األفراد 
واملجتمعات، وتعتمد بشــكل أسايس عى 
مشاركة املستخدم لخلق قيمة ذات فائدة، 
مشريا إىل أّن متوســط عدد الساعات التي 
يقضيهــا املســتخدم عى مواقــع التواصل 
االجتامعي تقدر بنحو 1.72 ساعة كل يوم، 

حســبام جاء يف استطالع للرأي من جلوبال 
ويــب إندكس لحوايل 170000 مســتخدم. 
كام تحدث عن دور ألعاب الفيديو يف خلق 
مســاحات ثقافية مبنية عــى روح اللعب 
واملرح، وتتميز أيضــا بخلق عوامل افرتاضية 

تجمع األفراد عى ألعاب تناسب ميولهم.

سامت اإلعالم الجديد

وعرج آل جميل بعد ذلك إىل سامت اإلعالم 
الجديد، وقال إّن املقاربات املؤسسة لإلعالم 
الجديــد تقر بوجــود إعالم أصيــل متمثل 
يف وســائل اإلعالم التي تعتمــد عى ثالثة 
قواعــد، وهي رفــض الخلفية الرأســاملية؛ 
حيث ال تشرتط الربحية املادية من النرش، 
ورفض الخلفية االحرتافية، أي أّنه ال تشرتط 
الخــربة واملؤهالت العلميــة كذلك، وثالثها 
رفــض الخلفية املؤسســاتية، فال يشــرتط 
العمــل يف رشكة إعالمية بها إدارة وجوانب 

بريوقراطية.
واستطرد آل جميل يف ورقة العمل للحديث 
عــن اآلثــار اإليجابيــة والســلبية لإلعالم 
الجديد، وقال إّن اآلثــار اإليجابية تتضمن 
نرش الفكر واملعرفة بشــكل رسيع وبدون 
قيــود ماديــة، ومنــع احتكار املؤسســات 
اإلعالمية الكــربى، إذ يعد إعالما ُحرا بعيدا 
عن القيود والرقابــة، فضال عن ميزة إعالء 
حاالت الفردانية، حيــث بات للفرد صوت 

مسموع أكرث عن ذي قبل، وأصبح مبقدوره 
طرح أفــكاره وهموم مجتمعــه إىل جميع 
األفراد، وجعلهم يشــاركون معه يف صياغة 

وطرح الحلول.
لكن يف املقابل حذر آل جميل من سلبيات 
اإلعالم الجديد املتمثلة يف نرش الشــائعات 
واألكاذيب، وإضفاء نوع املصداقية لألفراد 
الذين ميتلكــون قنواتهــم الخاصة، وتغيري 
فكــر املجتمع بالطريقــة التي يــروج لها 
هؤالء االفــراد بعيداً عــن دور الحكومات 
يف  والتســبب  املتخصصــة،  واملؤسســات 
الفوىض والرضر بالسلم العام يف املجتمعات، 
إضافة إىل انتهاك حقــوق امللكية الفكرية، 
من نرش مواد إعالمية مســتوحاة من أفراد 
آخريــن من غــري اإلفصــاح عــن املصدر، 
وزرع ثقافــات دخيلة عى املجتمع املحيل 
والتي قد تتضــارب مع الثقافة املحلية من 
حيث املبــادئ والقيم، عــالوة عى العزلة 
واالنطوائيــة وحــاالت الســمنة التــي قد 
تحــدث ملتابعــي اإلعالم الجديــد، بجانب 
كرثة اإلعالنــات والدعايات املزعجة، وأخريا 
ازدياد حاالت الجرائم اإللكرتونية والقرصنة 
واالبتــزاز اإللكــرتوين عرب مواقــع التواصل 

االجتامعي أو ألعاب الفيديو وغريها.
تــى ذلــك، ورقة عمــل قدمهــا أحمد بن 
عبداللــه الحوســني مديــر أول االتصاالت 
الرقميــة برشكــة أوريــدو عــامن، بعنوان 
“واقع اإلعالم الجديد يف الســلطنة والنظرة 
املســتقبلية”، تحــدث فيهــا عــن عــدد 
مســتخدمي االنرتنت حول العامل، وقال إن 
آخــر اإلحصائيات تشــري إىل وصــول عدد 
مليــار   4.119 إىل  االنرتنــت  مســتخدمي 
مســتخدم، مــا ميثل 54% من عدد ســكان 
العامل، بينام يبلغ عدد مستخدمي الهواتف 
النقالة 5.089 مليار مســتخدم أي 67% من 

عدد سكان العامل.
وانتقــل الحوســني بعد ذلك إىل تســليط 
الضوء عــى واقــع اإلعــالم االجتامعي يف 
الســلطنة وأبرز املؤسسات املتفاعلة، وآلية 
التوجيــه للتــوازن يف الــردود والتأين قبل 
النــرش. وقال: “لدينا حوايل 102 مؤسســة 
تقريبا يف الســلطنة، 92% منًها تتواجد عى 
مواقــع التواصل االجتامعي، ومنها ما أثبت 
نجاحــه وكفــاءة عاليــة، منها عى ســبيل 
املثال ال الحــر رشطة عامن الســلطانية 
والهيئــة العامــة للدفاع املدين واإلســعاف 
وإدارة املــرور والهيئــة العامــة لحاميــة 
املســتهلك وبلديــة مســقط”. وأضاف أن 
األمثلة كثرية لكن هنــاك جزء مفقود لدى 
بعض الجهــات، حيث قد يغرد الحســاب 
وكأنه حساب شــخيص، وهنا األمر يتطلب 
إعادة النظــر ومراجعة سياســات ومعايري 
االســتخدام والتواصل مع الجمهور. ورضب 
مثاال بالقول: “ال ميكن أن يكون الحســاب 

مصحًحا لغويــا للمغردين عندما ينتقدونه 
أو تكــون لديهم مالحظات عن الجهة التي 
ميثلهــا فيقوم بتصيــد أخطائهــم اللغوية، 
وبهــذه الصورة يســمح لنفســه أن يكون 
صيدا ســهل ملغرد يعتقد أنه مدقق لغوي 
أو لشــخص متمكــن من النحــو والرف، 
كذلك أن يقوم الحســاب بحظر متابعيه أو 

تجاهلهم، فإن ذلك ال يعد عمال مهنيا”. 
وأكــد أنه ليك نواكــب مســرية التطور يف 
اإلعــالم االجتامعــي العاملــي ونكــون يف 
املقدمة، يجب أن ندرك أهمية ذلك ونعي 
أن الطريــق ال يخلــو من األشــواك، لكننا 
قطعنا شــوطا كبريا يف هــذا الطريق، داعيا 
إىل رضورة تأســيس ما يســمى بـ”الجيش 
اإللكرتوين” يف كل مؤسسة مهمته مساعدة 
الناس واإلجابة عن استفســاراتهم وتسهيل 
حوائجهــم بجانــب الحفــاظ عــى صورة 

املؤسسة.

التأهيل والتدريب

وألقت الدكتورة طاهرة عبدالخالق اللواتية 
خبــرية اإلعالميــة للقطــاع املــريئ بالهيئة 
العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون، ورقة عمل 
بعنــوان “التأهيــل والتدريب للتنافســية 
واستدامة املشــاريع اإلعالمية”. وقالت إن 
تطــور األداء المهين اإلعالمي يرتبط بثالث 
حلقات أساسية، متمثلــة يف التنظيم المهين 
خالل  من  الذايت  التنظيم  وقواعد  النقايب، 
تطوير منظــومات السلوك المهين والمبادئ 
األخالقية، ثم التأهيل والتدريب، ولــذا يعد 
للمهنية  األساسية  المداخل  أحد  التدريب 
اإلعالمية، وأداة مهمة يف سد فجوة المهنية 
المهنية  إن  وحيث  اإلعالمي،  والتأهيل 
عملية نامية ومستمرة فإن جودة التدريب 

أصبحت متطلبا مهام ورضوريا.
واشــارت اللواتية إىل أن العامل ينفق سنويا 
عى مجال التدريــب والتطوير 300 مليار 
الواليــات  أن  أىل  مشــرية  ســنوياً،  دوالر 
املتحدة تنفق ســنوياً ما يعادل 152 مليار 
دوالر تقريبــاً، مؤكــدة يف هــذا الصدد أن 
التدريــب صناعة كبرية جدا ومهمة يف عامل 
اليــوم. ودعت إىل إيــالء األهمية للتدريب 
اإلعالمي، باعتباره أحــد أبرز الصناعات يف 
الوقــت الراهن، ويحتــاج إىل إنفاق الكثري 
من األموال يف ظل التطور التقني والرقمي 

الرسيع يف هذا املجال.
وأعقب ذلك جلســة نقاشــية شــارك فيها 
الدكتــور عرفات بن عوض آل جميل رئيس 
قســم االتصال الجامهريي بتطبيقة صاللة، 
والدكتــورة طاهــرة عبدالخالــق اللواتيــة 
الخبــرية اإلعالميــة للقطاع املــريئ بالهيئة 
العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون، وأحمد بن 
عبداللــه الحوســني مديــر أول االتصاالت 
الرقمية برشكــة أوريدو عــامن واملهندس 

عبداللــه بــن ســعيد العنــي محلل أمن 
املعلومات بالهيئة العامــة للطريان املدين، 
فيام أدار الجلســة اإلعالمي عوض بن عيل 
صعر. وشــهدت الجلســة مناقشــة كيفية 
صياغة تعريــف واضح ودقيــق لـ”اإلعالم 
الجديد”، واملقصود منه من حيث الشــكل 
واملضمون والرسالة، وآليات ضبط منصات 
النرش، والتمييز بني الخرب الحقيقي واملفربك.

املحور الثاين

وحمــل املحور الثــاين من أعــامل امللتقى 
لإلعــالم  الوطنيــة  “املســؤولية  عنــوان 
الجديــد”؛ حيــث قدمــت فاطمــة بنت 
محســن اللواتية رئيس قسم التكامل مبركز 
اتصاالت الخدمات الحكومية التابع لألمانة 
العامة ملجلس الــوزراء ورقة عمل بعنوان 
“اإلعالم الرقمي وسلطة الرقابة عى األداء”. 
ذكــرت فيه أنه تم تأســيس مركز اتصاالت 
الخدمــات الحكومية مبوجــب التوجيهات 
الســامية من لدن حــرضة صاحب الجاللة 
السلطان قابوس بن سعيد املعظم- حفظه 
الله ورعاه-، مشــرية إىل أن املراحل الثالثة 
لتأســيس املركز وهي التخطيط والتأسيس 
والعمليات. وفصلــت أن مرحلة التخطيط 
تضمنت تخطيط املوارد البرشية وإجراءات 
التوظيــف وتحديد االختصاصــات ونطاق 
العمــل، وتحديــد األولويــات، وتخطيــط 
مشاريع التأسيس. يف حني ذكرت أن مرحلة 
التأســيس اشــتملت عى محاكاة األعامل 
والجاهزية األساســية، وتخطيــط التكامل، 
معرجة إىل املرحلة الثالثة وهي العمليات، 
والتي شــملت اإلطــالق الرســمي للمركز 
ومــن ثم تنفيذ املشــاريع وأيضــا االرتباط 
مــع الجهات الحكومية. الغريبي: “وســوم 
تويرت” أشــد تأثريا يف القــرار الحكومي من 
وســائل اإلعالم التقليدية وتى ذلك، تقديم 
ورقة عمل بعنوان “تأثريات اإلعالم الجديد 
عــى الواقع املجتمعــي”، وقدمها الدكتور 
عبــد العزيز بــن ســعيد الغريبي املحارض 
بكليات العلــوم التطبيقية، وقال إّن مواقع 
التواصــل االجتامعــي، وباألخــص تويرت يف 
املشــهد العــامين، تحتوي عــى الكثري من 
املواضيــع التي تحرك الــرأي العام بتوجيه 
مقصــود أو غريه، وتتفــاوت قيمتها يف بناء 
املحتوى الفكري للعامــة ويف مدى تأثريها 
الفعــيل عندما ترتجــم بتغيريات رســمية 
وإجرائية لدى صناع القرار؛ حيث تســاهم 
الحــراك املجتمعــي  التغيــري وزيــادة  يف 
يف تلــك املنصــة. وأضــاف أّنــه بالنظر إىل 
تداعيات اســتخدام موقع تويرت كجزء من 
تلــك الوســائل يف مجتمعاتنــا، نجد الكثري 
من الوســوم التي كان لهــا دور يف إيصال 
صوت املجتمع وتبيــان كثري من املؤرشات 
والحقائــق التي ســاهمت يف عــالج كثري 

من املشــكالت والقضايا التي متس الوطن 
واملواطن، بفضل استجابة بعض املؤسسات 
والجهات لـ”الرتند” املتعلق بها، األمر الذي 
يرفع من مسؤولية املستخدم الفرد ويشكل 
ســيكولوجيته االفرتاضيــة املرتبطة بالواقع 
وحقائقــه، موضحا أنه كلــام حقق الواقع 
اتزانه، انعكس ذلك عــى التفاعل والنتاج 

اإلفرتايض يف شبكات التواصل االجتامعي.

ورش عمل

عمــل  ورش  عقــد  امللتقــى  ويتضمــن 
متخصصــة، يقدمهــا خــرباء مــن اململكة 
األردنية الهاشمية، يف مجال اإلعالم الرقمي، 
وحملت ورشة اليوم األول عنوان “محرتف 
والتواصــل  اإللكرتونيــة  املواقــع  إعــداد 

االجتامعي”. 
يشــار إىل أن امللتقى ينعقد يف إطار خطط 
مواكبــة ما أحدثتــه ثــورة املعلومات من 
متغريات يومية، يعيشــها العامل منذ مطلع 
ات  األلفيــة الثالثة، ما أدى بــدوره إىل تغريُّ
واســعة يف صناعــة اإلعالم، وأمنــاط إنتاج 
ونرش وتلقي املعلومات. ويســعى امللتقى 
إىل إبــراز دور هــذه الطفــرة املعلوماتية 
يف متكــني ُمســتخدمي وســائل التواصــل 
االجتامعــي مــن تحقيــق طفــرة يف هذه 
املنظومة بتقنيات حديثة، حظيت بانتشار 
واســع. ويأمــل املشــاركون يف امللتقى أن 
يضعــوا حــدا فاصال بــني مــا أتاحته هذه 
التقنيــات الحديثة من ُحريَّــة غري مقيدة، 
وبني مــا نتج عن ذلك من تحديات أكرب يف 
املجال اإلعالمي، السيام فيام يتعلق مبعايري 
املصداقية واملهنية واملوضوعية التي يجب 
أن متارسها وتتبناها وسائل اإلعالم الجديدة 
يف تعاطيها مع األحداث. ويســعى امللتقى 
ة نقاش ُمواتية أمام الخرباء  إىل إيجــاد منصَّ
م منظومة  واملختصني لصياغة معايــري تنظِّ
هات  اإلعالم الرقمي الجديد، كضوابط وموجِّ
مهنية، ولذا يســتضيف امللتقــى ُنخبة من 

أبرز املختصني.
وتكمــن رســالة امللتقى يف ترســيخ الُهوية 
اإلعالمية يف تلك املنظومــة الجديدة لرفع 
مستويات مسؤولية نقل الحدث، والتعرف 
عــى فــرص اإلعــالم الجديــد وتحدياته، 
والعمل عى تبــادل الخربات والتجارب بني 
اإلعالميــني وذوي االختصاص، بهدف توفري 
حلول ومقرتحات تعني اإلعالم الجديد عى 
اإلسهام يف رفع مستويات الوعي املجتمعي، 
وبحث إمكانية االصطالح عى ميثاق رشف 
إعالمي للمنظومة الجديدة، وإىل تســليط 
الضوء عى أفضل مامرسات اإلعالم الجديد 
والتعريــف بهــا، والســعي نحــو تقريب 
وجهات النظر يف القضايا الرئيسية املتعلقة 
بالعمل اإلعالمــي التقليدي والحديث عى 

السواء.

الخميس ٥ من ذي الحجة 1٤39هـ  املوافق 1٦ أغسطس ٢018م - العدد رقم 04٢٤3٦ ملتقى اإلعالم الجديد
ملتقى

اإلعــالم الجـــديد
والعصر الرقمي

(إعالمنا هويتنا)

جلستان نقاشيتان في اليوم األول تستعرضان إشكاليات المفهوم والمصطلح وحدود المسؤولية الوطنية

»ملتقى اإلعالم الجديد« يسلط الضوء على المسارات 
المستقبلية.. ويدق ناقوس الخطر من »األخبار المضللة«

 تضمــن ملتقى اإلعــالم الجديد والعرص الرقمي يف يومــه األول محورين؛ 
حيث جاء األول بعنوان “اإلعالم الجديد.. مســارات نحو املستقبل”، وقدم 
الدكتور عرفات بن عوض آل جميل رئيس قســم االتصال الجامهريي بكلية 
العلوم التطبيقية بصاللــة، ورقة عمل بعنوان “اإلعالم التقليدي والجديد.. 

مقاربات االندماج واالختالف”.
وناقشــت الورقة مجموعة من املحاور اســتهلها آل جميل بتعريف اإلعالم 
الجديد، ثم خصائص اإلعالم الجديد، وأبرز أنواع اإلعالم الجديد، وســامت 
اإلعــالم الجديد، وآثار اإلعالم الجديد اإليجابية والســلبية. وقال إن مفهوم 
اإلعــالم الجديد مل يجد تعريفاً واحداً دقيقاً بني منظري العلوم اإلنســانية، 
وأّن مــا بات معروفاً اليــوم باإلعالم الجديد ما هــو إال نتيجة من “عملية 
التــزاوج” ما بــني تكنولوجيا االتصاالت والبث الحديثة مع الحاســب اآليل 
وشبكة االنرتنت العنكبوتية، مشــريا إىل أّن مسميات متنوعة تندرج تحت 
مفهوم اإلعالم الجديد منها اإلعالم الرقمي واإلعالم التفاعيل واإلعالم الحي، 

مفصال كل نوع حدة.

صاللة - مدرين املكتومّية

آل جميل: ال يوجد 

تعريف دقيق موّحد 

لإلعالم الجديد.. 

والمفهوم نتاج 

»عملية تزاوج«

الحوسني: 92% من 

المؤسسات بالسلطنة 

تتواجد على مواقع 

التواصل االجتماعي

د. طاهرة اللواتية: 

تطور األداء المهني 

اإلعالمي مرتبط بـ3 

حلقات أساسية

فاطمة اللواتية: مركز 

اتصاالت الخدمات 

الحكومية حلقة وصل 

متطورة مع الجمهور



05 الرؤية اليومالخميس 5 من ذي الحجة 1439هـ  املوافق 16 أغسطس 2018م - العدد رقم 2436

مسقط - الرؤية

اســتقبل معايل الدكتور أحمد بن 
محمد بن ســامل الفطيــي وزير 
النقل واالتصاالت مبكتبه يف ديوان 
عام الوزارة صباح أمس أمربتو دي 
بريتــو األمني العام لالتحاد الدويل 
للنقل الطرقي الذي يزور السلطنة 

حالياً.
وجــرى خــالل اللقاء اســتعراض 
مجــاالت التعــاون فيــا يتعلق 
والخدمــات  النقــل  بقطاعــات 
تعزيز  إىل  إضافــة  اللوجيســتية، 
التعاون والدعم لجهود الســلطنة 

يف االرتقاء بالقطاع اللوجيستي.
واســتعرض معايل الدكتــور وزير 

النقل واالتصاالت مع األمني العام 
الســتضافة  الجارية  التحضــرات 
للنقل  العاملي  للمؤمتر  الســلطنة 
انعقاده  املزمــع   2018 الطرقــي 
خــالل الفــرة 6-8 نوفمرب 2018 

بالعاصمة مسقط.
حــر املقابلة ســعادة املهندس 
ســامل بن محمد النعيمــي وكيل 
وزارة النقــل واالتصــاالت للنقل 
بــن  عبدالرحمــن  واملهنــدس 
ســامل الحامتي الرئيــس التنفيذي 
العامليــة  العانيــة  للمجموعــة 
للوجيســتيات “أسياد” وعدد من 

املختصني.

مسقط - الرؤية

اســتقبل معايل الدكتور أحمد بن محمد 
بن عبيد الســعيدي، وزير الصحة، أمس، 
مبكتبه بديوان عام الوزارة، الدكتور أحمد 
بن سامل املنظري، املدير اإلقليمي ملنظمة 
الصحــة العاملية لرشق املتوســط يف أول 
زيارة رســمية له للســلطنة منــذ توليه 
منصبــه يف يونيو املايض. وتبادل الجانبان 
األحاديث الودية، وبحثــا أوجه التعاون 
الصحــي بني الــوزارة ومنظمــة الصحة 

العاملية.
الطريق  خارطــة  الجانبــان  واســتعرض 
لعمــل منظمة الصحــة العاملية يف إقليم 
رشق املتوســط، إضافة إىل الحديث عن 
االجتاع الــوزاري “الطريق إىل التغطية 
الصحية الشاملة يف إقليم رشق املتوسط” 

الذي تنظمه املنظمة بالتعاون والتنسيق 
مــع وزارة الصحــة يف ســبتمرب املقبــل 

بصاللة.
 وأشــاد املدير اإلقليمــي ملنظمة الصحة 
العاملية إلقليم الرشق املتوســط  بالرعاية 

الصحيــة يف الســلطنة واعتربهــا أحــد 
الناذج الناجحة يف العامل. وحر املقابلة 
ســعادة الدكتورة أكيجيــال ماغتيموفا، 
ممثلة منظمة الصحة العاملية بالسلطنة 

وعدد من املسؤولني بالوزارة.

الفطيسي يناقش التعاون مع األمين العام 
لالتحاد الدولي للنقل الطرقي

الشريقي يشهد التمرين الختامي لـ»العمليات الخاصة«»اإلسكان«: تعديل أحكام الالئحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والمحالت

في إطار الرعاية السامية لمنتسبي قوات جاللته الباسلة ومختلف األجهزة األمنية

بعثة الحج العسكرية تغادر إلى الديار المقدسة ألداء المناسك المباركة

السعيدي يبحث التعاون مع المدير اإلقليمي لـ»الصحة العالمية«

مسقط- الرؤية 

أصــدر معايل الشــيخ ســيف بــن محمد 
الشــبيبي وزير اإلســكان قرار وزاريا رقم 
)2018/60( بتعديــل بعض أحكام الالئحة 
التنفيذية لنظام متليك الشــقق والطبقات 
واملحالت؛ يجري العمل بها يف اليوم التايل 
لتاريــخ نرشهــا بالجريدة الرســمية التي 

تصدر عن وزارة الشؤون القانونية.
ونــص القرار الــوزاري الجديــد يف مادته 
ــوص املواد )25  األوىل عىل اســتبدال نصَّ
و26 و27( مــن الالئحة التنفيذية القدمية 
لنظام متليك الشقق والطبقات واملحالت، 
حيث نصــت املادة )25( من الئحة القرار 
الوزاري بوجوب تعيني جمعية املالك مديرًا 
لهــا ميثلها مــع الغر، وأمــام القضاء، ويف 
مخاصمة املالك إذا دعــت الحاجة، ويتمُّ 

قيده يف سجل خاص ُيَعدُّ لهذا الغرض، وإذا 
مل يتفق املالك عىل اختيار مدير الجمعية، 
فيصــدر بتعيينه قرار من وزير اإلســكان. 
د  ونصــت الالئحة عىل أنه يجــوز أن تحدِّ
جمعية املالك أو وزير اإلســكان حســب 

األحوال أجرًا للمدير، ومدة تعيينه، واتخاذ 
قــرار عزله عند االقتضاء، ويعد أجر املدير 
من ضمــن تكاليف إدارة العقــار، ويلتزم 
جميع أعضاء الجمعية بأدائه، كلٌّ حســب 
نصيبه، ويشــرط العتاد وتســجيل مدير 
الجمعية تقديم شــهادة عــدم املحكومية 
إن كان شــخًصا  املختصــة  الجهــة  مــن 
طبيعيًّــا. وحددت املــادة )26( من الئحة 
القرار اختصاصــات محددة ملدير جمعية 
املــالك عىل النحــو التايل: تنفيــذ قرارات 
الجمعية ويكون مسؤوال عن هذا التنفيذ 
ومطالبة كل مالك بتنفيذ التزاماته ســواء 
كان مصدرهــا القانــون أو نظام الجمعية 
أو القــرارات الفرديــة التــي تصــدر بها، 
ومتابعة ذلك وتحصيل اشراكات األعضاء، 
والتزاماتهــم املالية والقيام مبا يلزم لحفظ 

األجزاء املشركة وحراستها وصيانتها.

سيف الشبيبي

د. أحمد الفطييس

مسقط - الرؤية 

شــهد معايل الفريق حســن بن محسن 
للرشطــة  العــام  املفتــش  الرشيقــي 
الختامي  التمريــن  والجــارك، أمــس، 
لدورة جديــدة من العمليــات الخاصة 
التأسيســية لرشطة املهام الخاصة، الذي 
أقيــم عىل ميــدان وحدة رشطــة املهام 
الخاصة بوالية قريات. واشتمل التمرين 
عــىل اســتعراض للمهــارات امليدانيــة 
التي اكتســبها املشــاركون للتعامل مع 
املعضــالت واملواقف األمنيــة املختلفة، 
الوحــدات  جاهزيــة  لقيــاس  وجــاء 
املشــاركة. وشــهد التمرين مبعية معايل 
الفريق املفتش العام للرشطة والجارك 
عدد مــن قــادة وضباط رشطــة عان 

السلطانية.

مسقط - الرؤية 

غادرت البــالد أمس عىل مــن طائرات نقل 
تابعــة لســالح الجو الســلطاين العاين بعثة 
الحج العســكرية لعام 1439هـ متوجهة إىل 
الديار املقدســة ألداء فريضــة الحج املباركة، 
يف إطــار الرعاية الســامية التي يوليها حرة 
صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن سعيد 
املعظم القائــد األعــىل للقــوات املســلحة 
- حفظه الله ورعاه - ملنتســبي قوات جاللته 
الباسلة واألجهزة العسكرية واألمنية األخرى.

وكان يف وداع البعثــة لــدى مغادرتهــا البالد 
بقاعدة الســيب الجوية  اللواء الركن بحري 
عبدالله بــن خميس الرئيي قائــد البحرية 
الســلطانية العانية، وعدد من كبار الضباط 
بقوات الســلطان املسلحة والحرس السلطاين 
العــاين ورشطة عان الســلطانية وشــؤون 
البالط السلطاين واألجهزة العسكرية واألمنية 

األخرى.
ويأيت تســير بعثــة الحج العســكرية للديار 
املقدسة سنويا بناًء عىل األوامر والتوجيهات 
السامية من لدن جاللة القائد األعىل للقوات 
املســلحة - حفظــه اللــه ورعاه - ملنتســبي 
قوات جاللته الباســلة واألجهزة العســكرية 
واألمنيــة األخرى الذين هم عىل رأس العمل 

واملتقاعدون.
ويقوم التوجيه املعنوي برئاســة أركان قوات 

السلطان املســلحة باإلعداد والتنظيم لتسير 
بعثة الحج العسكرية واتخاذ كافة اإلجراءات 
املتعلقة بالبعثة بالتنسيق مع سفارة اململكة 
العربية السعودية الشقيقة يف السلطنة، ومع 
بعثة الحج العانيــة التابعة لوزارة األوقاف 
والشــؤون الدينية، وذلــك من أجــل توثيق 
التواصل والتعاون بني الطرفني بهدف تسهيل 
إجــراءات البعثــة وفقا للــرشوط واألنظمة 

املتبعة يف هذا الشأن.
ويرافــق البعثــة العســكرية فريــق إداري 
متكامل يضــم كافة التخصصــات، والهادفة 
إىل تقديم أفضل الخدمات ملنتســبي البعثة 
وأداء الحجاج ملناســكهم يف املشاعر املقدسة 
بــكل راحــة ويــر، وذلــك وفــق الخطط 
املوضوعــة مســبقا ومبــا يحقــق األهداف 

اإلميانية لهــذه الرحلة املباركــة. وقال اللواء 
الركــن بحــري عبدالله بن خميــس الرئيي 
قائد البحرية السلطانية العانية: بحمد الله 
وتوفيقه شــهدنا االحتفاء بتوديع بعثة الحج 
العســكرية لعام 1439هـ التي يتم تسيرها 
سنويا إىل الديار املقدسة، والتي تأيت يف إطار 
املكرمــات الســامية من لــدن موالنا جاللة 
القائــد األعىل للقوات املســلحة ألبناء قواته 
الباسلة واألجهزة العسكرية واألمنية األخرى، 
ويحرص القامئون عىل هذه البعثة من خالل 
الجهود التي يبذلونها كل يف مجال اختصاصه 
عىل توفر كافة السبل التي من شأنها تقديم 
أفضــل الخدمات لحجــاج البعثــة يف الديار 
املقدسة وأداء مناســكهم بكل سهولة وير 
وراحــة، ويف هذا املقــام أبــارك لجميع من 

شملتهم هذه املكرمة وهذه الرحلة الربانية 
املباركــة، وأدعوهــم أن يكونوا خر ســفراء 
لوطنهم وألســلحتهم ووحداتهم، وأدعو الله 
أن يوفقهــم يف أداء هــذه الفريضة املباركة، 
وأن يكون حجهــم مربوراً وذنبهــم مغفورا، 
وأن يعودوا إىل وطنهم وأهلهم ساملني غامنني 

بإذن الله تعاىل.
ومــن جانبه قــال العقيــد الركن راشــد بن 
ضاوي الجامودي قائد بعثة الحج العسكرية 
لعــام 1493هـ: كان االســتعداد لبعثة الحج 
العســكرية لهذا العــام اســتعدادا متكامال 
ومبكرا شــمل كافــة الجوانــب واملتطلبات 
اإلداريــة والتنظيمية من حيث األمور الطبية 
والنقل والســكن والتغذية يف املدينة املنورة 
التجهيــزات  إىل  املكرمة باإلضافــة  ومكــة 

وقــد  املقدســة،  املشــاعر  يف  واإلجــراءات 
غادرت اليوم بحمد الله وتوفيقه بعثة الحج 
العســكرية يف ثالث رحــالت جوية عىل من 
طائرات سالح الجو السلطاين العاين متهجهة 
إىل املدينة املنورة، وبهذه املناســبة يرشفني 
باســمي وباسم جميع منتســبي بعثة الحج 
العســكرية أن أرفع للمقام الســامي موالي 
حرة صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن 
ســعيد املعظم -حفظه الله ورعاه - أســمى 
آيات الشــكر والعرفان، سائال املوىل عّز وجل 
أن يديم عليه الصحة والعافية والعمر املديد.  
وقال الرائد ســامل بن ســعيد الرواحي إداري 
ببعثة الحج العســكرية: بفضل الله وتوفيقه 
وكعــادة بعثة الحج العســكرية ســنويا فإّن 
االستعدادات لتســير البعثة للديار املقدسة 
كانت مبكرة ولله الحمد، حيث اكتملت كافة 
االستعدادات اإلدارية من خالل التنسيق مع 
بعثة الحج العانية عرب مســارها اإللكروين، 
والتنسيق كذلك مع الجهات املعنية باملمكلة 
العربيــة الســعودية عرب املســار اإللكروين 
لــوزارة الحــج باململكــة، باإلضافــة إىل أنه 
تــم االنتهاء مــن كافــة الجوانــب املتعلقة 
باإلقامــة والتغذية والنقل، كا تم التنســيق 
مع ذات الجهات لتذليل وتســهيل إجراءات 
وصول البعثــة ومغادرتها، وتنقلها يف األماكن 
املقدســة بكل ســهولة وير، وأسأل الله أن 
يوفق حجاج بيت الله الحرام ألداء مناسكهم 

وأن يوفقنا يف خدمة ضيوف الرحمن.
وقال الوكيل أول سلطان بن نارص بن سليان 
اليعريب حاج من الجيش الســلطاين العاين: 
كل الشــكر والتقدير لكل القامئني عىل بعثة 
الحج العســكرية، وأسال الله أن يوفقنا ألداء 
املناســك، وأن يعود جميع الحجاج بإذن الله 
للبالد ســاملني غامنني. وقال الوكيل أحمد بن 
عبداللــه املحرزي حــاج من شــؤون البالط 
الســلطاين: الحمدلله الذي كتــب لنا جميعا 
حــج بيته العتيق هذا العام، مبكرمة ســامية 
مــن لدن موالنا جاللة الســلطان قابوس بن 
سعيد املعظم القائد األعىل للقوات املسلحة 
-حفظه الله ورعــاه - والذي تتواىل مكرماته 
الســامية للوطن واملواطن عامة وألبناء قواته 
املسلحة خاصة، وأسأل الله القبول والرضوان 

لنا ولجميع حجاج بيت الله الحرام.  
وقال الرقيب متقاعد أحمد بن سامل الحسني 
حاج من قوة الســلطان الخاصــة: رُشِّفنا بأن 
نكون من حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 
مع بعثة الحج العسكرية، ويسعدين أن أرفع 
الشــكر ملوالنا القائد األعىل للقوات املسلحة 
عــىل تفضله مبنح منتســبي قواته املســلحة 
واألجهزة األمنية هذه املكرمة الســامية، كا 
أشــكر جميع القامئني عىل تسير بعثة الحج 
العســكرية، ونســأل اللــه التوفيــق لجميع 
الحجاج وأن يجعل حجهم مربوراً وســعيهم 

مشكورا.

مسقط - العامنية

جهــزت وزارة النقــل واالتصاالت عددا 
مــن اللوائح التنظيميــة وفقا ملتطلبات 
االتفاقيــات الدولية فيا يتعلق بتأهيل 
وتدريــب وترخيــص مختلــف فئــات 
البحارة. كا تــم إعداد اللوائح الوطنية 
بتأهيل وترخيص مختلف فئات البحارة 
العاملني عىل من ســفن اإلرشاد وسفن 
القطر يف املوانئ العانية يف السلطنة. 

وقد متــت املصادقة واالعــراف بنظام 
التدريــب وإصدار الشــهادات للبحارة 
يف الســلطنة مبوجــب قــرار املفوضية 
األوروبيــة رقــم: 501/2018، ومبوجب 

هذا القرار تكون ســلطنة عان ممثلة 
يف وزارة النقــل واالتصاالت قد حققت 
خطــوة إيجابية يف هذا الشــأن؛ متهيداً 
لتوقيع مذكرات التفاهم مع دول االتحاد 
األورويب لالعــراف بشــهادات الكفاءة 
البحرية التي تصدرها، وســوف تســهل 
مذكرات التفاهم مع تلك الدول للبحارة 
غــر العانيني العمل عىل من الســفن 
العانيــة والبحــارة العانيــني العمل 
عىل من ســفن تلك الــدول واالعراف 
بالشهادات الصادرة لهم من وزارة النقل 
واالتصاالت. وجاء هذا االعراف يف إطار 
ســعي وزارة النقل واالتصــاالت ممثلة 
يف املديريــة العامــة للشــؤون البحرية 

لالرتقــاء بخدماتهــا دوليــا؛ فقد قامت 
باستكال اإلجراءات للدخول يف مذكرة 
التفاهم لالعراف املتبادل بالشــهادات 
الخاصـــة بالبحــارة العاملــني عىل من 
السفن مع الدول العربية واألجنبية منها 
الدول األعضاء يف االتحاد األورويب وبعد 
زيارة فريــق الوكالة الدولية للســالمة 
البحرية )EMSA( ممثاًل لدول االتحاد 
األورويب إىل السلطنة والتحقق من نظام 
التدريب وإصدار الشهادات للبحارة يف 
السلطنة للتأكد من امتثالها للمتطلبات 
واملعايــر الدوليــة للمنظمــة البحرية 
الدولية ومعاير االتحاد األورويب يف هذا 

الشأن.

مسقط - الرؤية  

نفــذ كل مــن ســالح الجو الســلطاين 
العــاين والبحرية الســلطانية العانية 
عملية إخالء طبي ملصــاب، و2 متوفني 
عىل من ناقلة مشــتقات نفطية هندية 
يف بحــر عان، إثر نشــوب حريق عىل 
من الناقلة، وذلك بالتنســيق مع مركز 

األمن البحري.
وتــم نقل املصاب إىل مستشــفى خولة 
مبحافظة مســقط لتلقي العالج الالزم، 
كــا تم نقل جثامــني املتوفني إىل ميناء 
الســلطان قابــوس التخاذ اإلجــراءات 
الالزمة، وقدمــت للناقلة املنكوبة كافة 

املســاعدات الالزمة. ويأيت ذلك يف إطار 
األدوار واملهام اإلنسانية التي تساهم يف 
تقدميها قوات الســلطان املسلحة لكافة 

املواطنني واملقيمني والعابرين، جنباً إىل 
جنب مع باقــي املؤسســات واألجهزة 

الحكومية األخرى.

االتحاد األوروبي يعترف بنظام التدريب وإصدار الشهادات للبحارة إخالء طبي لحالتي وفاة ومصاب على متن ناقلة نفط هندية ببحر عمان
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مسقط - الرؤية

دّش��ن املرك��ز الوطني لط��ب وجراحة 
القلب باملستشفى السلطاين صباح أمس 
األربعاء خدم��ة زراعة أجهزة منظامت 
 Leadless« نبضات القلب م��ن نوعية
Pacemaker “ الت��ي تعد من التقنيات 
العالجي��ة الحديث��ة، وذل��ك للم��رىض 
البالغ��ن الذين يعان��ون من ضعف يف 

عضلة القلب وعدم انتظام نبضاتها.
 Leadless « ويأيت تدش��ن زراعة أجهزة
Pacemaker “ باملرك��ز الوطني بهدف 
مواكبة أح��دث التقنيات العالجية عىل 
الصعيد ال��دويل والتي بدورها تس��هم 
يف تعزي��ز الرعاية التخصصية ال س��يام 
يف أم��راض القل��ب واألوعي��ة الدموية، 
وإيج��اد بدائل وخيارات للمرىض الذين 

يتع��ذر إج��راء زراعة األجه��زة منظمة 
لنبض��ات القل��ب له��م م��ن النوعيات 
املعت��ادة وذلك ألس��باب طبية، بحيث 
تعد هذه النوعية من املنظامت البديل 

األمثل لهؤالء املرىض.

ولهذه األجه��زة عدة مزايا أهمها؛ صغر 
الحجم وخلو الجهاز من األس��الك التي 
توج��د يف نظرياتها من األجهزة املعتادة، 
وس��هولة وسالس��ة الزراعة يف تجويف 
عضلة القل��ب، وتجنيب تعرض املريض 

التدخ��الت  ع��ن  الناتج��ة  للندوب��ات 
الجراحية، ناهيك عن االس��تغناء إلجراء 
تدخل جراحي للمريض نظراً بأن طريقة 
إجراء زراعة ه��ذه األجهزة يف تجويف 

القلب تعتمد عىل القسطرة القلبية.

وقد أجري قس��طرة زراع��ة هذا الجهاز 
 ”Leadless Pacemaker“ من نوعي��ة
بواس��طة فريق طبي من املركز الوطني 
لط��ب وجراحة القلب يرتأس��ه الدكتور 
نجيب ب��ن زهران الرواحي استش��اري 
أول كهربائية قلب باملركز، ومبس��اعدة 
الدكت��ور إس��امعيل العربي إستش��اري 
كهربائية القلب باملركز، بالتعاون فنين 
القل��ب والك��وادر التمريضية. ويف هذا 
الص��دد ق��ال الدكتور نجي��ب الرواحي 
“تتمث��ل طريقة زراعة ه��ذا الجهاز يف 
إج��راء تخدي��ر موضع��ي للمريض، ثم 
يقوم الكادر الطبي بإدخال مجس دقيق 
عرب فتحة صغرية مبنطقة الفخذ، بعدها 
تأخذ هذه املجسات مسارها وصوالً إىل 
منطقة األذين األمين بالقلب، بعد ذلك 
يت��م زراع��ة الجه��از يف تجويف عضلة 

القل��ب، وأخرياً يتم التحق��ق من عمل 
الجهاز بالطريقة املثىل”.

مجموعة  “هن��اك  الرواح��ي  وأض��اف 
م��ن التحديات إلجراء هذه القس��طرة 
العالجية تتمثل يف ندرة الكوادر الطبية 
املتخصصة إلجراء مثل هذه القس��طرة 
عىل مس��توى الع��امل، والحاجة املاس��ة 
ل��كادر طبي متخص��ص ميتل��ك الدقة 
املنتاهي��ة عن��د إج��راء ه��ذا التدخل 
العالجي، ع��الوًة ب��أن كهربائية القلب 
تعترب من التخصص��ات الطبية الدقيقة 
التي تستدعي اإلطالع عىل أسس ترشيح 

القلب”.
الجدير باإلشارة، أن املركز الوطني لطب 
وجراح��ة القلب يع��د املرك��ز الوحيد 
بالس��لطنة املتخص��ص يف مجال أمراض 

كهربائية القلب.

مركز القلب بالمستشفى السلطاني ُيدشن زراعة منظمات النبضات ألول مرة بالسلطنة

مسقط - الرؤية

ضم��ن الفعالي��ات املصاحبة لحفل »ش��كرًا 
شبابنا« السنوّي، والذي تنّفذه اللجنة الوطنية 
للشباب للعام الخامس عىل التوايل، وبالتزامن 
مع يوم الش��باب الدويل ال��ذي يصادف الثاين 
عرش من أغس��طس م��ن كّل ع��اّم، اختتمت 
اللجنة الوطنية للش��باب مساء أمس املعرض 
املصاح��ب لحفل “ش��كرًا ش��بابنا 5” والذي 
أقامته اللجنة يف الس��فري م��ول بوالية صحار 

خالل الفرتة من 13 – 15 أغسطس 2018.
كان الدكتور راش��د بن س��امل الحجري رئيس 
اللجنة الوطنّية للش��باب افتتح املعرض الذي 
ضم 20 ركًنا مقّس��مًة عىل مؤسسات القطاع 
الحكوم��ي الت��ي تق��ّدم خدماتها للش��باب، 
ومؤسس��ات القطاع الخاّص، فضاًل عن أركان 
املبادرات الشبابّية العامنّية املنجزة والفاعلة، 
والرشكات الش��بابّية الطالبّية الناشئة املنتجة، 
والشباب املنجز الذي تّم تكرميهم يف أكرث من 
نس��خة من حفل “شكرًا ش��بابنا” والذين ما 
يزالون محافظ��ن عىل تألقهم وتطّورهم فيام 

يبدعون عاًما بعد عاّم، واملنّصة الحوارّية.
واش��تملت أجنح��ة املع��رض ع��ىل الرشكات 
واملب��ادرات الطالبي��ة واإلنجازات الش��بابّية: 
رشك��ة ون بوين��ت الطالبي��ة، ورشك��ة أوفري 
الطالبية، ورشكة ماعون الطالبية، ورشكة سيكو 
سايتو الطالبية، ورشكة ودق الطالبية، وفريق 
الطبّي��ة التطوعي، وفريق مصنعتنا الش��بايب، 
املجتمعي��ة،  للمس��ؤولية  تضام��ن  وفري��ق 
وفريق س��فراء العطاء، وفريق »الطامحون«، 
واملبتكر سامل الحبيس، وفريق تحّدي االبتكار، 
وفريق أرتال، ومؤسسة أرسار العارض، ورشكة 
بل��ورة الطالبية. أما جناح مؤسس��ات القطاع 
الحكوم��ي الت��ي تق��دم خدماتها للش��باب، 
فيضّم كال من: صندوق الرفد، ووزارة الشؤون 
الرياضّية، والهيئة العامة لتنمية املؤسس��ات 
الصغرية واملتوس��طة )ري��ادة(، ووزارة الرتاث 
والثقافة. ويقول سلطان بن سليامن الغافري 

عضو اللجنة الوطنية للش��باب “املعرض يأيت 
يف إطار مشاركة الشباب لتجاربهم وخرباتهم، 
ك��ام يعزز اإلبداع عند الش��باب حيث هدف 
إىل عرض مجموعة التجارب الشبابية ممن تّم 
تكرميهم يف النسخة السابقة من مرشوع شكرًا 
شبابنا، فضاًل عن مشاركة مؤسسات القطاعن 
الع��ام والخاّص به��دف التعري��ف بخدماتها 

الشبابية ودورها يف هذا الجانب”.
أّم��ا حمود بن نارص بن محمد الس��عدي 
وعيل بن نارص بن محمد الس��عدي، فهام 
ش��قيقان من ذوي االحتياج��ات الخاّصة، 
وكان��ت لهام مش��اركة يف املع��رض بركن 
لهام، مستعرضن وبلغة اإلشارة تجربتهام 
يف اخرتاع جه��از لتنقية املي��اه الذي فازا 
به يف مس��ابقة فريس��ت جلوب��ال باملركز 
الثال��ث عىل مس��توى الع��امل: “بدايًة تم 
طرح مس��ابقة »فرست جلوبال” من قبل 
املنظم��ن، والت��ي تخص مش��كلة تلوث 
املي��اه، فوضعت ه��ذا املس��ابقة إليجاد 
الحل��ول، ث��م ب��دأ تدري��ب الط��الب يف 
املدرس��ة باالس��تعانة بطالبن من الكلية 
التقنية العليا لرتجمة املس��ابقة والتعرف 
عىل رشوطه��ا”. وعن اخرتاعه��ام الجهاز 
يضيف��ان: “قمنا بتوزيع قطع الروبوت ثم 
رس��م ش��كل مبديئ للروبوت بحيث ينفذ 

املهام املطلوب، ثم قمنا بالرتكيب، بعدها 
أكملن��ا التدريب ع��ىل التحكم بالروبوت 
لتنفي��ذ امله��ام، حي��ث كان ه��ذا مل��دة 
اس��بوعن استكملنا فيها كل االستعدادات 
ثم سافرنا لواشنطن وبدأت املنافسة التي 
كانت قوية، وبتوفيق من الله حصلنا عىل 
املرك��ز الثالث يف جائزة اإلنجاز الش��جاع، 
والتي نافس عليه��ا 164 فريق من أنحاء 
الع��امل”.  وضم��ن أنش��طة املع��رض، تّم 
تفعيل منّصة حوارّية ش��بابّية ُيس��تضاف 
فيها عدد من الشباب امللهم والفاعل ممن 
لهم أثر وبصمة فاعلة يف املجتمع، لتكون 
مبثابة املس��احة التي تعرّف بهم الشباب 
كق��دوات ومناذج يحتذى به��ا. ويف اليوم 
األول، اس��تضافت املنّصة زه��رة العوفّية، 
والتي تع��ّد ضمن أبرز عرش ش��خصّيات 
نس��ائّية عىل مس��توى الوطن العريب، ويف 
اليوم الثاين سميحة الشيبانّية، التي حّولت 
مرضها الجلدّي النادر إىل حافز ملس��اعدة 
املصابن بهذا املرض وحاميتهم من نظرات 
املجتمع والتنّمر. أما يف اليوم الثالث فكان 
الضي��ف املعتصم املعمري، والذي تحّدث 
يف املنّص��ة الحوارية ع��ن تجربته كممثل 
لش��باب الس��لطنة يف “ح��وار الش��باب” 

باألمم املتحدة.

مسقط - الرؤية

افتتح��ت بقي��ادة رشطة خفر 
السواحل دورة سياقة وتشغيل 
الرسيع��ة  ال��زوارق  أنظم��ة 
مبشاركة عدد من ضباط الصف 

من مرتب القيادة.
تتضم��ن ال��دورة ع��دداً م��ن 
وكيفي��ة  األساس��ّية،  املح��اور 
تجهي��ز الق��وارب قبل الرشوع 
اإلبح��ار، وآلي��ة تش��غيلها  يف 
واألنظمة املتوفرة فيها كأنظمة 
املالح��ة واالتص��االت البحرية، 
ونظام توجيه ال��زورق، ونظام 
إطفاء الحرائق، ونظام ترصيف 

املاء. 
تتخلل الدورة تطبيقات عملية 
عىل س��ياقة الزوارق واملطابقة 

البحرية واالعرتاض.  واملناورات 
رع��ى افتت��اح ال��دورة العقيد 
الركن حمود بن نارص الوهيبي 
مدير إدارة أمن املوانئ بقيادة 

رشطة خفر السواحل.
م��ن جان��ب آخ��ر افتتح��ت 
بقيادة رشطة محافظة ش��امل 
الباطنة دورة س��ياقة الرافعات 
االنزالقية، والتي تس��تمر ملدة 
أسبوع مبش��اركة منتسبن من 
مراك��ز القيادة ووحدات املهام 

الخاصة بشامل الباطنة. 
تدري��ب  ايل  ال��دورة  ته��دف 
املش��اركن عىل كيفية التعامل 
االنزالقي��ة،  الرافع��ات  م��ع 
والتعرف ع��ىل أجزائها، وكيفية 
الفح��ص ال��دوري له��ا قب��ل 

االستخدام.

صحار- الرؤية

وقع 212 شخصاً من جنسيات مختلفة 

يف قبض��ة رجال الرشط��ة يف محافظة 
شامل الباطنة ملخالفتهم قانوين العمل 
واإلقام��ة ودخول الب��الد بطريقة غري 

مرشوعة. وق��د تّم توقي��ف املتهمن 
لتكمل��ة اإلج��راءات القانونية الالزمة 

وإحالتهم إىل الجهات القضائية.

قدم��ت رشط��ة خف��ر الس��واحل 
املس��اعدة ألربع��ة ق��وارب صي��د 
تعطل��ت يف ع��رض البح��ر، وعىل 
متنها 13 شخصاً، بينها ثالثة قوارب 
تعطلت محركاته��ا وتم قطرها إىل 
املوان��ئ القريب��ة بينام ت��م تزويد 
الق��ارب الرابع بالوق��ود، كام متكن 
فري��ق اإلنق��اذ البحري م��ن إنقاذ 
ش��خصن يف ش��اطئ القرم جرفهام 

التي��ار إىل عرض البح��ر عندما كانا 
عىل منت قارب صغري، وباس��تجابة 
رسيعة متكن رجال خفر الس��واحل 
من إنقاذ شخص تعرض للغرق أثناء 
مامرسته للس��باحة يف شاطئ والية 

السيب. 
من جانب آخ��ر ألقى زورق رشطة 
خفر الس��واحل القب��ض عىل قارب 
تهريب يف منطقة خور امللح بوالية 

صحم مبحافظة شامل الباطنة وعىل 
متنه 10 متس��للن من جنس��يات 

آسيوية مختلفة.
وتدع��و رشطة ع��امن الس��لطانية 
أصح��اب القوارب إىل رضورة إجراء 
الصيان��ة الدوري��ة لقواربهم وأخذ 
كمية كافية من الوقود والتأكد من 
وجود أدوات الس��المة واإلسعافات 

األولية قبل ارتياد البحر.

مسقط - الرؤية

أحبط��ت إدارة مكافحة املخدرات 
واملؤث��رات العقلي��ة بقيادة رشطة 
محافظة ش��امل الباطن��ة محاولة 
تهريب مواد مخدرة قام بها آسيوي 
عرب مركز رشط��ة الوجاجة، وضبط 

بداخ��ل أحش��ائه ع��ىل 70 قرصاً 
من مخ��در املورفن، كام تم ضبط 
متهمن آخري��ن يف والية الخابورة 
لصلته��ام بامله��رب ال��ذي كان يف 

طريقه إليهام لتوصيل املخدرات.
م��ن جان��ب آخر ضبط��ت رشطة 
واملؤث��رات  املخ��درات  مكافح��ة 

بقيادة رشط��ة محافظة  العقلي��ة 
وبحوزته مجموعة  آسيوياً  مسندم 

من أقراص املؤثرات العقلية. 
ع��امن  برشط��ة  مص��در  ومث��ن 
املواطن��ن  تع��اون  الس��لطانية 
آف��ة  مكافح��ة  يف  واملقيم��ن 

املخدرات.

مسقط الرؤية

ومتكينهم  منتس��بيها  تأهي��ل  بهدف 
من أداء واجبهم بكل كفاءة واقتدار، 
تواصل قيادة رشطة محافظة مسقط 
للعاملن  التدريبية  ال��دورات  تنظيم 
فيه��ا. حيث اختت��م مؤخ��راً بقيادة 
رشط��ة املحافظة الربنام��ج التدريبي 

املتكامل الذي ش��ارك في��ه عدد من 
منتسبي قيادة رشطة محافظة مسقط 
م��ن رتبتي رشطي وعريف واس��تمر 
مل��دة أس��بوع. اش��تمل الربنامج عىل 
التعريف بالحادث املروري والتحقيق 
فيه، وتعريف املشاركن بأنواع خطط 
العمليات وكيفي��ة التواصل مع غرفة 

العمليات. 

مسقط- حمود الزيدي

م��ع كل مناس��بة، ديني��ة أو وطنية، 
تتكرر سلوكيات خاطئة طاملا حذرت 
رشطة ع��امن الس��لطانية منها، ففي 
عيد الفطر املب��ارك لهذا العام ألقت 
رشطة عامن الس��لطانية القبض عىل 
ع��دد م��ن األش��خاص بته��م تتعلق 
بإط��الق األع��رية الناري��ة وتهري��ب 

وحيازة واستخدام املفرقعات.
ح��ول ذل��ك ق��ال املق��دم ع��يل بن 
خمي��س العرمي��ي مدي��ر مكافح��ة 
الجرمية ب��اإلدارة العام��ة للتحريات 
والتحقيق��ات الجنائي��ة أن الرشط��ة 
رصدت قيام بعض األشخاص بإطالق 
أعرية نارية ومفرقعات، وظهر البعض 
يف مقاطع الفيديو نرشت يف وس��ائل 
التواصل االجتامع��ي لغرض التباهي 
والتفاخر وقد متت مالحقتهم قانونياً.
وأش��ار املق��دم عيل العرمي��ي إىل أّن 
إطالق األعرية النارية تسبب يف وقوع 
العديد من الح��وادث ففي محافظة 
ش��امل الرشقية وقع ح��ادث انفجار 
مدف��ع ت��رايث قديم يف مص��ىل العيد 
بقري��ة الس��بل التابعة والي��ة دماء 
والطائ��ن، فبع��د االنته��اء من صالة 
العيد وكان التجمع غفريا من س��كان 
القري��ة والق��رى املجاورة ق��ام أحد 
املدفع وحش��وه  بتجهيز  األش��خاص 
لت��آكل أجزائه انفجر  بالبارود ونظراً 
م��ام أدى إىل وق��وع إصاب��ات بالغة 
ببع��ض الحضور ومن ضمنهم نس��اء 
وأطفال وقد تم التعامل مع الحادثة 

وتقديم املتسبب إىل العدالة.
ويف واقعة أخرى قام أحد األش��خاص 
بإطالق النار بطريقة عش��وائية أثناء 
مش��اركته يف تأدية الفنون الش��عبية 
بنيابة سناو مام أدى إىل إصابة أربعة 

أشخاص بإصابات مختلفة.
وأكد املقدم ع��يل العرميي أن هناك 
حالة واحدة فقط يسمح فيها بحمل 
الس��الح التقلي��دي وإط��الق األعرية 
الناري��ة وهو طلب االس��تغاثة فقط، 

ويف غري ذل��ك فقد نصت املادة )25( 
من قانون األسلحة والذخائر والئحته 
التنفيذي��ة ع��ىل أن يعاق��ب بغرامة 
ال تزي��د عىل مائتي ري��ال عامين كل 
م��ن أطلق عي��ارات نارية لغري طلب 
االس��تغاثة أو أش��عل ألعابا نارية أو 
ألق��ى صواري��خ، أو أح��دث لهباً أو 
إنفج��ارات يف حي مأه��ول أو أماكن 
مج��اورة ل��ه أو يف طريق ع��ام أو يف 

اتجاهها دون ترخيص من الرشطة.
وإذا أرتك��ب الفع��ل يف مجتم��ع أو 
حفل كانت العقوبة الس��جن الذي ال 
تزيد مدته عىل ثالثة أشهر أو الغرامة 
التي ال تزيد عىل ثالمثائة ريال عامين.
وأض��اف أّن امل��ادة )29( م��ن ذات 

القانون ُتلزم املرخص له بحيازة سالح 
أو ذخرية أو اس��تريادها أو تصديرها 
أو االتجار فيها أو إصالحها أن يراعي 
ع��دم الترصف ترصفاً مخ��اًل بالنظام، 
وهو يحمل سالحاً نارياً، وعدم إطالق 
النار يف األماكن املس��كونة أو املعدة 
للس��كن، وأن يخط��ر جه��ة الرشطة 
املقي��د به��ا الرتخيص ب��أي تغيري يف 
محل إقامته أو يف أي بيان من بيانات 

الرخصة.
وأفاد املقدم مدي��ر مكافحة الجرمية 
ويف  الس��لطانية،  ع��امن  أن رشط��ة 
سعيها للحد من تهريب وتداول وبيع 
املفرقعات خالل ف��رتة عيد األضحى 
املب��ارك، فق��د ش��ددت الرقابة عىل 
املناف��ذ باختالف أنواعه��ا ومالحظة 
التجارية والهبطات لضبط  األس��واق 
م��ع  يتعامل��ون  الذي��ن  األش��خاص 
املفرقع��ات وتقدميه��م إىل القض��اء 
الج��زايئ املخت��ص، موضح��اً أن ذلك 
يأيت م��ن أجل س��المة الجميع حيث 
إن إطالق األعرية والنارية واس��تخدام 
املفرقع��ات يؤدي يف بع��ض األحيان 
إىل وق��وع إصابات وأرضار جس��دية 
كبرية تصل إىل الوفاة وفقدان النظر، 
ك��ام تلح��ق أرضاراً وخس��ائر مادية 

باملمتلكات العامة والخاصة. 
وناش��د املق��دم ع��يل ب��ن خمي��س 
العرمي��ي مدي��ر مكافح��ة الجرمي��ة 
املواطنن بعدم إطالق األعرية النارية 
يف جمي��ع املناس��بات نظ��راً لألرضار 
املرتتبة عىل ذل��ك والتبعية القانونية 
املرتتب��ة عىل مرتكب هذا الفعل، كام 
ناشد التجار والباعة املتجولن وأولياء 
األم��ور وخاص��ة خالل ف��رتة األعياد 
االلتزام بالقوان��ن وعدم تداول وبيع 
األلع��اب النارية، مح��ذراً كذلك من 
إطالق أو إشعال املدافع الرتاثية نظراً 
لألرضار الكب��رية التي تخلفها يف حال 
انفجاره��ا أو وقوع أي حادث عريض 
آخر، متمنياً الس��المة للجميع وقضاء 
وقت س��عيد خالل فرتة إج��ازة عيد 

األضحى املبارك.

بالتزامن مع يوم الشباب.. اختتام معرض »شكرًا شبابنا«

افتتاح دورة سياقة وتشغيل أنظمة 
الزوارق والرافعات االنزالقية

»خفر السواحل« تنقذ 3 أشخاص من الغرق وتضبط 10 متسللين

»مكافحة المخدرات« تضبط 4 متهمين في شمال الباطنة ومسندم

»شرطة مسقط« تختتم 
البرنامج التدريبي لمنتسبيها

القبض على 212 مخالفًا لقانون العمل بصحار  

متمنية السالمة للجميع خالل العيد 

الشرطة تحذر من إطالق األعيرة النارية واستخدام المفرقعات

املقدم عيل العرميي
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صاللة - الرؤية

انطلقــت أمس األربعــاء فعاليات ندوة 
التامســك األرسي الســابعة تحت شعار 
)راٍق بأخالقي( وذلك تحت رعاية معايل 
الســيد محمد بن ســلطان البوسعيدي 
وزير الدولة ومحافــظ ظفار، وبحضور 
معايل الشــيخ محمد بن سعّيد الكلباين 
وزيــر التنميــة االجتامعيــة وعدد من 
أصحــاب املعــايل والســعادة باإلضافة 
إىل حضور مشــاركني ميثلــون عدد من 
املؤسسات األكادميية املحلية والخليجية 
والعربيــة وجمعيــات املــرأة العامنية 
وذلك مبجمع الســلطان قابوس الشبايب 

للثقافة والرتفيه بوالية صاللة.
وتــأيت نــدوة التامســك األرسي يف إطار 
املحافظــة عىل القيم املســتمدة الدين 
اإلســالمي وتاريــخ الســلطنة املجيــد، 
واالســتفادة من التقدم العلمي والثورة 
املعلوماتيــة، حيث تركــز عىل عدد من 
األبعاد وتطرح بعض اإلشــكاليات لتضع 
مقرتحات وحلول تســاعد األفراد واألرس 
عىل التــوازن واملحافظة عــىل منظومة 

القيم األخالقية.
كام أّن “اســرتاتيجية العمل االجتامعي 
ورؤيتهــا املســتقبلية أعطــت الجانب 
يف  كبــراً  حيــزاً  واألرسي  املجتمعــي 
مضمونهــا، وجعلــت للمجتمــع املدين 
دوراً بارزاً ومشــاركاً يف عمليــة التنمية 
االجتامعية، حيث يعــد تنظيم جمعية 
املــرأة العامنيــة بصاللة لهــذه الندوة 
بالتعــاون مع الوزارة تكــرس جانباً من 

أهداف تلك االسرتاتيجية.
وخالل افتتاح الندوة قال املكرم الشــيخ 

زاهر بن عبداللــه العربي عضو مجلس 
الدولــة أن املجتمع العــامين يتميز منذ 
األزل بقيــم أخالقيــة عميقــة البد من 
اســتمرارها لكافة األجيال، دون أن تتأثر 
باملتغــرات، واعتــرب العــربي أّن الندوة 
بإمكانهــا تحقيق العديــد من األهداف 
املتعلقــة بالقيــم األخالقيــة، من خالل 

املؤسسات املدنية واملجتمعية.
بعدهــا بــدأت الجلســة األوىل بورقــة 
قدمها الدكتور محمد بن راتب النابليس 
حملــت عنوان “الحصانــة الذاتية لدى 
الشباب”، أشــار فيها إىل أهمية أن يعي 
الشــباب أهمية االقتداء بالسنة النبوية، 
التــي كانــت وال تــزال املقيــاس األول 

لتطبيق األخالق.
ثّم قدم الشــيخ ســامل بن عيل النعامين 
خبر اإلرشــاد والتوجيه الديني بجامعة 
الســلطان قابوس ورقة أخــرى بعنوان 
“مناهــج الرتبية األخالقيــة” حول دور 

روافــد الرتبيــة يف تعويد الناشــئة عىل 
تطبيق القيم األخالقية من خالل املجلس 
والبيت واملدرســة واملسجد، إضافة إاىل 
املجتمــع ودوره يف ترســيخ القيــم من 
خالل النصح واإلرشاد، مستعرضا قصصا 

واقعية من املجتمع العامين.
ثم عقدت 3 حلقات عمل األوىل بعنوان 
“أثر وســائل التواصــل االجتامعي عىل 
السلوك األخالقي” تطرق خاللها الدكتور 
حمد بن حمود الغافري –أستاذ مساعد 
بالجامعة العربية املفتوحة- إىل وســائل 
التواصل االجتامعي مبينا أهم ســلبياتها 

وإيجابياتها.
فيام كانت الحلقــة الثانية حول “القيم 
األخالقيــة يف املســاكن الطالبية” حيث 
تحدثــت الدكتــورة ريــم أبــو عبــادة 
مــن جامعة ظفــار عن تجربة الســكن 
وأهم  أهدافه  واســتعرضت  الجامعــي 

مشكالته.

واختتم اليوم األول بحلقة ناقش خالها 
عدنــان بــن مصطفى الفــاريس - مدير 
دائــرة شــؤون األحــداث - أخالقيــات 
العمــل التطوعــي، حيث أشــار إىل أن 
العمــل التطوعــي يف ســلطنة عــامن 
قبــل عــام 1970م ظهــر من خــالل ما 
مييــز املجتمع العــامين بقوة تجانســه 
وتكاتفــه االجتامعــي ويظهــر ذلك يف 
املناسبات والعادات ومختلف األحداث 
األخرى  التي متيزت بالتعاون واملشاركة 
االجتامعيــة، كــام أن الــدور املحــوري 
للدين اإلسالمي وأثره امللموس يف تفعيل 
ثقافة العمل التطوعي، ومن خالل بروز 
دور املشــايخ والرشــداء وذوي الهيبــة 
والنفــوذ، وبالرغــم من ذلــك إال أنه مل 
يكن هناك متخصصــون مهنيني يف هذا 
املجال وعدم وجــود قوانني وترشيعات 
تنظم مامرســة العمل التطوعي، ولكن 
بعد عام النهضة نشــأ العمل التطوعي 

يف سلطنة عامن مبنظومة املرأة العامنية 
وحركتها النشــطة يف بداية السبعينيات، 
باإلضافــة إىل صــدور القانــون املنظم 

ألعامل الجمعيات يف عام 1972م.
وعــرّف الفــاريس أخالقيــات التطــوع 
والتــي يقصد بها املواثيــق األخالقية أو 
مدونات السلوك حيث تتضمن الخطط 
االسرتشــادية القيمة الســلوكية التي تم 
التوافق عليها يف إطار املجموعة املعنية 
ليك يتم الحكم عىل عمل ما أو مامرسة 
أنه صواب أو خطأ مبا يتفق مع املصالح 
العامــة واملبادئ، وأشــار إىل أّن الحاجة 
التطوعي  العمــل  بأخالقيــات  للتقيــد 
أتت بســبب الزيــادة الهائلة كام ونوعا 
ومؤسســات  التطوعيــة  للمنظــامت 
املجتمع املدين، وارتباط هذه املنظامت 
واملؤسســات مبجال اإلغاثة واملساعدات 
الخريــة، بجانــب تدفــق التمويل عىل 
هذه املنظامت واملؤسســات. يشــار إىل 

أن النــدوة هذا العام تتنــاول محورين 
أساسيني وهام موجهات القيم األخالقية 
ودور املجتمــع يف تعزيز القيم، وتهدف 
النــدوة والتــي انطلقت يف عــام 2012 
إىل التأكيــد عىل أهمية القيــم الدينية 
واألخالقية واملوروث االجتامعي عىل أّنه 
موجه للســلوك املجتمعي، وفتح قنوات 
الحوار بني الباحثني واملشــاركني وتبادل 
الخــربات والتجــارب يف هــذا املجــال، 
إضافــة إىل تحفيز الشــباب والناشــئة 
عــىل املحافظة أهــم األخالقية، والرتكيز 
عىل االســتخدام األمثل لوسائل التواصل 
االجتامعــي، بجانب إبــراز دور األرسة 
واملرأة عــىل وجه الخصــوص يف تعزيز 
التامســك املجتمعــي واملحافظــة عىل 

القيم.
 هــذا وتختتم أعامل النــدوة اليوم بـ 4 
أوراق عمــل تناقــش “دور املجتمع يف 

تعزيز القيم”.

»التماسك األسري« تناقش المحافظة على القيم واالستفادة من التقدم العلمي

صاللة - الرؤية

اختتمــت عىل مــرح املروج مســابقة 
مهرجان صاللة السياحي 2018م للمرح 
الجامهــري التــي نظمهــا املهرجان يف 
الثقافية  الثانية ضمن املناشط  نســختها 

والفنية لهذا العام.
رعى حفل الختام معايل الدكتور عبدالله 
بــن نارص الحرايص رئيــس الهيئة العامة 
لإلذاعة والتلفزيون بحضور سعادة الشيخ 
سامل بن عوفيت الشــنفري رئيس بلدية 
ظفــار رئيــس اللجنة املنظمــة ملهرجان 
صاللة الســياحي وعدد من املســؤولني 

واملرحيني.
مشــاركة 7 فرق مرحيــة أهلية عامنية 
وهي فرقــة أوبار ومربــاط التي قدمت 
معــا مرحيــة )مكونــو( وفرقــة ظفار 
مرحيــة )عريــس يف باريــس( وفرقــة 
السلطنة مرحية )قروش البيت( وفرقة 
صاللة مرحية )النوخذة( وفرقة تواصل 
مرحيــة )الحشــمر( وفرقة الرســتاق 

)رشحوين ورششحوين(.
كام شهد الحفل الختامي لجوائز مسابقة 
ملهرجــان صاللــة الســياحي للمــرح 

الجامهــري اســتضافة الفنــان املرصية 
القديرة وســيدة املرح العريب ســميحة 
أيــوب التــي تحدثت عن مشــوارها مع 
الفــن وبالتحديــد املــرح وذكرياتهــا 
لزيارتها للســلطنة يف عام 2004م بلجنة 
تحكيم املرح وقدمت للفنانني الشباب 
الواعديــن العديد مــن النصائح واألمور 
التي البد من توفرها يف الفنان املرحي. 
كام تخلل الربنامج فقــرات من العروض 
لضيوف برنامج ليايل املهرجان من نجوم 
الكوميديا من السلطنة والخليج والعرب. 
وتحدث الفنان والكاتب املرحي صالح 

عبيد عضــو لجنة التحكيــم مؤكداً عىل 
أهميــة الجمهور كعنرص أســايس ومهم 
للمرح بكل أشــكاله وأنواعه، وأشار إىل 
أنه منذ عــام 1989م كان املرح حارًضا 
وفاعــال وباملقابــل كان املهرجــان يطور 
ويدعم املرح واملرحي ليومنا هذا وما 
حفلنا هــذا إال تتويجا لكل هذه الجهود 
فشــكرا لكل فنان مرحي ونطالب كل 

فنان بأن يهتم ويقدم نفسه. 
وقد ضمت لجنة التحكيم كل من الدكتور 
محمد بن سيف الحبيس واملخرج طارق 
علوي باعمــر والفنان والكاتب املرحي 

صــالح عبيد، وقد أوصت اللجنة يف ختام 
العروض املرحية بــرورة انتقاء النص 
املرحــي الجيــد والجديــد بعيــدا عن 
التكــرار وصــوال لفرجة جميلــة هادفة، 
إضافة إىل أهمية حرص املخرج املرحي 
عىل االســتخدام الجيد ملفردات العرض، 
العنــارص املســاعدة للرؤيــة اإلخراجية 
وأّن يــويل كل فنان مرحي الشــخصية 
املكتوبة حقها تجسيدا وحوارا وأن يكون 
الجمهــور هدفــه ورســالته وأن يحــرتم 
املجتمع وعاداته وتقاليده. يف الختام جاء 
التكريم والتتويج للفرق املرحية الفائزة 

بألقاب مسابقة مهرجان صاللة السياحي 
2018م للمرح الجامهري لعامة الثاين 
حيث بدأ بتكريم الفنانة القديرة ســيدة 
املرح العريب ســمحية أيوب ثم الفنانة 
ونجمة الدرامــا العامنية القديرة فخرية 
خميس واملؤلف املرحي عامد محســن 
الشــتفري والنجم الفنان عبد الله مرعي 
والنجم الفنان ســليم العمري ثم تكريم 
الفــرق املرحية املشــاركة يف النســخة 
الثانية للمسابقة، وتكريم لجنة التحكيم 
تــال ذلك جوائــز املســابقة حيث حصل 
الفنان هشــام صالــح من فرقــة صاللة 

عن مرحية النوخذة عــيل جائزة لجنة 
التحكيــم وجــاءت جائزة أفضــل ممثل 
واعد للفنانــني رامس أمني ومؤيد محمد 
من فرقة الســلطنة املرحية لدورهم يف 
الفنانة  البيت، وحصلت  مرحية قروش 
نعيمــة املقبايل عيل لقــب أفضل ممثلة 
دور ثان والفنان وليد شــعبان عيل لقب 
أفضــل ممثل ثــان وأفضل ســينوغرافيا 
ألفضــل عرض مرحي ملرحية النوخذة 
لفرقة صاللة املرحية وأفضل ممثل دور 
أول للفنانة نجــالء البلويش من مرحية 
الحشمر لفرقة تواصل املرحية وافضل 
ممثــل دور أول للفنــان القدير عبد الله 
مرعــي ملرحية النوخــذة لفرقة صاللة 
املرحية وأفضل إخــراج للمخرج خالد 
الشنفري ملرحية النوخذة لفرقة مرح 
صاللــة املرحية وأفضــل نص مرحي 
ذهــب لقبــه للمؤلف محمــد املعمري 
لنص مرحية رشحوين ورششحوين لفرقة 
الرســتاق املرحية ولقــب أفضل عرض 
مرحي ثــان كان مــن نصيب مرحية 
رشــحوين ورششــحوين لفرقــة الرســتاق 
املرحية وأفضل عرض مرحي أول كان 
لفرقة صاللة املرحية ملرحية النوخذة.

اختتام مسابقة مهرجان صاللة السياحي للمسرح الجماهيري.. و»النوخذة« في المقدمة

مسقط - الرؤية

يف إطــار ســعيها لتجويــد الخدمات 
املقدمة، وبهدف تعزيز األداء البلدي 
واملايئ تعمل وزارة البلديات اإلقليمية 
وموارد امليــاه عىل عمليــة املراجعة 
النهائية لدليل إجراءات ومســتندات 
واملائية  البلديــة  املعامــالت  إنجــاز 
بنهاية  متهيــدا العتــامده وإصــداره 

الشهر الجاري. 
يــأيت الدليــل كمتطلــب مهــم مــن 
متطلبــات رفــع مســتوى الخدمــة 
املقدمة بقطاع البلديات يرسم مسارا 
واضحا ملراحل سر الخدمات املقدمة، 
حيــث ُيفّصــل الدليــل املســتندات 
املطلوبــة لــكل خدمــة، واإلجراءات 
املطلوبــة إلنجــاز املعاملــة، والفرتة 
الزمنية املستغرقة لإلنجاز، األمر الذي 
من شــأنه تبســيط اإلجــراءات عىل 
العمليات ملوظفي  املراجعني وتنظيم 
خدمــة املراجعــني، وبالتــايل تقليص 
حجــم الجهد والوقت لــكال الطرفني 

كنتيجــة مســتهدفة. ويحتوي الدليل 
عــىل جزئني رئيســني يتضمــن األول 
جميع خدمــات القطاع البلدي الذي 
يتفرع لقسمني يتناول األول خدمات 
الرقابــة الصحيــة، وخدمات  قطــاع 
قطاع الشــؤون الفنيــة، فيام يتضمن 
الثــاين خدمــات قطاع مــوارد املياه. 
كام يتضمن الدليــل قامئة باملوافقات 
املطلوبــة ملختلــف األنشــطة املراد 

استخراج ترخيص بلدي لها.
وبالتــوازي مع هذا العمــل، تعكف 
البلديــات األخرى عىل إعــداد أدلتها 
اإلجرائية التــي ترمي لذات األهداف 
مع اختالف الخدمات املقدمة بحسب 
طبيعة األعامل البلديــة املقدمة من 
كل بلديــة. الجديــر بالذكــر أّنه إىل 
جانب توفر النســخ الورقيــة مبنافذ 
الدليل  خدمــات املراجعني ســيكون 
متاحــا باملوقــع اإللكــرتوين للــوزارة 
للمراجعني  أســهل  لضــامن وصــول 
والراغبــني باالطــالع عــىل متطلبات 

إنجاز املعامالت.

»البلديات« بصدد المراجعة 
النهائية لدليل إنجاز معامالتها

مسالخ بلدية مسقط مستعدة الستقبال العيد
مسقط - الرؤية

أكدت بلدية مســقط استعداد مسالخها 
الســتقبال عيــد األضحى املبــارك؛ وذلك 
مــن حيث التأكد من وفــرة األضاحي يف 
ظل توقع ضغط العمل، والطلب املتزايد 
عىل اللحوم مبختلــف أنواعها، فضاًل عن 
متابعتها الرشكة املشغلة ملسلخي السيب 
والعامــرات؛ للتأكد من كفــاءة األجهزة 
واملعــدات الالزمــة ألعــامل القصابــني 
العمل  انســيابية  باملســلخني، وضــامن 
وتواصــل عمليات الســلخ وفق منظومة 

متكاملة النواحي.
مــن جانب آخر حرصت بلدية مســقط 
ممثلــة يف املديريــة العامــة للشــؤون 
الصحيــة عىل التأكد من ســالمة املوايش 
مــن أي أوبئة، وذلك مــن حيث إخضاع 
كافــة ما يصل للمســالخ إىل الفحص من 
قبل أطبــاء بيطريني يف حظائر املســلخ، 
مــع مراعاة عمليات الفحص االســتباقي 
للموايش للكشــف عن األمــراض التي ال 
تظهر بعد الفحص، باإلضافة إىل الفحص 
الظاهــري الدقيــق للذبائح بعــد الذبح 
والســلخ؛ لضامن خلوها مــن أي أمراض 
أو أجزاء فاســدة، كــام تخضع املوايش يف 

املســالخ إىل عناية بيطرية تحت إرشاف 
أطباء بيطريــني، والذيــن يتولون مهمة 
الظاهرية  الطبيــة  الفحوصــات  إجــراء 
للموايش منذ لحظة وصولها، مع الحرص 
عىل عدم دمــج األغنام القادمــة حديثاً 
لحظائر املســلخ مع املوجودة سابقاً قبل 
أن يتم فحصها تجنباً النتقال أية عدوى.

ونصحت بلدية مســقط ممثلة باملديرية 

املواطنــني  الصحيــة  للشــؤون  العامــة 
واملقيمــني بأهميــة الذبــح يف املســالخ 
ملا له مــن فوائد، أبرزهــا توافر الفحص 
البيطــري لجميع املــوايش املذبوحة، ويف 
حالة تــم إتالف ذبيحة تــّم رشاؤها من 
حظائر املســلخ، فإّنه يتــم توفر البديل 
وبــدون فــرض رســوم إضافيــة، وذلك 
بالتقيد بنظافة املعــدات ووجود فحص 

دوري عىل القصابني، إضافة إىل أنه يوفر 
عليه عناء التخلص مــن مخلفات الذبح 
الحيوانيــة، وما يرتتب عليــه من حامية 
البيئــة واملحافظــة عليهــا مــن الروائح 

واملشوهات.
كــام دعــت املديريــة العامة للشــؤون 
الصحيــة ببلديــة مســقط املواطنني إىل 
رضورة اتخاذ الخطوات الصحية عند نقل 
اللحوم من املســالخ، واملتمثلة يف توجه 
املســتهلك إىل منزله مبارشة عند استالمه 
للذبيحــة، وتجنــب وضعهــا يف صندوق 
السيارة لفرتات طويلة حتى ال تتلف، ويف 
حالة نقل تلك اللحوم ملســافات طويلة 
فيجــب حفــظ تلــك اللحــوم ووضعها 
املــواد  اســتخدام  وتجنــب  الثلــج،  يف 
الكرتونية وأكياس النفايات لنقل اللحوم 
واالســتعاضة عنها باألكياس التي يوفرها 
املســلخ. وللحفاظ عىل ســالمة الذبيحة 
ُينصح املستهلك بفصل األحشاء الداخلية 
عن الذبيحة، وتجنب نقل لحوم الذبيحة 

يف سيارة مكشوفة.
كــام أكــدت املديرية عىل أهميــة اتباع 
التعليــامت الرورية عنــد رشاء اللحوم 
الطازجــة؛ للتأكد من جودتها وصالحيتها 

لالستهالك.
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مسقط - الرؤية

للهندســة  العامنيــة  الوطنيــة  قالــت الرشكــة 
واالســتثامر “أونك” إّنها ال تقوم بإجراء القطع إال 
بعد استيفاء جميع اإلجراءات املتبعة قبل تنفيذ 
عمليات القطع حسب عقود الخدمة وعادة يتم 
القطع مع من تزيد متأخراتهم عن 3 شهور وهم 
نسبة قليلة مقارنة باملشرتكني املنتظمني يف الدفع 
الشهري، ويجري تسليمهم اإلنذارات املقررة مع 
الفواتري متبوعة برســائل نصيــة )SMS( واتصال 
من مراكز الخدمة، ليك ال يتفاجأ املشــرتك بقطع 

الخدمة.
وجاء ذلك يف معرض تعقيــب الرشكة عىل مقال 
الكاتــب الدكتــور عبداللــه باحجاج، املنشــور 
بجريدة “الرؤية” بتاريخ 30 يوليو حول إجراءات 
قطع خدمــة الكهرباء وامليــاه يف محافظة ظفار 

عن املشــرتكني ممن ال يسددون فواتري االستهالك 
حســب عقود الخدمة. وأضافت الرشكة يف بيان 
أرســلته إىل جريدة الرؤية أّنه حسب اإلجراءات 
املتبعة، وباســتثناء االســتهالك التجاري، يسمح 
بتسديد 75% من قيمة الفاتورة املستحقة وميكن 
قبول 50% للمشــرتكني الذين مل يسبق أن قطعت 
عنهــم الخدمة ســابقا، وليــس 100% من قيمة 
الفاتورة، علــام بأّن قرار التخفيض من عدمه هو 
أمــر غري ملزم ويعــود تقديره لرشكــة التحصيل 
حسب العقود املربمة مع رشكات الكهرباء واملياه.

وتابع الرد: “تالحظ يف اآلونة األخرية ازدياد ظاهرة 
قيام مشرتكني، كثري منهم وافدون مستأجرون من 
مواطنني، باالســتيالء عىل خدمة الكهرباء واملياه 
بغــري حق عرب إعــادة التيار بصورة غــري قانونية 
مبخالفــة املــادة 344 من قانون الجــزاء العامين 
التــي نصت عــىل أن: “يعاقب بالســجن مدة ال 

تقل عن 6 ســتة أشــهر وال تتجاوز 3 سنوات كل 
من اســتوىل بغري حق عىل طاقــة أو خدمة ذات 
قيمة اقتصادية كاملــاء والكهرباء والوقود والغاز 

واالتصاالت السلكية والالسلكية ونحوها”.
وأوضحــت الرشكة أّنه إىل جانب مخالفة القانون 
فإّن املخالفني يعرضــون أرواحهم وأرواح غريهم 
للخطــر نتيجة العبث مبعدات التيــار الكهربايئ، 
وكــر األقفــال املخصصــة لقطــع الخدمة، يف 
مخالفة خطرة لقواعد الســالمة، مــام يلزم معه 
اتخــاذ إجــراءات حازمــة. وبينــت الرشكــة أّنه 
بالنســبة للجوانب االجتامعية التــي تطرق إليها 
املقال فإّن الرشكة ليســت بصــدد الرد نيابة عن 
الجهــات املختصــة، ومســؤولية مراقبة الرصف 
والتحكم باالســتخدام تقع عىل عاتق املشــرتك، 
شــأنها شــأن أي ســلعة خدمية أخــرى. كام أّن 
الــرشكات املســؤولة عن التحصيــل هي رشكات 

مساهمة عامة تتبع القطاع الخاص وميلكها أفراد 
ومؤسسات خاصة، وأي قصور يف التحصيل ترتتب 
عليه خسائر مبارشة لتلك الرشكات، وهي مطالبة 
بحكــم العقــود باتبــاع اإلجــراءات املحددة يف 
العقود. وأكدت الرشكة أّن اإلجراءات املشار إليها 
متبعة يف كل محافظات السلطنة وبنفس الوترية 
وحســب القوانني املنظمة، وأّن رشكات الكهرباء 
رشكات حكوميــة 100% والتحصيــل جــزء مــن 
الدخل القومي للبلد، كام أّن التعرفة مل تتغري منذ 
أكرث من 12 عاًما مع أّن أسعار الوقود ومنها الغاز 
تضاعفت. وأوضحــت الرشكة أّن القطاع مدعوم، 
والدعــم للفئــة األوىل يصل إىل 66%، ومشــاريع 
رشكات الكهرباء تعتمد عىل هذه املبالغ الستمرار 
تشغيل الكهرباء واملشاريع والتوصيالت الجديدة 
والتشغيل، كام أّن القطاع له هيئة للتنظيم تعني 
بهذه األمور وهي من يسن األنظمة واإلجراءات.

» ردا على مقال الكاتب عبدالله باحجاج المنشور في »

»أونك«: قطع الكهرباء مستوٍف لإلجراءات القانونية.. والتحصيل جزء 
من الدخل القومي للسلطنة

مسقط – الرؤية

ينظــم االتحــاد الــدويل للنقــل الطرقــي 
ومجموعــة أســياد املؤمتر العاملــي للنقل 
الطرقي برعايــة وزارة النقــل واالتصاالت، 
وال يزال باب التســجيل مفتوحا للمشاركة 
يف النســخة األوىل من املؤمتر الذي يقام بني 
السادس والثامن من نوفمرب املقبل. ويشكل 
منصــة تجمــع بني أبــرز صناع القــرار من 
جميع أنحاء العامل لتبادل األفكار والخربات 
ومناقشــة أفضل الحلول املســتقبلية لهذا 
القطــاع. وبإمكان الجهــات املهتمة بقطاع 
الحلقــات  يف  املشــاركة  الطرقــي  النقــل 
النقاشــية وغريها من فعاليات املؤمتر التي 

تقام يف مركز ُعامن للمؤمترات واملعارض. 
ومن املتوقع أن تضم قامئة املشــاركني فيها 
أكرث من 60 ممثاًل حكومياً، ورئيســًا تنفيذياً 
وخرباء يف مجال النقل واللوجستيات، وحوايل 
ألف مشــارك مــن مائة دولة حــول العامل. 
ويهدف املؤمتر إىل مناقشــة أهم التحديات 
التي تواجــه قطاع النقــل الطرقي وأفضل 
الحلول املمكنة لها. وســيتمكن املشاركون 
من حضور جميع حلقات وأنشــطة املؤمتر 
مبــا يف ذلك املعــرض املصاحب لــه، وممر 
الناشئة، فضاًل  االبتكار ومســابقة الرشكات 

عــن املشــاركة يف حفل االســتقبال وحفل 
العشاء الذي سيقام عىل هامش املؤمتر.

وقــال املهنــدس عبــد الرحمــن بن ســامل 
الحامتي، الرئيس التنفيذي ملجموعة أسياد: 
تحت شــعار االبتــكار يف النقل، سيشــمل 
جــدول املؤمتــر أكرث مــن عرشيــن حلقة 
نقاشــية، وقمة تضم مشاركني عىل املستوى 
الــوزاري والرؤســاء التنفيذيــني. ومن أبرز 
املواضيع التي سيناقشــها املؤمتر االبتكار يف 
النقل، ووسائل النقل اآللية، وأنشطة النقل 
الطرقي، باإلضافــة إىل الجوانب االقتصادية 

الكثــري. وتضــم قامئــة  للقطــاع وغريهــا 
املتحدثني نخبة من أبرز املختصني العامليني 
مبن فيهم نوربت كوينهوفن، رئيس شــؤون 
الجامرك والحدود يف رشكة IBM، والدكتورة 
ماريكا هويدميايكر، مديرة مرشوعات أوىل 
يف املنظمــة الهولنديــة لألبحــاث العلمية 
التطبيقية، وخوســيه مانويل دوراو باروس، 
الرئيس غــري التنفيذي يف جولدمان ســاش 
والرئيــس الســابق للمفوضيــة األوروبية، 
وأحمــد البلويش، الرئيــس التنفيذي لرشكة 

مواصالت.

صاللة - العامنية 

للتأمينــات  العامــة  الهيئــة  نظمــت 
االجتامعيــة أمــس بفــرع غرفــة تجارة 
وصناعة عامن مبحافظة ظفار لقاًء تعريفا 
اســتهدف مديري املوارد البرشية يف عدد 
من مؤسسات القطاع الخاص. ويأيت اللقاء 
ضمن مشــاركة الهيئة العامــة للتأمينات 
االجتامعيــة يف فعاليــات مهرجان صاللة 
الســياحي لهــذا العام بهــدف التعريف 
بقانــون وأنظمــة التأمينــات االجتامعية 
من حيث الحقوق والواجبات. واشــتمل 
اللقاء عىل تقديم عرض مريئ حول كيفية 
عمل صناديــق التقاعد واآللية التي تقوم 
عليها لضــامن تنفيذ تطلعاتها االجتامعية 
عرب تفعيــل الحاميــة االجتامعية وتعزيز 
مبادئها يف إطــار األرسة والفرد واملجتمع.  

وبعدهــا قــدم عبدامللك القــرين باحث 
قانوين بالدائرة القانونية يف الهيئة محارضة 
تحدث فيها عن األنظمة التأمينية بشكل 
عام وآلية التســجيل وتحديــث البيانات 
إىل جانــب اســتعراض أهميــة الوقــوف 
عىل املســتجدات العملية التي تساهم يف 
االرتقاء باألداء وتحقق اشرتاطات الجودة 

يف العمل.
وتطرق حمدي عكعاك مرشف مستحقات 
تأمينيــة إىل املنافــع التأمينيــة وطــرق 
املعاشــات  يف  واملتمثلــة  اســتحقاقها 
واملكافآت ومنح إصابات العمل واألمراض 
الحضــور  تعريــف  إىل جانــب  املهنيــة 
باالشــرتاطات التي وضعها القانون لســن 
التقاعد إضافــة إىل الخدمات اإللكرتونية 
املقدمــة عرب بوابــة الهيئة ومراكز ســند 

ضمن خطة التحول اإللكرتونية.

مسقط - العامنية

العامليــة  العامنيــة  املجموعــة  أطلقــت 
للوجيستيات “أسياد” حاضنة إبحار لتمكني 
رواد األعامل وتقديم مجموعة واســعة من 
وسائل الدعم واملســاندة لنمو املؤسسات 
الصغرية واملتوسطة بالقطاع اللوجستي؛ يف 
إطار ســعيها لدعم الجهود املبذولة لدعم 
ريادة األعامل وتنمية املؤسســات الصغرية 

واملتوسطة يف السلطنة.
وســتعمل الحاضنــة عىل توفري مســاحات 
مكتبيــة وتقديــم الدعم الفنــي يف مجال 
األعــامل  رواد  تعريــف  عــرب  األعــامل 
واملؤسســات الناشــئة عىل الفرص املتاحة 
بجميــع املجــاالت يف القطاع اللوجســتي، 
إضافــة إىل أنهــا ســتوفر برامــج التوجيه 
أعاملهــم  لتنميــة  األساســية  واإلرشــاد 
واملحافظة عــىل الوظائف التي تم توفريها 
وتسعى هذه املبادرة إىل إيجاد بيئة داعمة 
لرواد األعــامل عرب االســتفادة من الفرص 
املتوفرة باملجموعة بشــكل خاص والقطاع 

اللوجستي بشكل عام. 
ويــأيت إطالق املبــادرة لضــامن توفري بيئة 
محفــزة للمؤسســات الناشــئة مــن أجل 
مساعدتها عىل النمو والتوسع، حيث سيتم 

تقديم مجموعة متنوعة من وسائل الدعم 
والتســهيالت من خــالل الحاضنة لتريع 
تطور الرشكات الناشئة يف القطاع وإن توفري 
البيئة القوية للرشكات الصغرية واملتوسطة 
من شــأنه تعزيز منو القطاع اللوجستي يف 

السلطنة.
ويتمحــور إطار عمل مبادرة “إبحار” حول 
عــدد مــن الركائز األساســية التــي تخدم 
القطــاع كونها الحاضنة اللوجســتية األوىل 
وتهدف إىل تقديم املساعدة ملرحلة ما قبل 

االحتضان لتوفري التوعية املناسبة مبا يضمن 
تعظيم االستفادة من الفرص املتاحة خالل 
فــرتة االحتضــان والعمل عىل إيجــاد بيئة 
داعمة لرواد األعامل متكنهم من الرتكيز عىل 
األنشطة التي تشكل قيمة مضافة ودعمهم 
عــرب العديد من الخدمات بالحاضنة وربط 
املؤسســات الناشــئة املحتضنة بالرشكاء يف 
القطــاع من أجــل التعرف عــن قرب عىل 
الخدمات التي تحتاجهــا مختلف الجهات 

العاملة بالقطاع.

مسقط – الرؤية 

اختتــم نادي “بلوكتشــني” الربنامج التدريبي 
املتوســط لتقنيــة البلوكتشــني، الــذي ُأقيم 
بجامعة ظفار، بالتعاون مع رشكة “سويسكوم 
بلوكتشــني”، وجامعة ظفار، وبرعاية رســمية 
من سالح الجو السلطاين الُعامين وبنك صحار، 
ودعم لوجســتي من البنك املركزي العامين يف 

فرعه بصاللة. 
ويــأيت الربنامــج لتأكيــد رشاكة النــادي مع 
الرشكات واملؤسســات العاملية املتخصصة يف 
تقنية البلوكتشــني؛ إذ ُتعّد رشكة “سويسكوم 
بلوكتشــني” الســويرية أحد أبرز الرشكات 
الرائدة يف مجال تقنية “البلوكتشني” يف أوروبا 
والعــامل. وُنّظمــت -عــىل هامــش الربنامج- 
لقــاءات مــع رواد األعامل الُعامنيني ســعت 
إىل إيجاد فرِص تعاون لتنفيذ تطبيقات قامئة 

عىل تقنية البلوكتشني يف السلطنة، إضافة إىل 
إنشاء تطبيقات عىل مستوى إقليمي وعاملي. 
وتضمنت فعاليات الربنامج التدريبي، تنظيم 
“ملتقى نادي بلوكتشــني” يف نسخته الرابعة، 
بحضور األســتاذ الدكتور حســن بن ســعيد 
كشــوب، رئيس جامعة ظفار، والدكتور أنور 
بن محمد الرواس، رئيس مجلس إدارة جامعة 

ظفار، وعــدد من أصحاب الســعادة وأعيان 
وأهايل محافظة ظفار واملشــاركني يف الربنامج 

التدريبي واملهتمني بتقنية البلوكتشني.
 وألقــى الدكتــور عــامر العبيــداين، رئيــس 
النــادي كلمــة تطرق من خاللهــا إىل مراحل 
تأســيس النادي وأهدافه وإنجازاته وخططه 
املستقبلية وتبعيته للنادي الثقايف، كام تناول 

أبرز التحديات التي واجهت النادي، واملتمثلة 
يف توظيف الشــباب العــامين يف مجال تقنية 
البلوكتشــني، والحلــول التي وضعهــا. وأعلن 
مدير النادي عن الربنامج التدريبي “املتقدم” 
الذي ســُيقام يف ســويرا، بالتعاون مع رشكة 

“سويسكوم بلوكتشني”. 
تضمن امللتقى كلمة لألســتاذ الدكتور حسن 
بن سعيد كشــوب، رئيس الجامعة، أشار فيها 
إىل أهميــة هذه الربامج التعليمية والتثقيفية 
التي ينظمها نادي بلوكتشني ودورها يف توطني 
صناعة التكنولوجيا الحديثة يف عامن، مشيًدا 
بالجهــود املقدرة التي يبذلهــا النادي يف هذا 
املجال. وشــارك يف الربنامــج 6 محارضين من 
رشكة “سويسكوم بلوكتشني”، وأكرث من 100 
من طلبة البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه، 
والخريجــني وعدد مــن األكادمييني وموظفي 

القطاعني العام والخاص. 

مسقط – الرؤية 

عقــدت لجنة الســياحة بغرفة تجارة 
وصناعــة عــامن اجتامعا مــع فريق 
إشــهار جمعية عامن للسياحة برئاسة 
عــي الحجري رئيس لجنة الســياحة، 
وبحضــور ســعادة قيس بــن محمد 
اليوســف رئيس مجلس إدارة الغرفة، 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة، إىل جانــب 
أعضاء اللجنة، ورؤســاء لجنة السياحة 
مبختلف فروع الغرفة، وممثي الربنامج 
االقتصادي  التنويــع  لتعزيز  الوطنــي 
الوطني  الربنامــج  وممثي  “تنفيــذ”، 

للرؤساء التنفيذيني.

وأكــد محمد آل عيىس مرشف القطاع 
الســياحي يف وحــدة دعــم التنفيــذ 
سعي الربنامج الوطني لتعزيز التنويع 
االقتصادي “تنفيذ” إىل تحقيق أهداف 
خطة التنمية الخمسية التاسعة )2016 
– 2020( للوقــوف عــىل التحديــات 
الجهات  تواجــه  التــي  والصعوبــات 
الحكومية والخاصة واملدنية يف ســبيل 
تحقيق أهداف خطط التنمية، مؤكدا 
أن قطــاع الســياحة مــن القطاعات 
املســتهدفة يف برنامــج “تنفيذ” ومن 
خالل مختربات العمل أتت مخرجات 
تنفيذ بتنفيذ توصياتها بإنشاء جمعية 
معنية بقطاع السياحة لتساهم بدورها 

يف دعم القطاع السياحي بالسلطنة.
وتهدف الجمعية إىل تنظيم وتســهيل 
يف  الســياحية  الخدمــات  مامرســة 
فــرص  تحقــق  بطريقــة  الســلطنة 
االستفادة للجميع وتساهم يف االمتثال 
للقوانــني واألنظمــة املعمــول بها يف 
تطويــر  يف  واملســاهمة  الســلطنة،  
خطط وبرامج القوى العاملة الوطنية 
يف قطــاع الســياحة مبــا يف ذلك نرش 
ثقافة العمل والتدريب عىل الوظيفة، 
الهيئــات  واالســتفادة مــن تجــارب 
والدولية،  والعربية  واإلقليمية  املحلية 
والتعاون مــع الجهــات ذات العالقة 
لضامن توفري معايري األمن والســالمة 

واملحافظــة  الســياحية  املواقــع  يف 
عــىل البيئة. كام تهــدف الجمعية إىل 
التعــاون مع الجهات املعتمدة املعنية 
بالخدمات الســياحية لتطوير العقود 
والجوانب املهنية والتقنية، وتشــجيع 
االســتثامر يف املشاريع الداعمة لقطاع 
السياحة، وتحسني بيئة العمل بالقطاع 
الســياحي، باإلضافة إىل املشــاركة يف 
إقامة األنشــطة االجتامعية والثقافية 
والرياضيــة، وتعزيــز املحتوى املحي، 
وســتقام ورشــة توضيحيــة ألعضــاء 
اللجان خالل الفرتة القادمة، إضافة إىل 
ورشــة تعريفية ألعضاء مجلس إدارة 

الغرفة للبدء بإشهار الجمعية.

بركاء – الرؤية 

متكنــت إدارة حامية املســتهلك بربكاء مؤخرا 
من اســرتجاع 41 ألف ريال عامين لصالح أحد 
املســتهلكني من خالل عقد تسوية ودية بينه 
وبــني إحدى الوكاالت، وذلــك يف إطار جهود 
الهيئــة العامــة لحاميــة املســتهلك يف حل 
الشــكاوى التي ترد إليها من قبل املستهلكني 

مبختلف الوسائل املتاحة.
وتعــود التفاصيــل الواقعة إىل تلقــي اإلدارة 
شــكوى من أحــد املســتهلكني ضــد إحدى 
وكاالت بيــع املركبــات تفيــد بوجــود بعض 
العيوب الفنية باملركبة، وعىل ضوء ذلك تقدم 
املستهلك بشكوى لإلدارة مطالباً بحل شكواه، 

ومبوجــب اإلجراءات املتبعة لــدى اإلدارة تم 
مخاطبة رشطة عامن السلطانية ممثلة بقسم 
إدارة تسجيل املركبات لفحص املركبة واتضح 
وجــود عيوب بناقل الحركة. وبعد اســتدعاء 
املعنيــني يف الوكالــة، ومواجهتهم بالشــكوى 
اعرتفوا بوجود العيوب املذكورة بالتقرير وتم 
عمــل برمجة لناقل الحركــة أكرث من مرة، إال 
أن املشــكلة تعــاود الظهــور يف كل مرة، مام 
اضطر املعنيون بالوكالة إىل عمل تســوية مع 
الشــايك حيث تم االتفاق عىل اسرتجاع املبلغ 
املدفــوع وقــدره 41 ألف ريــال عامين قيمة 
رشاء املركبة مع إلغاء جميع الشيكات املرتتبة 
عىل املســتهلك، األمر الذي قبل به الشايك ملا 

فيه من رفع للرضر الذي لحق به.

بدء التسجيل في المؤتمر العالمي للنقل الطرقي

التعريف بأنظمة »التأمينات« في صاللة

»أسياد« تدشن حاضنة »إبحار« لدعم »الصغيرة والمتوسطة«

100 مشارك في البرنامج التدريبي المتوسط لـ»بلوكتشين«

استرجاع 41 ألف ريال لمستهلك ببركاء»الغرفة« تناقش تأسيس »جمعية عمان للسياحة«
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املدير العام - رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

محول: 202 , 204, 205
businessdesk@alroya.info

املحليات
محول: 207 , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
االعالنات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

مؤسسة عامن للصحافة والنرش
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

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

عقيلة بني هاشم

من واقع استحســان الرســول – صىل 
اللــه عليه وســلم- ألبيــات كعب بن 
زهري “بانت سعاد فقلبي اليوم متبول” 
ومكافأتــه عليهــا بالــردة الرشيفــة؛ 
خلصنــا إىل أّن موقــف اإلســام مــن 
الشــعر ومن العملية اإلبداعية عموما 
كان إيجابيــا، وأّن اإلســام فــرّق منذ 
بدايته األوىل بــن الكام العادي الذي 
يدور يف الحياة اليومية ألغراض عملية 
ويحاســب صاحبه عليــه صدقا وكذبا 
وإســاءة وإحســانا وتتم فيه مطابقة 
الفعــل بالقــول؛ وبــن الــكام الفني 
الذي يهدف إىل إثارة املشــاعر وترقيق 
األذواق وصناعة التشــكيل الجاميل وال 
يحاســب فيــه مبعايري الــكام العميل 
اليومي، وإمنا مبعايري أخرى؛ والخاصة 
هنا أّن اإلسام مل يعامل الكام اإلبداعي 
الجميل مبعايري الكام العادي العميل” 

بل توسع يف اإلصغاء إىل اللغة الفنية.
وبرغــم ذلك مل ترش كتــب التاريخ أو 
الســرية النبوية إىل أّن نبي اإلسام قد 
نظم الشــعر أو أّنه أنشــد بيتا كامًا، 
ورمبا ينشــد الشــطر األول من البيت 
ويسكت كام يف الحديث: “أشعر كلمة 
تكلمت بها العــرب كلمة لبيد: أال كلُّ 
يشٍء ما خا اللــه باطُل” حيث اقترص 
القــول عىل هــذا الشــطر ومل يكمل 
الشــطر الثــاين )وكل نعيــم ال محالة 
زائل(. وأحيانــا يعكس صىل الله عليه 
وســلم مفردات البيت تقدميا وتأخريًا، 
فحينام أتاه العباس بن مرداس قال له 

الرسول الكريم: أنت القائل:
فأصبح نهبي ونهب العبيد

بني األقرع وعيينة
فقال ســيدنا أبو بكــر الصديق والذي 
كان مجالســا النبي: بن عيينة واألقرع 
يا رسول الله، فقال الرسول: هام واحد، 
فقال أبو بكر: أشهد أنك كام قال الله: 

“وما علمناه الشعر وما ينبغي له”.
وعلة العلامء يف امتناع ســيدنا محمد 
عن نظــم الشــعر نفي الظنيــة التي 
حاول املرشكــون إلصاقها به صىل الله 
عليه وســلم حن قالوا عندما ســمعوا 
القرآن إّنه شــاعر؛ ليجيبهــم الرحمن 
ــعَر وما ينبغي له إْن  )وما علَّمناُه الشِّ

هو إالَّ ِذكٌر وقرآٌن مبٌن(. 
وحــن بلغــه أّن قومــا نالوا أبــا بكر 
بألســنتهم، صعــد املـــنر، فحمد الله 
وأثنــى عليه ثم قــال: أّيها الناس ليس 
أحد منكم أِمَن عيّل يف ذات يده ونفسه 
من أيب بكر، كلكم قال يل كذبت، وقال 
يل أبو بكر صدقــت، فلو كنت متخذا 
خليا التخذت أبا بكر خليا. ثم التفت 
إىل حســان فقال: هات ما قلت يّف ويف 

أيب بكر، فقال حسان:
إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة

فاذكر أخاك أبا بكر مبـا فعال
فقال رسول الله صىل الله عليه وسلم: 
صدقت يا حســان، دعــوا يل صاحبي. 

قالها ثاثا.
وأباح رضــوان ريب عليه نظم الشــعر 
واستحســنه عند أصحابه، فقد جاء يف 
“تفسري الخازن” و”األغاين” قول جابر 
بن سمرة: جالست النبي أكرث من مائة 
مرة، فكان أصحابه يتناشــدون الشعر، 
ويتذاكرون أشــياء من أمــر الجاهلية، 
وهو ساكت فرمبـــا تبسم معهم، وكان 
يستنشــد الصحابة أشــعار الجاهلين 
ويســتمع معهم إىل ذلــك، فقد روي 
أنهــه جلــس يف مجلس مــن الخزرج، 
فاستنشدهم شــعر قيس بن الخطيم، 
فأنشــدوه بعضا من شعره. وكان صىل 
الله عليه ذواقا للشعر ويفهمه فعندما 

ُأنشد لديه قول أمية بن أيب الصلت:
زحل وثور تحت رجل ميينه
والنرس لألخرى وليث يرصد

قال: صدق، هكذا صفة حملة العرش.
وكان يستعن بسامع الشعر عىل قطع 
املـــسافات يف الســفر، فيطلــب من 
يحدو وينشده، وهو يستمع إليه بكل 

جوارحه مطربا.
كان يف ليلــة عــىل ســفر، فقــال: أين 

حســان؟ فقال حســان: لبيك يا رسول 
اللــه، وســاعديك. قال: أحــد. فجعل 
حسان ينشــد والنبي يصغي إليه، فام 
زال يستمع له وهو يسوق راحلته حتى 
كاد رأس الراحلة ميـــس الــورك، طربا 
لنشــيده، فلام فرغ، قال له الرســول: 

لهذا أشد عليهم من وقع النبل.
وطلب من حسان ذات يوم أن ينشده 
من شــعر الجاهلية؛ فأنشــده حسان 
قصيدة األعــى يف علقام. فنهى النبي 
حســان من تاوتها، وقال لــه: ال تعد 
تنشدين هذه القصيدة. فقال: يا رسول 
اللــه، تنهاين عــن رجل مــرشك مقيم 
عنــد قيرص؟ فقال: إن قيرص ســأل أبا 
سفيان عّني فتناول مني، وسأل علقام 
فأحسن القول، فإّن أشكر الناس للناس 

أشكرهم لله تعاىل. 
كان الشــعر أحد أســلحة ذلك الزمان 
واتخذه املرشكون للهجوم عىل اإلسام، 
فقرر الرســول الكريــم أن ميتلك هذا 
الســاح ليفوت الفرصة عــىل أعدائه؛ 
فطلب مــن الشــعراء أن يــردوا عىل 
قريــش، وأن ينــرصوه بألســنتهم كام 
نرصوه بأســلحتهم، فقال: “ما ميـــنع 
القوم الذين نرصوا رسول الله بساحهم 
أن ينــرصوه بألســنتهم؟” فأجابــه إىل 
ذلك حسان بن ثابت وكعب بن مالك 

وعبد الله بن رواحة.
ويروى أيضا أّن الرسول صىل الله عليه 
وســلم قــال: أال رجل يرد عنــا؟ قالوا: 
يا رســول الله حســان بن ثابت، قال: 
اهجهم، والله هجاؤك أشد عليهم من 
وقع الســهام يف عبس الظام، اهجهم 
والــق أبا بكــر يعلمك الهنــات. وكان 
الرسول يدرك صعوبة أن يهجو الشاعر 
قريشــا وال يصيبــه مــن ذلــك يشء، 
فقال لحســان: اهجهم، وإين أخاف أن 
تصيبنــي معهم بهجة بني عمي. فقال 
حســان: ألسلنك منهم سل الشعرة من 
العجــن ويل مقول يفري مــا ال تفريه 
الحربــة، ثم أخرج لســانه، فرضب به 
أرنبــة أنفــه كأنه لســان حّيــة. وكان 
الرسول يثنى عىل شعراء اإلسام، وقدر 
دورهم يف محاربة املـرشكن ليشد من 
أزرهم، ويشــجعهم عىل االستمرار يف 
ذلك النضال. فقال: هؤالء النفر أشــد 
عىل قريش من نضح النبل. وخاطبهم 
مرة قائا: اهجوا بالشعر، إمّنا املـــؤمن 
يجاهــد بنفســه وماله، والــذي نفس 

محمد بيده كأمنا تنضحونهم بالنبل. 
وخّص صلوات ريب عليه حسانا بالعناية 
والرعايــة أكرث من الشــعراء اآلخرين، 
ألن شعره ذو أثر كبري عىل املـــرشكن 
وألّنه كان أعظم شعراء الجانبن، فكان 
املـــرشكون يخشون لســانه ولكلامته 
وصــوره الشــعرية التي تتمّيــز بقوة 

العاطفة الدينية وطابع روح اإلسام.
عرف الشــعراء تأثري الشعر عىل قلب 
الرسول صىل الله عليه وسلم، فاتخذوه 
وسيلة يستشــفعون بها عنده، كامية 
كعب بــن زهري” الردة” – أعاه- حن 
جاءه مستشــفعا، وكان عليه الســام 
يســتجيب للشــعراء فينرص ضعيفهم 
ويغيــث مســتغيثهم، ويتأمل ألملـــهم. 
فلام اعتــدت بنو بكــر حليفة قريش 
عىل قبيلة خزاعة حليفة النبي الكريم 
بعــد صلــح الحديبية ونقضــوا العهد 
الذي كان بينهم وبن الرسول صىل الله 
عليه وسلم بعدوانهم عىل خزاعة؛ جاء 
عمرو بن سامل الخزاعي للرسول الكريم 
مســتغيثا وطالبــا النــرصة ومناشــدا 
الرســول وهو جالس يف املـــسجد بن 

أصحابه:
يا رب إّن ناشد محمًدا
حلف أبينا وأبيه األتلد

قد كنتم ولدا وكنا والدا
مثت أسلمنا فلم ننزع يدا

فانرص هداك الله نرصا اعتدا
وادع عباد الله يأتوا مددا

فاستجاب له رســول الله، وقال: لبيك 
لبيك ثاثا.. وكانت هذه الحادثة ســببا 

لفتح مكة.

اعتــادت مجتمعاتنــا أن ُتقّســم القــدوات 
حسب جنسها، وذلك بأن يكون للرجال رجًا 
قــدوة، وللنســاء امرأة قدوة، وهو تقســيم 
قد ينظر إليــه البعض بأنه طبيعي وتحصيل 
حاصــل، لكن أن تجد امــرأة كانت وال تزال 
تعتر قدوة للرجال والنســاء عىل حدٍّ سواء، 
لهــو دليل عىل ِعظِم هذه الشــخصية.. وقد 
ورد يف القــرآن الكريم قصتان المرأتن رضب 
اللــه بهام املثــل، حيث يقول الحــق تبارك 
وتعــاىل: )َورَضََب اللَُّه َمَثًا لِلَِّذيَن آََمُنوا اِْمَرأََة 
ِفْرَعــْوَن إِْذ َقالَْت رَبِّ اْبِن يِل ِعْنــَدَك َبْيتاً يِف 
ِني  ِني ِمــْن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلــِه َوَنجِّ اْلَجنَّــِة َوَنجِّ
الِِمَن * َوَمْرَيــَم اْبَنة ِعْمرَاَن  ِمــَن اْلَقــْوِم الظَّ
الَِّتي أَْحَصَنــْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفيِه ِمْن ُروِحَنا 
ِت َربَِّها وَُكُتِبــِه وََكاَنْت ِمَن  َقْت ِبَكِلــامَ َوَصدَّ
اْلَقاِنِتــَن( – التحريــم آيــة 11، ناحــظ أّن 
الله مل يــرضب هذا املثــل »للمؤمنات« بل 
للذيــن آمنوا، مع أن الِخطاب كان عن امرأة 
فرعون التي آمنت برسالة موىس عليه السام 
وتحّملــت ما تحّملت يف ســبيل ذلك، حتى 
أنهــا ُصِلبت وُتركــت تلفظ أنفاســها تحت 
حرارة الشــمس، والسّيدة مريم بنت عمران 
التي بقيــت منوذجاً خالــداً للعفة والطهارة 
وصدق القول.. ويف نهايــة اآلية وضعها الله 
يف مصاّف القانتــن، داللة عىل اعتبارها مثا 

يرضب للرجال والنساء جميعا..

وإذا ما طالعنا تاريخ اإلســام نجد أن هناك 
القليل من النســاء ممن بلغــن هذه املرتبة 
وقّدمهــا لنــا التاريــخ كقدوة للرجــال قبل 
النســاء، ولعّل أحد أبرز هذه القدوات هي 
الســيدة زينــب بنت عــيل بــن أيب طالب 
حفيدة رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم، 
وابنــة فاطمــة الزهــراء واألخــت الصغرى 
للحســن والحســن، وياحــظ املتعّمــق يف 
دراســة ترجمتها أنها كانت تتمّتع بشخصية 
فّذة متكاملة، تؤكــد لنا أن املرأة قادرة عىل 
مشــاركة الرجل صابته وثباتــه، وأنها قادرة 
عــىل صناعــة املواقف وتحقيــق النرص، بل 
وصنع النرص إذا اقتضت التحّديات ذلك، أي 
أنها باختصار ميكن أن توصف بأنها شخصية 

ُملِهمة بكل ما يحمل اإللهام من معنى..
صحيــح أن هنالــك من يــرى أن الســيدة 
زينب قــد دخلت التاريخ من باب املأســاة 
والعاطفــة، لكن وبقــراءة فاحصة لرتجمتها 
نرى أنها اســتطاعت مبواقفها أن تعّرج عىل 
العقــول فتخاطبهــا لترتّســخ شــخصيتها يف 
وجدان األحرار، ولعّل ما ذكرته كتب التاريخ 
لنا عن حياتها الشــخصية قبل معركة كرباء 
وبعدهــا قليل، إال أّن مواقفها املتعّلقة بهذه 
املعركة وما تبعها من أحداث، كاٍف ألن يرز 
لإلنســانية جمعاء هذه الشخصية العظيمة؛ 
اســتلهاماً واســتياداً عــىل كل آالم الظلــم 

والطغيان يف عاملنا، ومل تلّقب بالصابرة عبثاً، 
فقــد مرّت بعّدة مراحــل ارتقت من خالها 
ُســّلم الصر، وبرغــم ما مرّت به ومــّر بها.. 
إال أنها مل ُيَر منهــا إال الصر، وما زادتها تلك 
املَِحن إال صابة وعزّة، فلم ُتصب بأي انهيار، 
ومل تســقط يف شباك الجزع وهي يف أصعب 
املواقــف وأحلك الظروف، يكفــي أنها بعد 
أن استشــهد أخيها يف معركــة كرباء كانت 
جيــوش الظلــم والطغيان تنتظرهــا لتخرج 
َجِزعًة تدعو بالويــل والثبور، لكنها خرجت 
بكل وقار وثبات وأطلقت عبارتها املشهورة: 

»اللهم تقّبل مّنا هذا القربان”.
ومن املواقف التي اســتطاعت أن تؤكد فيها 
استحضار قوة االميان بقضاء الله وقدره، حن 
خاطبها عبيد الله بن زياد مســتهزئا بها بعد 
مقتل أخيها وبنيها وأهل بيتها فقال لها: كيف 
رأيِت فعل الله بأخيِك وأهل بيتك؟ فأجابته: 
»مــا رأيت إال جميًا. هــؤالء قوم كتب الله 

عليهم القتل فرزوا إىل مضاجعهم«..
كام تذكر لنا أيضاً بعض كتب التاريخ أن حر 
األمة عبدالله بن عّباس -ريض الله عنه- كان 
كثــرياً ما يرجع إليها يف بعض املســائل، وقد 
كان عندما ينقل عنها شــيئا يقول: حّدثتني 
عقيلتنــا زينب بنت عيّل.. وهي إشــارة إىل 
جالــة قدرها، وغزارة علمها الذي اســتقته 
مــن ِعلم أبيهــا وأمها. حيــث كانت تلّقب 

بعقيلة بني هاشم، والعقيلة مبعنى السّيدة 
يف قومها كــام ذكرها ابن منظور يف لســان 

العرب.
ولعل أكرث ما يستوقف املتأمل يف شخصيتها 
ومواقفهــا أن التاريخ قد نقــل لنا أنها قالت 
كلــامت شــامخة ضمــن خطبة لهــا وهي 
تخاطب فيها يزيد بن معاوية : “َفِكد كيدك، 
واْســَع ســعيك، وناِصب ُجهدك، فــو الله ال 
متحو ِذكرنا، وال مُتيت َوحينا، وال َيرحض عنك 
عارهــا، وهل رأيك إال َفَنــد وأيامك إال َعَدد، 
وجمُعك إال َبَدد، يوم ينادي املنادي أال لعنة 
الله عىل الظاملن« هذه العبارة التي أصبحت 
شعلة لكل حّر وشعاراً ُيرفع يف وجه كل ظاملٍ 
عىل مــّر العصور.. هي بذلك قــد أبقت لنا 
صوتهــا الذي ال يــزال حــارضاً لينتج الوعي 
والحرّية والعزّة والعنفــوان والصر والثبات 
والثقــة بالله عّز وجّل.. وألهمت البرشية أن 
كرامة االنسان هي أساس كل يشٍء يف حياته، 
فــا ينبغي أن يخضع لــذّل أو هوان، خاصة 
أن األمــة هي نتاج تربية املــرأة، وقد كانت 
هذه الكلامت ختام خطبتهــا التي أفحمت 
من حولهــا بأســلوبها الباغــي، وفصاحتها 
وبقي صداها تردده ضامئر املستضعفن عر 
التاريــخ، لذا ينبغي علينا اســتلهام الدروس 
من مواقفهــا وُخطبها ونجعــل منها مرجعاً 

لرتبية وبناء األجيال.

»وما علمناه الشعر 
وما ينبغي له« اإلعالم الجديد وإشكاليات التنظيم

أبــرز ملتقى اإلعــام الجديد والعرص 
الرقمي الذي تنظمــه جريدة الرؤية، 
أهمّية وضع ترشيعات وقواعد مهنية 
ترســخ جملــة مــن القيــم واملبادئ 
الخاصة بهــذا النوع من اإلعام، الذي 
يســمح ألي طرف أن يكون مســاهاًم 
وفاعا يف صياغة مضامينه، عاوة عىل 
قدرته العالية جًدا عىل التأثري يف آليات 

صنع القرار ووضع السياسات.

امللتقــى الــذي جمــع العديــد مــن 
األكادميين واملختصــن وخراء املهنة، 
وضع النقاط عىل الحروف فيام يتعلق 
مبحــاوالت صياغــة مصطلــح علمي، 
يؤســس ملنهجيــة حقيقية يســتطيع 
مــن خالها طاب الصحافــة واإلعام 
واملشتغلن بها، مامرســة عملهم بناًء 
عىل هذه األدوات الحديثة. ومن خال 
ما تضمنه البيــان االفتتاحي للملتقى 

النقاشية،  والجلســات  العمل  وأوراق 
أفرز امللتقى العديــد من األطروحات 
واألفــكار التي ميكــن أن تخدم جهود 
تنظيم هذا الجانب من قطاع اإلعام، 
السيام وأّن الترشيعات املنظمة للنرش 
اإللكــرتوين تندرج فقــط تحت قانون 
تقنية املعلومات، دون أن يكون هناك 
إشارة لوســائل اإلعام الرقمية، والتي 

متثل حجر األساس لإلعام الجديد.

إّن عمليــة تنظيم أي قطــاع تتطلب 
مشــاركة جميع املعنين، ومن املؤكد 
أّن هــذا امللتقى وفــر األرضية الازمة 
للمســؤولن عــن اإلعــام يف الدولــة 
والعاملــن فيــه وخراء املجــال، ألن 
يتفقــوا عــىل رؤيــة مشــرتكة تضمن 

األهداف  إىل  الوصــول 
نهايــة  يف  املنشــودة 

املطاف.
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شــعار  وتحــت   ،2018 أغســطس   12 يف 
مواجهــة  يف  للشــباب  اإليجــايب  “الــدور 
تحديــات املســتقبل”، احتضنــت مدينــة 
ســينزين يف جنوب الصن النســخة الثانية 
 The من “املؤمتر الشــبايب العاملــي لابتكار
 2nd International Youth Innovation
Conference”، الذي شارك فيه ما يربو عىل 
900 من ممثيل الشــباب البارزين، والنخب 
التــي تبحث يف قضايا الشــباب. جاء هؤالء 
من حوايل 100 دولة ومنطقة، للمشاركة يف 
أعــامل هذه الفعالية التــي توزعت أعاملها 
عــىل 16 موضوًعا، تناولــت أربعة قطاعات 
رئيســية: االقتصــاد والتكنولوجيا واملجتمع 
وحامية البيئة. ومن األمور امللفتة يف املؤمتر 
مشــاركة حوايل 200 شــاب يحرضون لنيل 

شهادة الدكتوراة يف جامعات دولية مميزة.
وإذا اســتثنينا املنظامت الصينية التي تقف 
وراء هــذه الفعالية الشــبابية املميزة، مثل 
مــرشوع طريــق الحريــر، ومنظمــة األمم 
املتحــدة للتعــاون بن دول الجنــوب، كان 
ملكتــب “ترويــج االســتثامر التابــع لألمم 
املتحــدة للتنميــة الصناعيــة )يونيــدو(”، 
الــذي يتخذ من البحريــن مركزا له، حضورا 
مميــزا يف هــذا املؤمتر، خاصــة يف الحديث 
عــن “التصدير اإليجايب” للنموذج البحريني 

لابتكار وريادة األعــامل إىل العامل، وجعله 
النموذج األكرث أهمية لاســتثامر يف االبتكار 
وريادة األعــامل عىل املســتوى العاملي، يف 
إطــار رؤية متكاملــة تقوم عىل املشــاركة 
الفعالــة للقطاع الخــاص يف تنمية احتضان 
الصغرية واملتوســطة  االبتكارية  املرشوعات 
التي يديرها الشباب، من أجل تعزيز دورها 

يف املساهمة يف االقتصاد الوطني، وتنويعه.
ويــأيت ذلــك متوافقــا، كــام أكــد الرئيس 
التنفيذي ملكتب ترويج االســتثامر واالبتكار 
وريادة األعامل هاشــم حســن يف الخطاب 
الذي ألقاه أمام الحضور الضخم يف افتتاحية 
هذه الفعاليــة، “ان اليونيدو ســوف تقدم 
من خــال مركزها يف شــينزن كل ما يحتاج 
إليه رواد األعامل الشباب من دعم، )مشريا( 
إىل أن هــذه املدينــة تعتر مــن أكرث املدن 
أهمية التي أطلق فيهــا النموذج البحريني 
لــرواد األعامل عىل اعتبــار أنها متثل واجهة 
اقتصاديــة قوية لدولة مثل الصن لها مكانة 
كبــرية يف االقتصــاد العاملي، فضــا عن أنها 

تعتر املدينة األكرث منًوا حول العامل”.
وقبــل الخــوض يف تفاصيل وقائــع املؤمتر، 
واســتعراض ما جاء يف األوراق التي ناقشتها 
جلساته، ينبغي التوقف، وخاصة من وجهة 
النظــر البحرينية عند ثــاث قضايا مركزية 

تثريها املشاركة يف مثل هذه الفعالية:
القضيــة األوىل هي، ما أصبح يعرف باســم 
وريــادة  لابتــكار  البحرينــي  “النمــوذج 
األعامل”، الذي طوره، ورسم معاله الرئيسة، 
مكتــب “ترويــج االســتثامر التابــع لألمم 
املتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو(”، والذي 
باتت تحتذي به العديد من الدول، من بينها 
دول عربيــة، من أجل النهوض مبؤسســاتها 
إســهاماتها  لتعزيز  واملتوســطة،  الصغــرية 
يف تنويــع االقتصــاد الوطني لتلــك الدول، 
والــذي بدأ، كام يقول عن نفســه من أجل 
خلق “دافع قوي للتقــدم يائم احتياجات 
البحرينين من املــوارد العاملية عر منظمة 
األمم املتحــدة للتنمية الصناعية ومواءمتها 
مبا يتناســب مع مطالب البحرين”، والذي 
أخذ مســاحة ال يســتهان بها من نقاشات 
املؤمتــر. ولرمبــا آن األوان يك يأخــذ هــذا 
النموذج حضورا أكر يف مرشوعات التنمية 
يف البحريــن. وتجــدر اإلشــارة إىل نجــاح 
الرنامج، خال الســنوات األخرية يف تخريج 
العديد مــن الدفعات الدولية التي حرضت 
إىل البحريــن لتلقــي دورات تدريبية حول 
هــذا املوضوع، مــن بينهــا 80 طالبا صينيا 
شــاركوا يف دورات مكثفة ملواد برنامج هذا 

النموذج خال العام 2017. 

القضيــة الثانيــة، هــي جيــش املتطوعن 
مــن الشــباب الصينــي الذي تــوىل بنجاح 
ملمــوس إدارة املؤمتر، مبــا يف ذلك مرافقة 
رؤســاء الوفود األجنبية املشاركة. تم ذلك، 
بطبيعة الحــال، تحت إرشاف مجموعة من 
املهنين الصينين. وظاهرة التطوع، وخاصة 
يف صفــوف الشــباب، من املســائل الافتة 
يف الصن، وخاصة مدينة شــينزين. فهناك، 
كام يقول رجــل األعامل الكويتي، املقيم يف 
الصن محمد بو نايش، يف كتاب يعكف عىل 
تأليفــه، “أن هناك ما يربــو عىل 63 مليون 
صيني، ممن ميارسون العمل التطوعي، من 
بينهــم ما يزيــد عىل 1.5 مليــون يقطنون 
مدينــة شــينزين، التي يبلغ عدد ســكانها 
حــواىل 15 مليون نســمة”. هــذا يعني أن 
10% من الســكان يقومون بأعامل تطوعية 
مختلفــة. وهو األمــر الذي نالت ســيزين 
مبوجبه لقــب “مدينة العمــل لتطوعي يف 
الصن”. الجديــر بالذكر هنا أن هذا العمل 
التطوعي الذي ميارســه بشكل منظم وفق 
خطط مدروسة ليست عشوائية جيش من 
عرشات املاين من الشــباب يساهم بنسبة 
عالية يف االقتصــاد الصيني، ليس من حيث 
اإلنتاج فحســب، وإمنــا يف إطــار التنويع، 

واالبتكار أيضا.
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مسقط - الرؤية

حصلت الس��لطنة عىل املركز السادس 
عربًي��ا يف تقري��ر التنافس��ية يف العامل 
العريب لعام 2018 الذي أصدره املنتدى 

االقتصادي العاملي.
وق��ال التقري��ر إن الس��لطنة تقدمت 
4 مراك��ز عىل املس��توى العاملي لتصل 
إىل املرك��ز 62 نتيجة للتحس��ينات التي 
شهدتها يف بيئة االقتصاد الكيل والتعليم 
العايل والتدريب والبنية األساسية. وتم 
اعت��اد التقرير اس��تنادا إىل 12 عامًل 
من بينه��ا التعلي��م والبنية األساس��ية 
وديناميكية أس��واق العم��ل والتدريب 
والتأهي��ل. وأك��د التقري��ر أن ال��دول 
العربي��ة بحاج��ة إىل توف��ر 58 مليون 
فرص��ة عمل بحلول عام 2040 للحفاظ 
عىل معدالت البحث عن العمل الحالية 
م��ا س��تحتاج إىل توف��ر ف��رص عمل 
أك��ر م��ن ذل��ك إذا أرادت خفض تلك 

املعدالت.
ووج��د التقرير، وال��ذي تعتمد نتائجه 
عىل دراس��ات تقرير التنافسية العاملي، 
والصادر أيضاً ع��ن املنتدى االقتصادي 

العاملي بأن الس��لطنة قد حققت نتائج 
إيجابي��ة جداً، تج��اوزت فيه التوقعات 
املؤسس��ات،  م��ؤرشات  يخ��ّص  في��ا 
والبنية التحتية، وكفاءة س��وق السلع. 
ويف الوق��ت ذات��ه ُيثن��ي التقرير عىل 
مجموع��ة من اإلصلح��ات املالية التي 
كانت الحكومة قد قامت بها ملس��اعدة 
االقتص��اد ع��ىل التكييف م��ع الوضع 
الجديد ألسعار النفط املتدنية، والحفاظ 
عىل اس��تمرارية املالي��ة العامة. والتي 
تشمل خفض الدعم عن الوقود، وزيادة 
الرضيبة ع��ىل الرشكات، وف��رض نظام 
الرضيب��ة املضافة لعدد م��ن املنتجات 
املح��ددة. وبحس��ب التقري��ر فإّنه يك 
تتمكن الس��لطنة من تحس��ن ترتيبها 
العام يف التقرير مس��تقبًل، يتعن عليها 
تعزيز قدرته��ا عىل االبت��كار، وتطوير 
األعال، واالستمرار يف مضافرة جهودها 
في��ا يخص تطوي��ر النظ��م التعليمية 
وإصلح أسواق العمل، والتي كانت قد 
ش��هدت انخفاضاً يف فعاليتها عىل مدى 
السنوات العرش املاضية. وهي العوائق 
األساس��ية الثلث��ة الت��ي حال��ت دون 
تحّس��ن األداء العاين بش��كل عام. أما 

عربياً فخلص التقرير إىل أن عىل الدول 
اقتصادي  لس��باق  التحض��ر  العربي��ة 
جدي��د، حيث أنه عىل الرغم من موجة 
كبرة من التحس��ينات غر املسبوقة يف 
العامل  يواصل  التكنولوجي��ة،  الجاهزية 
العريب نضاله من أج��ل االبتكار وخلق 
فرص واس��عة النطاق لشبابه. حيث لن 
يكفي االس��تثار الذي تقوده الحكومة 
لوح��ده لتوجيه طاق��ات املجتمع نحو 
زي��ادة مبادرات القطاع الخاص، وتوفر 
تعلي��م أفضل ووظائ��ف ذات إنتاجية 
االجتاع��ي.   الح��راك  وزي��ادة  أك��ر، 
ويخل��ص التقرير أيض��اً إىل أّن الفجوة 
يف التنافس��ية م��ا بن اقتص��ادات دول 
مجلس التعاون الخليجي واالقتصادات 
األخ��رى يف املنطق��ة؛ ال س��يا تل��ك 
املتأثرة بالرصاع��ات وأعال العنف قد 
اتس��عت يف العقد األخر. وعىل الرغم 
م��ن ذلك توجد أوجه تش��ابه بن هذه 
االقتص��ادات، خصوص��اً م��ع انخفاض 
أس��عار النف��ط يف الس��نوات القليل��ة 
املاضية، م��ا اضطر حتى أك��ر البلدان 
ثراًء يف املنطقة العربية، إىل التشكيك يف 

مناذجها االجتاعية واالقتصادية.

مسقط - يارس الشبيبي

حذر املركز الوطني للس��لمة املعلوماتية 
التابع لهيئة تقنية املعلومات من خطورة 
بعض األلعاب املؤذية واملعروفة ب�«تحدي 
املوت” والتي تحمل عدة مس��ميات منها 
»الح��وت األزرق« و«مومو«، مش��را إىل 
أنه��ا ألعاب ب��دأت يف الظهور عرب تطبيق 
“واتس آب” وشبكات التواصل االجتاعي 
يف جمي��ع أنحاء العامل وخاصة يف أس��بانيا 
وأمريكا اللتينية ومن ثم انتقلت إىل بقية 

دول العامل ومنها الدول العربية.
وقال بيان صادر عن املركز إن فكرة هذه 
األلعاب تعتمد عىل إرسال رسائل غامضة 
للضحايا ليت��م بعدها تح��دي املتفاعلن 
معها للقي��ام مبهام خطرة ق��د تؤدي إىل 
االنتحار، وقد يتم تهدي��د الضحايا الذين 
يرفضون تنفيذ األوامر وابتزازاهم بالصور 
واملعلومات الشخصية والتي يتم الحصول 
إليه��ا من خ��لل رق��م الهات��ف املرتبط 
بشبكات التواصل االجتاعي أو من خلل 
بع��ض الربامج الخبيثة الت��ي تم تحميلها 
عىل هوات��ف الضحايا بواس��طة الروابط 

املرسلة.
وقال هيث��م بن هلل الحج��ري أخصايئ 
أول تدريب وتوعي��ة باملركز: »قبل البدء 
يف الحدي��ث عن تحدي امل��وت والعنف 
اإللكرتوني��ة يج��ب نعل��م ب��أن األلعاب 
اإللكرتوني��ة ليس جميعها مرضة او خبيثة 
حي��ث أن بع��ض األلع��اب اإللكرتوني��ة 
تس��اهم يف تحس��ن مدارك املستخدمن 
وفت��ح آفاق جدي��دة تس��اهم يف تطوير 
ثقافته��م ومهاراتهم. ولك��ن البعض منها 

ق��د يحمل يف طياته برام��ج خبيثة لغرض 
التجسس عىل أصحاب األجهزة أو بغرض 
االبت��زاز أو رسقة معلوماته��م البنكية أو 
الش��خصية، وق��د يصل األم��ر إىل اإليذاء 
البدين ع��رب تحدي��ات وأوامر ق��د تؤدي 
إىل خطر امل��وت أو االنتحار، وهنا تكمن 
خط��ورة ه��ذه التحدي��ات أو األلع��اب 
الخبيثة، وله��ذا وجب علينا التنويه وأخذ 
الحيطة والحذر من تس��لل هذه األلعاب 

إىل املجتمع«.
وعن »تح��دي املوت«، أض��اف الحجري: 
»تحدي املوت ليست لعبة قابلة للتحميل 
أو متوف��رة ع��ىل جوج��ل ب��لي أو آب 
س��تور، بل هي تحٍد ع��ىل هيئة لعبة يتم 
تداولها عرب ش��بكات التواصل االجتاعية 
أو ع��رب منص��ات املحادث��ات الفورية أو 
االجتاعية  األلع��اب  ضم��ن محادث��ات 
والتي تعتمد ع��ىل تكوين فرق للعب يف 
مراحل اللعبة وقد يتم مارستها أيضاً عرب 
مجموع��ات التواصل االجتاعية املختلفة 
أو عىل صفحات مواقع خاصة؛ حيث يثم 

انتق��اء ودعوة الضحايا ع��رب التغرير بهم 
ع��ىل أنها لعبة تح��دي وأّنه ت��م انتقاءه 
لكفاءته ويجب عليه أن يثبت انتاءه عرب 
تنفيذ بعض األوام��ر والتي بالعادة تكون 
منتقاة بعناي��ة لربمجة الضحية عىل تقبل 
وتبن��ي أفكار خطرة وغر س��وية ما قد 
يودي إىل اضطرابات نفس��ية وتقبل واقع 
وهمي تم رسمه من قبل منفذي التحدي 
الخبيث«. وعن مخاطر األلعاب املقرصنة 
أوضح الحجري أّن املخاطر الفعلية تكمن 
يف األلعاب املقرصن��ة وتحديثات األلعاب 
املزورة؛ حيث انترشت بشكل واسع برامج 
قرصنة األلعاب وعرضها باملجان سواء عن 
طريق فت��ح خصائص الهات��ف املعروف 
باس��م “جيلربي��ك Jailbreak” لهوات��ف 
 ”Root األبل وايضاً ما يعرف باسم “روت
لهواتف االندويد أو ع��رب املتاجر املتاحة 
من الس��وق الس��وداء لربمجيات الهاتف 
والتي تعرض برمجي��ات مدفوعة باملجان 
أو برسوم زهيدة. وأكد أن هذه الربمجيات 
واأللع��اب ال تعد إصدارات رس��مية من 

الرشك��ة األم وإمنا هي برمجيات تم إعادة 
برمجتها من قبل مخرتق��ي الربمجيات أو 
إع��ادة صناعتها م��ن قبل بع��ض الهواة، 
وبالت��ايل ف��إن ه��ذه الربمجي��ات مل تعد 
تحمل خصائ��ص األمان والخصوصية التي 
توفره��ا وتدعمه��ا الربمجيات الرس��مية، 
وهنا يتم استغلل  تلك الربمجيات لغرض 
رسقة املعلومات والبيانات الش��خصية أو 
املالي��ة وايضاً عمليات التجس��س ورسقة 
الهوي��ات والحس��ابات اإللكرتوني��ة وقد 
ينته��ي بهم املطاف للوق��وع يف عمليات 
االبت��زاز اإللك��رتوين وعليه ننص��ح بعدم 
تبني واستخدام هذه الربمجيات املقرصنة 
والخبيث��ة مها بدأت مغري��ة من حيث 
إعط��اء خصائ��ص ومي��زات ال تدعمه��ا 
الربمجي��ات الرس��مية املجاني��ة، وح��ث 
األطف��ال عىل ع��دم الوثوق ب��أي روابط 
األلعاب مجهولة املصدر أو مصادر تعرض 

برمجيات مدفوعة بشكل مجاين.
وينصح مركزالسلمة املعلوماتية الجمهور 
لتجنب الوقوع كضحايا ملثل هذه األلعاب، 
باتباع ع��دد من اإلرش��ادات ومنها: عدم 
فتح الرواب��ط املجهولة أو الروابط املريبة 
حتى وإن وصلت من األش��خاص املقربن، 
وبع��دم التواص��ل مع األرق��ام واالمييلت 
املجهول��ة املص��در، وب��رضورة املحافظة 
عىل املعلومات الش��خصية واملالية وعدم 
مشاركتها يف شبكات التواصل االجتاعي، 
وكذلك عدم االرتباط بش��بكات االنرتنت 
غر املؤمنة أو الشبكات العمومية، وكذلك 
عدم الرد أو التفاع��ل مع جهات االتصال 
املجهولة وإب��لغ الس��لطات األمنية فور 

الوقع كضحية يف رشك مجرمي االنرتنت.

السلطنة السادسة عربيا في مؤشر التنافسية.. وتتخطى توقعات نمو البنية األساسية وكفاءة سوق السلع

أشهرها »الحوت األزرق« و»مومو«

التعويض عن العمل »تقنية المعلومات« تحذر من »ألعاب الموت«
في أيام العطالت

من املعلوم بأّنه كمبدأ أسايس وقانوين حق العامل يف عدم العمل أثناء العطلت 
الرس��مية التي يصدر بتحديدها قرار من قبل وزير القوى العاملة وكذلك حقه 
يف الحصول عىل أجره الشامل عن أيام العطلت الرسمية، ولكن املرشع العاين 
قد أجاز لصاحب العمل تش��غيل العامل يف أيام العطلت الرس��مية إذا اقتضت 
ظ��روف العمل ذلك، وذلك ب��رشط تعويض العامل عن ه��ذه األيام، وقد ذكر 
املرشع نوعن من التعويض وها التعويض املادي أو التعويض بأيام راحة بدل 
األيام التي عملها يف أيام العطلة الرس��مية، ولكن قد يتساءل البعض عن كيفية 
تحديد طبيعة التعويض هل هو مادي أو بأيام راحة ومن هو الطرف املس��ؤول 

عن تحديد ذلك؟
نج��د أّن امل��رشع العاين يف قان��ون العمل قد أوجد حاي��ة ترشيعية للعامل 
وكذلك لصاحب العمل وذلك مراعاة ملصلحة الطرفن وضانا الس��تمرار علقة 
العم��ل بينها، فالحاي��ة الترشيعية األوىل لصاحب العم��ل هي حقه يف إلزام 
العام��ل بالعمل يف أي��ام العطلت الرس��مية إذا اقتضت ظ��روف العمل ذلك؛ 
وهنا يكون العامل ال ميل��ك الخيار برفض العمل ويكون ملزما بذلك، والحاية 
الترشيعية الثانية لصاحب العمل هي يف مقدار التعويض للعامل فيا لو عمل 
يف أي��ام العطلت الرس��مية فل��و كان التعويض مادًيا فامل��رشع قد جعل الحد 
األق��ى للتعويض هو الضعف ولو كان بأيام راح��ة تكون يوم بدل يوم بحيث 
ال يل��زم صاحب العمل بالتعويض بأكر من هذا املق��دار، ونجد يف املقابل بأّن 
املرشع قد أوجد حاية قانونية للعامل فيا لو عمل يف أيام العطلت الرسمية 
حي��ث يكون من حق العامل اختي��ار نوع وطبيعة التعوي��ض الذي يرغب به 
هل هو م��ادي أم أيام راحة بحيث ال يكون العامل ملزما بالتعويض املادي إذا 
مل يرغ��ب به وكذلك ال يل��زم بعكس ذلك، وكذلك يكون م��ن حق العامل بأن 
يك��ون تعويضه ال يقل ع��ن الحد األدىن الذي حدده القانون، ونس��تخلص ما 
تق��دم بأّنه يجب أن يكون هناك اتفاق بن العامل وصاحب العمل عىل طبيعة 
التعويض، وكا أّنه يجب عىل صاحب العمل إخطار العامل قبل فرتة كافية فيا 
لو تطلب تشغيله يف أيام العطلت الرسمية وذلك حتى يتم االتفاق بن الطرفن 
عىل جميع الرشوط الخاصة بالتش��غيل يف العطلة الرس��مية قبل بدئها لضان 

استمرارية العمل وحفظاً ملصلحة الطرفن.

أحمد بن سالم التويب
باحث قانوين باملديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية*

هيثم الحجري
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مسقط - الرؤية

بلغ عدد زوار موســم صاللة السياحي 
بنهاية أسبوعه الســابع )الفرتة من 21 
يونيو إىل 8 أغســطس 2018( 586 ألفا 
و718 زائرًا بارتفاع نســبته 36.7% عن 
نفس الفــرتة من عــام 2017 التي بلغ 
العــدد فيها 429 ألفــا و349 زائرا، كام 
بلغ العدد خالل األســبوع السابع فقط 
)الفــرتة من 2ـ  8 أغســطس( 138 ألفا 
و856 زائــرا بانخفــاض نســبته %5.6 
مقارنة باألسبوع الســادس من املوسم 
الحــايل والــذي بلــغ العدد فيــه 147 
ألفــا و54 زائــرا وفق مــا أظهرت آخر 
اإلحصائيــات الخاصــة مبــروع حرص 

زوار خريف صاللة 2018م الذي ينفذه 
املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات. 

وبينت اإلحصــاءات الصادرة عن املركز 
أن  واملعلومــات  لإلحصــاء  الوطنــي 
82.7% من زوار خريــف صاللة بنهاية 
أســبوعه السابع جاءوا عرب املنفذ الربي 
بعــدد بلغ 478 ألفا و306 زوار بارتفاع 
نســبته 44.2% عن عــدد الذين جاءوا 
عــرب املنفذ الربي خالل نفس الفرتة من 
عــام 2017 والذين بلــغ عددهم 331 
ألفــا و699 زائــرا فيام انخفــض العدد 
مقارنة باألسبوع الســادس من املوسم 
الحايل من 125 ألفا و235 إىل 114 ألفا 
و765 وبنسبة انخفاض 8.4%. وقدم إىل 
محافظة ظفار عرب املنفذ الجوي بنهاية 

األسبوع السابع من املوسم الحايل 108 
آالف و412 زائــرا بارتفاع نســبته %11 

عن نفــس الفرتة من عــام 2017 التي 
سجلت 97 ألفا و650 زائرا.

ومقارنة باألســبوع السادس من املوسم 
الحايل ارتفع عدد الــزوار القادمني عرب 
املنفذ الجوي بنسبة 10.4% حيث ارتفع 
عدد القادمني عرب الرحالت الداخلية من 
16 ألفا و339 زائرا يف األسبوع السادس 
إىل 18 ألفــا و184 زائــرا يف األســبوع 
الســابع كام ارتفع عــدد القادمني عرب 
الرحالت الدولية من 5 آالف و480 زائرا 
يف األسبوع الســادس إىل 5 آالف و907 

زوار يف األسبوع السابع.
واستحوذ الخليجيون مبا فيهم العامنيون 
عــى 94.4% مــن إجاميل زوار موســم 
خريف صاللة حتى األســبوع الســابع 
حيث بلغ عددهم 553 ألفا و599 زائرا 
ارتفاعا مــن 389 ألفا و834 زائرا خالل 

نفس الفرتة من 2017 تالهم الزوار من 
الجنسيات اآلسيوية الذين بلغ عددهم 
17 ألفــا و860 زائــرا انخفاضا من 26 
ألفا و898 زائــرا خالل نفس الفرتة من 

.2017
وبلغ عدد الــزوار من الــدول العربية 
األخــرى 12 ألفا و166 زائــرا فيام بلغ 
عدد الــزوار من الــدول األوروبية ألفا 
و926 زائــرا، ومن الــدول األخرى بلغ 

عدد الزوار الفا و167 زائرا.
وبينــت اإلحصاءات أّن 81.6% من زوار 
خريف صاللة خالل األســبوع الســابع 
هم من املقيمني يف السلطنة حيث بلغ 
عددهم 113 ألفا و317 زائرا مقابل 25 

ألفا و539 زائرا من غري املقيمني.

بنسبة ارتفاع 36.7 % عن نفس الفترة في 2017

586718 زائًرا لموسم صاللة السياحي بنهاية األسبوع السابع.. و81.6 % من المقيمين بالسلطنة

المشاريع الناجحة تبدأ بمعرفة 
المخاطر وتذليلها

تتعرض املشــاريع بأنواعها كافة اإلنتاجية والخدمية والتجارية ملخاطر الفشــل والخســائر إن مل يتم تقييم 
املخاطر يف مرحلة إعداد دراســة الجدوى االقتصاديــة والفنية للمروع. وذلك من خالل ما يعرف بتحليل 
املخاطر )Risk Analysis(: هي عملية قياس وتقييم املخاطر التي يتوقع أن تتعرض لها األعامل والركات 
وتطوير اســرتاتيجيات إلدارتها. تتضمن هذه االســرتاتيجيات احتواء املخاطر وتجنبها وتقليل آثارها السلبية 
وقبــول بعــض أو كل تبعاتها. كام ميكن تعريفها بأنها النشــاط اإلداري الذي يهــدف إىل التحكم باملخاطر 
وتخفيضها إىل مستويات مقبولة. وبشكل أدق هي عملية تحديد وقياس والسيطرة وتخفيض املخاطر التي 
تواجه الركة أو املؤسســة.. وكثريا ما يقع الرضر عى القوى العاملة يف الركة التي تتعرض للمخاطر سواء 
الوقتية املحدودة أو تلك التي تتسبب بتصفيتها. وتتعرض مختلف األعامل والركات من وقت آلخر ملخاطر 
األداء فتواجه األزمات املالية، كام ميكن أن تكون تلك املخاطر ناجمة عن أسباب مادية أو قانونية كالكوارث 
الطبيعية أو الحرائق، الحوادث، املوت والدعاوى القضائية( ومن جهة أخرى فإن إدارة املخاطر املالية تركز 
عى تلك املخاطر التي ميكن إدارتها باســتخدام أدوات املقايضة املالية. بغض النظر عن نوع إدارة املخاطر، 

فإن جميع الركات الكربى وكذلك املجموعات والركات الصغرى لديها فريق مختص بإدارة املخاطر.
يف حالــة إدارة املخاطــر املثاليــة، تتبع عملية إعطــاء األولويات، بحيث أن املخاطر ذات الخســائر الكبرية 
واحتامليــة حدوث عالية تعالج أوال بينام املخاطر ذات الخســائر األقــل واحتاملية حدوث أقل تعالج فيام 
بعــد. عمليــا قد تكون هــذه العملية صعبة جدا، كــام أن املوازنة ما بني املخاطــر ذات االحتاملية العالية 
والخسائر القليلة مقابل املخاطر ذات االحتاملية القليلة والخسائر العالية قد يتم توليها بشكل يسء. إدارة 
املخاطر غري امللموســة تعرف نوع جديد من املخاطر وهي تلك التي تكون احتاملية حدوثها 100% ولكن 
يتم تجاهلها من قبل املؤسسة وذلك بسبب االفتقار ملقدرة التعرف عليها. ومثال عى ذلك، مخاطر املعرفة 
والتــي تحدث عند تطبيق معرفــة ناقصة. وكذلك مخاطر العالقات وتحدث عنــد وجود تعاون غري فعال. 
إن هــذه املخاطر جميعها تقلل بشــكل مبــارش إنتاجية العاملني يف املعرفة وتقلــل فعالية اإلنفاق والربح 
والخدمة والنوعية والســمعة ونوعية املكاســب. كذلك تواجه إدارة املخاطر صعوبات يف تخصيص وتوزيع 
املصــادر وهــذا يوضح فكرة تكلفة الفرصة حيث إن بعض املصادر التــي تنفق عى إدارة املخاطر كان من 
املمكن أن تســتغل يف نشــاطات أكرث ربحا. ومرة أخرى فإن عملية إدارة املخاطــر املثالية تقلل اإلنفاق يف 
الوقت الذي تقلل فيه النتائج السلبية للمخاطر إىل أقىص حد ممكن. إن إدارة املخاطر يجب أن تتكامل مع 
ثقافة املؤسســة ومع السياســة والربامج الفعالة لإلدارة العليا. يجب أن ترتجم إدارة املخاطر اإلسرتاتيجيات 
إىل أهداف عملية وتكتيكية وان تحدد املســؤوليات خالل املؤسســة لكل مدير وموظف مسؤول عن إدارة 

املخاطر كجزء من وصفه الوظيفي.
وميكــن تلخيــص خطوات عملية إدارة املخاطــر بالتحضري لوقوعها، أي الحد من مفاجــأة حدوثها، تحديد 

حجمها، وتقييم آثارها، ثم وضع الخطط التي تعالج تبعاتها.
وتتعدد أنواع املخاطر التي تتعرض لها الركات :

1- املخاطر املتوقعة التي تؤثر عموماً عى كل األســهم يف الســوق. حيث إنه من املمكن أن تتدهور حالة 
األسواق املالية وتأثر تدريجياً عى محفظتك. وبتجنب هذه املخاطرة عن طريق االختيار الواعي لألسهم يف 
مختلف الصناعات فإن مقدار املخاطرة ســيقل إىل درجة كبرية. وســوف نتدارس كيفية تفادي املخاطرة يف 

نطاق املحفظة يف الفصل التايل. 
أما العوامل التي تتسبب يف تلك املخاطر فهي:

•مخاطر أســعار الفائدة: أن أســعار الفائدة من األدوات املهمة للسياسة النقدية للدول ولذلك فإن لها أثراً 
عظياًم عى النمو االقتصادي الذي ينعكس أيضا عى أســعار األســهم. وبتخفيض أسعار الفائدة يتم تحفيز 
النمو االقتصادي الذي يتمثل يف فرص ربحية عالية للركات. وكذلك فإن أسعار الفائدة الخالية من املخاطر 
تعتــرب ُمدخــال هاما يف أي منوذج تقييم لألصول، حيث أن التخفيض يف أســعار الفائدة الخالية من املخاطر 
يقلل أســعار الخصم يف تقييم األصول وبالتايل زيادة القيمة الســوقية العادلة. والزيادة يف أســعار الفائدة 

تؤدي يف العادة إىل انخفاض يف أسعار األسهم كلها. 
•مخاطر العملة: تشــر إىل التقلبات التي ميكن حدوثها يف أســعار رصف العمالت مقابل العمالت األخرى 

يف بقية أنحاء العامل. 
•مخاطر التضخم: هي إمكانية االرتفاع العام يف مستويات األسعار يف السوق. 

•املخاطر السياســية: ميكن أن تؤثر العوامل السياســية املحتملة عىل األعامل واالستثامر. والخطر السيايس 
ويعــرف أيضا مبخاطــرة الدولة هو عــدم التأكد من العوائد التي يســببها احتامل تغيــري رئييس يف البيئة 
السياســية أو االقتصادية يف دولة ما. واألفراد الذين يســتثمرون يف بلدان بها أنظمة اقتصادية غري مستقرة 

ينبغي أن يضيفوا عالوة مخاطرة عند تحديدهم ملعدل العائد املطلوب. 
•مخاطر اإلنكامش االقتصادي: احتامل التدهور االقتصادي. 

2.املخاطرة غري املتوقعة:
•مخاطر تخلف الســداد: وهي املخاطر التى يضطر ُمصدر الورقة املالية أو الســهم أو السند بسبب األداء 
املــايل الضعيــف الدائم للتقصري يف التزاماته. ويف تلك الحالة فإن حاميل الســندات أو األســهم ال يقبضون 
حقوقهــم إاّل بعــد تصفية األصول. ويجب أن نتذكــر أن الركات ميكن أن تتعــرض للمصاعب وقد يظهر 

احتامل تخلف السداد يف أي وقت. 
•مخاطر النشاط التجاري: وهي عدم التأكد من تدفقات الدخل التي تتسبب بها طبيعة نشاط املنشأة. ويف 
حال عدم التأكد من تدفقات دخل املنشأة تصبح تدفقات الدخل للمستثمرين غري مؤكدة أيضاً. لذلك فإن 

املستثمرين سيطلبون عالوة مخاطرة تستند إىل عدم االستقرار الذي تسببه النشاطات األساسية للمنشأة.
•مخاطر الســيولة النقدية: هو عدم التأكد الناتج من الســوق الثانوية إلستثامر معني. فعندما يشرتي أحد 
املســتثمرين أصال فإنه يتوقع أن االســتثامر سيستحق يف وقت معني)مثلام هي الحال مع السندات( أو أنه 
ســيكون قابال للبيع لشــخص آخر. ويف كلتا الحالتني فإن املستثمر يتوقع أن يكون قادرا عى تحويل الورقة 
املالية إىل نقد ويستخدم العوائد لالستهالك الحايل أو غريه من االستثامرات. وكلام زادت املصاعب يف إجراء 

التحويل كلام زادت مخاطرة السيولة .
وزارة القوى العاملة

د. محمد رياض حمزة

مسقط - الرؤية

بينــت إحصائيات وزارة القوى العاملة ممثلة 
باملديريــة العامــة للمعايري املهنيــة وتطوير 
املناهــج أنه خالل منتصف عــام 2018م بلغ 
إجاميل عدد املؤسســات التدريبيــة الخاصة 
التدريبيــة والوحــدات  )املعاهــد واملراكــز 
التدريــب(  خدمــات  ومكاتــب  التدريبيــة 
املرخصــة )56( ترخيصا جديداً. وجاءت أعى 
نســبة منها يف محافظة مســقط بعدد )40( 
ترخيصا وبنســبة )71%(، وجــاءت يف املرتبة 
الثانيــة محافظة شــامل الباطنــة بعدد )4( 
تراخيص بنســبة )7%(، وجــاء بعدها كل من 
محافظتي جنوب الباطنة وظفار بنسبة أقل.

ومن بني كل األنشــطة كان النشاط التجاري 
أكــرث إقباال لــدى املســتثمرين، حيــث بلغ 
إجاميل عدد املؤسسات التدريبية ذات الطابع 

التجــاري )10( مؤسســات بينام بلغ نشــاط 
مكاتب خدمات التدريب )31( مؤسسة، تأيت 
بعدها األنشــطة الصناعية والحرفية والربامج 

الخاصة.
وخالل منتصف هذا العــام تم تصديق عدد 
)17709( شــهادة تدريبية موزعة بني خدمة 

تدريبيــة وبرنامــج تدريبي، حيث شــكلت 
نسبة الربامج والخدمة التدريبية املقدمة من 
املعاهد والوحدات واملراكز التدريبية )%64.7( 
بعدد )11452( شهادة مصدقة، بينام شكلت 
نسبة الشهادات املصدقة للخدمات التدريبية 
املقدمــة من مكاتب خدمات التدريب والتي 

هي ال تتجــاوز عدد ســاعاتها أكرث من )25( 
ســاعة تدريبيــة )% 35.3( مبعــدل )6257( 

شهادة تدريبية.
املؤسســات  التدريــب يف  وملتابعــة مســار 
التدريبيــة الخاصــة، قامت املديريــة بتنفيذ 
عــدد    )403( زيارات ميدانية عى مســتوى 
جميع املحافظات بالسلطنة، وشملت جميع 
أنواع الزيارات )التقييمية، املتابعة، التصنيف، 
الرتخيص، متابعة شــكوى، إرشــادية( . وتعد 
وزارة القــوى العاملة ممثلة باملديرية العامة 
للمعايري املهنية وتطويــر املناهج هي الجهة 
املســؤولة واملختصــة برتخيــص املؤسســات 
التدريبية الخاصة يف السلطنة بجميع أنواعها 
كام أّنها تعترب جهــة إرشاف وتنظيم ومتابعة 
لهذه املؤسســات وفــق الالئحــة التنظيمية 
للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار 

الوزاري رقم )490/2010(.

مسقط - الرؤية

نفّذت ديــم أمــس األربعاء وبالتعــاون مع 
الهيئة العامة للدفاع املدين واإلسعاف ورشطة 
عامن السلطانية مترين إخالء وهمي وذلك يف 
إطــار الجهود املبذولة لتدريب املوظفني عى 
التعامل وإدارة حاالت الطوارئ بشتى أنواعها 
بطــرق منظمة؛ من أجل قياس مدى جاهزية 
فــرق الطــوارئ وجاهزية معــدات وأنظمة 
الســالمة والطوارئ يف املبنى الرئيس؛ والذي 
انتقلت له ديم مؤخرا، وكذلك مدى استعداد 

وجاهزية املوظفــني والعاملني يف املبنى ملثل 
هذه الحــاالت الــوارد وقوعهــا يف أي وقت 

ممكن.
وقــد تجــاوب املوظفون مع عمليــة اإلخالء 
املفاجئ بشكل منظم ساهم فيه رجال الدفاع 
املــدين واملختصــني بدائرة الجــودة والصحة 
والسالمة باإلضافة إىل مريف السالمة يف املبنى، 
وقد أثبت تدريب اإلخالء قدرة املوظفني عى 
التعامل مع مثل هذه الحاالت الوارد حدوثها 
يف بيئة العمل عــن طريق التوجه املبارش إىل 
املواقع اآلمنة خارج املبنى واستخدام مخارج 

الطوارئ الصحيحة للخروج والتوجه بشــكل 
منظم ساعد اإلطفائيني واملسعفني من الدفاع 
املدين عى القيام مبسؤولياتهم وأدوارهم بكل 
يــر التعامل مع هذه الحالــة الطارئة وفق 
خطط وأنظمــة ومتطلبات خطــة الطوارئ، 
والذي يضمن إنهــاء الحالة يف توقيت قيايس 
ويســهم يف تقليــل حجم الخســائر البرية 

واألرضار يف املمتلكات.
الجديــر بالذكــر أن دائرة الجــودة والصحة 
والســالمة قامت بإعداد خطة شاملة لتعامل 
مع الكــوارث و الحــاالت الطارئــة املختلفة 

والتــي تم اعتامدهــا من قبل هيئــة الدفاع 
املدين واإلســعاف، تتضمن كيفية إخالء مباين 
الهيئة من شاغليها يف الحاالت الطارئة واتخاذ 
كافــة اإلجــراءات الالزمــة لتأمني ســالمتهم 
وكفالــة الطأمنينة واالســتقرار واألمن لهم يف 
إطــار الجهود املبذولة لتدريب املوظفني عى 
التعامــل وإدارة حــاالت الطــوارئ املختلفة 
كالحرائق والزالزل والفيضانات بطرق منظمة 
للحد من وقوع إصابات وخســائر  برية أو 
يف املمتلــكات التــي غالبا ما تســببها حاالت 

الطوارئ .

مسقط - الرؤية

قال طالل بن ســامل الخنبيش، الباحث يف 
الطــب الرعي وبرامج األمن الســيرباين 
الرقمي ورئيس نادي سام اإلبداع العلمي 
إنــه يعكف عــى ابتــكار تقنيــة متكن 
اإلنســان من نقل الرائحة واإلحساس إىل 
أي مــكان يف العامل؛ عرب الشــبكة وأطلق 

عليها “نظرية السحابة الحسية”.
ويضيف: اتضح يل أّن اإلحســاس ظاهرة 
فيزيولوجية نفســية تعرب عــن االنطباع 
الحاصــل إلحدى الحــواس نتيجــة تأثري 
خارجي. واألحاسيس تكون عادة خارجية 
املصدر، تتمثــل يف األحاســيس البرصية 
األحاسيس  وتتكون  والجلدية،  والسمعية 
الجلدية من اإلحســاس باللمس والضغط 
أّمــا  الــربودة،  كذلــك  والحــرارة  واألمل 
األحاســيس الحشــوية فإنهــا تنشــأ من 
املعــدة واإلمعــاء والقلــب وغريهــا من 
األحشــاء، ومن أمثلتها اإلحساس بالجوع 
والعطش وانقبــاض النفس. أّما القســم 
األخري فهو األحاســيس العضلية الحركية 
والتي تنشــأ مــن تأثري أعضــاء خاصة يف 
العضالت واألوتار واملفاصل؛ لتزويد الفرد 
مبعلومــات عن ثقــل األشــياء وضغطها 
وعــن وضع األطراف وحركتهــا واتجاهها 
ورسعتها وعن وضع الجسم وتوازنه، وعن 
مدى ما يبذله من جهــد ومقاومة، وهو 
يحرك األشــياء يرفعهــا أو يدفعها وغريها 

من االعامل.  
ويشري إىل أّن اإلحساس هو انطباع يحدث 

إلحــدى حواســنا نتيجــة مثــري خارجي، 
غــري أّن هذا االنطباع ال يأخــذ معناه إال 
بواســطة عملية أخرى تأيت بعده مبارشة، 
يطلق عليها اسم اإلدراك الحيس الذي هو 
عبارة عن عملية تأويل األحاسيس تأويال 
يزودنا مبعلومــات عاّم يف عاملنا الخارجي 
من أشــياء، أو هو العمليــة التي تتم بها 
معرفتنــا ملا حولنا من أشــياء عن طريق 
الحــواس، كأن أدرك أّن هــذا الشــخص 
املاثل أمامي أستاذ يف الفلسفة، وأّن ذلك 
الحيــوان الــذي أراه هو قــط، وأّن هذا 
الصوت الذي أســمعه هو صوت طائرة، 
وأّن هذه الرائحة التي أشــمها هي رائحة 
العطــور، وكأن أدرك أّن هذا التعبري الذي 
أالحظه عى وجه شخص ما هو تعبري عن 

الغضب.. إلخ”
ويضيــف طالل: ذكر يف الكثري من الكتب 
أن عملية اإلحساس تحدث عندما يتوافر 
العامل املناسب الذي يثري أي حاسة بتأثري 

كاف ليتاح للمســتقبالت الحسية - وهي 
عبــارة عن أعصــاب تدير هــذه العملية 
كامــال- فتتلقــى اإلشــارة وتنقلهــا عــرب 
منظومة من األعصاب أطلق عليها أسالك 
الشــبكة املعقــدة التي تنقل اإلشــارات 
إىل الجهــاز العصبي الطــريف كأّنه مبدل 
للشبكة، ومن ثم عرب منافذ وبروتوكوالت 
شبكية إىل املخ، ويعود بنتيجة إىل الشبكة 
محمل برتجمــة لذلك اإلحســاس. وتعد 
الحواس التــي وهبها اللــه للكائن الحي 
مبثابة املنافذ التي من خاللها يتصل الفرد 
بالعامل. وبحثي اآلن قد وصل إىل دراســة 
املوجات فــوق الصوتية، وطرق نقلها إىل 
املخ حتــى ترتجم أي إحســاس كالتذوق 

الشم وغريها.
ويقــول: ميكن لألطبــاء املختصني التأكيد 
عى مــا تطرقت إليه كوين لســت طبيبا، 
مؤكــدا أّن الكثري مــن الباحثــني حاولوا 
نقــل الرائحة واإلحســاس عرب الشــبكة 

مــن فــرته ليســت بالقصــرية. وأضاف: 
أقوم بإجراء التجــارب عى صيغ رياضية 
لنقل الروائح واإلحســاس، وبهذه الصيغ 
ميكننــي نقل البيانات من مكان آلخر عرب 
معادلة رياضية تقوم باســتقبال الرائحة 
أو اإلحســاس عرب مجســات وحساسات 
تحول تلك املعلومــات إىل بيانات رقمية 
تدخــل يف الصيغة الرياضيــة، ويتم نقل 
األرقــام التي حصلت عليهــا عرب الصيغة 
الرياضية إىل الجانب اآلخر عى أن تعمل 
الصيغ الرياضية عكــس تلك الصيغ التي 
يتم االســتقبال بها ألي حاسة كانت. فلو 
اخذنــا الرائحة مثــال، فيجــب أن يكون 
هنــاك مســتقبل وهناك باعــث للرائحة 
بني الطرفني عى أن تســتقبل الرائحة عرب 
الحساســات واملجّســات التي توجد عى 
املســتقبل وتحول املعطيــات إىل بيانات 
عــرب الصيغة الرياضية، ومن ثم تنقل عرب 

الشبكة إىل الطرف اآلخر.

منح تراخيص جديدة لـ 56 معهدًا ومركزًا تدريبيًا في منتصف 2018

»ديم« تنفذ تمرين إخالء وهمي في المبنى الرئيس

طالل الخنبشي: »السحابة الحسّية« ابتكار يحول األحاسيس إلى معادلة رقمية

طالل الخنبيش
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احتف��ل بنك مس��قط، املؤسس��ة املالية 
الرائدة يف الس��لطنة، باختت��ام مبادرات 
ترش��يد اس��تهالك الطاقة ضمن املبادرة 
الوطنية “بصامت” بحض��ور عبد الرزاق 
بن ع��ي بن عي��ى، الرئي��س التنفيذي 
لبنك مسقط وعدد من ممثي املؤسسات 
الحكومية والخاصة، وعدد من املسؤولني 
بالبن��ك حيث تم يف إطار هذه املبادرات 
تنظيم عدد من ورش العمل حول أفضل 
املامرسات وخيارات االستثامر يف مصادر 
الطاق��ة البديل��ة وافتت��اح ف��رع ميثاق 
مبنطق��ة الخوض، كأول ف��رع يف القطاع 

املرصيف يعمل بالطاقة الشمسية.
وخ��الل الحف��ل ت��ّم اس��تعراض نتائ��ج 
املبادرات، حيث نظ��م البنك عدة ورش 
عم��ل يف مختل��ف محافظات الس��لطنة 
والخي��ارات  املامرس��ات  أفض��ل  ح��ول 
االس��تثامرية يف مصادر الطاق��ة البديلة 
بالتعاون مع رشكة نفاذ للطاقة املتجددة، 
إذ اس��تفاد 683 من طلبة املدارس و723 
من طلبة الكليات والجامعات و125 من 

أصحاب املش��اريع الصغرية واملتوس��طة 
ليصل ع��دد املش��اركون يف ورش العمل 
إىل 1531 مش��اركا، حيث ت��م التعريف 
خ��الل ورش العمل عىل مص��ادر الطاقة 
املتجددة، وكفاءة وحفظ الطاقة، وأمثلة 
وتطبيقات منزلية باإلضافة إىل التعريف 
الشمس��ية  الطاقة  بأساس��يات محطات 
وتصمي��م وتركي��ب وتش��غيل محطات 

الطاقة الشمسية وغريها.
كام تم التطرق خ��الل الحفل إىل مراحل 

م��روع فرع ميثاق الذي يعمل بالطاقة 
الشمس��ية حيث س��اهم تركيب االلواح 
الشمسية يف انخفاض االعتامد عىل شبكة 
الكهرباء بنسبة 17% مام ساهم بإنخفاض 
فاتورة الكهرباء بنس��بة 61% كام يساهم 
امل��روع يف خفض انبعاث ثاين أكس��يد 
الكرب��ون بحوايل 52.56 ط��ن لكل عام، 
وتعادل الطاق��ة املنتجة قيادة 134 ألف 
ميل بالسيارة، وزراعة 1,419 شجرة ملدة 
10 أعوام.  وتضمن املروع تركيب 166 

لوحا شمس��يا من نوع املونوكريس��تالني، 
حيث ينتج كل لوح ش��ميس حوايل 300 
وات��� وتبل��غ س��عة املروع ح��وايل 50 
كيلووات مبعدل ح��وايل73547 كيلووات 
س��اعة س��نويا من الطاقة عن��د الذروة 
وت��م ربطها بش��بكة املبنى، كام يش��غل 
املروع حوايل 270 مرتا مربعا من سطح 
مبنى فرع ميث��اق بالخوض. ويأيت تنفيذ 
هذا املروع متاش��يا مع توجه الحكومة 
بالبح��ث عن بدائ��ل للطاق��ة املتجددة 

والتي تسهم بدورها يف الحفاظ عىل البيئة 
والحد م��ن االنبعاثات الغازية والحرارية 
الضارة بالبيئة ومكوناتها. الجدير بالذكر 
أن رشك��ة نف��اذ للطاقة املتج��ددة وهي 
إحدى املؤسس��ات الصغرية واملتوس��طة 
العامني��ة والتي قام��ت بتنفيذ املروع 
حيث تعد م��ن املؤسس��ات املتخصصة 
والرائ��دة يف ه��ذا املجال والت��ي يديرها 

كادر من املهندسني العامنيني بالكامل. 
مح��ور  وضم��ن  مس��قط  بن��ك  وكان 

»دع��م التوجه��ات الصديق��ة للبيئ��ة 
وترش��يد اس��تهالك الطاقة«، وبالتعاون 
 )IFC ( مع مؤسس��ة التموي��ل الدولية
ق��د نظم حلق��ات عمل ضم��ت خرباء 
املؤسسة وموظفي بنك مسقط للتعرف 
عىل األدوات واالحتياجات التي يتطلبها 
الزبائن واملؤسسات الصغرية واملتوسطة 
خالل الفرتة املقبلة وذلك بهدف اطالق 
منتج��ات وخدم��ات جدي��دة مصممة 
ملساعدة الزبائن عىل بناء منازل صديقة 
للبيئة بحيث يساهم هذا التعاون للحد 
من اس��تخدام الطاقة واملياه واستخدام 
املواد املختلفة، ويف وتس��اهم يف ترشيد 
استخدام الطاقة. وتعد مؤسسة التمويل 
الدولية )IFC( من املؤسس��ات الرائدة 
يف هذا املج��ال ويأيت تعاون املؤسس��ة 
مع بن��ك مس��قط كج��زء م��ن عملها 
لتعزي��ز التموي��ل املس��تدام للطاقة يف 
منطقة الرق األوس��ط وشامل إفريقيا، 
حيث تس��اعد هذه الخطوة عىل خفض 
تكالي��ف الطاق��ة وخف��ض انبعاث��ات 
الغازات وغريها من املكاسب التي ميكن 

تحقيقها.

بنك مسقط يختتم مبادرات ترشيد استهالك الطاقة بمشاركة أكثر من 1500 مستفيد

مسقط - الرؤية 

للفورمالدهاي��د  ع��امن  رشك��ة  افتتح��ت 
الكيميائي��ة مروع املرف��ق الجديد لزيادة 
السعة اإلنتاجية  يف املنطقة الصناعية يف ميناء 
صحار تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتورعي 
بن أحمد الش��اميس، وايل صح��ار، وبحضور 
مسؤولني من بعض الوزارات، وميناء صحار، 
وكبار املس��ؤولني يف الركة ومساهميها، إىل 

جانب عدد من كبار الشخصيات.
ويأيت املروع الجديد متاشيا مع رؤية حرضة 

صاحب الجاللة الس��لطان قابوس بن سعيد 
املعظم واهتاممه بالتقدم واالزدهار والتنمية 
يف صحار انطالقاً م��ن كونها املركز الصناعي 
الواعد لسلطنة عامن وشعبها، ومبثابة هدية 
للبلد مبناسبة الذكرى ال�48 للنهضة العامنية 
الحديثة تحت قيادة جاللة السلطان قابوس 

بن سعيد املعظم -حفظه الله-.
وقال املس��رت ياتني ب��ني، الرئي��س التنفيذي 
لركة عامن للفورمالدهاي��د الكيميائية إّن 
امل��روع ال ميثل مجرد ش��هادة ع��ىل رؤية 
ونش��اط جميع املعنيني بالركة فحسب، بل 

ش��هادة تأكيد عىل الكفاءة املهنية والنشاط 
وااللتزام والرغبة من كل فرد معني س��اهم 
يف جع��ل املروع حقيق��ة واقعة يف غضون 
21 ش��هراً من تاريخ بدء التأس��يس وموافقة 
مجل��س اإلدارة، وخ��الل 16 ش��هراً من بدء 
تنفيذ العقود، إىل تس��ليم الدفعة األوىل من 
املنت��ج، فورمالدهاي��د اليوري��ا املركز – 85، 
ال��ذي يس��عدين أن أبلغكم بأّنه ق��د اجتاز 
بالكامل كافة فح��وص االمتثال واملواصفات 
وأصب��ح جاه��زا للتس��ليم لعمالئن��ا الكرام 

املحليني والعامليني عىل حد سواء.

مسقط - الرؤية 

الع��رض  هايربمارك��ت  لول��و  أطل��ق 
الرتويج��ي “انفق 20 رياال واحصل عىل 
10 رياالت« يف جميع فروعه بالسلطنة 
حتى 2 س��بتمرب املقب��ل، ليكون فرصة 
للحصول عىل صفقة جيدة خالل موسم 

األعياد.
ومبوج��ب الع��رض، يحق للمتس��وقني 
الذين ينفقون 20 رياال عىل فئات معينة 
من املنتج��ات، مثل املالب��س الجاهزة 
وعالمات  النسائية  والحقائب  واألحذية 
تجارية مختارة، والحصول عىل قس��يمة 
هدايا بقيم��ة 10 رياالت عامنية، ميكن 
استخدامها عىل الفور لراء أي منتجات 

تحت نفس النوع واألقسام.
الع��رض مجموع��ة واس��عة  ويش��مل 
م��ن املنتجات تحت كل فئة وبأس��عار 
معقول��ة، مب��ا يف ذلك بع��ض العالمات 
التجاري��ة الش��هرية لحقائ��ب الس��فر. 
ويقدم العرض للعمالء فرصة التس��وق 

رشاء املنتجات الت��ي يرغبون فيها دون 
املساومة عىل الجودة والسعر.

وقال ش��ابري يك أي، املدي��ر اإلقليمي - 
لول��و هايربماركت بالس��لطنة: س��عداء 
باإلقبال ع��ىل العرض الجديد، حيث إن 
الحص��ول عىل قس��يمة الهدي��ة مقابل 
كل 20 ري��االت يتم إنفاقها يعد مكافأة 
إضافية حيث ميكن للعمالء االس��تفادة 
م��ن التوف��ري الحقيقي ع��رب مجموعة 
واس��عة من املنتجات. ويف كل موس��م، 
يتطل��ع عمالؤن��ا بش��غف إىل العروض 
الرتويجية والصفقات الخاصة التي توفر 
له��م فرصة االنغامس يف التس��وق دون 
مراعاة األس��عار. ويهدف لولو إىل وضع 
معايري جديدة يف قط��اع البيع بالتجزئة 
من خالل صفق��ات ترويجية مثرية عىل 
أوسع نطاق من املنتجات يف كل موسم. 
ومع وجود 21 فرعا يف الس��لطنة، متيض 
املجموع��ة قدم��ا عىل طري��ق التقدم، 
وتؤكد التزامها بأن تكون وجهة التسوق 

الشاملة للجميع.

صاللة - الرؤية 

أش��اد مع��ايل الس��ّيد محم��د ب��ن س��لطان 
البوس��عيدي وزي��ر الدول��ة ومحاف��ظ ظفار 
بالجه��ود الت��ي تبذله��ا الرك��ة العامني��ة 
لالتصاالت “عامنتل” الركة الرائدة يف تقديم 
خدم��ات االتصاالت املتكاملة يف الس��لطنة - 
يف رعاي��ة املهرجانات والفعاليات الس��ياحية 
واإلعالمي��ة يف محافظ��ة ظف��ار وغريه��ا من 
األح��داث الوطنية واالجتامعية يف الس��لطنة 
يف إطار مس��ؤوليتها الوطني��ة واالجتامعية يف 
خدم��ة املجتم��ع. وقال معالي��ه عىل هامش 
افتت��اح ملتق��ى اإلعالم العريب ال��ذي نظمته 
جمعي��ة الصحفي��ني العامنية ال��ذي عقد يف 

محافظ��ة ظفار: نق��در الجهود الت��ي تبذلها 
رعايته��ا  يف  لالتص��االت  العامني��ة  الرك��ة 
للفعالي��ات الس��ياحية واإلعالمي��ة املصاحبة 
ملوس��م الخري��ف يف محافظة ظف��ار وغريها 
من الفعاليات عىل مدار العام، وينطلق ذلك 
من دورها االجتامعي الذي تنهض به بش��كل 

إيجايب ومقدر منا جميعا.
وأكد معالي��ه أّن »العامنية لالتصاالت« رشكة 
وطني��ة وهي جزء ال يتجزأ من املجتمع لذلك 
يأيت تفاعلها مع األحداث الوطنية واالجتامعية 
م��ن خ��الل رعايته��ا ودعمها مبا يس��هم يف 
اس��تمرار هذه الفعاليات، متطلعا ألن يستمر 
هذا الدور اإليجايب ملا له من أهمية يف تعزيز 
املب��ادرات. وكرّم معايل الس��ّيد محافظ ظفار 

عامنت��ل لرعايتها ملتق��ى اإلعالمي العريب يف 
محافظة ظفار، وتس��لم التكري��م منى بنت 
ن��ارص املعمري��ة مدي��ر أول ش��ؤون الركة 
بالتكليف ومدير الصحاف��ة واإلعالم يف حفل 

االفتتاح الذي أقيم مبنتجع روتانا.
وأعربت منى املعمرية عن سعادتها مبشاركة 
عامنت��ل يف ه��ذا املحف��ل اإلعالم��ي العريب 
وقالت: تؤمن عامنتل بأهمية العمل اإلعالمي 
كريك فاع��ل يف تحقيق أهداف املؤسس��ة 
واس��رتاتيجيتها لذا نحرص ع��ىل تعزيز أوجه 
التع��اون والتواصل مع املؤسس��ات اإلعالمية 
ع��رب الكثري من املب��ادرات الهادفة والتي من 
ش��أنها أن تجد قنوات اتصال سلس��لة وسهلة 

ليعرب من خاللها الجمهور عن آرائه.

مرفق جديد لزيادة إنتاجية »عمان للفورمالدهايد«

عرض جديد من »لولو« احتفاال بعيد األضحى

محافظ ظفار يشيد بدعم »عمانتل« للفعاليات اإلعالمية واالجتماعية

مسقط - الرؤية 

نجحت صحار أملنيوم يف مّد جسور الراكة 
مع رشكة سيرنجيز كاستنجز الرائدة يف مجال 
تصنيع عجالت األملنيوم يف الهند. وس��تكون 
أوىل مث��ار ه��ذه االتفاقي��ة إنش��اء مصن��ع 
عج��الت األملنيوم بتقني��ات حديثة، وبرأس 
م��ال 100 مليون دوالر أمري��ي يف منطقة 
صحار الصناعية بالقرب من منش��آت صحار 
أملنيوم. ومن املخطط بدء عمليات تش��ييد 
املصنع خالل األش��هر املقب��ل، ومن املتوقع 

بدء اإلنتاج يف 2020.
وقال املهندس س��عيد املس��عودي، الرئيس 
التنفيذي لصحار أملنيوم: ترتكز اسرتاتيجيتنا 
يف الرك��ة عىل دعم وتعزي��ز منو الصناعات 
التحويلي��ة يف قط��اع األملني��وم بالس��لطنة. 
ومبوج��ب ه��ذه االتفاقي��ة س��نتمكن من 
تحقي��ق هدفن��ا لتوري��د 60% م��ن إنتاجنا 
من املعدن الس��ائل لركائن��ا يف الصناعات 
التحويلية املحلية. فنحن س��نوفر لهم املواد 
الخام بش��كل مبارش، األم��ر الذي يعد قيمة 
مضاف��ة وممي��زة من حيث تكلف��ة الطاقة. 

كام تأيت هذه املبادرة يف إطار سعينا إىل بناء 
عالقات تجارية مع املورّدين املحليني، إضافة 
إىل العم��الء من داخل وخارج الس��لطنة، يف 
سبيل املساهمة يف خلق قيمة محلية مضافة 
مستدامة. وقال خالد الكمياين، رئيس مجلس 
إدارة رشكة سيرنجيز كاس��تنجز إن االتفاقية 
مربحة للطرفني، بفض��ل املوارد الوفرية التي 

تتمت��ع به��ا الس��لطنة، إضاف��ة إىل التطور 
االقتصادي ومنو البنى األساس��ية. وسيمكننا 
ه��ذا التعاون مع صحار أملنيوم من توس��عة 
أنش��طتنا يف املنطقة وتصدير منتجات عالية 
الج��ودة إىل الع��امل. ومع اكت��امل عمليات 
التصني��ع بالطاقة اإلنتاجية الكاملة س��توفر 
صح��ار أملنيوم أك��ر من 24 أل��ف طن من 

األملنيوم سنوياً إلنتاج عجالت األملنيوم عالية 
الجودة للمركبات، حيث س��يتم توريد هذه 
العجالت مبارشة إىل رشكات تصنيع السيارات 
ح��ول العامل. وتوازي��اً مع أه��داف الربنامج 
الوطن��ي “تنفيذ”، فمن املؤمل أن يس��اهم 
مصنع رشكة س��يرنجيز كاس��تنجز الجديد يف 
دفع عجل��ة النمو االقتص��ادي وخلق فرص 
عمل جدي��دة للك��وادر العامني��ة امُلدربة. 
حي��ث س��ُينتج املصنع مع اكتامل تش��غيله 
بالطاق��ة اإلنتاجي��ة الكامل��ة نح��و مليونني 
ونصف املليون من عجالت األملنيوم س��نوياً، 
يف الوقت الذي س��يوفر ح��وايل 500 وظيفة 
مبارشة. وتشري التقديرات إىل استحواذ قطاع 
عجالت األملنيوم عىل النسبة األكرب يف السوق 
العاملية لصناعات األملنيوم التحويلية، حيث 
بلغت قيمة س��وق تصنيع عجالت املركبات 
يف عام 2017، نح��و 32 مليار دوالر أمريي، 
وم��ن املتوق��ع أن تص��ل اىل 50 مليار دوالر 
بحل��ول عام 2025. وبفض��ل الطلب املتزايد 
عاملياً عىل عجالت الس��يارات املصنوعة من 
األملنيوم سيس��اهم امل��روع يف منو وتطوير 

القطاع الصناعي يف السلطنة.

مسقط - الرؤية

أج��رى بنك ع��امن العريب مؤخرًا س��حوبات 
برنام��ج التوف��ري حصاد لش��هر يوليو يف فرع 
الخوير املفتتح حديًثا، وش��هدت السحوبات 
ف��وز 83 زبونا م��ن مختلف الف��روع بجائزة 
1000 ري��ال عامين لكل منهم، إىل جانب فائز 
واحد يف الس��حب الش��هري الخ��اص بعمالء 

إيليت بجائزة قدرها 20,000 ريال عامين.
وقال رش��اد ب��ن جعفر الش��يخ، نائب املدير 
العام ملجموعة التجزئة املرصفية يف البنك: مع 

إجراء هذا السحب نكون قد تخطينا منتصف 
مش��وار برنامج التوفري حصاد لعام 2018. مع 

ذلك، ال زالت هناك الكثري من الجوائز الرائعة 
بانتظار عمالئنا الكرام يف السحوبات القادمة. 

ويقدم برنامج التوفري حصاد يف نسخته الحالية 
فرًصا ش��هرية لعمالء البنك يف جميع املناطق 
والفروع للف��وز بجوائزه القيمة، حيث يجري 
بنك ُعامن العريب سحوباته شهرياً عىل جائزة 
ت��رتاوح ب��ني 1,000 و500 ري��ال عامين لكل 
فائز يتوزعون عىل كاف��ة الفروع. أّما الجوائز 
املخصص��ة للمحافظات فتص��ل إىل 20,000 
ريال عامين لفائز واحد ومبعدل 6 مرات خالل 
العام. إضافة إىل ذلك يتضمن الربنامج جوائز 
خاصة لعم��الء إيليت بواقع 12 جائزة ترتاوح 
بني 20,000 شهرياً و50,000 كل ثالثة أشهر.

مصنع إلنتاج العجالت بالتعاون بين »صحار ألمنيوم« و»سينرجيز كاستنجز« 

84 فائزا بجوائز »حصاد« في سحب »عمان العربي«
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بهال - الرؤية

أقامت مجموعة الهنايئ بالتعاون مع املديرية 
العامــة لــوزارة الرتبيــة والتعليــم مبحافظة 
الداخليــة، أمس، حفال لتكريــم طلبة الدبلوم 
العــام املجيدين للعام الــدرايس 2017\2018 

ملدارس والية بهالء، تحت رعاية سعادة الشيخ 
عبدالعزيز بن ســامل آل عبدالسالم، وايل بهال، 
بحضور الشــيخ عبدالله بن الوليــد بن زاهر 
الهنــايئ، الرئيس التنفيــذي ملجموعة الهنايئ، 
وأعضاء مجالس أولياء أمور الطلبة والشــيوخ 
واألعيان بالوالية، وذلــك بقاعة جمعية املرأة 

العامنيــة. وألقى الشــيخ عبدالله بــن الوليد 
بن زاهر الهنايئ، الرئيــس التنفيذي ملجموعة 
الهنــايئ، كلمة هنــأ فيها الطــالب املجيدين، 
وأوليــاء أمورهم، ومعلميهــم قائال إن تكريم 
أبنائكــم هــو تكريــم لكــم عــى إعدادهم 
وتربيتهم وإنشائهم لتفخروا بهم، واعلموا أيها 

املتميزون، أنكم مستقبل السلطنة، منكم من 
سيدرس عى أرض الوطن ومنكم من سيدرس 
خارجه، واعلموا أن عامن مقبلة عى مزيد من 
الرخاء واالســتقرار بقيادة حكومتها الرشــيدة 
وعى رأســها جاللــة الســلطان قابــوس بن 
سعيد، فتعلموا واجتهدوا وواصلوا سري التطور 

واالزدهــار. وتــى ذلــك كلمة باســم الطلبة 
املجيديــن، وألقتها إحدى الطالبات املكرمات، 
ثم تم تكريــم الطلبة األوائــل وبلغ عددهم 
45 طالبــا وطالبــة، كــام تم تكريــم املدارس 
املجيــدة وهــام مدرســتي عائشــة الريامية 
ومدرسة بســياء للتعليم األسايس وبعدها تم 

تكريــم الطلبــة املشــاركني بفقــرات الحفل، 
وانتهى الحفل بتقديــم هدية تذكارية لراعي 
الحفل. ويشار إىل أن عدد طلبة دبلوم التعليم 
العام املتقدمــني لالمتحانات للعــام الدرايس 
2018/2017 بلغ 41575 طالبا وطالبة، بلغت 

نسبة النجاح بينهم 83.92 %.

بالتعاون مع »التربية والتعليم« بالداخلية

مجموعة الهنائي تكرم طلبة دبلوم التعليم العام المجيدين تحت رعاية والي بهال

مسقط - الرؤية

عقدت رشكة مســقط لتوزيع الكهرباء- إحدى 
رشكات مجموعــة مناء- ممثلــة بدائرة الصحة 
والسالمة واألمن والبيئة عدة اجتامعات دورية 
للصحة والسالمة يف املناطق التشغيلية ملناقشة 
الدروس املســتفادة من الحوادث التي وقعت 
يف قطــاع الكهربــاء خــالل 2018، إىل جانب 
متابعة خطة الصحة والســالمة لهذا العام مع 

الدوائر يف الرشكة.
وتواصــل دائــرة الصحــة والســالمة واألمــن 
والبيئــة زياراتهــا امليدانيــة للمشــاريع قيــد 
التنفيذ للوقوف عى ســري األعامل ومطابقتها 
الشرتاطات الصحة والسالمة، حيث نفذ الرئيس 

التنفيذي ومدير أول الصحة والســالمة والبيئة 
واألمــن 4 زيارات للمشــاريع خــالل النصف 
األول من العام الحــايل، وذلك يف إطار االلتزام 
بسياسة الصحة والسالمة يف سبيل تحقيق بيئة 

عمل آمنة وخالية من الحوادث وزيادة الوعي 
بأهمّية اتخاذ احتياطات الســالمة يف األنشطة 
التشــغيلية اليومية. وقــال الدكتور جمعة بن 
ســعيد العبيداين مدير أول الصحة والســالمة 
والبيئــة واألمن إّن الرشكة تحــرص عى تنفيذ 
حمــالت توعويــة للمقاولــني واملوظفني فيام 
يخص العمــل يف املرتفعــات، وعمليات الرفع 
باملعدات الثقيلة كذلك تناولت هذه الحمالت 
التوعية عن أخطار عمليات التخريب والتالعب 
بأصــول الشــبكة الكهربائيــة، كذلــك نفذت 
الرشكــة حمــالت توعوية يف مختلف وســائل 
التواصــل االجتامعي للمواطنني واملقيمني فيام 
يتعلــق بأخطــار التوصيــالت الكهربائية غري 

القانونية وغري املرصح بها من قبل الرشكة.

مسقط - الرؤية

تواصل »أوريدو« إثراء تجربة عمالئها املسافرين 
مبنحهم ثالثة أضعاف البيانات للبقاء عى اتصال 
دائــم خالل فصــل الصيــف من خــالل خدمة 
جــواز Ooredoo العامل. وحتى الســادس عرش 
من ســبتمرب املقبل، ســيتمكن العمالء املشرتكني 
يف هذه الخدمــة من االســتمتاع بثالثة أضعاف 
البيانــات ودقائــق مكاملــات إضافية ليشــاركوا 
عائالتهــم وأصدقائهــم أجمــل اللحظات خالل 

سفرهم.
وتتيــح الخدمــة لعمالء Ooredoo املســافرين 
ملختلف الوجهات حول العامل فرصة لالســتمتاع 
بدقائــق مكاملــات وخدمــات بيانــات التجوال 

بقيمة مخفضة ومناســبة. وميكــن تفعيل باقات 
جواز Ooredoo العامل يف عدد من أشــهر وأبرز 
الوجهات املفضلة لدى العمالء ليستمتعوا براحة 
البال خــالل إجازاتهم. وبقيمــة 15 رياال عامنيا 

فقط أسبوعيا سيحصل العمالء عى 3 جيجابايت 
مــن البيانــات و30 دقيقــة مكاملــات تتضمن 
املكاملات املحلية يف دولة التجوال واملكاملات إىل 
السلطنة، إضافة إىل تلقي املكاملات خالل السفر.

»جواز أوريدو« يثري تجربة المسافرين في اإلجازات»كهرباء مسقط« تنفذ حمالت للتوعية بالصحة والسالمة

مسقط - الرؤية 

الوطنــي  الناقــل  العــامين،  الطــريان  يوفــر 
الراحــة  مســتلزمات  حقائــب  للســلطنة، 
الفاخرة لتكون متاحــة لجميع الضيوف عى 
منت رحــالت مختارة، حيث بــدأ أمس عرض 
مالبس نــوم فريدة ومجموعــة حرصية من 
حقائب مســتلزمات الراحة ومنتجات العناية 
الشــخصية التي تحمل هوية الطريان العامين 

بأسعار جذابة، احتفاالً بالعيد.
وتواصــل الرشكة االلتــزام بالعمل وفق أعى 
معايــري الصناعــة الحائزة عــى الجوائز، كام 
تحــرص عــى تقديم تجربــة ســفر مريحة 
وممتعة عى منت رحالتها. وســتكون حقائب 
مســتلزمات الراحة الجديدة - التي تم بحثها 

وتطويرهــا بعناية فائقــة - متوفرة عى منت 
الرحالت الجويــة عى الخطوط طويلة املدى 
من وإىل أوروبا ومنطقة آسيا واملحيط الهادي، 
حيث يعكس هذا املنتج التزام الطريان العامين 
بتوفــري أعــى مســتويات الراحــة والرفاهية 
لضيوفه الكرام. وتحتوي حقيبة أمواج األنيقة 
ملســتلزمات الســفر الخاصــة بدرجــة رجال 

األعــامل واملصممة خصيصــاً للطريان العامين 
عى مجموعة من منتجات العناية الشخصية 
الفاخرة والتي تشمل مرطب لليدين والجسم 
وكريم للوجه وغطاء للعينني وشــفرة حالقة، 
كــام تتضمــن أيضــاً مجموعــة “كولجيت” 
للعناية باألســنان وغســول للفم، مام يضمن 

للضيوف شعوراً باالنتعاش.

مسقط - الرؤية 

أجــرى بنــك صحــار الســحوبات الشــهرية 
السادســة لربنامــج »املميز لالدخــار« 2018 
خــالل احتفاليــة ضمــن فعاليــات مهرجان 
صاللــة الســياحي فــاز فيهــا 45 زبوًنا ممن 
حالفهــم الحــظ. وأقيم الحفل تحــت رعاية 
املهندس عبدالقــادر بن أحمد علوي الحداد، 
نائب رئيــس بلدية ظفار، نائب رئيس اللجنة 

املنظمة ملهرجان صاللة السياحي.
وشــملت الفعاليات إجراء الســحوبات عى 
مختلــف الفئات والتي تشــمل الســحوبات 
العامــة، وســحوبات األطفال، والســحوبات 
الخاصــة،  والســحوبات  للنســاء،  الخاصــة 
وسحوبات الفروع الخاصة. ومثل بنك صحار 

خالل الفعاليــة، راجيــف أرورا، نائب املدير 
العام ورئيس قسم التجزئة املرصفية، وخميس 
بن مســعود الرحبي، مســاعد مدير عام أول 
قســم التجزئة املرصفية، ورضــا اللوايت، مدير 
تنفيذي أول للودائع واملبيعات، وعامر سعيد 

العمــري، مديــر تنفيذي أول لفــرع صاللة. 
وقال الفاضل راجيف أرورا، نائب املدير العام 
ورئيس قســم التجزئة املرصفيــة: نجحنا من 
خالل ســحوباتنا يف تقديم مســتوى عال من 

اإلثارة والتشويق.

مسقط- الرؤية

أطلقــت سامســونج الخليــج لإللكرتونيات، 
أمس، أحدث أيقوناتها يف عامل الهواتف الذكية 
Galaxy Note9 الذي طال انتظاره يف ُعامن. 
وتتميــز مجموعة هواتــف Note باحتوائها 
عى أحــدث ابتكارات وإبداعــات الرشكة يف 
تكنولوجيا الهاتف الذيك. وتم تصميم هاتف 
سامســونج الجديد باالعتامد عى إرث هذه 
السلســلة املميز من خالل تقديم هاتف ذيك 
مبواصفــات فائقة وقــوة أداء ال مثيل لها مع 
قلــم S Pen الــذي تم تعزيــزه مبزايا اتصال 
ألول مرة عى اإلطالق فضاًل عن تزويده بأذىك 

كامريا من سامسونج حتى اآلن. 
وقال طــارق صبــاغ رئيس قســم مجموعة 
رشكــة  يف  النقالــة  والهواتــف  املعلومــات 
سامســونج الخليــج لإللكرتونيات: “يجســد 
هاتــف Galaxy Note9 قــوة االبتكار لدى 
سامســونج يف جهاز واحد، وتتجى ابتكاراتنا 
عى مستوى القطاع يف إطالق الجهاز الوحيد 
الذي يحتــوي عى جميع امليــزات املطلوبة 
للعمــل بجد واللعب بجد، فقــد تم تصميم 
هــذا الهاتف للحصول عى مســتوى ال مثيل 
لــه من األداء والقوة والذكاء وهو ما يحتاجه 
املســتخدمون يف وقتنــا الحــايل. إن محبــي 
سلســلة Note هــم األكــر والًء بــني عمالء 

رشكــة سامســونج، يف منطقة رائــدة لناحية 
 Galaxyو األعــامل،  وريــادة  الطموحــات 
Note9 هو الهاتف الوحيد الذي ميكنه تلبية 

متطلباتهم واالنسجام مع أسلوب حياتهم”.
ويعتمد الناس عى هواتفهم الذكية يف كل ما 
يفعلونــه تقريباً عى مدار اليوم. فهم بحاجة 

إىل هاتف قوي ميكنه البقاء مدة طويلة دون 
الحاجة إىل توصيله بأقرب منفذ للشــحن أو 
حذف الصور للحصول عى مســاحة تخزين 
إضافيــة أو االنتظــار بفارغ الصــرب لتحميل 
مقطع فيديو أو التعامل مع التوقف املفاجئ 

لهواتفهم أثناء مامرسة األلعاب.

45 فائًزا بجوائز سحوبات بنك صحار على »المميز لالدخار«تشكيلة حقائب لمستلزمات الراحة من »الطيران العماني«

»سامسونج« تزيح الستار عن »Galaxy Note9« في السلطنة
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الرؤية – وليد الخفيف 

يبحث حامل اللقب عن ركلة بداية موفقة 
يستهل بها مشوار الحفاظ عىل الدرع، آمال 
تخطي عقبة الشباب يف افتتاح منافسات 
دوري عامنتل غدا الجمعة يف املباراة التي 

ستقام مبجمع صحار الريايض.
وخرس الس��ويق لق��ب الس��وبر العامين 
األس��بوع املايض ب��ركالت الرتجي��ح أمام 
النرص، بعد مباراة جيدة عكس��ت العمل 
الكبري للجه��از الفني الذي يقوده املدرب 

الوطني عيل الخنبيش.
ورحلت معظم األس��امء التي ساهمت يف 
تحقيق لقب الدوري عن صفوف السويق 
مفضل��ة الدف��اع عن أل��وان أندية أخرى، 
بيد أن اإلدارة الجديدة وجهود الجهازين 
الفني واإلداري تكلل��ت بالنجاح يف صنع 
توليفة جديدة ظهرت بش��كل منسجم يف 

لقاء السوبر رغم قرص فرتة اإلعداد.
وسيشهد اليوم األول من منافسات دوري 
عامنتل إقامة ثالث مباريات أخرى بجانب 
لقاء الس��ويق والش��باب، إذ يرحل ظفار 
قادما من جنوب الس��لطنة ملالقاة صحم 
املتحف��ز مبجمع صحار الريايض الس��اعة 
)6.00( ويس��تقبل مرباط ضيفه مس��قط 
يف أرض اللبان مبجم��ع صاللة الريايض يف 
التوقيت نفسه، وس��يجمع استاد السيب 
يف الس��اعة )5.55( ن��ادي ع��امن بضيفه 

العروبة.
وم��ن املقرر أن تنقل قناة عامن الرياضية 
لق��اء صحم وظف��ار عىل اله��واء مبارشة، 
وتنقل قناة عامن مبارش مباراة نادي عامن 
والعروبة يف نفس التوقيت )6.00م(، ويف 
التاسعة مس��اء تنقل قناة عامن الرياضية 
مباراة السويق والشباب من مجمع صحار 

الريايض.
وقد استعد الش��باب ملالقاة السويق غدا 
بع��د الظه��ور بش��كل جيد أم��ام الهالل 
السعودي يف الرياض ضمن منافسات دور 
ال� 32 من منافسات البطولة العربية لكرة 
القدم، حيث قدم ممثل الس��لطنة مباراة 
جي��دة ع��ىل املس��توى الدفاع��ي، حيث 
خ��رس بهدف غري صحيح بحس��ب ما أكد 

املختصون.
وظهر الش��باب تحت قيادة خالد العلوي 
مبنظومة دفاع قوية، وانسجام جيد بيد أّن 
الصقور بحاجة لتفعيل الش��ق الهجومي 

لضامن الخ��روج بنتيجة إيجابية يف مباراة 
اإلياب املقرر إقامتها يف مسقط.

وتب��دو مباراة الغ��د يف الجولة األوىل بني 
أصفر الباطنة والصقور متكافئة لحد كبري، 
فهن��اك تقارب نوعي واض��ح يف مجموعة 
األسامء التي يعتمد عليها الفريقني عطفا 
عىل القيادة الوطني��ة لكليهام، فالخنبيش 
والعلوي سيكونان وجها لوجه يف املنطقة 

الفنية للقاء االفتتاح.
وقاد الخنبيش نادي الش��باب يف املوس��م 
امل��ايض يف دوري عامنت��ل وحقق الفريق 
تح��ت قيادت��ه نجاح��ات واضح��ة عىل 
مس��توى النتائ��ج واألداء، حتى رحل عن 
صف��وف الفري��ق، ل��ذا فالخنب��يش ملم 
بإمكانيات العبي فريقه الس��ابق ما ميهد 
أمام��ه فرص��ة وض��ع التكتيك املناس��ب 

للتعامل مع املباراة االفتتاحية.

صحم × ظفار 

ويتأهب صحم متسلحا باألرض والجمهور 
ملالق��اة ظف��ار متوس��ام تحقي��ق نتيجة 
إيجابي��ة ترف��ع معنويات العبي��ه ومتحو 
الص��ورة الباهت��ة التي ظهر به��ا الفريق 

املوسم املايض.
من جانبه قال س��امل سلطان مدرب صحم 
“نحن مس��تعدون بش��كل جيد وقادرون 
عىل تحقي��ق ركل��ة بداي��ة إيجابية عىل 
حس��اب ظفار. فرتة اإلعداد كانت قصرية 
ولكنه��ا كانت مركزة ونجحن��ا خاللها من 
تحقي��ق املع��دالت التدريبي��ة املناس��بة 

النطالق املس��ابقة”.  وأضاف “ندرك أننا 
س��نالقي فريق ق��وي به عن��ارص مميزة، 
ونعي أيضا أّن املنافس قادم من معس��كر 
خارج��ي مبرص ضم��ن فرتة اإلع��داد التي 
خاضه��ا قب��ل وق��ت كاف، ولكنن��ا أيضا 
جاهزون بروح قتالي��ة عالية ولدّي إميان 
وثقة كبرية يف قدرة رجايل مبؤازرة جامهري 
املوج األزرق من النجاح يف املرحلة األوىل 

من الدوري«. 
وأنه��ى صحم منافس��ات املوس��م املايض 
محتال املركز السابع برصيد 33 نقطة بعد 
الخروج من دوامة الهبوط ومالمسة القاع 
يف بع��ض الف��رتات الصعبة الت��ي خاضها 

الفريق.
وينتظ��ر مدرب ظفار محم��د عيل مهمة 
ظهور الزعيم بشكله املعهود بعد العرثات 
الت��ي تعرض له��ا الفريق املوس��م املايض 
فكانت سببا يف تراجعه ملنطقة القاع حتى 
اس��تعاد عافيت��ه يف األمت��ار األخرية حتى 

نجح يف إنهاء املوسم يف املركز السادس.
ونجح��ت إدارة نادي ظف��ار يف عقد عدة 
صفقات لتعزي��ز صفوف الفري��ق تزامنا 
مع تجديد التعاقد مع أبرز العبي املوسم 
املايض، بقصد تحقيق ما يريض طموحات 

وتطلعات جامهريه العريضة.

مرباط × مسقط

ويف لق��اء غامض يلتقي مرباط ومس��قط 
مبجم��ع صالل��ة الريايض، حي��ث يبحث 
الطرف��ان عن بداية إيجابية يف مس��عاهم 

لحص��د أكرب عدد م��ن النق��اط يف الدور 
األول. وانتظ��ر مرباط ومس��قط املحطة 
األخرية للنجاة من ش��بح الهبوط ومفارقة 
األض��واء، لذا فطموحات الفريقني موجهة 
م��ن بداية املوس��م لجمع النق��اط ورفع 
سقف الطموح لذا فالبداية تحمل أهمية 

كبرية للفريقني.
وأنهى مسقط املوسم املايض محتال املركز 
التاس��ع برصيد 33 نقط��ة بعيدا بنقطتني 
فقط عن فنج��اء الذي هبط ل��أوىل، أما 
مرب��اط فأنهى املوس��م يف املرك��ز العارش 
برصيد 32 نقطة بفاريق نقطة واحدة عن 

الفريق الهابط.  
وحافظ نادي مسقط عىل حالة االستقرار 

الفن��ي التي يعيش��ها الفريق 
األول بتجديد الثقة يف املدرب 
بع��د متكن  إبراهي��م صومار 
األخ��ري م��ن تحقي��ق الهدف 
ب��دوري  البق��اء  يف  املتمث��ل 
عامنت��ل وإن جاء ذلك بش��ق 

األنفس.
لتجديد  الفارس  إدارة  وسعت 
لتعاقد مع أبرز العبي الفريق 
من املوس��م امل��ايض بتوصية 
من املدرب تزامن��ا مع تعزيز 
العن��ارص  ببع��ض  الصف��وف 

بحسب رؤية صومار.

عامن × العروبة

بريب��ري مدرب  دافور  ويأم��ل 
نادي ع��امن يف تحقيق بداية 
إيجابية عىل حس��اب العروبة 
يف املباراة التي س��تقام بإستاد 

السيب الريايض.
ومن املستبعد أن يعول نادي 
ع��امن ع��ىل عام��ل الجمهور 
لتحقي��ق هدف��ه، فل��م يحظ 
الفريق املوسم املايض مبؤازرة 
جامهريه، يف ظل حضور أعداد 
بس��يطة ملتابعته رغ��م إقامة 
مباريات��ه مبجم��ع الس��لطان 

قابوس الريايض ببورش.
ونج��ا ن��ادي عامن م��ن فخ 
الجول��ة  يف  ل��أوىل  الهب��وط 
عن  األهداف  بف��ارق  األخرية 
فنجاء بعد تساوي الطرفني يف 
عدد النق��اط )31 نقطة( لذا 

فطموحات��ه املنطقية موجه��ة نحو جمع 
أكرب عدد من النق��اط يف الدور األول من 
أج��ل التواج��د يف مركز آم��ن بعيدا عن 

رصاعات القاع واخطاره يف الدور الثاين.
يف املقابل قدم العروبة أفضل مس��توياته 
تحت قيادة املرصي أبوطالب العيس��وي 
ال��ذي اعتم��د ع��ىل مجموعة م��ن أبناء 
النادي يف مرحلة الش��باب واألوملبي دون 
أن يرهق موازنة النادي، فحقق بهم نتائج 
ايجابي��ة ضمنت تواج��د الفريق مع أهل 
املقدم��ة مبتع��دا عن أخط��ار القاع التي 
ه��ددت فرقا تفوق عليه يف األس��امء بيد 
أن امل��ارد الذي يحمل ج��ني البطل أظهر 
رشاس��ته التي مكنته من إنهاء املوسم يف 

املركز الخامس بف��ارق نقطة واحدة عن 
النهض��ة الرابع. وس��تنظم بطولة الدوري 
هذا املوس��م بنفس الطريقة التي نظمت 
بها املوسم املايض، وسيحصل الفائز بلقب 
ال��دوري عىل مبلغ خمس��ني أل��ف ريال 
ع��امين ع��ىل أن يحصل الثاين ع��ىل مبلغ 
ثالثني ألف ريال. أّما صاحب املركز الثالث 

فسيحصل عىل عرشون ألف ريال.
وتس��تكمل منافس��ات الجولة األوىل بعد 
غد الس��بت بإقامة ث��الث مباريات، حث 
يلتقي صور بضيف��ه النهضة مبجمع صور 
الريايض، ويرحل النرص ملواجهة الرس��تاق 
بإستاد الس��يب الريايض، وسيكون مجمع 

صحار مرسحا للجارين صحار ومجيس.

انطالق دوري عمانتل بـ 4 مباريات.. والسويق حامل اللقب يالقي الشباب غدا

»المهام الخاصة« يتوج بلقب بطولة الشرطة لكرة السلة

مسقط- الرؤية

ت��وج فري��ق امله��ام الخاصة بلق��ب بطول��ة رشطة عامن 
الس��لطانية لكرة الس��لة لهذا العام بعد متكن��ه من الفوز 
عىل فريق الهيئة العامة للدفاع املدين بنتيجة )22/80(، يف 
املباراة التي جمعت بينهام مس��اء أمس بالصالة الرياضية 

بوحدة رشطة املهام الخاصة بالسيب.  
وكان فريق إدارة موس��يقى الرشطة ق��د حصل عىل املركز 
الثال��ث بعد تغلبه عىل فري��ق وحدة رشطة املهام الخاصة 

بالسويق بنتيجة )48/73(.
ويف نهاي��ة املب��اراة قام العميد س��امل بن محم��د الحاريث 
قائد رشطة محافظة الظاه��رة راعي الختام بتوزيع الهدايا 
وامليداليات، حيث سلم العبي فريق إدارة موسيقى الرشطة 
الفائز باملركز الثالث امليداليات الربونزية، وقلد أفراد فريق 
الدف��اع املدين الحائز عىل املركز الث��اين امليداليات الفضية، 
فيام قلد امليداليات الذهبي��ة وكأس البطولة لفريق املهام 

الخاصة الحائز عىل املركز األول.
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صاللة - الرؤية

اختتمــت جمعيــة النــور للمكفوفــن 
برنامجهــا  الباطنــة  شــال  مبحافظــة 
الرتفيهي يف مدينة صاللة، والذي اســتمر 
ملدة أســبوع بحفل أقيم يف قاعة املاسة 
بفندق حمدان بالزا، تحت رعاية سعادة 
الشيخ ســامل بن عوفيت الشنفري رئيس 
بلديــة ظفار، وبحضور ســعادة املحامي 
الدكتــور محمد بــن ابراهيــم الزدجايل 
الرئيــس الفخري للجمعيــة، ومحمد بن 
اســاعيل البلويش رئيــس مجلس إدارة 

الجمعية وعدد من املدعوين.
اســتهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم 
تالها عضو الجمعية ســلطان الفاريس ثم 
ألقى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية 
محمود بــن عامر العلــوي كلمة اللجنة 
املنظمة تطرق فيهــا إىل الفعاليات التي 
صاحبت رحلــة الجمعية إىل صاللة، بعد 
ذلك تم عرض فيلــم وثائقي يحيك قصة 
الجمعية منذ إشهارها، ثم ألقت الكفيفة 
مريم العيدية كلمة نيابة عن املشاركن، 

ثم ألقت الكفيفتان الشــقيقتان الزهراء 
ووالء الســناين قصيدة، ثــم تلتها وصلة 

غنائية أداها الفنان سيف الرييس.
يف ختام الحفل قام سعادة الشيخ سامل بن 
عوفيت الشــنفري راعي الحفل بتكريم 
الجهات الداعمة واملساهمة يف الربنامج. 
أعقب ذلك تقديم هدية تذكارية لراعي 
الحفل من قبل ســعادة الدكتور الرئيس 
الفخري للجمعية ورئيس مجلس اإلدارة.

للمكفوفــن  النــور  يذكــر أن جمعيــة 
مبحافظة شــال الباطنــة نظمت رحلة 
ترفيهية إىل مدينة صاللة شارك فيها 100 
عضو من أعضــاء الجمعية، وذلك خالل 
الفرتة من 6 ولغاية 13 أغســطس 2018، 
اشتملت عىل برامج متنوعة ما بن زيارة 
وتنظيــم محارضات  الســياحية  األماكن 
تثقيفيــة وبرامــج ترفيهية ومســابقات 
متنوعة وســهرات فنية، حيث تأيت هذه 
الرحلــة يف إطار الربنامج الســنوي املعد 
مــن قبل مجلــس اإلدارة لألعضاء الذين 
ميثلون محافظات شال وجنوب الباطنة 

والظاهرة.

جمعية النور للمكفوفين تختتم 
برنامجها الترفيهي بصاللة 

لندن-أ.ف.ب

أدت موجة الجفاف هــذا العام يف 
بريطانيــا إىل تكّشــف مؤرشات يف 
حقول تدل إىل مواقع منشآت أثرية 

يعود بعضها إىل حقبة ما 
قبل التاريخ.

وحلــق علاء آثــار فوق 
الريــف الربيطــاين حيث 
التقطــوا صــورا تبن من 
خاللهــا أن الجفــاف غري 
االعتيادي يف األرايض أدى 
لظهور أشــكال هندســية 
الفتة تشــهد عىل نشــاط 

برشي يف غابر األزمنة.
ويلســون  دانكان  وقــال 
لهيئــة  العــام  املديــر 
إنغالنــد”  “هيســتوريك 
العامــة املكلفــة الحفاظ 
الرتاث واملرشفة عىل  عىل 
هذه األعــال إّن “موجة 
الحر هذه وفرت الظروف 
املثاليــة يك يــرى علــاء 
اآلثــار لدينا “مــن خالل 

األرايض”.
الصــور  تحليــل  وســمح 
األوىل باكتشــاف مواقــع 
جنائزية عــدة من حقبة 
مــا قبــل التاريــخ إضافة 
إىل موضــع معلمن أقيا 
العرص  األرجح خالل  عىل 
الحجــري الحديــث بــن 
العامن 3600 و3000 قبل 
امليالد قرب مدينة ميلتون 
كينــز عىل بعد حوايل مئة 

كيلومرت يف شال لندن.
الصور عن  كذلك كشفت 
موقــع مســاكن دائريــة 
للعــرص  تعــود  الشــكل 
الحديــدي إضافة إىل آثار 
مــن العــرص الربونزي يف 
كورنــوال جنــوب غــرب 

إنجلرتا.

الجفاف يكشف عن 
مواقع أثرية دفينة 

في بريطانيا

info@alroya.info :الربيد االلكرتوين

لو ُكْنُت وزيًرا للسياحة!
سيف بن سالم المعمري

المروءة الُعمانية باقية ما بقي الدهر
حمد بن سالم العلوي

صاللة جوهرة.. فلنحافظ عليها
طالب المقبالي

إلى ذاك الصديق البعيد
راشد حمد الجنيبي

#ملتقى_اإلعالم_الجديد.. 
يهدف إىل ترســيخ منظومة اإلعالم 
يف السلطنة بصورة أكرث انضباطية 

ومهنية

اإلعالم يف خدمة التنمية.. حقيقة البد أن نكرســها 
يف مجتمعاتنــا.. وهو ما أشــار إليه طالل الرحبي 
نائــب أمن مجلس التخطيط بالشــقيقة عان يف 

بيان افتتاحي لـ #ملتقى_اإلعالم_الجديد. 

متقدمــة  خطــوة  #ملتقى_االعالم_الجديــد.. 
السترشاف مســتقبل اإلعالم نتمنى أن تستمر هذه 
الجهود املخلصة، وأن يوســع املنتدى ليكون منتدى 
اإلعالم الجديد يف عان سنوياً ليشمل الوطن العريب.

اإلعــالم الجديد يســاعد يف التنمية والشــباب يربزون 
قدراتهــم يف هــذا املجــال، و”الرؤيــة” ســاهمت يف 
املجتمع، والشــكر موصول للمكــرم حاتم الطايئ عىل 

دوره اتجاه الوطن. #ملتقى_اإلعالم_الجديد

جابر احلرميمر�شد ال�شيذاين

م�شطفى الزدجايلعبد العزيز بوبر

ارسلوا إلينا تغريداتكم عرب الهاشتاج:

#مغردو_الرؤية
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