
www.alroya.om

حاتم الطايئ
املدير العام رئيس التحرير

الحياة .. رؤية
info@alroya.info

٢٠٠ بيسة

16 صفحة Thursday - 21 June  2018 - issue No (2396)الخميس ٧ من شوال ١٤٣٩هـ  املوافق ٢١ يونيو ٢٠١٨م - العدد رقم ٢٣٩٦ يومية شاملة تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنرش

رئيس أركان قوات السلطان 
املسلحة يسلم جوائز 

بطولة الرماية 

البحرية السلطانية العامنية 
تحتفل باليوم العاملي 

للهيدروغرافيا 0204

مسقط - الرؤية

أقّر مجلس الشــورى أمس دراســة لجنة 
اإلعالم والثقافة حول االستثامر يف املواقع 
الرتاثيــة بالســلطنة، استشــعارا ألهمية 
التأكيــد عىل إســهام قطاع الســياحة يف 
دعم االقتصاد الوطنــي كأحد القطاعات 
الواعدة وإبراز أهمية القطاع الســياحي 

يف توظيف املواقع الرتاثية الُعامنية.
وذكرت الدراســة أّن االستثامر يف املواقع 
الرتاثية يواجــه العديد مــن التحديات، 
أبرزهــا غيــاب اُملنــاخ املالئم لتشــجيع 
االســتثامر يف الــرتاث الثقــايف، وقصــور 
الترشيعات القانونية املنظمة له، ونقص 
املوارد املالية للجهات الحكومية، وغياب 
آليات متويل مشــاريع توظيف الرتاث إذ 
ال يوجد هناك متويل كاٍف إلدارة وصيانة 
وتوظيفها  الرتاثيــة  املواقــع  واســتدامة 
اقتصادًيا، يف ظل كرثة عدد املواقع الرتاثية 
التي تحتــاج لصيانــة وحاميــة وترميم 

وتجديــد وحجم التكلفــة املالية العالية 
لها. وأوصت الدراسة بتفعيل دور اإلعالم 
بكافــة ”أنواعه ووســائله“ محلياً ودولياً 
للتعريــف باملواقع الرتاثيــة والرتويج لها 
والتســويق للفرص االســتثامرية املتاحة 
وآليات التوظيف االقتصادي والســياحي 

لهــا، وإعداد مقرر درايس يف مؤسســات 
التعليم العايل يعنى بدراسة االستثامر يف 
املجــال الثقايف، وتعزيز ثقافة االســتثامر 
املعــريف والثقايف لدى النــشء من خالل 
تنشــيط زيارات طالب املدارس للمواقع 

الرتاثية.

مسقط - الرؤية

احتفلــت وزارة الصحة أمــس بافتتاح مرشوع 
املركــز الوطنــي لطــب األعامق باملستشــفى 
السلطاين بوالية بورش مُبحافظة مسقط بتكلفة 
إجامليــة بلغت حوايل مليونــني وثالمثائة ألف 
ريــال. ورعى حفــل االفتتاح مبوقــع املرشوع 
مبحيط املستشفى السلطاين معايل الدكتور عيل 
بن مسعود السنيدي – وزير التجارة والصناعة 
- بحضــور معــايل الدكتــور أحمد بــن محمد 
الســعيدي – وزير الصحة - وعدد من أصحاب 
الســعادة واملســؤولني يف الدولة مــن مدنيني 

وعسكريني وجمع من املدعوين.

مسقط – العامنية

بلغ سعر نفط ُعامن تسليم شهر أغسطس 
اُملقبل ٧٢٫٩١ دوالر أمرييك. وأفادت بورصة 
ديب للطاقة بأنَّ سعر نفط ُعامن شهد أمس 
ارتفاًعــا بلغ ٧٣ ســنًتا مقارنة بســعر أول 
أمس. وارتفعت أسعار النفط يف التعامالت 
اآلســيوية املبكــرة أمس بدعــم من إعالن 
معهــد البــرتول األمرييك عــن انخفاض يف 
مخزونات النفط الخام التجارية يف الواليات 

اُملتحدة. وذكر التقرير األسبوعي للمعهد أنَّ 
مخزونات الخام األمريكية انخفضت بواقع 
ثالثــة ماليني برميل يف األســبوع املنتهي يف 

١٥ يونيو إىل ٤٣٠٫٦ مليون برميل. 
ومــن املنتظــر أن يلقــي اجتــامع ألوبك 
وحلفائهــا غدا الجمعة يف فيينا بظالله عىل 
األسواق، مع إمكانية أن يتخذوا قرارا خالل 
االجتامعات بشــأن ما إذا كانوا ســيزيدون 
اإلنتــاج العاملــي، وإىل أي مدى ســتكون 

الزيادة. 

صاللة - الرؤية 

يبــدأ املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات 
اليوم تنفيــذ األعــامل امليدانية ملرشوع 
حــرص زوار خريف صاللة ٢٠١٨، عىل أن 
تتواصــل أعامله امليدانيــة حتى الحادي 
والعرشيــن من ســبتمرب اُملقبــل، بهدف 
توفري قاعــدة معلوماتية ُيعتد بها لقطاع 

السياحة يف محافظة ظفار.
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مسقط – العامنية

أكــد نظــام الدعــم الوطنــي للوقــود إصدار 
بطاقات الدعم للطلبــات اُملقدمة منذ صدور 
قرار مجلس الوزراء بتوســيع قاعــدة الفئات 
املســتحقة يف نظام دعم الوقــود خالل يوليو 

اُملقبل.
وقد بلغ عدد املســجلني بنظــام الدعم الوطني 
للوقــود حتى أمــس أكرث مــن ٢٥٩ ألفا، وذلك 
بنســبة زيادة بلغــت ٢ر٢ باملائــة منذ صدور 

القــرار حيــث يحصل املســتفيدون مــن نظام 
الدعم الوطني عىل ٢٠٠ لرت من وقود ٩١ بشكل 

شهري، وبسعر ١٨٠ بيسة لكل لرت. 

مسقط – الرؤية

عقــدت وزارة املالية أمس اجتامًعا مع 
الفريق الفني املعني بقرارات الرســوم 
البلديــة والذي يضــم وزارة البلديات 
اإلقليمية وموارد املياه وبلديات مسقط 
وظفار وصحار وغرفــة تجارة وصناعة 
ُعامن، يف إطار إجراءات مناقشة الرسوم 
املزمع تطبيقها بداية العام املقبل، وفق 
قراري مجلس الشــؤون املالية وموارد 

الطاقــة الصادريــن يف األول من مارس 
املايض و١٢ من يونيو الجاري.

وناقش االجتامع آليات تطبيق قرارات 
الرســوم واألمثان، وتحســني الخدمات 
املقدمة يف القطاع البلدي، واســتكامل 
إطــالق خدمــات التحــول اإللكرتوين، 
واإلجــراءات التي تضمن ســري العمل 
وفقــاً للجدول الزمني وصوال إىل موعد 
تطبيق هذه الرســوم يف األول من يناير 

املقبل.

واشنطن – الوكاالت

انسحبت الواليات املتحدة أمس من مجلس 
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة بسبب 
مــا وصفتــه بالتحّيز املزمن ضــد إرسائيل 
وغياب اإلصالح، وهو تحرك حذر نشــطاء 
مــن أنه قد يجعل تعزيز حقوق اإلنســان 

عىل مستوى العامل أكرث صعوبة.
وانتقــدت الســفرية األمريكيــة باملنظمة 
الدوليــة نييك هييل روســيا والصني ومرص 
وكوبا لعرقلتها الجهــود األمريكية الرامية 
إلصــالح املجلس الذي وصفتــه بـ“املنافق 
واألناين“. وقالت هييل ”انظروا إىل عضوية 
املجلس فســرتون ازدراء مروعــا للحقوق 
األساســية“، مستشــهدة بفنزويال والصني 
وكوبــا والكونجــو، ومل تذكــر الســعودية 
التــي ضغطت جامعــات حقوقية لتعليق 
عضويتهــا يف ٢٠١٦ بســبب مقتل مدنيني 

يف حــرب اليمــن. ورحب رئيــس الوزراء 
بالقــرار  نتنياهــو  بنيامــني  اإلرسائيــيل 
األمريــيك، فيام أبدت الصني أســفها لقرار 
واشــنطن الذي وصفتــه تقاريــر إعالمية 
بأنه ســيجعل صورة واشنطن كمدافع عن 
الحقوق ”عىل شــفا االنهيار“. وحذرت ١٢ 
جامعة حقوقية وإغاثية، من أن انســحاب 
واشــنطن ”ســيجعل من الصعــب تعزيز 
أولويات حقوق اإلنسان ومساعدة ضحايا 

االنتهاكات حول العامل“.
وتوفر الواليــات املتحدة الحامية لحليفتها 
إرسائيــل منذ أمد بعيــد يف األمم املتحدة. 
مبــا  انســحابها  قــرار  يف  وباستشــهادها 
تقــول إنه تحيــز ضد إرسائيل، فــإن إدارة 
الرئيــس دونالــد ترامب تدعــم تحفظات 
الفلســطينيني بــأّن واشــنطن ال ميكن أن 
تكون وســيطا محايدا يف أي خطط للسالم 

بالرشق األوسط.
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مسقط - الرؤية

افتتــح الفريق الركن أحمد بن حارث بن 
نارص النبهاين رئيس أركان قوات السلطان 
املســلحة صباح أمــس ميداين الشــوزن 
الرمايــة  ـ ســبورتنج) بوحدة  (ســكيت 
الدوليــة، والــذي يــأيت يف إطار تطويــر 
املنشــآت الرياضيــة ملنتســبي الفريــق 
الوطنــي للرماية وإدامــة خطط االرتقاء 
مبســتويات الكفــاءة والقــدرات الفنية 
والرياضية، وقد قام الفريق الركن رئيس 
أركان قوات السلطان املسلحة بجولة يف 
إيجاز  إىل  الجديدين، واســتمع  امليدانني 
عنهام وما يشــتمالنه من مرافق حديثة 

متعددة.

وعىل هامــش االفتتاح قام الفريق الركن 
رئيس أركان قوات الســلطان املســلحة 
بتســليم جوائز البطولــة املحلية للرماية 
لفريقي الشــوزن والبندقية كبرية العيار 
(٣٠٠م) والتــي جرت منافســاتها مؤخرا 
عىل ميادين وحــدة الرماية الدولية، كام 
قام بزيارة ملرشوعي ميدان رماية األسلحة 
الخفيفة، واملجمع األوملبي، واســتمع إىل 
إيجاز عنهام واطلع عىل أبرز التجهيزات 

واملرافق املتنوعة بهام.
ويــأيت تنفيذ هذيــن املرشوعني من أجل 
توفــري البيئة املناســبة واملالمئــة للرماية 
مبختلــف أنواعهــا، كذلــك الســتقطاب 
بطوالت الرماية الدولية التي ستستضيفها 

السلطنة.

مسقط - الرؤية

اســتقبل ســعادة خالد بن هالل 
املعــويل رئيــس مجلس الشــورى 
مبكتبه مبقر املجلــس صباح أمس 
وفــدا مــن البحريــة الســلطانية 

العامنية.
وخالل االســتقبال رحب ســعادة 
رئيــس املجلــس برئيــس الوفــد 
واملرافقــني، وقّدم ســعادته نبذة 
الشــورى  تعريفية حــول مجلس 

وصالحياته الترشيعية والرقابية.
القانــوين  املستشــار  ّقــّدم  كــام 
للمجلس محاظرة تعريفية مبسرية 
الســلطنة ومراحــل  الشــورى يف 
تطورها إىل مــا وصلت إليه اليوم، 
مشــريًا إىل التطــور الــذي حظي 

اختصاصاته  حــول  املجلــس  بــه 
والرقابية،  الترشيعيــة  وصالحياته 
والحديــث حــول معايري الرتّشــح 
لعضويــة املجلــس وآليــة اختيار 
إىل  باإلضافة  واألعضــاء،  الرئيــس 
الحديث عــن آلية العمل يف لجان 

املجلس الدامئــة، ونظام العمل يف 
الجلســات االعتيادية.  من جانب 
آخر استقبل سعادة رئيس مجلس 
املجلس  مبقــر  مبكتبــه  الشــورى 
(قياديــو  برنامــج  يف  املشــاركني 
املدرجة  الربامج  أحــد  املرسعات) 

تحت املــرشوع الوطني ملرسعات 
األداء والذي تنظمه وزارة الخدمة 
العامــة  اإلدارة  املدنيــة ومعهــد 
وهيئة تقنيــة املعلومــات. وقّدم 
ســعادة الشــيخ عــىل بــن نارص 
املحروقــي أمــني عــام املجلــس 
للمشــاركني يف الربنامــج محارضة 
حــول إجــراءات وآليــات عمــل 
املجلــس يف الجلســات االعتيادية 
الترشيعيــة والرقابية، ونظام عمل 
اللجــان الدامئــة باملجلــس وأهم 
التــي  واملوضوعــات  الدراســات 
تقوم بدراستها وتقديم املالحظات 
والتوصيات حولها مبا يخدم الصالح 
العــام.  حــرض املقابالت ســعادة 
الشــيخ عيل بن نــارص املحروقي 

أمني عام املجلس.

مسقط - الرؤية

احتفلت وزارة الصحــة أمس األربعاء 
بافتتاح مرشوع املركــز الوطني لطب 
األعامق باملستشــفى السلطاين بوالية 
بورش مبحافظة مسقط بتكلفة إجاملية 
بلغت حــوايل مليونــني وثالمثائة ألف 

ريال.
رعــى حفــل االفتتاح مبوقــع املرشوع 
مبحيــط املستشــفى الســلطاين معايل 
الدكتــور عيل بن مســعود الســنيدي 
– وزيــر التجارة والصناعــة - بحضور 
معــايل الدكتــور أحمــد بــن محمــد 
الســعيدي – وزير الصحة - وعدد من 
أصحاب السعادة واملسؤولني يف الدولة 
مــن مدنيــني وعســكريني وجمع من 

املدعوين.
تضمــن برنامج االفتتاح كلمــة لوزارة 
الصحــة ألقتها الدكتورة عائشــة بنت 
حبيب البلوشــية - الطبيب املســؤول 
عــن املركــز الوطنــي لطــب األعامق 

- قالــت فيهــا: لقــد انتهجــت وزارة 
الصحة نهج التخطيط الســليم والبّناء 
متمثــًال يف خطــط التنميــة الصحيــة 
منذ عام ١٩٧٦م، التــي أدت إىل دعم 
النظام الصحي ورفع املستوى الصحي 
العــام للمواطنــني واملقيمــني، وقــد 
«التخطيط  منهجية  الــوزارة  اعتمدت 
االســرتاتيجي» مام ســاعد عــىل توفري 
الرؤيــة الواضحــة والتوجــه الســليم 

لتحديد االحتياجات ذات األولوية.
وأضافــت: تعدُّ الســلطنة مــن الدول 

املتقدمة يف مجال تحسني حياة سكانها 
صحيٍّا، إذ وفرت وزارة الصحة خدمات 
صحيــة متنوعــة ومتجــددة ملختلف 
املجاالت. وقد شــهدت الــوزارة نقلة 
واسعة من خالل املشاريع الكبرية التي 
تنفذها كاملرشوع   الوطني للســكري 
والغــدد الصــامء واملــرشوع الوطني 
الوطني  القلــب واملــرشوع  ألمــراض 
لطب األعامق وغريهــا. وأضافت: إننا 
نســتيضء بتوجيهات جاللة الســلطان 
قابــوس بن ســعيد املعظــم -حفظه 

اللــه ورعاه - إذ يقــول: «عندما نصل 
بالتعليــم إىل الدرجــات العليا فنحن 
مطالبــون بأن نضيف إىل تلك املعارف 
معارَف جديدة، أن نبحث، نســتنبط، 
أن نفكــر، أن نتدبــر، وعلينــا أيًضا أن 
نصحــح معــارَف مــن ســبقنا ألّنه يف 
كثري منها نظريــات والنظريات تكون 
متجددة، فال نقول إن ما وصلنا إليه يف 
املايض هي املعرفة.. ال.. املعرفة ليست 
مطلقة، املعرفة متجددة...» وما املركز 
الوطني لطــب األعامق إال اســتجابة 

للتوجيهات الســامية ولبنــة مهمة يف 
ســبيل البناء والتنمية، وتطوٌر طبيعي 

ملنجزات وزارة الصحة.
بعدها عرجت البلوشــية إىل التعريف 
بطَب األعامق موضحــة أّنه يعدُّ أحد 
فــروع الطــب الحديثة والــذي يقدم 
غــاز األكســجني النقي كدواء أســايس 
يف بيئة يزيــد الضغط الجوي فيها عن 
مستوى سطح البحر، فهو يساعد عىل 
زيادة قدرة أنســجة الجسم عىل البناء 
والتجدد وخاصة األنسجة التي تتعرض 
للهدم بسبب املرض املزمن أو اإلشعاع 
أو الحــروق. وسيشــكل هــذا العالج 
عالمــة فارقة يف حيــاة كثري من مرىض 
الســكري واملرىض الذيــن يعانون من 
مضاعفات عالج األورام الرسطانية كام 
يســهم يف عالج بعض حــاالت الغوص 
وانســداد األوعية الدموية بالفقاعات 
وعــالج التســمم بغــاز أول أكســيد 

الكربون وغريها.
وأضافت: مل تأل الوزارة ُجهًدا يف تدريب 

وتأهيــل الكــوادر العامنيــة؛ ليكونوا 
دعامــة للنظام الصحــي وهي العمود 
الفقري يف تقديــم الخدمات الصحية، 
فقد خضع كافة أفــراد الطاقم الطبي 
باملركــز الوطني لطب األعامق لربنامج 
تدريبــي مكثــف يف املجمــع الطبي 
بقاعدة ســعيد بن ســلطان البحرية، 
باإلضافة إىل املراكَز املتخصصة يف أملانيا 

والنمسا.
كــام اشــتمل االفتتــاح عــىل فقرات 
أخرى من بينها عرض مريئ عن املراكز 

ومكوناته وخدماته العالجية.
ويف الختــام قــام معــايل الدكتور عيل 
بن مسعود الســنيدي – وزير التجارة 
والصناعة – . راعي املناســبة - بإزاحة 
الستار عن اللوحة التذكارية للمرشوع 
معلنــا افتتــاح املركــز الوطني لطب 
األعامق رســميا، وتفقد مــع الحضور 
املختلفــة،  ومرافقــه  املركــز  أقســام 
واســتمع إىل رشح واف عن الخدمات 

التي يقدمها. 

مسقط - الرؤية

عقــدت وزارة املالية أمس اجتامًعا مع 
الفريق املعني بقرارات الرسوم البلدية 
املكــون من وزارة البلديــات اإلقليمية 
وموارد املياه وبلديات مســقط وظفار 
وصحار وغرفة تجــارة وصناعة ُعامن، 
وذلك يف إطار إجراءات مناقشة الرسوم 
البلدية املزمــع تطبيقهــا بداية العام 
املقبــل، وفق قراري مجلس الشــؤون 
املاليــة ومــوارد الطاقــة الصادرين يف 
األول من مارس املايض و١٢ من يونيو 

الجاري.

 وتّم خالل االجتامع مناقشــة عدد من 
املوضوعــات ذات العالقــة بالقرارات، 
ومــن ضمنها آليــات تطبيــق قرارات 
الرســوم واألمثان، وتحســني الخدمات 

املقدمة يف القطاع البلدي، واســتكامل 
إطالق خدمات التحول اإللكرتوين، كام 
مّتت مناقشــة اإلجــراءات التي تضمن 
سري العمل وفقا للجدول الزمني وصوال 

إىل موعد تطبيق هذه الرسوم يف األول 
من يناير ٢٠١٩م.

ويأيت هذا االجتامع ضمن سلســلة من 
االجتامعات التي أعقبت قراري مجلس 
الشــؤون املالية وموارد الطاقة بتمديد 
فرتة السامح إىل األول من يناير ٢٠١٩م 
لتطبيق الرســوم بعد تعديلها، وإتاحة 
املجــال للــرشكات لتعديــل أوضاعها 
التجارية، باإلضافة إىل اســتمرار العمل 
عــىل إرشاك الجهات املعنيــة مبا فيها 
غرفــة تجــارة وصناعة ُعــامن كممثل 
للقطاع الخــاص، وذلك إلبداء مرئياتها 

ومالحظاتها حول الرسوم.



03 متابعاتالخميس ٧ من شوال ١٤٣٩هـ  املوافق ٢١ يونيو  ٢٠١٨م - العدد رقم ٢٣٩٦

مسقط - الرؤية

أقّر مجلس الشــورى يف جلسته االعتيادية 
الخامســة والعرشيــن مــن دور االنعقاد 
الســنوي الثالث من الفرتة دراســة لجنة 
اإلعالم والثقافة حول االســتثامر يف املواقع 
الرتاثية بالسلطنة، وذلك استشعاراً بأهمية 
التأكيد عىل إسهام قطاع السياحة يف دعم 
االقتصاد الوطني كأحد القطاعات الواعدة 
وإبراز أهمية القطاع السياحي يف توظيف 

املواقع الرتاثية العامنية.
وقد اعتمدت اللجنة يف دراستها للموضوع 
عىل عدٍد من املربرات العلمية واالقتصادية 
واملجتمعية منها إبراز أهمّية إسهام قطاع 

السياحة يف دعم االقتصاد الوطني.
كام اعتمــدت عىل مــا أوردتــه البيانات 
اإلحصائيــة الرســمية من منو مســاهمة 
القطاع السياحي يف الناتج املحيل اإلجاميل، 
إضافة إىل تنويع مصــادر الدخل، وتقليل 
االعتامد عىل النفــط، وتعزيز دور القطاع 

السياحي يف توظيف املواقع الرتاثية.
وتتمثل أهمية الدراســة يف تنويع مصادر 
الدخل الوطني ورفع مساهمة القطاعات 
غــري النفطيــة يف الناتج املحــيل اإلجاميل، 
وتوظيف املواقع الرتاثية كوجهات سياحية 
ذات جدوى اقتصادية، وتعزيز الســياحة 

الثقافية.
مراجعــة  إىل  الدراســة  هدفــت  وقــد 
الترشيعــات والقوانــني الحاليــة ومــدى 
االســتثامر  إجراءات  لتســهيل  مواءمتهــا 
يف املواقــع الرتاثية، ووضــع رؤية لتفعيل 
توظيف مواقع الرتاث يف التنمية السياحية 
والثقافيــة مع التأكيد عــىل تعزيز الهوية 
الوطنيــة والقيمــة الحضاريــة للمــوارد 
الثقافية، والبعــد االجتامعي للمجتمعات 
املحلية، وتفعيــل دور املجتمعات املحلية 
التنميــة  عمليــة  يف  املشــاركة  بأهمّيــة 
الســتثامر مواقع الرتاث الثقايف، وتكاملية 
عــىل  والعمــل  واملهــام،  االختصاصــات 
اســتدامة الرتاث الثقايف وتحقيق املواءمة 

بني متطلبات الصون والتوظيف.
العمق التاريخي للسلطنة

وأشــارت مقدمــة الدراســة إىل أّن الرتاث 
الثقايف ميثل أهمية للمجتمعات مبا يحمله 
من قيــم وطنيــة، وللمجتمع الــدويل مبا 
يحمله من قيم إنســانية متعــددة، وُتعد 
املواقــع الرتاثيــة وما تتضمنــه من معامل 

تاريخية جزًءا أصيًال من الرتاث الثقايف.
ومع العمق والبعد التاريخي للسلطنة، وما 
خلفه مــن إرث حضاري متعدد، ومخزون 
مــن التنوع الثقايف، والذي يعكس جوانب 
حضارية مرشقة من التاريخ العامين التليد، 
حيــث تشــري إحصائية مكتب مستشــار 
جاللة السلطان للشؤون الثقافية إىل وجود 
قرابــة ٦ آالف موقع ومعلــم ترايث متنوع 
ما بني قالع وحصون وقرى وحارات قدمية 
وأســواق ومقابر تاريخية وأفالج وغريها، 
تشــكل يف مجملهــا بيئة مالمئــة وفرصة 
متمّيزة الســتدامة هــذا اإلرث التاريخي 
وتوظيفه اقتصادًيــا، وتنويع موارد الدخل 

الوطني.
وقد أشــار تقرير منظمة السياحة العاملية 
الســياحة  حجــم  أّن  إىل  ٢٠١٧م،  لعــام 
الخارجيــة حقق منــًوا قــدره ٧٪ بإجاميل 
بلغ مليارًا و٣٢٢ مليون ســائح، ويســاهم 
بحــوايل ١٠٪ مــن إجاميل الناتــج املحيل 
العاملي، وُتشــري الدراسات التي قامت بها 
املنظامت املختصة أيًضا إىل أن الدول التي 
تتوافر فيها اآلثــار تتمتع مبيزة متكنها من 
استقطاب االستثامرات السياحية؛ فاملواقع 
الرتاثية تعد وعاًء ملعظم أنشــطة السياحة 
الثقافية التي تشــكل ما نســبته ٣٧٪ من 
مــوارد الســياحة العامليــة، إذ أّن أهداف 
التوجــه العاملــي تســعى إىل التخطيــط 
الرتاثيــة  املواقــع  لتوظيــف  املســتدام 
اقتصادًيا، وتحقيق التناغم والتناســق بني 
سياسة الحفاظ من جهة وحاجات الحركة 

السياحية من جهة أخرى.
إّن مؤمتــرات منظامت الســياحة العاملية 
الدوليــة لإلحصــاءات الســياحية (قياس 
الســياحة املســتدامة)، باإلضافة إىل عدد 
مــن املؤمترات ذات الشــأن العاملي والتي 
منهــا: املؤمتــر العاملــي الثاين للســياحة 
والثقافــة الذي ُعقد خــالل الفرتة من ١١ 
إىل ١٢ ديســمرب ٢٠١٧ يف ســلطنة عامن، 
تؤكد عــىل أهميــة تقويــة العالقات بني 
السياحة والثقافة، ورفع مستوى مساهمة 
الســياحة الثقافيــة نحو تحقيــق أجندة 

األمم املتحدة للتنمية املســتدامة ٢٠٣٠م، 
والدفع بتعزيز دور الســياحة والثقافة يف 
بناء الســالم وحامية الــرتاث، والدعوة إىل 
استكشــاف الروابط املتبادلــة بني الثقافة 
والبيئة لتحقيق ســياحة مستدامة، وايجاد 
إدارة ســياحّية مسؤولة ومستدامة للرتاث 
الثقايف، واتخــاذ منهجية إبداعّية ومبتكرة 
للســياحة الثقافية لتحقيق تنمية حرضية 

مستدامة.
لقــد أصبحــت املواقــع الرتاثيــة مــورًدا 
اقتصادًيا سياحًيا، ُيؤسس لتنمية مستدامة 
تنعكس بشــكل إيجــايب يف تحقيق منافع 
اقتصادية واجتامعية وثقافية للمجتمعات، 
إذ تشــري اإلحصائيات الرســمية لعدد من 
الدول اإلقليمية والعاملية الرائدة يف مجال 
توظيف املواقع الرتاثية سياحًيا، إىل تحقيق 
مكاســب اقتصاديــة واضحة مــن خالل 
االستثامر للمواقع الرتاثية، ومن أمثلة ذلك 
أن إسبانيا استقطبت (٨١,٨) مليون سائح 
أجنبــي خالل عام ٢٠١٧، كام اســتحوذت 
الســياحة الثقافية عىل ما نسبته من (١٢ 
٪ إىل ٢٠ ٪) مــن إجاميل عدد الســياح يف 

فرنسا. 
أّما ما يتعلق بالســلطنة؛ فعىل الرغم من 
تراجع أسعار النفط، إال أّن قطاع السياحة 
ســّجل خالل األعوام الثالثة املاضية نتائج 
إيجابية، وفًقا لإلحصائيات الرسمية للمركز 
الوطني لإلحصــاء واملعلومات، حيث بلغ 
حجم إســهام قطــاع الســياحة يف إجاميل 
الناتج املحيل نحــو ٧٠١٫٤٠٣ مليون ريال 
عامين بنســبة زيادة قدرها ٢٫٨٪ عن عام 
٢٠١٦م، واســتقبلت السلطنة ما مجموعه 

(٣,٣٠٠) مليون سائح.
وقد اعتمدت لجنة اإلعالم والثقافة يف جمع 
املعلومات ألغراض هذه الدراسة عىل عدة 
مصادر من أهمها االستضافات واللقاءات 
املشرتكة حيث اســتضافت اللجنة سعادة 
وكيل وزارة الرتاث والثقافة لشؤون الرتاث 
واملختصني بالوزارة، وســعادة وكيلة وزارة 
السياحة واملختصني بالوزارة، وكذلك مدير 
مكتب مستشــار جاللة السلطان للشؤون 
الثقافيــة، وعدد مــن األكادمييني املهتمني 

بالشأن الثقايف.
كــام اعتمــدت اللجنــة عــىل البيانــات 
واإلحصائيات مــن املركز الوطني لإلحصاء 
واملعلومات، وقســم اإلحصــاءات بالهيئة 
العامــة للصناعــات الحرفيــة، إضافة إىل 
املشــاركة يف عدد من املؤمتــرات الخاصة 
مبوضوع الدراســة منها مؤمتر االستثامر يف 
الثقافة الذي نظمه النادي الثقايف والجمعية 
االقتصادية العامنية يف أبريل العام املايض، 
واملؤمتــر العاملي الثاين للســياحة والثقافة 
مبسقط خالل ديسمرب٢٠١٧ والذي نظمته 
وزارة الســياحة ووزارة الــرتاث والثقافة، 
بالتعاون مــع منظمة الســياحة العاملية، 
ومنظمة األمــم املتحدة للرتبيــة والعلوم 

والثقافة (اليونسكو).
برامــج  بعــض  إىل  الدراســة  وأشــارت 
االســتثامر يف الــرتاث املادي ومنهــا قيام 
الدولــة باالســتثامر املبــارش يف املواقــع 
الرتاثيــة لفرتة زمنية محــدودة، وذلك من 
خــالل تنميــة منــاذج ناجحة مــن القرى 
اقتصادًيا، وتأســيس رشكات  واســتثامرها 
اســتثامرية تتوىل تطوير املواقــع الرتاثية، 
وإيجــاد صندوق لتنمية املواقــع الرتاثية، 
الحكومية،  والهيئــات  املؤسســات،  متّوله 
الخــاص واملجتمع  القطــاع  ومؤسســات 
املحــيل، فضــًال عــن مســاهامت رجــال 
األعامل واملســتثمرين يف املناطق القريبة 
من املواقع الرتاثيــة، والجمعيات الخريية، 

وتأســيس رشكة الســتثامر املواقع الرتاثية 
يتم متويلها من خالل الصناديق الســيادية 

للدولة، واملستثمرين من القطاع الخاص.
وحددت الدراسة مرتكزات أساسية لتعزيز 
التعاون بني الجهــات الحكومية والخاصة 
واملجتمــع املحيل، وتتمثــل تلك املركزات 
يف تحديد األدوار وتكاملها بني مؤسســات 
القطاع الحكومي حيث يتطلب االستثامر 
بأي موقع ترايث توافر بيئة مكتملة وحاضنة 
لالســتثامر بــكل عنارصهــا، فاالســتثامر 
باملواقــع الرتاثيــة ُيرشف عليــه عدد من 
الجهــات الحكوميــة، إذ أّن وزارة الــرتاث 
والثقافــة يتمثــل اختصاصهــا يف الحفاظ 
عىل الــرتاث الوطني وصونه واســتدامته، 
ويتقاسم معها هذه املهام مكتب مستشار 
جاللة الســلطان قابوس للشؤون الثقافية 
الذي يرشف عىل عدد من املواقع األثرية، 
كذلــك تعــد الهيئــة العامــة للصناعات 
الحرفيــة رشيــك أســايس لتفعيــل آليــة 
االســتثامر، إضافة إىل أّن رشوط االستثامر 
والرتاخيص تعالجها الجهات املعنية ومنها 
وزارة الســياحة والرشكة العامنية للتنمية 

السياحية (عمران).
ومــن املرتكــزات كذلــك تكامــل األدوار 
بــني القطــاع الحكومي والقطــاع الخاص 
واملجتمــع املحــيل حيــث ُيعــد جــذب 
االستثامرات السياحية ورأس املال األجنبي 
يف قطاع السياحة بشكل عام مبا فيها تنمية 
قطــاع الســياحة الثقافية مــن اختصاص 
الهيئــة العامــة لرتويج االســتثامر وتنمية 
الصادرات (إثراء) وألهمية املوروث الثقايف 
الوطنــي، تســعى الحكومــة إىل توظيف 
الرتاث الثقايف اقتصادًيا بإســناد مشــاريع 
إدارته وتشــغيله للقطــاع الخاص العامين 

والرشكات األهلية واملجتمع املحيل.
كــام أّن هناك جهــات حكوميــة وأخرى 
خاصة وأهلية وجمعّيــات املجتمع املدين 
تتشــارك مجاالت اختصاصهــا يف توظيف 
املواقع الرتاثيــة اقتصادًيا وســياحًيا، منها 
-عــىل ســبيل املثــال ال الحرص-(املجلس 
األعىل للتخطيط ووزارة اإلســكان كونهام 
الجهــات املختصــة بتحويل اســتعامالت 
األرايض، ووزارة البلديات اإلقليمية وموارد 
املياه واختصاصاتهــا الفنية املعنية بتوفري 
وتطوير خدمات البنى األساســية للمواقع 
الرتاثية، وغرفة تجارة وصناعة عامن كونها 
ممثــًال عن القطــاع الخاص، الــذي يعول 
عليــه الكثري للقيام بأخــذ زمام املبادرة يف 
التنفيذ واالستثامر، وأخريًا املجتمع املحيل 
وفئاته املتعــددة الذي يعد نقطة االرتكاز 

يف هذا التوجه.
ويف هــذا الســياق أّكــدت الدراســة عىل 
رضورة التكامــل بني الجهــات الحكومية 
والقطاعــات األخرى لوضــع رؤية واضحة 
وموحدة ُتعنى بتفعيل االستثامر يف املواقع 
الرتاثيــة، إذ أّن املرحلــة الحاليــة تتطلب 
مزيًدا من التعــاون والتكامل، والذي من 
شأنه بناء رشاكة فاعلة وفق مسارات تقدم 
حلوًال لتحديات اســتثامر الرتاث وتوظيفه 

اقتصادًيا.
تحديات االستثامر يف املواقع الرتاثية

وذكرت الدراســة أّن االســتثامر يف املواقع 
الرتاثية يواجه العديد من التحديات تتمثل 
أبرزهــا يف غيــاب اُملناخ املالئم لتشــجيع 
الثقــايف، وقصــور  الــرتاث  االســتثامر يف 
الترشيعات القانونيــة املنظمة له، ونقص 
املوارد املاليــة للجهات الحكومية، وغياب 
آليــات متويل مشــاريع توظيف الرتاث إذ 
ال يوجد هنــاك متويل كاٍف إلدارة وصيانة 

الرتاثيــة وتوظيفهــا  واســتدامة املواقــع 
اقتصادًيا، يف ظل كرثة عدد املواقع الرتاثية 
التــي تحتــاج لصيانــة وحاميــة وترميم 
وتجديد وحجم التكلفة املالية العالية لها.

تتضمــن التحديات قلة الكــوادر البرشية 
املختصة بعلــم اآلثار والصيانــة والرتميم 
واملتاحف، وعدم وجــود الخرباء يف مجال 
ترميــم وصيانــة املقتنيــات املوجودة يف 
املتاحــف الوطنيــة، وعدم وجــود رؤية 
واضحة لنوعية املشاريع املالئم إقامتها يف 
املواقع الرتاثية، إضافــة إىل تعدد الجهات 
الحكومية املســؤولة عن مجــال توظيف 
الرتاث اقتصادًيا ســاهم يف ضعف التكامل 
فيام بينها أوًال وبني تلك الجهات وقطاعات 

املجتمع الخاصة واألهلية ثانًيا.
مــن  عــدٍد  إىل  الدراســة  وتوصلــت 
التوصيات متثلــت يف وضع الترشيعات 
املنظمة واملحفزة لالســتثامر  القانونية 
الثقايف اقتصاديا مبا يضمن صون املواقع 

الرتاثيــة وإحراماتهــا والحفــاظ عليها. 
تعزيز املوارد املاليــة والبرشية والفنية 
للجهات الحكومية مبا يســهم يف تهيئة 
املواقع الرتاثية لالســتثامر. دعم املواقع 
الرتاثيــة ذات امللكية الخاصة مبا يضمن 
اســتدامتها وتحقيــق العائــد املــادي 

لالستثامر بها.
كام أوصت الدراسة بتفعيل دور اإلعالم 
بكافة ”أنواعه ووسائله“ محليا ودوليا 
للتعريــف باملواقع الرتاثية والرتويج له 
والتســويق للفرص االستثامرية املتاحة 
وآليات التوظيف االقتصادي والسياحي 
لها، إضافة إىل أّن رفع مســتوى الوعي 
املجتمعي حول استثامر املواقع الرتاثية 
يقوم عىل معيار العائد املحقق من كل 
موقع أو كل جهة حكومية، وتشــجيع 

للقيام  واألكادمييــة  البحثيــة  الجهات 
اقتصاديــة  طبيعــة  ذات  بدراســات 
تســهم يف تحفيز االســتثامر يف املواقع 
الرتاثيــة ودعم االقتصــاد الوطني. كام 
أوصت باالســتغالل األمثل لإلمكانيات 
واالجتامعية يف  واالقتصادية  العمرانية 
إنشاء القرى الرتاثية واألسواق الشعبية، 
وتشــجيع الــرشكات األهليــة لصيانة 
وتشــغيل املواقــع الرتاثية لالســتثامر 
يف املحافظــات التابعــة لهــا. كذلــك 
أوصــت بأهمّية وجود مقرر درايس يف 
مؤسسات التعليم العايل يعنى بدراسة 
االســتثامر يف املجال الثقــايف، وتعزيز 
ثقافة االســتثامر املعريف والثقايف لدى 
النشء من خالل تنشيط زيارات طالب 

املدارس للمواقع الرتاثية.
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مسقط - الرؤية

الُعامنيــة،  الســلطانية  البحريــة  ُتَشــارك 
اليــوم، يف اليــوم العاملــي للهيدروغرافيا، 
الذي ُيَوافق الحــادي والعرشين من يونيو 
مــن كلِّ عام، والذي يأيت هــذا العام تحت 
شــعار ”قيــاس األعامق أســاس اســتدامة 
البحــار واملحيطــات واملمــرات املائيــة“، 
ْت البحرية الســلطانية الُعامنية  وقد اهتمَّ
ببنــاء القــدرات الهيدروغرافية؛ من خالل 
توفــري البنية األساســية والتدريــب الالزم 
لذوي االختصــاص، وقد واكبْت الســلطنة 
ر يف هــذا املجــال من خــالل رفع  التطــوُّ
نتها من وضع  الكفــاءة والقدرات التــي مكَّ
منظومــة بيانــات هيدروغرافية يف ســبيل 
تأمني ســالمة املالحة البحريــة يف مناطقها 
البحريــة، وإنَّ الدوَر الكبــري الذي تُقوم به 
التابعة  مديريات وأقســام الهيدروغرافيــا 
للبحرية السلطانية العامنية ُيسهم بطريقة 
مبــارشة وغــري مبــارشة يف دعــم االقتصاد 
الوطني وســالمة املالحة؛ مــن خالل القيام 
باملســوحات البحرية وتوفري الخرائط ذات 
الصلة ملوانئ البالد وممراتها املائية: كميناء 
الســلطان قابوس، وميناء صحار الصناعي، 
ْيد  وميناء الدقم، وميناء صاللة، وموانئ الصَّ
املنتــرشة يف العديد من واليات الســلطنة 

الساحلية.
وقد تبنَّْت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف 
َجْدول األعــامل الخاص باملحيطات وقانون 
البحــار القرار رقــم: (أ/٣٠/٦٠) بتاريخ ٢٩ 
ب بتبني منظمة  نوفمرب ٢٠٠٥، والذي ُيرحِّ
الهيدروغرافيا الدولية ليــوم الهيدروغرافيا 
العاملي ليحتفل به يف ٢١ يونيو من كل عام؛ 
بهدف التعريف ونرش الوعي بأعاملها عىل 
كافة املســتويات وزيادة تغطيــة البيانات 
الهيدروغرافية عىل مســتوى عاملي، وحث 
جميــع الــدول بالعمــل الوثيــق مع هذه 
املنظمــة لتعزيز املالحة اآلمنة، خصوصاً يف 
مناطق املالحة الدوليــة واملوانئ واملناطق 
البحريــة املعرضــة للخطر أو غــري اآلمنة، 

وتعزيز سالمة املالحة يف املناطق املحمية.
ويف الحــادي والعرشيــن من شــهر يونيو 
مــن كلِّ عــام، تواكب الســلطنة االحتفال 
بيــوم الهيدروغرافيا العاملي -ممثلة بقيادة 
البحريــة الســلطانية العامنيــة، واملكتب 
الهيدروغرايف الوطنــي العامين- ومن خالل 
شــعار هذا العام، تتضح األهمية البالغة يف 
القيام باملزيد من املسوحات الهيدروغرافية 
لتحديث منظومة الخرائط البحرية بشكلها 
ن القدَر األكرب من سالمة  الواســع التي ُتؤمِّ
املالحة البحرية، وَتْسَعى السلطنة -وبشكل 
حثيــث- ملواكبــة التطور العاملــي يف هذا 
الجانب؛ مام مُيكنها من أخذ دورها الريادي 
كدولة مطلة عىل مساحة كبرية من البحار، 

ولها تاريخ بحري عريق منذ القدم.
الهيدروغرافيــا  يــوم  َمْوُضــوع  ويهــدُف 
العاملــي للعــام ٢٠١٨م، كــام هــي الحال 
يف الســنوات الســابقة إىل توفري مجموعة 

وتعريــف  لنــرش  الفــرص  مــن  واســعة 
العمــل الهيدروغــرايف، والخدمــات التــي 
تقدمهــا مكاتــب الهيدروغرافيــا الوطنية 
العامين،  الوطنــي  الهيدروغرايف  كاملكتــب 
الهيدروغرافيا،  الشــأن بصناعــة  وأصحاب 
واملساهمني الخرباء واملجتمع العلمي ذوي 
اإلختصاص يف مجال الهيدروغرافيا، إن علم 
الهيدروغرافيــا له دور أســايس يف الحفاظ 
عىل املــوارد االقتصادية والطبيعية لألجيال 
القادمة؛ من خالل ما يقدمه من دراســات 
تتعلــق بســالمة املالحة البحرية وســالمة 
األرواح يف البحــر، وإنتــاج خرائــط بحرية 
ذات الصلة، وتتحقق االستدامة عن طريق 
االتــزان يف املجال االجتامعــي واالقتصادي 
والبيئي، وجميعها مرتبطة ببعضها وتتكامل 
كل واحــدة مع األخــرى، وإذا ما حدث أي 
خلــل يف إحدى تلك الجوانب فإنه ســيؤثر 
سلباً عىل الجانب اآلخر، تشمل املوضوعات 
ذات الصلة بيوم الهيدروغرافيا العاملي عىل 
ســبيل املثال ال الحــرص، التحول إىل النظام 
اإللكــرتوين الكامــل، وبناء قواعــد بيانات 
هيدروغرافية، ودعم جدول أعامل التنمية 

املستدامة لألمم املتحدة (٢٠٣٠م).
 التحول اإللكرتوين 

ــب عىل الســفن التجاريــة أْن تتَّخذ  يتوجَّ
خطواتها نحــو التحول اإللكــرتوين الكامل 
بحلــول األول من يوليــو ٢٠١٨؛ حيث تعدُّ 
هذه املرحلة النهائيــة من عملية بدأت يف 
ت طريقة تنقل  العــام ٢٠٠٨م، والتي غــريَّ
الســفن جذريٍّــا عامَّ كانــت عليه ســابقاً، 
أصبحت الســفن بهــذا التحول تســتخدم 
نظــام عــرض بيانــات الخرائــط املالحية 
اإللكرتونية، سوف تسهل الخرائط املالحية 
اإللكرتونية عمل أســاطيل السفن العاملية 
من خــالل ما توفره مــن معلومات بحرية 
وهيدروغرافيــة بطريقــة رقميــة كاملــة؛ 
بحيث تجعل الشحن يف نهاية املطاف أكرث 
أمنا وأكرث كفــاءة، وقد اكتمَل اآلن مرشوع 
التحول الكبري مــن طريقة املالحة اليدوية 
العاديــة، ومــن الخرائط املالحيــة الورقية 
إىل الخرائــط املالحية اإللكرتونية والبيانات 
الرقمية، والذي استغرَق ُمدة طويلة لُيعلن 
أخــرياً مواكبة الهيدروغرافيــا لتطور القرن 

الحادي والعرشين.
الجغرافيا  بربامــج  الهيدروغرافيــا  وتهتــمُّ 
املكانيــة (Geospatial)، وتجميع وتخزين 
البيانات، إضافة ملشــاركة تلك البيانات مع 
املنظــامت والهيئات األخــرى املهتمة بهذا 
الجانــب؛ حيــث توفــر تلــك القواعد من 
البيانات العديد من الدراســات والنظريات 
املهمة منهــا مراقبة التغــريُّ البيئي، وإدارة 
املوارد الطبيعية، والخطط املتاحة ملواجهة 
الكــوارث الطبيعيــة والتقليل مــن آثارها 
املحتملــة مام مُيكن لصناع القرار من اتخاذ 
القــرارات والخطط وفق ما يتم اســتنتاجه 
ل  واســتخالصه من تلــك البيانات. وتشــكِّ
الهيدروغرافيــا واملعرفة التفصيلية لشــكل 

وُعمق قاع البحر أســاس االستخدام السليم 
واآلمــن واملســتدام والفعــال؛ مــن حيث 
التكلفة للبحار واملحيطات واملمرات املائية 
يف العامل، وحســب الهدف رقــم (١٤أ) من 
أهــداف التنمية املســتدامة لألمم املتحدة 
هو ”اســتخدام املحيط“، ويشــمل الحاجة 
إىل زيادة املعرفة العلمية وتطوير القدرات 
البحثية ونقل التكنولوجيا البحرية، ويف هذا 
الســياق فإن العمل جاٍر من جانب منظمة 
الهيدروغرافيا الدولية وذوي االختصاص يف 
النظر يف كيفية اســتخدام قياسات األعامق 
عــرب األقــامر الصناعية وإمكانيــة الوصول 
إىل البيانــات ذات الصلة مــن خالل الُبنى 
األساسية للبيانات املكانية البحرية، وتوفري 
املزيد من بناء القــدرات، كلها آليات ذات 
صلة تســاعد عــىل ضامن تحقيــق الهدف 
املذكــور أعــاله، ولقد تضمــن مؤمتر األمم 
املتحــدة للمحيطات الذي عقد يف نيويورك 
يف يونيو ٢٠١٧م معلومات جغرافية مكانية 
بحريــة يف جدول أعــامل اللجنة ألول مرة، 
وأنشــأ املؤمتر لجنة األمــم املتحدة لخرباء 
الجغرافيــة  للمعلومــات  العامليــة  اإلدارة 
املكانية وفريق عمل املعلومات الجغرافية 
املكانية، وســتقوم مجموعــة العمل هذه 
بتقديــم املرئيات إىل اللجنــة لدعم الدول 
األعضاء يف تطوير السياسة الوطنية وتحديد 
األولويات اإلسرتاتيجية وصنع القرار وإدارة 
الرقابة عىل املعلومــات، وتعترب املعلومات 
الجغرافية املكانية البحرية اآلن مهمة عىل 
نحو مامثل مثــل أي معلومــات جغرافية 
تستند إىل األرض. وعالوة عىل ذلك، ترتبط 
هــذه املعلومات البحرية بطريقة سلســة 
مع نظريتها الربية بحيث تســد الفجوة بني 

املعلومات القامئة عىل اليابسة والبحر.
علم الهيدروغرافيا يف السلطنة 

ُيســهــــــم ذوو االختصـــــــاص يف علــم 
الهيدروغرافيــا ورســم الخرائط يف البحرية 
الســلطانية العامنيــة يف أنشــطة حيويــة 
تصــب يف املصلحة الوطنية بشــكل خاص، 
وتعزز ســالمة املالحة الدولية بشكل عام، 
وتشــمل هذه األنشــطة -عىل سبيل املثال 
ال الحــرص- دعم ســالمة املالحــة، وحامية 
البيئة البحرية، وإدارة املناطق الســاحلية، 
والسياحة، وإدامة البنية األساسية للبيانات 
املكانية البحرية، والدفاع واألمن، وإســناد 
عمليات ترســيم الحدود البحرية ودراسات 
متديد الجرف القاري العامين وتنفيذ أحكام 
اتفاقيــة األمــم املتحــدة الخاصــة بقانون 
البحــار، واستكشــاف املــوارد الحية وغري 
الحية، وجميع املكونــات األخرى لالقتصاد 
األزرق، وعليــه ينبغي تســليط الضوء عىل 
عمل جميع خــرباء الهيدروغرافيا يف العامل 
-سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص- 
لزيــادة الوعي العــام والســيايس بأهمية 
هؤالء الخــرباء يف القيام بالدراســات ذات 
الصلــة يف البحار واملمــرات املائية وأهمية 
هذه الدراســات يف حياة كل فرد، وينبغي 

أيًضــا توفري األرقام الرئيســية عــن الفوائد 
املكتســبة مــن البيانــات الهيدروغرافيــة 
الدقيقة واملحدثة، والتي ُتســهم عىل سبيل 
املثال وليس الحرص فيــام يتعلق بعمليات 
السفن وتحســني آليات الشحن املستدامة 
أو التخطيــط املكاين البحري الفعال وتوفري 
البيانــات ذات الصلــة وما يرتبــط بها من 

عمليات لتسهيل صنع القرار.
ت البحرية الســلطانية الُعامنية  وقد اهتمَّ
ببناء القــدرات الهيدروغرافيــة من خالل 
توفري البنية األساسية والتدريب الالزم لذوي 
االختصاص، وتجدر اإلشــارة هنا إىل أهمية 
ما يقوم به هــؤالء املتخصصون من أعامل 
الهيدروغرافية  باملســوحات  كالقيام  مهمة 
يف البحر اإلقليمي للسلطنة وإصدار خرائط 
بحريــة ورقيــة وإلكرتونيــة واملنشــورات 
البحرية ذات الصلة، وتتطلب تلك الخرائط 
متابعة مســتدامة لبيانــات قياس األعامق 
البحرية ســواء للبحار املفتوحة أو املمرات 
املائية كاملضائــق والقنــوات، وقد واكبت 
السلطنة هذا التطور من خالل رفع الكفاءة 
والقدرات التــى مكنتها من وضع منظومة 
بيانات هيدروغرافية يف سبيل تأمني سالمة 
املالحــة البحرية يف مناطقهــا البحرية، إن 
الــدور الكبــري الذي تقــوم بــه مديريات 
وأقســام الهيدروغرافيــا التابعــة للبحرية 
السلطانية العامنية يساهم بطريقة مبارشة 
وغري مبــارشة يف دعــم االقتصــاد الوطني 
وسالمة املالحة من خالل القيام باملسوحات 
البحرية، وتوفري الخرائط ذات الصلة ملوانئ 
البــالد وممراتهــا املائية كميناء الســلطان 
قابــوس ومينــاء صحــار الصناعــي وميناء 
الدقم وميناء صاللة وموانئ الصيد املنترشة 

يف العديد من واليات السلطنة الساحلية.
لقــد تطلَّبت تلــك املواقع قاعــدة بيانات 
مكانية ومسوحات بحرية قبل وأثناء وبعد 

رســم الخطوط العريضة لهذه املشــاريع؛ 
مــام ُيؤكــد أن أهميــة تحديــث منظومة 
قيــاس األعامق مطلب أســايس ومهم لبناء 
قواعــد البيانات الخاصــة بالرؤى والخطط 
املطلوبــة، ومــن هــذا املنطلــق جــاءت 
الجهــود مضنيــة وحثيثة يف ســبيل تطوير 
قدرات البحرية الســلطانية العامنية لرفد 
هذه األقســام بجميع املتطلبات الرضورية 
لتلبية احتياجات الســلطنة مــن البيانات 
الهيدروغرافيــة الدقيقة من خالل األجهزة 
والربامــج ذات الصلــة، وتشــكل ســفينة 
البحرية الســلطانية ”املاخرة“ لبنة أساسية 
الهيدروغرافيــة، وتتــم  البيانــات  لجمــع 
املعالجــة األوليــة لهذه البيانات يف قســم 
معالجــة البيانات وضبط الجــودة بوحدة 
الهيدروغرافيا، ويتم إصدار خرائط مالحية 
عامنية بعد املعالجة النهائية لهذه البيانات 
بواســطة خربات وطنية متخصصة باملكتب 
الهيدروغرايف الوطني العامين، ومن املؤمل 
أن يتم يف املستقبل القريب تطوير إمكانيات 
ومســتوى الهيدروغرافيــا يف الســلطنة إىل 
األفضل لتمكينها من أداء املهام املنوطة بها 
خري قيام. يف إطار استمرار وتواصل الجهود 
والخدمــات التــي تقدمهــا وزارة الدفــاع 
وقوات الســلطان املســلحة لدعم وإسناد 
القطاعات األخرى يف الســلطنة أثناء األنواء 
املناخية األخــرية ”إعصار مكونــو“، برزت 
أهميــة الهيدروغرافيا يف الســلطنة؛ حيث 
قامــت وحــدة الهيدروغرافيا بإســناد من 
وحدة الغوص التابعة للبحرية الســلطانية 
العامنية بعمليات مسح هيدروغرايف مليناء 
صاللــة يف محافظة ظفار ومداخل االقرتاب 
بعد اإلعصار، تكللت عمليات املسح بتأمني 
سالمة املالحة للسفن الحربية والتجارية...
وغريهــا التــي تدخــل املينــاء؛ حيــث تمَّ 
اكتشاف تواجد عوائق طافية وقاعية خطرة 

يف امليناء نتيجة اإلعصار، ومتت مقارنة نتائج 
املســح وقاعــدة بيانات األعامق الســابقة 
والتي أظهرت تغريا يف األعامق لتؤكد نتائج 
املســح رضورة مواصلة اســتدامة وتطوير 
قاعدة بيانات مكانية عامة للســلطنة، وتم 
التعامل مع هذه العوائق وتقديم توصيات 

إلدارة امليناء حول نتائج املسوحات.
وُيَصــادف االحتفــال بيــوم الهيدروغرافيا 
العاملــي للعام ٢٠١٨م الذكرى ٩٧ إلنشــاء 
وبهذه  الدوليــة.  الهيدروغرافيــا  منظمــة 
املناسبة، تستمر املنظمة وما يقارب أعضاء 
من ٩٠ دولة تأكيد التزامهم بالتوعية بأهمية 
الهيدروغرافيا، ومواصلة تنسيق أنشطتها ال 
سيام من خالل الحفاظ عىل املعايري الدولية 
ذات الصلة ونرشهــا، وتوفري بناء القدرات 
ومســاعدة البلــدان التي تحتاج لتحســني 
خدمات الهيدروغرافيا، وعن طريق تشجيع 
بيانــات هيدروغرافية  واستكشــاف  جمع 
جديدة مــن خالل برامج مســتحدثة مثل 
حشــد وتجميع مصادر قياســات األعامق 
عــرب األقــامر االصطناعيــة، وضــامن توفر 
هذه البيانات عىل أوســع نطاق من خالل 
تطويــر البنية األساســية للبيانات البحرية. 
إنَّ البيئــة بطبيعتهــا ُخلقــت ُمتزنة ما 
مل يطــرأ عليها أي تدخــل برشي، والذي 
من شــأنه أن يغريِّ النمــط البيئي، ومنذ 
أن خلــق الله تعاىل األرض وأوجد البرش 
عليها فقد ُسخر لهم ما عليها من ثروات 
وأنظمــة طبيعية وقد َســَعى اإلنســان 
لالســتفادة مام هــو محيط به ســاعياً؛ 
من خالله لكســب رزقــه وتطوير منط 
حياته؛ مام أَْوجد إنشــاء حضارات كبرية 
ومتنافســة فيام بينها، وأن هذا التنافس 
أوجد خلال يف الكثري من الجوانب السيام 
تلك املرتبطة بالبحــار واملحيطات؛ مام 
ســبَّب العديد من التغريات التي باتت 
تهــدد اســتدامة النظــام املتــوازن لها؛ 
وبالتايل ُيســبِّب خلال مبارشا يف مجاالت 
الحيــاة البرشيــة مــن خــالل حدوث 
األعاصري والكوارث الطبيعية التي سببها 
االحتبــاس الحــراري، ويف اآلونة األخرية 
دقت األمــم املتحــدة ناقــوس الخطر 
لتدارك ما ميكــن تداركه، وحثت جميع 
الدول واملؤسسات للحفاظ عىل حقوق 
األجيال القادمة من ثروات هذا الكوكب 
وحقوقهــم الطبيعيــة يف العيــش عىل 
كوكب األرض تحت شعار ”االستدامة“؛ 
حيث ُتعد منظمة الهيدروغرافيا الدولية 
الداعم األكرب لالستدامة من خالل إيجاد 
قواعد بيانات متبادلة وإجراء الدراسات 
العلمية، وعقــد املؤمترات العاملية لنرش 
الوعي ألهمية االستدامة، وتفعيل برامج 
الجغرافيــا املكانية وتبــادل املعلومات 
البيئية، خصوصــاً فيام يتعلــق بالبحار 
واملحيطــات، ويتضــح هــذا االهتــامم 
جليٍّا من خالل تفعيل شــعار هذا العام 
”قياس األعامق أســاس استدامة البحار 

واملحيطات واملمرات املائية“.
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مسقط - الرؤية

والرتاثيَّــة  التاريخيَّــة  مــات  للمقوِّ تســخريًا 
التي َتْزَخر بها الســلطنة، وتعزيزا للســياحة 
الثقافيــة  التي ُتعد أحد املكونات األساســية 
للســياحة يف البالد، افَتَتحت وزارة الســياحة 
قلعَة مطرح أمام الســياح وزوار الســلطنة؛ 
لتكون إضافة نوعية ُتســهم يف إثراء السياحة 
الثقافيــة، ومنتًجا ســياحيٍّا نوعيٍّــا ُيضاف إىل 
القالع والحصون التي تم تحويلها إىل مزارات 
ســياحية يف العديد من محافظات السلطنة، 
وتســعى وزارة الســياحة إىل جلب العروض 
الســتثامر قلعة مطرح والبيت الكبري الواقع 
أسفل القلعة، وتعظيم وتفعيل االستفادة من 
مقوماتها من جانب الرشكات ذات الخربة يف 

إدارة املواقع التاريخية.
وتوفر قلعة مطرح إطاللــة رائعة عىل ميناء 
الســلطان قابوس وســوق مطــرح، واألماكن 
الســياحية املجــاورة بالواليــة. وترتبع قلعة 
مطرح عىل قمة جبلية شــاهقة، وتعد إحدى 
القالع التاريخيــة التي تتميز بهــا املحافظة 
وتحديــدا والية مســقط، ومن أهــم الرموز 
الســياحية بها إضافة لوقوعها بجانب سوق 
مطرح، وإطاللتها عىل أهم املوانئ بالسلطنة 

وهو ميناء السلطان قابوس.
وأكــد عبداللــه بــن ســامل الذهــيل املدير 
العام املســاعد لتطوير املواقــع واملنتجعات 
السياحية، أن فكرة التوظيف السياحي لقلعة 
مطــرح هي ترجمــة لرؤية وزارة الســياحة 
لتطوير القالع والحصون وتوظيفها ســياحيا؛ 
حيــث جاء ذلــك اتســاقا مع مــا تتمتع به 
القلعة من مقومات دفاعية متينة وهندســة 
معامرية متفردة، مام حدا بالوزارة إلبراز تلك 

املقومات التي متتلكها القلعة، حيث إنَّ فكرة 
الــوزارة ملرشوع تأهيل تطويــر قلعة مطرح 
كمرحلــة أوىل وتطويــر املنطقــة العمرانية 

املحيطة بها كمرحلة ثانية ومستقبلية.
وأضاف أن القلعة ومــا حولها تعدُّ أحد أهم 
املرشوعات التي تعمل الوزارة لتفعيلها لتغدو 
أداة جــذب ســياحي وثقايف تضــم  منطقة 
عمرانية حضاريــة متميزة تدفــع الزائر من 
داخل الدولة وخارجها لزيارتها وللتعرف عىل 
املقومــات املعامرية والتحصينــات الدفاعية 
التي متيز هذه القلعة. واشــار إىل أن القلعة 
تحتوي عــىل مجموعة متنوعــة من املدافع 
القدميــة، ويختلــف تاريــخ كل مدفــع عن 
اآلخر، وكذلك عربته طبقاً لتاريخ صناعة كل 
مدفــع وبلد صناعته (توجــد مدافع ُعامنية، 
برتغالية، بريطانية، فرنسية، أمريكية، هندية 
وفارســية)، ونوع العربات املســتخدمة فيه 
(توجد ثالثة أنــواع: ميداين للمعارك، وبحري 
للسفن، وثابت للمباين كالقالع...وغريها)، مع 

نبذة تاريخية حول كل منها، ومعلومات عن 
استخداماتها وأهميتها العسكرية وغري ذلك.

وأضاف أنَّ خطة التأهيل والتطوير لها تضمن 
الصيانة الشــاملة بغرض الحفاظ عليها كأثر 
يفــوح منه عبق التاريخ التليد، تأكيدا ألصالة 
البناء وتدعيمه مبا يراعي بشكل تام مختلف 
خصائصــه املعامرية واإلنشــائية مع تحليل 
علمي شامل ملواد البناء املستخدمة، ودراسة 
الســبل لصيانتهــا وأفضل الطــرق لحاميتها 
من أرضار املناخ والرطوبــة والتقادم الزمني 
وعوامــل التعرية والتــآكل ومعالجة األرضار 
التي تنجم عن اآلفات والحرشات والفطريات 
التي تنخر يف املواد املوجودة بأسقف ونوافذ 

القلعة.
وأشــار املدير العام املســاعد لتطوير املواقع 
واملنتجعــات الســياحية إىل أنه تــم تطوير 
املنطقــة املحيطة بالقلعة مــن خالل إعادة 
تخطيطهــا وتصميمها عمرانيا، وفقا ألســس 
التصميم العمراين التي تحدد كيفية التعامل 

مع املواقــع العمرانيــة التاريخيــة املحيطة 
باألثر، وتزويــد املنطقة باملرافق الســياحية 
واملجــاالت الثقافيــة والفنية وإبــراز الفرص 
اإلســتثامرية والتي ستســاهم يف نجاح فكرة 

التنمية السياحية للقلعة وما حولها.
وأكد الذهــيل أن القالع والحصــون تعد فنا 
معامريا وهندســيا فريدا وشــاهدا عىل ثراء 
الرتاث املعــامري الُعامين الــذي يربز حرفية 
وعبقرية عظيمة، منوهــا بأن الرتاث الُعامين 
غنــي مبفرداتــه املعامريــة، فمنهــا العامرة 
العسكرية كاألبراج والقالع والحصون وابراج 
املراقبــة واألســوار، ومنهــا العــامرة الدينية 
كاملساجد والعامرة املدنية كالبيوت واألسواق 

والحارات القدمية.
وأوضــح أن عــامرة القــالع والحصــون تعد 
منوذجــاً فريداً للــرتاث املعــامري باملنطقة؛ 
حيــث يضم هذا املــوروث العديد من اآلثار 
التي تعكس الطرز املعامرية والفنون البيئية 
الُعامنيــة ذات الســامت اإلســالمية، والتي 

تتمثل يف بساطة التصميم والزخارف، وجامل 
نسب املباين وتشكيالتها الفراغية التي رسعان 
مــا ترتك أثرا إيجابيا مريحــا يف النفس نتيجة 
الســتنهاض األصالة الضاربة يف عمق التاريخ، 
وإحساســا بالتميز املمتد بجــذوره يف البيئة 
الحرضية التي تحكمها مجموعة من العادات 
والتقاليــد واألعراف االجتامعيــة، وتحايك يف 
ذات الوقــت روافد البيئــة الطبيعية بكل ما 
تنفرد به من جبال ووديان وخصائص مناخية 

وطبوغرافية.
من جانبه، قال ســلطان بن جميل املخمري 
املكلــف بأعامل مدير دائــرة تطوير املواقع 
التاريخيــة: إنَّ فكرة الــوزارة ملرشوع تأهيل 
تطويــر قلعة مطرح كمرحلــة أوىل تضمنت 
األعامل املنفذة للقلعة، واســتغالل املساحة 
أســفل القلعة كمواقف للســيارات ومكتب 
لالســتقبال، ويف ســبيل تنفيذ ذلــك، قامت 
الوزارة برشاء العقارات الواقعة أسفل القلعة 
من مالكهــا؛ وبالتايل أصبــح للقلعة مواقف 

خاصة بها تســتقبل الزوار عليها بســعة ٢٨
ســيارة، وكذلــك تنفيذ دورات مياه وســكن 
للحارس وإعــادة تأهيل وتطوير بهو املدخل 
الرئيــيس للقلعة مــن خالل إزالة األســقف 
املتهالكــة وإعــادة تأهيلها، إضافــة لتجديد 
وتغيري مســار شــبكة املياه والرصف الصحي 
الحالية التي تعرتض مســارات الحركة داخل 

وخارج القلعة.
وأضاف املخمري أن أعامل الصيانة الشــاملة 
أجريت ألجزاء القلعــة الداخلية والخارجية، 
وإدخال اإلضاءة الداخلية والخارجية الحديثة 
والتــي تتامىش مع الطابــع التاريخي للقلعة 
وإعــادة تأهيــل جميع األرضيات واألســطح 
وإعــادة تأهيل الدرج املــؤدي ألعيل القلعة 
وصيانة وتأهيل املكونات الخشــبية بالقلعة 
كاألبــواب والنوافــذ واألســقف، ومعالجتها 
مــن أرضار الرطوبــة وحرشة النمــل األبيض 
(الرمــة)، وصيانــة وتأهيل الجــزء الداخيل 
للقلعة وملء الفراغات الداخلية املوجودة يف 
جدران وساحة القلعة لتكون منصات للزوار 
للنظر إىل الصورة البانورامية الواقعة أســفل 
القلعة، والتقاط الصــور لها، وصيانة املدافع 
القدميــة املوجــودة يف أعىل القلعــة، وتغيري 
عرباتها وعرضها يف مواقعها املخصصة لها مع 
وضــع النبذ التاريخية لــكل مدفع عىل حدة 

واستخداماته العسكرية.
وتفتــح القلعــة أبوابها للــزوار طــوال أيام 
األسبوع حسب املواعيد التالية:  من السبت 
إىل الخميــس من الســاعة التاســعة صباحاً 
وحتــى الســاعة الرابعــة مســاًء، والجمعة 
من الســاعة التاســعة صباحاً وحتي الساعة 
الحاديــة عرشة صباحاً، ومن الســاعة الثانية 

ظهرا وحتي الساعة الرابعة عرصاً.

ترجمة لرؤية «السياحة» في تطوير القالع والحصون

التاريخ يفتح أبوابه أمام زوار قلعة مطرح بإطاللة رائعة على ميناء السلطان قابوس والسوق

ضبط 4 موظفين في مسقط وصحار بتهمة إساءة األمانة
مسقط - الرؤية

ن قســمُ التحــرِّي والتحقيق الجنايئ مبركــز رشطة العذيبة بقيادة رشطة محافظة مســقط، من ضبط  متكَّ
مواطن وشــخصنْي من جنســية عربية؛ متهمني بإســاءة األمانة يف قضيتني منفصلتني. ففي القضية األوىل، 
قام أحد املواطنني -ومعه شــخص من الجنسية العربية- باستخدام الصالحيات  املمنوحة إليهام من جهة 
عملهــام ملصلحتهام الشــخصية، وتوقيع عقود بدون مناقصات لصالح إحــدى الجهات الخاصة؛ مام أدى 
ا القضية الثانية، فقد اتهم فيها موظف من جنسية  لتكبُّد الرشكة خسائر مالية تقدر مبليون ريال عامين. أمَّ
ر بأكرث من ثالثة عرش ألف ريال عامين، ومل َيُقم بتسليم ذلك  عربية باستالم عائد مادي خاص بالعمل ُيقدَّ
العائد إىل صاحب العمل، وإمنا أخذه ملصلحته الخاصة. وعىل الصعيد نفسه، ألقى قسم التحرِّي والتحقيق 
الجنايئ مبركز رشطة صحار بقيادة رشطة محافظة شــامل الباطنة، القبَض عىل موظف من جنسية آسيوية 
يه بالغاً من أحد مسؤويل الرشكة ُمفاده قيام املتهم بإساءة األمانة، واختالس مبلغ يزيد عىل ستة  بعد تلقِّ
آالف ريــال عــامين. وتدعو رشطة ُعامن الســلطانية أصحاَب العمل باتخاذ كافــة التدابري االحرتازية التي 
تعينهم عىل املحافظة عىل أموالهم العائدة من أعاملهم الخاصة بهم، وتعيني املوظفني املتصفني باألمانة.

سقوط متهمين بالسرقة في قبضة الشرطة
الخابورة - الرؤية

قاَم رجاُل التحرِّي والتحقيق الجنايئ مبركز رشطة الخابورة بإلقاء القبض عىل مواطننْي اثنني؛ بتهمة الرسقة 
من محل، واالعتداء بالرضب عىل صاحب املحل. وذكر مصدر مسؤول برشطة ُعامن السلطانية أن املجني 
عليه تقدم ببالغ عن تعرضه لرسقة ٦٠٠ ريال، واالعتداء عليه بالرضب يف محله التجاري، من ِقَبل شخصني 

دخال عليه املحل بشكل مفاجئ. وتمَّ اتخاذ كافة اإلجراءات وإحالة املتهمني للجهات القضائية.

ضبط 60 متسلال وترحيل 125 في مايو
مسقط - الرؤية

ادرة عن إدارة مكافحة التسلل باإلدارة العامة للعمليات، إىل أنه تم خالل شهر مايو  أشارْت اإلحصائية الصَّ
املايض -وبالتعاون مع باقي الجهات العسكرية واألمنية- القبَض عىل ٦٠ متسلًال من جنسيات مختلفة يف 
عدد من واليات السلطنة؛ لدخولهم البالد بطريقة غري مرشوعة، فيام تمَّ ترحيل ١٢٥ متسلال ومتسللة بعد 
اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة والتنسيق مع سفارات بلدانهم. ودعت رشطة عامن السلطانية املجتمع 
إىل التكاتف وتقديم املزيد من التعاون لرجال رشطة عامن الســلطانية ملكافحة هذه الظاهرة، من خالل 
اإلبــالغ الفوري عن تلك الحاالت؛ ســواًء باالتصال عىل هاتف الطــوارئ ٩٩٩٩، أو التوجه إىل أقرب مركز 

للرشطة، وعدم تشغيل وإيواء األيدي العاملة السائبة أو تسهيل دخولهم إىل أرايض السلطنة.

أخبار الشرطة

الرستاق - طالب املقبايل

أَْعلــن فريــُق التصوير الضــويئ -التابع 
للجنة الشــبابية بنادي الرستاق- نتائج 
ُمســابقة التصوير ”لحظات رمضانية“، 
ــزت عــىل أفضــل الصــور  والتــي ركَّ
التي ُتعرب عــن روحانية شــهر رمضان 

والعادات والتقاليد العامنية فيه. حيث 
ُســِمح للمشــارك بإرســال صورتنْي من 
تصويره تم التقاطهام بكامريا احرتافية، 
وفاز عثامن بن بدر الجابري عىل املركز 
األول، وعمران بن ســعيد الجابري عىل 
املركــز الثــاين، وكان املركــز الثالث من 

نصيب أميمة بنت يحيى العربية.

عربي - نارص العربي 

بلــدة الســليف بوالية عربي تشــتهُر 
مبََعاملها وشواهدها التاريخية واألثرية، 
وكرم أهاليها منذ األزل، والسليف أوَّل 
من يســتقبل الزائر لواليــة عربي، بل 
الزائر  الظاهرة، ويســتطيع  ملحافظــة 
مشــاهدة قلعــة الســليف التاريخية 
وهي إحدى القالع الُعامنية الشــهرية، 
بناها اإلمام سلطان بن سيف اليعريب، 
ة مبــاٍن ومنــازل،  ن مــن ِعــدَّ وتتكــوَّ
ويحميها ُســور عليه عــدة أبراج، وميرُّ 
أســفل القلعة فلــج، كام يوجــد فيها 

مسجد وبرئ للمياه.
كام تشــتهُر الســليف بشــجرة األراك 
التي أخــذت لها َمْوطناً يف هذه البلدة 
العريقة، وأول من يستقبل الزائر عىل 
مدخل البلدة هو تلك الشجرة بظاللها 
الوافــرة، ورائحتهــا الزكيــة، ومنظرها 

الجميل، ومنذ القدم يعتمد اإلنســان 
اعتامًدا كليٍّا عىل ما تنتجه الطبيعة من 

خريات أشجارها ونباتاتها الربية، وتعترب 
شجرة األراك واحدة من هذه األشجار 

ذات االســتخدامات املختلفــة، ومنها 
السواك واستخدامات عالجية مختلفة.

إعالن الفائزين في مسابقة 
فريق الرستاق للتصوير

قلعة السليف وشجرة األراك أول مستقبلي زوار عبري
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إبراء - الرؤية

قــال خالد بــن محمد الصــوايف مدير 
مستشفى إبراء مبحافظة شامل الرشقية 
إنَّ املستشــفى اســتقبل يف إجازة عيد 
الفطر خالل الفرتة من ١٤ إىل ١٨ يونيو 
الجــاري أكــرث من ٩٠٠ حالــة مرضية، 
وأكد أنَّ جميــع الحاالت تلقت العالج 

الالزم، مضيفاً أن عــدد حاالت التنويم 
بلغــت ١٧٩ حالــة، اقتضــت الرضورة 
إدخالهم وتقديم الرعاية الصحية لهم، 
كام بلغعدد املراجعني لقســم الطوارئ 
٩٢٥ حالة، وعــدد العمليات الجراحية 
خالل اإلجــازة ١١عمليــة جراحية، يف 
حني بلغ عدد حاالت الوالدات ٢٦ حالة 

بصالة النساء والوالدة.

وأشــار الصوايف إىل دخــول ١٠ حاالت 
جراء حــوادث الســري كــام أدخل إىل 
قسم الطوارئ ٩٢٥، بينام بلغت نسبة 
الداخلية  باألقســام  الرسيرية  اإلشغال 
إجــاميل  وبلــغ   ،٪٤٦ باملستشــفى 
املخربيــة ٥١١٤ فحصــا  الفحوصــات 
للمــرىض املراجعني باملستشــفى، وبلغ 

عدد حاالت الغسيل الكلوي ٨٧ حالة.

كــام أجريت إشــاعات التصوير الطبي 
العادي لـــ ٣٨٤ أما األشــعة املقطعية 
فبلغت ٢١، كام وصلت نســبة إشغال 
األرسة يف العنايــة املركزة ٥٢٪ ووحدة 
العنايــة باألطفــال الخــدج ٤٤٪ فيام 
بلغ عدد الحــاالت املرخصة ١٩٩ حالة 
وأيًضا وصلت نسبة إشغال أرسة جناح 
األطفال ٤٧٪ وجناح جراحة نساء ٢٩٪ 

وجناح رجال الباطنية ٦١ ٪ . وقال خالد 
الصــوايف إن جميع كوادر املستشــفى 
عملت عىل تقديم الخدمات العالجية 
والطبيــة واســتقبال املراجعــني مــن 
مختلف أنحاء واليات محافظة شــامل 
املجاورة  والقــرى  والواليات  الرشقيــة 
ضمــن فريق املناوبــات يف فرتة إجازة 

العيد.

مستشفى إبراء يستقبل أكثر من 900 حالة خالل إجازة عيد الفطر

خالد الصوايف

صور - حمد العلوي 

عقــد لقــاء بتعليميــة جنــوب الرشقية 
ملناقشــة مســتجدات الخطة التشغيلية 
والربنامــج اإللكــرتوين ملــؤرشات وتقييم 
الخطة التشــغيلية وذلك بحضور مبارك 
بن ســامل الفاريس املدير العام املســاعد 
واملشــاريع  واملالية  اإلداريــة  للشــؤون 
وعبدالله بن ســامل الفنــه الخبري الرتبوي 
التشــغيلية  الخطــة  فريــق  ورئيــس 
ومساعديهم  الدوائر  ومديري  باملحافظة 
ورؤســاء األقســام وأعضاء فريق الخطة 

التشغيلية باملحافظة.
يــأيت اللقاء يف إطار جهــود فريق الخطة 
التشغيلية باملحافظة لتقييم خطط دوائر 

وأقســام املديريــة والخــروج بتوصيات 
تســهم يف تجويــد العمــل باملحافظة يف 
بداية اللقاء رحب عبدالله بن سامل الفنه 
الخبــري الرتبــوي ورئيس فريــق الخطة 
التشغيلية بالحضور مقدما شكره للجهود 

املبذولة من قبل دوائر املديرية وأقسامها 
يف إعــداد الخطة التشــغيلية مؤكدا عىل 
أهمية دور مديري الدوائر وممثليهم يف 
إعداد الخطة التشغيلية ومتابعتها طوال 

العام الدرايس.

مسقط - الرؤية

للكتاب  العامنيــة  الجمعيــة  تقيــم 
واألدباء يف الساعة السابعة من مساء 
اإلثنــني املقبــل ٢٥ يونيــو الجاري، 
مبقرها مبرتفعات املطار، ندوة ”واقع 
التجربة الشعرية املعارصة“ لعدد من 
الباحثني واألكادمييــني العرب، الذين 
سيقدمون أوراق عمل يف الشأن ذاته 
ومناقشــات حول التجربة املعارصة. 
ويشارك يف هذه الندوة الذي سيديرها 
الدكتــور مبارك بن عيــىس الجابري، 
الدكتور أحمد يوســف الذي سيقدم 
ورقة بعنوان (شعراء اليتم يف الجزائر 
والجينيالوجيــا الضائعــة)، والدكتور 

نارص إســطمبول بورقة تحمل عنوان 
(حداثــة الكتابــة الشــعرية العربية 
وتحوالت النوع)، أما الدكتور يوسف 

ناوري فسيقدم ورقة بعنوان (الشعر 
العريب املعارص: سرية القصيدة وكتابة 

الذات).

«تعليمية جنوب الشرقية» تناقش مستجدات 
الخطة التشغيلية والبرنامج اإللكتروني

«العلوم والتكنولوجيا» بـ«تعليمية 
الداخلية» يستعد لبرنامج رحلة ابتكار

بلدية عبري تضبط عملية حفر بئر بدون ترخيص

برنامج اإلرشاد الزواجي يتخطى حاجز 13
ألف مستفيد حتى نهاية 2017

فريق ستال بالعوابي ينظم أمسية «فرحة عيد»

«الكتاب واألدباء» تقيم ندوة واقع التجربة 
الشعرية المعاصرة .. اإلثنين

يوسف ناوريأحمد يوسف

نزوى - الرؤية 

والتكنولوجيــا  العلــوم  مركــز  يســتعد 
بتعليميــة محافظــة الداخليــة لتنظيم 
الربنامج الصيفي (رحلة ابتكار ٢) والذي 
ينطلــق يف األول من يوليــو املقبل مبقر 
املركــز بنــزوى حيــث يهــدف الربنامج 
إىل تزويــد الطلبة بالعديــد من املعارف 
العلميــة  واملهــارات لصقــل قدراتهــم 
والعمليــة يف مختلف املجاالت من خالل 
ورش تدريبيــة متخصصــة واملســتهدفة 
لجميــع الفئات العمرية، والتي تســتمر 
حتى نهاية شــهر يوليو القادم حيث يأيت 
تنظيم الربنامج بعــد النجاح الذي القته 
النسخة الســابقة يف العام املنرصم ويقام 
هــذا العام تحت شــعار ”خطــوة نحو 
مستقبلك“ وأعدت إدارة املركز عدداً من 
الربامج والورش التدريبية التي تستهدف 
الطلبة والطالبــات باإلضافة إىل املعلمني 
واملعلــامت واملوظفات مــن القطاعات 
األخرى تقام تباعاً حيث تنطلق الفعاليات 
بورشــة تقنية النانــو يف األول من يوليو 
وتســتهدف الطالب املنتقلني إىل الصف 
العــارش والصف الحادي عــرش والصف 
الثاين عرش ثم ورشــة مامثلــة للطالبات 
املنتقــالت إىل الصــف العــارش والصف 
الحــادي عــرش والثاين عرش وتســتهدف 
هذه الورشــة يف محطتها الثالثة املعلمني 
وموظفــي القطاعــات األخــرى وأولياء 
األمور ثــم يف املرحلة الرابعة  للمعلامت 

وموظفــات القطاعات األخــرى وتختتم 
باملحطة الخامســة التي تستهدف طالب 

وطالبات الجامعات والكليات املختلفة.
أما الورشــة الثانيــة فرتكز عــىل الطاقة 
وتقــام محطتها  واإللكرتونيات  البديلــة 
األوىل للطالب املنتقلني إىل الصف الثامن 
والصف التاســع والصف العارش والصف 
الحادي عرش واملحطــة الثانية للطالبات 
يف نفس الفئة فيام ســرتكز الورشة الثالثة 
عــىل النفط والغــاز وتســتهدف الطلبة 
املنتقلــني إىل الصــف التاســع والصــف 
العــارش؛ ويتواصل برنامج املركز بورشــة 
للطــالب  روبوتــات  وبرمجــة  تركيــب 
املنتقلــني إىل الصــف الســادس والصف 
الســابع ويف الجزء الثــاين للطالبات من 
نفس الفئــة؛ بينام تقام ورشــة خطوتك 
األوىل مع اآلردوينو  للطالبات املنتقالت 

إىل الصف الثامن والصف التاسع وورشة 
لتنطلق خطوة نحو التصاميم الرســومية 
برنامج Adobe Photoshop  للطالبات 
املنتقــالت إىل الصــف الثامــن والصف 
التاســع وتتكــرر نفس الورشــة للطالب 
كــام ســتكون هناك ورشــة أخــرى عن 
التعلــم التفاعيل ثاليث األبعــاد واالبتزاز 
اإللكــرتوين للطالب والطالبــات املنتقلني 
إىل الصــف الســادس والصف الســابع 
والصــف الثامــن والصف التاســع  فيام 
ستكون ورشــة مونتاج الفيديو واالبتزاز 
اإللكــرتوين  للطالبات والطالب املنتقالت 
إىل الصف التاسع والصف العارش والصف 
الحادي عرش وســيختتم الربنامج بورشة 
روبوتكيــس، والتــي تســتهدف الطالب 
والطالبــات املنتقلني إىل الصف التاســع 

والصف العارش.

العوايب - حارث البحري 

نظم فريق ســتال الريــايض الثقايف، 
بواليــة العــوايب يف محافظة جنوب 
الباطنــة، فعاليــة ”فرحــة عيد“ يف 
الثالث  نســختها السادســة للعــام 
والتي تضمنت عدداً من األنشــطة 
الشــعبية،  كالفنــون  والفقــرات 
واملســابقات الثقافيــة والرتفيهيــة، 
ومرســم  الوجــوه،  عــىل  والرســم 

األطفال.
إنشــادية  األمســية وصلة  تضمنت 
لفرقة النور ثم ألقى الشــاعر صالح 
بن عابد الخــرويص قصيدة بعنوان 
فرحة عيــد، وقدم عدد من املمثلني 
عرضاً مرسحياً بعنــوان (طالب آخر 
زمــن) حــول عواقب االســتهتار يف 

الدراسة ونتائج ذلك.

عربي -  نارص العربي 

متكن املختصون بقسم شــؤون موارد املياه يف 
بلديــة عربي من ضبط عمليــة حفر برئ بدون 
ترخيــص باملخالفة لقانون حامية الرثوة املائية 
ببلــدة الدريز،  وذلــك يف إطار جهــود وزارة 
البلديات اإلقليميــة وموارد املياه، التي تهدف 
إىل منع حفر اآلبــار الجديدة للمزارع وغريها، 
وتســتثنى من ذلك بعض الحاالت، وفق املادة 
(٨) من قانون «حامية الرثوة املائية» مع عدم 
اإلخــالل بأية عقوبة أشــد ينــص عليها قانون 
آخر يعاقــب كل من يخالف أحكام املادة (٢) 
واللوائح والقرارات املنفذة لها واملادة (٥) من 
هذا القانون بالســجن مدة ال تزيد عىل ســنة 
وبغرامة ال تتجاوز ألفي ريال عامين، أو بإحدى 
هاتــني العقوبتني وتضاعــف العقوبة يف حالة 

تكرار املخالفة.
جدير بالذكر أنَّ الــوزارة نفذت مجموعة من 
الحمالت التوعوية املرئية واملسموعة واملقروءة 
مبختلف الوســائل اإلعالمية، التــي تهدف إىل 
حث املواطنني واملقيمــني للحفاظ عىل الرثوة 

املائيــة باإلضافة إىل تعريفهم بأهمية الحصول 
عــىل الرتاخيص املائيــة من الجهــة املختصة، 

وتحرص الوزارة عىل تعزيز الرشاكة املجتمعية 
للحد من هذه الظواهر السلبية .

مسقط-الرؤية

قــال ســعيد بن راشــد بن ســعيد 
الربامــج  املكتومــي رئيــس قســم 
التوعويــة والوقائية بــوزارة التنمية 
االجتامعيــة إن مايزيد عىل ١٣ ألف 
استفادوا من برنامج اإلرشاد الزواجي 
الذي انطلق يف عــام ٢٠١٤  لتأهيل 
املقبلــني عــىل الــزواج واملتزوجني 

حديثاً، وذلك حتى نهاية ٢٠١٧.
 وأضــاف املكتومي أن القســم نفذ 
خــالل العــام املــايض ٥٥ محارضة 
و١٠ دورات استفاد منها ٢٨١٣ شابا 
وشابة، مشرياً إىل أن محافظة مسقط 
كان لها النصيب األكرب بســبب تركز 
معظــم مؤسســات التعليــم العايل 
واملجالــس واملؤسســات الحكومية 

والعسكرية يف هذه املحافظة. 
 وأوضح املكتومي أن قســم الربامج 
الوقائية والتوعوية يســعى للوصول 
إىل عــدد أكرب من املســتفيدين من 
خالل تنفيذ برنامج اإلرشاد الزواجي 
االجتامعية  التنمية  مبديريات وزارة 
وتوفــري اعتــامدات ماليــة إلصدار 
مطبوعات وأدوات توعوية وتكثيف 
الجهود يف املجــال اإلعالمي وتنفيذ 
الجامعيــة  األعــراس  يف  الربنامــج 

ومحاولــة اســتهداف أكــرب رشيحة 
ممكنة خاصــة يف املحافظات التي 
مل يتم اســتهدافها مســبقاً أو التي 

يوجد انخفاض يف أعداد املستفيدين 
بها وتنفيــذ دورات بشــكل دوري 
يف قاعــة املحــارضات بالدائرة عن 
طريــق نــرش إعالنــات يف وســائل 
التواصل االجتامعي والتنســيق مع 
جامعــة الســلطان قابــوس لتنفيذ 
والســكنات  الكليــات  يف  دورات 
الطالبيــة واالســتفادة بشــكل أكرب 
مــن امللتقيات واألنشــطة الطالبية 
واألســابيع الثقافيــة التــي تنفذها 
مختلف  يف  والجامعــات  الكليــات 
مناطق الســلطنة وأخريا التنســيق 
مــع وزارة الصحة حول اســتهداف 
كليات التمريــض املختلفة يف أرجاء 

السلطنة.

سعيد املكتومي
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مسقط - الُعامنية

العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  عقــد 
للمخــازن واالحتياطي الغذايئ اجتامعه 
الثالث أمس برئاسة معايل الدكتور فؤاد 
بــن جعفر بن محمد الســاجواين وزير 
الزراعة والرثوة السمكية رئيس مجلس 

إدارة الهيئة.
واســتعرض االجتامع ما تمَّ تنفيذه من 

قرارات االجتامع الســابق للمجلس إىل 
جانب مناقشة عدد من البنود املدرجة 
ضمن جدول األعامل وأبرزها مناقشــة 
موازنة الهيئة لعام ٢٠١٩م وتعيني وكالء 
بيع للهيئة. كام استعرض املجلس تقرير 
مشاركة الهيئة يف تغطية الحالة املدارية 
(مكونو) ومناقشــة محارض اجتامعات 
الداخليــة ومحرض  املناقصــات  لجنــة 

اج تامع لجنة التدقيق.

صاللة - الرؤية 

يبدأ املركز الوطنــي لإلحصاء واملعلومات 
اليــوم تنفيذ األعــامل امليدانيــة ملرشوع 
حرص زوار خريف صاللــة ٢٠١٨، عىل أن 
تتواصــل أعاملــه امليدانية حتــى الحادي 
والعرشين من سبتمرب اُملقبل، بهدف توفري 
قاعدة معلوماتية ُيعتد بها لقطاع السياحة 

يف محافظة ظفار.
ويهدف املرشوع الذي يجري تنفيذه للعام 
الخامس عــرش عىل التــوايل بالتعاون مع 
وزارة الســياحة ورشطة عامن الســلطانية 
إىل توفري العديد من البيانات واملعلومات 
التــي تعكــس واقع قطــاع الســياحة يف 
محافظة ظفار خالل موسم الخريف، األمر 
الذي ُيســاعد يف التخطيط لتطوير القطاع 
الهام. ويركز حرص زوار خريف صاللة عىل 
تحديد حجم الســياحة يف موسم الخريف 
بشقيها املحلية والوافدة وتحديد اتجاهات 
منوه عرب الزمن ويهدف كذلك إىل دراســة 
للزوار  الدميغرافية واالقتصادية  الخصائص 
باإلضافــة إىل دراســة خصائــص الرحالت 

السياحية. ويشــمل املرشوع حرص جميع 
الزوار القادمني إىل محافظة ظفار  من غري 
املقيمني فيها سواء عن طريق الرب أو الجو، 
وذلــك بإجراء مقابالت مبــارشة معهم يف 
منفذ حاســك ومنفذ حريط الربي بالنسبة 
للمســافرين برًا، واملطار العسكري ومطار 
مســقط الدويل ومطار صحار للمسافرين 
جــواً يف الرحــالت الداخليــة والرحــالت 
املحولــة، أمــا املســافرون عــرب الرحالت 
الدولية فسيتم اســتيفاء بياناتهم يف مطار 

صاللة باستخدام األجهزة اللوحية. 
أما القادمون إىل ُمحافظة ظفار بواســطة 
املركبــات غــري عامنيــة املصدر ســيجري 
توزيــع بطاقــات الحرص لهــم من خالل 
جميــع املنافذ الحدودية ومن ثم تســليم 
البطاقــات للمختصــني يف كل مــن منفذ 
حاسك ومركز رشطة حريط مبحافظة ظفار 
ومــن ثم يجري إدخال البيانات مكتبياً. يف 
حني أن الزوار القادمني بواسطة الحافالت 
فســيتم احتســابهم مــن خــالل توزيــع 

بطاقات الحرص عىل الركاب يف آخر نقطة 
توقف للحافلة والية مثريت وذلك لتعبئتها 
بالبيانات املطلوبة وسوف يقوم الباحثون 
املوجــودون يف منفــذي حريط وحاســك 
بجمعهــا ومراجعتها ومن ثــم يتم إدخال 
البيانات آلياً باملكتب. وتتضمن اســتامرة 
الحرص العديــد من البيانات، كبيانات عن 
الجنســية وبلد اإلقامة واملنطقة بالنســبة 
للعــامين والغــرض مــن الزيــارة وعــدد 

املرافقني. 
ويشــار إىل أنَّ نتائــج حــرص زوار خريف 
صاللــة للعام املــايض ٢٠١٧م، تشــري إىل 
أن إجــاميل عــدد زوار محافظــة ظفار يف 
موســم الخريف خالل الفــرتة من ٦/٢١-
٢٠١٧/٩/٢١ بلــغ نحــو ٦٤٤٫٩٣١  زائــر 
مقارنــة بـــ  ٦٥٢٫٩٨٦  يف عــام ٢٠١٦م، 
بانخفاض قــدره ١٫٢٪، أما إجاميل اإلنفاق 
خالل موســم الخريف لعام ٢٠١٧م، فقد 
بلــغ نحو  ٦٦٫٣ مليون ريــال عامين، منها  
٤١٫٣ مليــون ريــال أنفقهــا العامنيون و 
٢٥٫٠  مليــون ريــال أنفقهــا الــزوار من 

الجنسيات األخ رى.

مسقط – الرؤية 

قال املهندس عبدالله بن ربيع الوائيل، 
رئيس محطة البحوث الحيوانية بوادي 
قريات مُبحافظــة الداخلية إن برنامج 
املحلية  للســالالت  الورايث  التحســني 
من املاعــز والضأن من أهــم الربامج 
املنفــذة مبحطــة البحــوث الحيوانية 
بــوادي قريات بوالية بهــال مبحافظة 
الداخلية وينفــذ الربنامج عن طريق 
االنتخــاب ألكرث من صفة باســتخدام 
الطــرق الحديثــة يف مجــال تربيــة 
ووراثة الحيــوان، حيث توجد صفات 
النتخاب األمهات مثل نسبة الخصوبة 
وعــدد املواليد وعدد املفاطيم وإنتاج 
الحليب وغريها من الصفات. كام يتم 
انتخاب املواليد تبًعــا لصفات معدل 
التوائم ووزن الجسم عند امليالد وعند 

الفطام وإنتاج الحليب ألم املولود.
وأضــاف الوائيل أن برنامج التحســني 

الورايث لصفة إنتاج التوائم  يف ســاللة 
الضأن العامين نتج عنه خالل السنوات 

السابقة الحصول عىل والدات ثنائية 
وثالثية ورباعية من أنثى واحدة 
ويف حــاالت كثــرية  بالقطيع، 
الــوالدات  موســم  وشــهد 
لعــام  ٢٠١٨م الحصــول عىل 

(٥) مواليــد مــن أم واحــدة 
يف الضــأن العــامين، وهي املرة 
األوىل التي يتــم فيها والدة (٥) 

aمواليــد مــن أم واحدة
منذ إنشاء محطة 

ث  لبحــو ا
نيــة  ا لحيو ا
بـــــــوادي 
ت  يــــــا قر
بهال  بواليــة 
فظة  مبحــــا
لــــداخلية  ا
عــــــام  يف 

١٩٩٠م التابعة لوزارة الزراعة والرثوة 
الســمكية، األمــر الــذي يــدل عىل 
استجابة ساللة الضأن العامين 
االنتخايب  للربنامــج 
بصورة  به  املعمول 
موجبة وسيؤدي 
ذلك إىل تحقيق 
عائــد  أعــىل 
متوقع  ورايث 

مستقبًال.

لندن - العامنية

قال تقرير نرشته مجموعة ”إكسفورد بيزنيس 
جروب“ إن قطاع العقارات يف السلطنة يشهد 
مرحلة انتعاش وهو يف طور التعايف مع تعزيز 
التوقعــات املســتقبلية مــن خــالل الجهود 
الرامية إلنعاش االســتثامر العقاري. ملعامالت 
العقاريــة يف الســلطنة ارتفعت بنســبة ٤٫٢
باملائة عىل أســاس ســنوي يف الفرتة من يناير 
إىل أبريــل ٢٠١٨ حيــث بلغــت ١٫٠١ مليار 
ريــال عامين وفقــا للمركز الوطنــي لإلحصاء 
واملعلومــات. وأوضح التقريــر أن اإليجارات 
الرائــدة يف هــذا القطاع شــهدت فــرتة من 
الهدوء النســبي بعد انخفاضها بنسبة ترتاوح 
بني ٢٠-٢٥ باملائة عىل مدى السنوات الثالث 
املاضية لكن الربع األول من عام ٢٠١٨  شهد 
انخفاًضا هامشــًيا بنسبة ١٫١ باملائة فقط مام 
يشري إىل أن السوق قد يقرتب من قاع الدورة 
ويســتعد للعــودة إىل النمــو يف عــام ٢٠١٩
وفًقا لرشكــة كالتونز لالستشــارات العقارية 

الدولية. وأشار التقرير إىل أن استمرار التعايف 
االقتصادي يف الســلطنة من املرجح أن يكون 
له تأثريه عىل انتعاش سوق العقارات ويتوقع 
صندوق النقد الــدويل أن ينمو الناتج املحيل 
اإلجاميل بنســبة ٣٫٩ باملائة يف ٢٠١٨ و ٢٠١٩
عىل خلفية ارتفاع أســعار النفط وآفاق قوية 
للقطاعات غري النفطية الرئيســية يف االقتصاد 
مثــل الســياحة. ومن أجــل االســتفادة من 
ارتفاع الدخول وتشــجيع االســتثامر الجديد 
عــىل خلفيــة تحســني الظــروف االقتصادية 
أصــدرت الحكومــة يف ينايــر ٢٠١٨ لوائــح 
لصناديق االستثامر العقاري للسامح ملزيد من 
املستثمرين األفراد لالستثامر يف العقارات مام 
يســاهم يف زيادة الســيولة يف السوق ويدفع 

نحو مزيد من التطوير. 
وذكر التقرير أن اللوائح يف الســلطنة تسمح 
مبلكيــة أجنبية بنســبة ١٠٠ باملائة لصناديق 
االســتثامر العقاريــة، وأن قطــاع الضيافــة 
بالســلطنة يواصــل التفوق عــىل أداء باقي 
القطاعا، فمن خالل السامح بامللكية األجنبية 

الكاملة لصناديق االســتثامر العقــاري تبني 
الحكومة عىل خطــوة ناجحة اتخذت يف عام 
٢٠٠٦ بالسامح للمستثمرين الدوليني بامتالك 
عقــارات يف مجمعــات ســياحية متكاملــة. 
وقالت مجموعة ”إكسفورد بيزنيس جروب“ 
إن من الســامت الرئيســية لتلك املجمعات 
أن املواطنني غري العامنيني يســتطيعون رشاء 
العقــارات الســكنية كمقر إقامــة رئييس أو 
خالل اإلجازات األمر الذي شــجع عىل وجود 
عدد كبري من االســتثامرات األجنبية املبارشة 
الجديدة يف البالد،  كام شــجع ذلك املطورين 
عــىل توفــري املزيــد مــن املرافــق الرتفيهية 
والرتويحية مثــل مالعب الجولــف واملرايس 
ونوادي الشاطئ، الفتة إىل أن هدف الحكومة 
املتمثــل يف جذب ٢١ مليون ســائح   بحلول 
عــام ٢٠٣٥ ارتفاًعا من ٨ ماليني يف عام ٢٠١٥
كجزء مــن الجهود الرامية إىل تنويع االقتصاد 
يعنــي أن آفــاق هــذا القطاع ال تــزال قوية 
مع قــرب االنتهاء من العديد من املشــاريع 

الجديدة خالل الستة أشهر املقبلة.

صحار – الرؤية 

أصــدرت املحكمــة االبتدائيــة بصحار 
مؤخرًا حكاًم قضائياً ضد مخالفني اثنني 
لقانون حامية املســتهلك، قىض باإلدانة 
وغرامــات ماليــة بلــغ إجامليها ٤٥٠٠ 
ريال عــامين، وذلــك لعــدم التزامهام 
بوقف تداول ســلعة معيبة من شــأنها 
اإلرضار باملســتهلك وأموالــه واإلخالل 

بضامن اإلصالح والصيانة.
وتعــود التفاصيــل إىل تلقــي املديرية 
العامــة لحاميــة املســتهلك مُبحافظة 
الباطنــة شــكاوى مــن (٣٣)  شــامل 
مستهلكاً، أفادوا فيها بتعرض مركباتهم 
لعطل يف املحركات وامتناع الوكالة عن 
إصــالح أو ضامن هذا العطل وطالبتهم 
بإصالحها عىل نفقتهــم الخاصة، وبناًء 
عىل ذلك اتخــذت املديرية اإلجراءات 
املتبعــة يف مثل هذه الحــاالت، حيث 
أوضحــت الوكالة بأّن األعطال ليســت 
بســبب عيوب تصنيعية وإمنا بســبب 
الوقود املســتعمل يف الســلطنة، وبناًء 

عىل ذلــك وللتحقق من صحــة إفادة 
الوكالــة حــول الوقــود تــم مخاطبــة 
رشكــة الوقود (أوربك) وجــاء الرد بأن 
النوعية املتداولة يف الســلطنة مطابقة 
واملقاييــس وال تســبب  للمواصفــات 
العطــل يف قطعة الحفــاز (فلرت البنية) 
كام تّدعــي الوكالة املشــكو عليها فتم 
إحالــة الواقعة إىل االدعــاء العام الذي 

قرر إحالة املتهمني إىل املحكمة.
وبالجلســة املحــددة ثبت مــن خالل 
تقرير الخبري الفني أن العيب يف املحور 
الحفــاز (فلــرت البنية) لكونــه ال يؤدي 
عمله إال يف درجة حرارة عالية عند بداية 
تشغيل املركبة وال يعمل يف الجو البارد 
ويف الحالــة األخرية يطلق غازات ضارة، 
ولتاليف ذلك عمدت الرشكة املصّنعة إىل 
تركيب املحور الحفاز يف أنابيب العادم 
ليتعرض مبارشة إىل حرارة عالية فيعمل 
مبــارشة بكل كفاءه األمر الذي أدى إىل 
تكون شوائب تسببت بالعطل يف املحور 
الحفاز، ولذلك كان عــىل الوكالة إبالغ 

املستهلكني بذلك وهو ما مل يحدث.

مسقط – العامنية

بلغ ســعر نفط ُعامن تسليم شهر 
أغســطس اُملقبــل (٩١ر٧٢) دوالر 
أمرييك. وأفادت بورصة ديب للطاقة 
بأنَّ ســعر نفط ُعامن شــهد أمس 
ارتفاًعا بلغ (٧٣) سنًتا مقارنة بسعر 
أول أمــس، الــذي بلــغ (١٨ر٧٢) 

دوالر أمرييك.
ويشــار إىل أن معــدل ســعر نفط 
ُعامن تسليم شهر يوليو املقبل بلغ 
(٤١ر٧٤) دوالر أمريــيك للربميــل، 
دوالر  (١٠ر٦)  مبقــدار  مرتفًعــا 
أمرييك مقارنة بســعر تسليم شهر 

يونيو الجاري. 
ويف ســياق متصل، ارتفعت أسعار 
اآلســيوية  التعامــالت  يف  النفــط 
املبكرة أمس بدعم من إعالن معهد 
البــرتول األمرييك عــن انخفاض يف 
مخزونــات النفط الخــام التجارية 
يف الواليات املتحدة. وذكر التقرير 

األســبوعي للمعهــد أن مخزونات 
بواقع  انخفضت  األمريكيــة  الخام 
ثالثــة ماليــني برميل يف األســبوع 
املنتهــي يف ١٥ يونيــو إىل ٤٣٠٫٦

مليون برميل. 
وارتفعــت العقــود اآلجلــة لخام 
القيــاس العاملي مزيــج برنت ٢٢

ســنتاً أو ٠٫٣ يف املائــة ليصــل إىل 
٧٥٫٣٠ دوالر للربميــل عنــد آخــر 
إغالق. وزادت العقود اآلجلة لخام 
غرب تكســاس الوســيط األمرييك 
٢٧ ســنتاً أو ٠٫٤ يف املائة لتســجل 
٦٥٫٣٤ دوالر للربميل.  ومن املنتظر 
أن يلقي اجتــامع ألوبك وحلفائها 
غدا الجمعة يف فيينــا بظالله عىل 
األســواق، مع إمكانيــة أن يتخذوا 
قــرارا خالل االجتامعات بشــأن ما 
إذا كانوا سيزيدون اإلنتاج العاملي، 
وإىل أي مــدى ســتكون الزيــادة، 
حيــث يكبح هــؤالء اإلنتــاج منذ 

 .٧٢٠١

مسقط - العمانية

م مكتب رؤية عامن ٢٠٤٠ أمس   نظَّ
بجامعة السلطان قابوس لقاًء نقاشًيا 
مــع الــوكالء والرؤســاء التنفيذيــني 
ومــن يف حكمهــم بهــدف إطالعهم 
عىل ســري عمل وإعــداد رؤية ُعامن 
٢٠٤٠ ومناقشة التوجهات واألهداف 
اإلســرتاتيجية التي خرجت بها الرؤية 
بعد سلســلة حلقات العمل وُملتقى 
املحافظــات التــي شــاركت رشائــح 
املجتمع املتنّوعة يف صياغتها وبلورتها. 
وقدم خالد بن عيل الســنيدي رئيس 

مكتــب رؤيــة عــامن ٢٠٤٠ عرًضــا 
تعريفًيــا موجــزًا حــول رؤية عامن 
عمــل  مبســارات  للتعريــف   ٢٠٤٠
الرؤية ومحاورها ومراحلها واملشاركة 
املجتمعيــة من خــالل مراحل إعداد 

الرؤية. 
وُعقــدت حلقات عمــل تخصصية 
يف محاور الرؤية املســتقبلية ملحاور 
الرؤيــة الثالثة (اإلنســان واملجتمع 
والحوكمــة  والتنميــة،  واالقتصــاد 
هــذه  وتــأيت  املؤســيس).  واألداء 
اللقاءات النقاشــية ضمن سلســلة 
اللقاءات التي يعقدها مكتب رؤية 
عامن ٢٠٤٠، مــع مختلف الجهات 

إلرشاك كافــة القطاعــات ومختلف 
رشائــح املجتمع يف صياغــة الرؤية 
املســتقبلية، كام نصت عليه األوامر 
الســامية بتعزيــز النهج التشــاريك 
وتفعيــل دور املجتمع يف املشــاركة 
يف صياغــة رؤية عــامن٢٠٤٠. كام 
تأيت استكامالً للمراحل السابقة التي 
قام بهــا مكتب رؤية عــامن٢٠٤٠
واملبــادرات االتصالية املختلفة منها 
مبادرة كل عامن التي شارك فيها أكرث 
من ثالثة آالف مشارك ومشاركة من 
كل محافظــات الســلطنة، ومبادرة 
إعالم املستقبل وغريها من اللقاءات 

واملب ادرات.

«االحتياطي الغذائي» تناقش 
محاضر اجتماعات «المناقصات»

73 سنتا زيادة في سعر نفط عمان .. و«مخزونات األمريكي» تنخفض 

جامعة السلطان قابوس تستضيف لقاء نقاشيا للتعريف بأهداف «رؤية عمان 2040» 

«اإلحصاء» يبدأ مشروع حصر زوار «خريف صاللة».. اليوم       

«البحوث الحيوانية» بوادي قريات تحّسن ساللة الضأن العماني  «إكسفورد بيزنيس» : انتعاش قطاع العقارات بالسلطنة 

تغريم مخالفي «حماية المستهلك» 4500 ريال في صحار

ثنائية والدات عىل ول
واحدة أنثى من ة
بالقطيع، كثــرية
الــوالدات ــم
عىل الحصــول

واحــدة أم مــن
املرة وهي ــامين،
(٥) والدة فيها ـم

aواحدة أم
طة

العامين الضأن ساللة استجججاابة
االنتخايب للربنامــج
بصورة به اململململععمول
وسيؤدي موجبة
تحقيق إىل ذلك
عائــد أعــىل
متوقع ورايث
مستقبًال.

ع و ويث
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الربميي - العامنية

شــهد فرع غرفة تجــارة وصناعة عامن 
مبحافظة الربميي أمــس لقاء بني مجلس 
إدارة الفــرع والوفد التجاري الرتيك الذي 
يــزور الســلطنة حاليــا. وبحــث اللقاء 
مجــاالت التعاون التجــاري واالقتصادي 
مــع أعضاء الوفد وســبل تعزيز الصالت 
التجارية يف كٍل من مدينتي مانيسا وأزمري 
واالستفادة من املعارض والفعاليات التي 

يجــري تنظيمها يف الجانبني. واســتعرض 
زاهــر بن محمد الكعبــي رئيس مجلس 
إدارة فــرع الغرفــة مبحافظــة الربميــي 
التسهيالت االستثامرية واالقتصادية التي 
تتميز بها الســلطنة يف شــتى القطاعات 
السيام وجود البيئة الترشيعية واالستقرار 
الذي يخدم أي مرشوع اســتثامري فضًال 
عن القيمة التنافســية التي توفرها عدد 
من املناطق الحرة يف مختلف محافظات 

السلطنة.

مسقط – الرؤية 

وقــع مركــز الزبري للمؤسســات الصغرية 
اتفاقيــة تعاون مع لجنة فرصة للشــباب 
يف محافظة الربميي، إحدى مبادرات نادي 
النهضــة الريايض بالواليــة، بهدف تنمية 
مشاريع رواد األعامل يف مختلف مناطق 
السلطنة ومساعدة رواد األعامل الشباب 
مــن أجــل تنميــة مشــاريعهم الصغرية 
وتطويرها.  وبناء عىل االتفاقية، يقوم مركز 
الزبري للمؤسسات الصغرية وبالتنسيق مع 
”فرصة“ عىل تحديــد الخطوط العريضة 
للتعــاون وتنظيم ورش عمــل وتدريبات 
األعــامل  لــرواد  استشــارية  وجلســات 
أصحاب املشــاريع الصغــرية يف محافظة 
الربميــي. ويشــجع هــذا التعــاون رواد 
األعامل الطموحني عــىل تعزيز تواصلهم 
مع املستشــارين مبركز الزبري للمؤسسات 
الصغرية من أجل الوقوف عىل مشاريعهم 
الصغرية وتقييمها وتقديم مختلف الدعم 
لهم ســواء من خالل االستشارات وورش 
تدريبية ومحارضات يقدمها مستشــارون 

متخصصون يف مجال ريادة األعامل.
ويحرص مركز الزبري للمؤسسات الصغرية 
عىل تعزيز تواجده يف مختلف محافظات 
وواليــات الســلطنة بهــدف الوصول إىل 
أكــرب رشيحــة ممكنة مــن رواد األعامل 
أصحــاب املشــاريع الصغــرية مــن أجل 
تحقيق االستفادة القصوى من الخدمات 
التي يقدمها املركز، والذي يستهدف رواد 
األعامل الجادين والذي يسعون بكل جهد 
ومثابرة إىل تأسيس رشاكتهم ومؤسساتهم 

الخاصة وتنميتها.
وقــال عــيل شــاكر مستشــار أول مبركز 
الزيــرب للمؤسســات الصغــرية: إن هذه 

التعاون ســيعزز التواصل بني مركز الزبري 
األعــامل  ورواد  الصغــرية  للمؤسســات 
أصحاب املشــاريع الصغــرية يف محافظة 
الربميــي، وأن تعــاون املركــز مــع لجنة 
فرصة للشــباب سوف يساعد بشكل كبري 
يف الوصــول إىل رواد األعــامل أصحــاب 
املشاريع الصغرية يف املحافظة مام يسهم 
يف تعزيز التواصــل بينهم وبني مجموعة 
من املستشــارين والخرباء املتخصصني يف 
مجال ريــادة األعامل باملركز، مشــرًيا إىل 
أن مركز الزبري للمؤسسات الصغرية يعترب 
واحدة من املبــادرات الرائدة التي تبنتها 
مؤسســة الزبري يف املجتمــع املحيل التي 
تســعى تنمية ريادة األعامل يف السلطنة 
من خــالل تقديم مختلف أنواع الدعم و 
املســاندة لرواد األعامل الشباب من أجل 
تحقيق أهدافهم وتأســيس مشــاريعهم 
التجارية ويأيت هذا من خالل سعي املركز 
الدائــم إىل تعزيز تعاونه مع مؤسســات 
ومؤسســات  والخــاص  العــام  القطــاع 

املجتمع املدين.
ومن جانبه قــال وليد بن عبدالله البادي 
رئيــس لجنة فرصــة للشــباب مبحافظة 
الربميي: ســعداء بالتعاون مع مركز الزبري 
للمؤسســات الصغرية، ونثمن حرصه عىل 
تقديم الدعم واملســاندة لــرواد األعامل 
الشــباب أصحــاب املشــاريع الصغــرية 
باملحافظــة. ويشــار إىل أنَّ مركــز الزبري 
للمؤسسات الصغرية قد نظم ورشة عمل 
بالتعاون مع فرصة للشــباب يف محافظة 
الربميــي خالل العــرض الرتويجي لربنامج 
الدعم املبــارش لعــام ٢٠١٨، والذي يعد 
أحــد الربامج التي ينفذها املركز من أجل 
دعــم رواد األعــامل أصحاب املشــاريع 

الصغرية.

مسقط – العامنية

أكد نظام الدعــم الوطني للوقود إصدار 
بطاقــات الدعم للطلبــات املقدمة منذ 
صدور قرار مجلس الوزراء بتوسيع قاعدة 
الفئات املســتحقة يف نظــام دعم الوقود 
خــالل يوليو اُملقبل، عىل أن يتم التواصل 
مــع مقدمي الطلبات الســتالم بطاقاتهم 

الستخدامها بعد االستالم مبارشة.
ويأيت ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء 
املتعلق بتوسيع قاعدة الفئات املستحقة 
لنظام دعم الوقود لتشمل كافة املواطنني 
الذين يصل إجاميل دخلهم الشــهري إىل 
٩٥٠ ريــاال عامنيا كحد أقــىص مع ثبات 
الضوابط املعمول بها حاليا واملعلن عنها 

يف وقت سابق. 
وقــد بلغ عدد املســجلني بنظــام الدعم 
الوطني للوقود حتى أمس أكرث من ٢٥٩
ألفــا، وذلك بنســبة زيــادة بلغت ٢ر٢
باملائــة منذ صدور القــرار حيث يحصل 

املســتفيدون من نظام الدعــم الوطني 
عىل ٢٠٠ لرت من وقود ٩١ بشكل شهري، 

وبسعر ١٨٠ بيسة لكل لرت. 
وبحسب أحدث إحصائيات نظام الدعم 
الوطنــي تــأيت محافظتا جنوب وشــامل 
الباطنــة أوال يف مؤرش اســتهالك الوقود 
الوطنــي  الدعــم  باســتخدام بطاقــات 
بنســبة بلغت ٢ر٣٤ باملائــة من إجاميل 

املســتخدمني تليهــام محافظة مســقط 
بنسبة ٣ر٢٩ باملائة، ثم محافظة الداخلية 
بنســبة ٥ر١٤ باملائة، فمحافظتا شــامل 
وجنوب الرشقية بنســبة ٦ر٨ باملائة، ثم 
محافظــة الظاهــرة بنســبة ٤ر٥ باملائة، 
تليها محافظة ظفار بنســبة ٢ر٤ باملائة، 
فمحافظة الربميــي بنســبة ٦ر٢ باملائة، 
ثم محافظة الوســطى بنســبة ١ باملائة، 

فمحافظة مســندم بنســبة ٢ر٠ باملائة. 
ودعا النظام املواطنني املســجلني لتأكيد 
صحة بياناتهم عرب النظام وذلك بشــكل 
دوري كل ثالثة أشــهر اعتبارا من تاريخ 
أول تفعيل لبطاقة الدعم الوطني لضامن 
التأكد مــن أن البيانات املدرجة صحيحة 
ومل يطرأ عليهــا أي تغيري، وبالتايل ضامن 

وصول الدعم إىل الفئة املستهدفة.

مسقط – الرؤية 

يواصل البنك األهيل مبادراته ضمن املسؤولية 
االجتامعية للرشكات (األهــيل يهتم) بتقديم 
الدعم لجمعية املحامــني العامنية يف مبادرة 
”فك كربة“، التي انطلقت يف ٢٠١٢ بواســطة 
الجمعية، للمساعدة يف تصفية الديون املالية 
لتحريــر عدد من املســاجني الذين حارصتهم 
الديــون. وقد حظيت املبــادرة بدعم العديد 
من األفراد والرشكات خالل السنوات السابقة، 
وحصدت العديد من التربعات التي ساعدت 

يف اإلفراج عن عدد أكرب من الحاالت.
وقــال عبدالله الجابري - املديــر العام األول 
بالبنــك األهــيل: باعتبــاره رائــدا يف خدمة 

املجتمــع، يرى البنك األهــيل أن مبادرة ”فك 
كربــة“ متثل فرصــة للوفــاء بالتزامــه تجاه 
الوطــن من خالل تقديم الدعم لهذه املبادرة 
يف نســختها الخامســة هذا العام. وســتكون 

املبــادرة مصــدرا لتفريــج هموم عــدد من 
األفراد املســجونني إثر قضايا متعلقة بالديون 
املاليــة؛ ملنحهم فرصة قضاء أجواء عيد الفطر 
الســعيد برفقــة عوائلهــم. وأشــكر جمعية 

املحامــني العامنية عــىل هذه املبــادرة التي 
ال متس حياة فرد فحســب، بــل تعيد النبض 
لعائلة بأكملها. وقال الدكتور محمد الزدجايل، 
رئيس مجلس إدارة جمعية املحامني العامنية: 
نشــكر البنك األهيل عىل دعمه ملبادرة ”فك 
كربة“ للمســاهمة يف اإلفراج عن املحبوسني 
املديونني. وقد كان البنك األهيل ســباًقا لدعم 
مبادرة ”فك كربة“ حيث كان الراعي الرسمي 
للمبادرة يف نســختها األوىل عام ٢٠١٢. ومن 
خالل مبادرة فك كربة، نسعى لتوسيع قاعدة 
الحاالت التي يتم اإلفراج عنها عاماً بعد عام، 
حيث ارتفــع عدد الحاالت مــن ٤٤ حالة يف 
النســخة األوىل ليصل إىل أكرث من ٥٠٠ حالة 

يف النسخة الخامسة من املبادرة.

مسقط - الرؤية

تدعو Ooredoo جميع عشــاق كرة القدم 
لالنضــامم إليها وقضاء أجمــل األوقات مع 
االســتمتاع مبشاهدة بطولة كأس العامل لعام 
٢٠١٨، حيــث بإمــكان متابعي كــرة القدم 
مشــاهدة املباريــات يف أكرب قاعــة مكيفة 

بالسلطنة عىل شاشات ضخمة يصل عرضها 
إىل ١٠ أمتار وارتفاعها إىل ٦ أمتار تم وضعها 
بشكل مدروس ليك تقدم للمتفرجني أفضل 
تجربــة مشــاهدة عىل اإلطــالق مبا يضمن 
اســتمتاعهم بتشــجيع العبيهــم وفرقهــم 

املفضلة.
وكونها راعيــة مهرجان ُعامن لــكأس العامل 

املقام يف مركز عــامن للمؤمترات واملعارض، 
للمتابعــني  الفرصــة   Ooredoo تتيــح 
وعائالتهم لالســتمتاع بتشكيلة متنوعة من 
األنشطة اليومية املرحة يف املناطق املختلفة 
املخصصة لأللعــاب، وبالعديد من خيارات 
الطعــام واملرشوبات، فضًال عن مســابقات 
وجوائــز يومية.  وميكن لعشــاق كرة القدم 

حضور املهرجان من خالل رشاء تذاكرهم يف 
قاعات العرض مبقر املهرجان أو عىل اإلنرتنت 
كــام ميكن ملحبــي الرياضة ذات الشــعبية 
العامليــة متابعة صفحــات Ooredoo عىل 
مواقــع التواصل االجتامعــي للحصول عىل 
املزيد مــن املعلومــات حول فــرص الفوز 

بتذاكر مجانية ملشاهدة املباريات.

الدوحة - العامنية

تســتعد بورصة قطر إلطالق مزيد من الحوافز 
االســتثامرية الجديدة، بعــد أن اتخذت خالل 
العــام الحــايل حزمة من الخطــوات التي تؤكد 
عزمها تطويــر أنظمتها مبا يجعلها منصة جاذبة 
لالســتثامرات املحلية والدولية.  وقد أســهمت 
هــذه الخطــوات يف زيــادة إقبــال املحافــظ 
االســتثامرية املحلية والدولية عىل االستثامر يف 
أكرب سوق ناشئ مدرج ضمن املؤرشات العاملية 
يف املنطقة، وثاين أكرب ســوق للتداول يف منطقة 
الرشق األوســط من حيــث رأس املــال، ولعل 
آخــر الخطــوات التــي اتخذت يف هــذا اإلطار 
إطالق بورصة قطر لصندوقني استثامريني للمرة 
األوىل يف تاريخهــا، يف الوقت الذي تخطط فيه 

البورصة إلطالق ســوق لتداول أســهم الرشكات 
الصغــرية واملتوســطة خالل النصــف الثاين من 
العــام الحايل. وكانــت بورصة قطــر أعلنت يف 
الرابــع من مارس املــايض تفاصيل عن صناديق 
املؤرشات املتداولــة (اي يت أف اس)، وهو أول 
صنــدوق مؤرشات متداول (اي يت أف) يدرج يف 
البورصة ويعد األكرب عىل مستوى دول الخليج.  
ويعترب صندوق ”الريان قطر املتداول“ من أكرب 
الصناديق اإلسالمية املتداولة يف الرشق األوسط 
والدول الناشــئة وثاين أكرب صندوق إســالمي يف 
العامل، فضال عن أنه يعد أكرب صندوق استثامري 
إسالمي متداول مدرج يف دولة واحدة، وتتجاوز 
أصوله األوليــة ١٢٠ مليون دوالر. وقال راشــد 
عيل املنصوري الرئيــس التنفيذي لبورصة قطر 
إن البورصة تســتعد إلطالق مزيد من صناديق 

املــؤرشات املتداولــة نظــرا لكونهــا أحد أهم 
املنتجات التي تلقى رواجا من قبل املستثمرين 
داخليا وخارجيا. وأضاف أن دولة قطر من أكرث 
املناطق املؤهلــة لتحقيق معدالت منو كبرية يف 
قطاع صناديق املؤرشات املتداولة عىل اعتبار أن 
طبيعة تلــك الصناديق التي تجمع بني مميزات 
صناديــق االســتثامر واألســهم تتناســب وفكر 
املستثمرين يف املنطقة. وأشار املنصوري إىل أن 
دولة قطر تتمتع مبناخ اســتثامري قوي ومتنوع 
تدعمــه حزمة من القوانني املاليــة والتنظيمية 
التــي تجعلــه يف مقدمة تلك األســواق، كام أن 
السوق القطري مهيأ لتحقيق معدالت منو كبرية 
يف هذا القطاع، خصوصا بعد دخول مستثمرين 
دوليني. الفتا إىل أن إطالق أول صناديق املؤرشات 
يف بورصة قطر يهدف إىل تتبع نتائج االســتثامر 

ملؤرش أسعار بورصة قطر من خالل االستثامر يف 
املكونات األساســية بناء عىل أوزانها الفردية يف 
املؤرش، وهو األمر الذي يفيد املســتثمر يف هذا 
الصندوق من حيث تكاليف التداول املنخفضة 
والشــفافية ملحتويــات الصندوق عىل أســاس 

يومي وتوزيعات األرباح السنوية.   
وأوضــح أن املــؤرش اآلخر الذي تــم إدراجه يف 
البورصــة هو ”مــؤرش قطر الريان اإلســالمي“ 
ويهدف إىل تتبع نتائج االســتثامر ملؤرش أسعار 
بورصــة قطر الريان اإلســالمي. ويف إطار تعزيز 
جاذبية االستثامر يف البورصة، فقد حثت بورصة 
قطــر الــرشكات املدرجة عىل رفع نســبة متلك 
األجانب يف أســهمها لتصــل إىل ٤٩ باملائة بدال 
مــن ٢٥ باملائة، وهو األمر الذي اســتجابت له 

العديد من كربيات الرشكات.

«غرفة البريمي» تستضيف وفدا تركيا

تعاون بين «الزبير» و«فرصة للشباب» بالبريمي

تسجيل 259 ألفا بنظام دعم الوقود.. والبطاقات الجديدة الشهر المقبل

البنك األهلي يوسع قاعدة المستفيدين من «فك كربة»

مشاهدة بانورامية لكأس العالم من «أوريدو»

بورصة قطر .. حوافز استثمارية جديدة ومنصة جاذبة للمحافظ المحلية والعالمية

مسقط – الرؤية 

تنظــم الهيئــة العامــة لرتويج االســتثامر 
وتنمية الصادرات (إثــراء)، الثالثاء املقبل، 
مبقــر الهيئة العامــة للطريان املــدين، ثاين 
أمســياتها االقتصادية هذا العام لتســليط 
الضــوء عــىل مفهــوم ”االقتصــاد الفيض“ 
والتبعات االجتامعية والصحية واالقتصادية 
للتغيــري يف الرتكيبة الدميوغرافية للســكان 
وزيادة فئة املتقدمــني بالعمر الذين تزيد 
أعامرهم عن ٦٥ ســنة. وتستعرض األمسية 
التحديات والفــرص املرتبطة بهــذه الفئة 
ضمن بيئــة األعــامل التجاريــة واملجهود 
القائم من قبل عدد مــن حكومات الدول 

لالســتثامر يف هذا املورد البرشي بالطريقة 
األنســب، ويف اُملقابل توفــري البيئة املالمئة 

والخدمــات املناســبة ملواجهــة التحديات 
مو  املســتقبلية. ويدير النقاش صاحب السُّ

الدكتــور آدهــم بن تــريك آل ســعيد من 
جامعة الســلطان قابوس وتنضــم إليه آن 

كونــيل، كمتحدثــة وهي رئيــس تنفيذي 
ملؤسســة أجنبيــة لعــرض تجربــة مميزة 

وجديرة باالهتامم يف هذا املجال. 
وقال طالب بن ســيف املخمري، مدير عام 
التسويق واإلعالم بإثراء إن هذه األمسيات 
تركز عىل املستقبل وتهدف إىل حث مجتمع 
األعامل عىل اســترشاف األفــكار والتجارب 
املطروحة،  بالقضايــا  املتعلقــة  الجديــدة 
واالســتطراد يف دراســتها وبحــث الفــرص 
التجاريــة التي ميكــن إيجادها بأســاليب 
وأدوات ومهــارات تتناســب مــع الوضــع 
الحايل واملســتقبل، الفتاً إىل تركيز األمسية 
عــىل احتاملية زيــادة طول فــرتة التقاعد 
مقارنة بفرتة العمل، حيث من املتوقع هذا 

العام أن يفوق عدد السكان الذين تتجاوز 
أعامرهــم ٦٥ عاًما عــدد أولئك الذين تقل 
أعامرهم عن الخامســة والخمســني وهي 
سابقة تاريخية مهمة. وبحلول عام ٢٠٥٠، 
ومن املتوقع أن يبلغ عدد الســكان الذين 
هــم بعمــر الثامنــني أو أكرث حــوايل ٤٣٤
مليون نسمة، أي ما يعادل ٢١٪ من إجاميل 
ســكان العامل ممن هم يف عمر الســتني أو 
أكرب، فام الفرص التجارية التي قد تنتج عن 
احتياجات هذه الفئة يف املســتقبل؟ ليس 
محلًيا فقط وإمنــا عامليا، لذلك نرى أهمية 
أن يكون القطاع الخاص العامين ســباقا يف 
ابتكار هذه الفــرص والحصول عىل حصته 

من السوق العاملية.

استعراض الفرص التجارية الناتجة عن التغير في التركيبة الديموغرافية

«االقتصاد الفضي» على طاولة الحوار في ثاني أمسيات «إثراء» االقتصادية.. الثالثاء

 آن كونيل
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املدير العام - رئيس التحرير
حاتم بن حمد الطايئ

االقتصاد
محول: ٢٠٢ , ٢٠٤, ٢٠٥

businessdesk@alroya.info
املحليات

محول: ٢٠٧ , ٢٠٨
localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: ٢١٤ , ٢١٥

sportdesk@alroya.info
االعالنات

هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠١-فاكس : ٢٤٦٥٢٤٤٤
ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٢- فاكس : ٢٤٦٥٢٤٠٤

التوزيع
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٣- فاكس : ٢٤٦٥٢٤٠٤

الطباعة 
مؤسسة عامن للصحافة والنرش

يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 
للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٠-فاكس : ٢٤٦٥٢٤٤٤

الخميس ٧ من شوال ١٤٣٩هـ  املوافق ٢١ يونيو ٢٠١٨م - العدد رقم ٢٣٩٦

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

نحو ثقافة الوسطّية واالعتدال

بــأي حــال؛ مل يكــن رمضان هــذا العام 
مناســبة للرتاحم والتوادد بني الشــعوب 
الشــهر  نفحات  العربيــة؛  والحكومــات 
الكريم تحّورت فصال جديدا من مرسحية 
التناحــر والرضب تحت األحزمة و“شــذر 
مــذر“.. كنا نحتــاج فيه هرم بن ســنان 
جديًدا ليفض حرب داحس وغرباء العرص 
الجديد.. كنا نتمناها أياما فضيلة تنطفئ 
فيه نــريان العــداوة وحالة االســتقطاب 
الحــادة ال أن تزيــد فيها النريان اشــتعاال 

ويكون الحال ”ِضغثا عىل إبَّالة“.
أدوات الحــرب هذه املرة مل تكن ســيوفا 
ميانية أو رماحا ردينية كام اشــتهر العرب؛ 
بــل بــأدوات ميديــا العــرص، والدرامــا 

واملواقف السياسية..
حتــى يف كــرة القــدم ”اللُّعبة“ تشــتت 
رأي العــرب فانقســموا إىل ُفســطاطني، 
دول وقفت مع املغــرب يف خندق واحد 
وصوتــت لصالح احتضانه مونديال ٢٠٢٦
وأخرى انقلبت عىل إجامع جامعة الدول 
العربيــة بدعمهــا امللــف األمرييك عىل 
حســاب امللف املغــريب الشــقيق، الذي 
حّلــت لعناته عىل املنتخبــات العربية يف 
مونديال روســيا الجاري يف شــكل هزائم 
متتالية بعد أن انترص امللف السيايس عىل 

امللف الريايض.
شكلت الشاشات البلورية وامليديا ومواقع 
التواصل االجتامعي ميداًنا لخوض الحرب 
العربية/العربيــة، فباتت كل دولة تصفي 
حساباتها وتخوض معركتها بسالح الصورة 
فمسلســل  املكتوبــة  والســيناريوهات 
”أرض النفــاق“ مثال ووجــه بعاصفة من 
االنتقــادات السياســية؛ فقــط ألّنه ضّم 
اإلعالمي  املسلســل؛  ضمــن شــخصيات 
املــرصي إبراهيم عيــىس؛ املغضوب عليه 
مــن الســعودية واملمنوع ظهــوره عىل 

شاشاتها.
ويف ســوريا تدخلــت إيــران ملنــع عرض 
مسلسل ”هارون الرشيد“ الحتوائه مشاهد 
ملا يســمى بـــ ”نكبــة الربامكــة“، العائلة 
الفارســية التي قلب لها ”هارون الرشــيد“ 
ظهر املجــن فنّكل بها بعد أن كانوا بطانته 

وأقرب وزرائه.
أيًضــا مل يشــذ مسلســل ”اُملهّلــب بن أيب 
صفرة“ عــن القاعدة، حــني اعتربت ُعامن 
أّن هناك ســطًوا قد تّم عىل تاريخها وإرثها 
الحضاري، فاعرتضت عىل املسلســل الذي 
أنتجته اإلمارات؛ لكونه خرج بتاريخ مغاير 
- وفــق املصادر العامنية – وردت بقوة أّن 
ُاملهّلــب عامين حتى النخــاع؛ فقد ولد عىل 
أرض ُعامنية ال أخــرى، والتاريخ حتى وإن 
كان ليــس إرثــا ألحد ”إال أن الشــخصيات 
تعــود إىل أوطانهــا والنتامئهــا، وال بد أن 
ى األشياء مبسمياتها وأن ُيعطى الحق  تسمَّ
ألصحابــه، فاالعتــداء عىل األمــوات ليس 

بيشء من شيم الكرام.“
انضم كذلك مسلسل ”العاصوف“ إىل قامئة 
املسلســالت التي أثــارت أزمات بني الدول 
العربيــة الحتوائه مشــهًدا لحــرق صورة 
الرئيس املرصي السابق جامل عبد النارص، 
األمر الذي أغضب بني وطنه باعتباره رمزًا 
لــكل املرصيــني، مطالبني بحذف املشــهد 
والتنبيــه بعدم التعــرّض للرمــوز العربية 

باإلساءة.
أمــا مسلســل ”شــري شــات“ الكوميــدي 
الســعودي فقــد واجه عاصفة مــن ردود 
فاملسلســل  الغاضبــة،  املغربيــة  الفعــل 
-بحســب املغردين املغاربة- ييسء للمرأة 
املغربيــة ويصــّور املغــرب وكأّنه ”ســوق 

للنخاسة“.
أزمة أخرى نشــبت بني الجارتني الســودان 
ومرص بســبب مسلسل ”أبو عمر املرصي“ 
الــذي رأت األوىل أّنه يقدم صورة ســلبية 
عن الســودان ويصوره حاضنــة لإلرهاب؛ 
األمر الذي دعا الخرطوم الســتدعاء السفري 
املرصي وتســليمه مذكــرة احتجاج عىل ما 

ورد يف الحلقات األوىل من املسلسل.
ورمبا يكون املسلســل الكوميدي الكويتي 
”بلوك غشــمرة“ أكــرث املسلســالت التي 
وجــدت حظهــا مــن النقــد عــىل مواقع 
التواصــل االجتامعي، حيث جــاء رد فعل 
الســودانيني عىل املمثلني الكويتيني ووزارة 

إعالمهــم ضاريا، وصبوا جــام غضبهم عىل 
املمثــل الكويتــي حســن البــالم لتصويره 
الشــخصّية السودانية بشكل ســاخر؛ رأى 
كثريون أّن فيه نوًعا من اإلســاءة املتعمدة، 
فقد صّور املسلسل الســودانيني عىل أّنهم 
يحبذون االســرتخاء والنــوم ”وال يجيدون 
نطــق الحــروف العربيــة، ال ســيام نطق 
األرقــام، وكذلــك اإلكثار مــن كلمة ”آآي“ 
وتكرار كلمة ”ذاتــو“ و“ذاتها“، ومل يكتِف 
بذلــك بل صّور زواج فتاة ســودانية وكأّنه 

بيع مقابل املال.
البــالم اعتذر عىل مرأى مــن الجميع مربرًا 
املشــاهد بأّنها مجرد محــاكاة وتقليد من 
باب - الغشــمرة- لريّد عليه الســودانيون 
بــأّن ما تّم عرضه ال ميت للتمثيل بصلة بل 
وقاحــة وأداء مهتز، ناصحــني إّياه بالتعّلم 
من املمثل الســعودي نارص القصبي الذي 
قّلد الشــخصية واللهجة السودانية برباعة 
دون أن يــيسء إليها؛ مام يعني أّن القصبي 
فنــان ماهــر يحــرتم فّنه بعكــس أنصاف 

املواهب األخرى. 
ال زيادة عىل ما قاله السودانيون فقد أوفوا 
وكّفوا وردوا الّصاع صاعني؛ لكن وألّن بالدي 
وإن جارت عىل عزيزة وأهيل وإن ضّنوا عّيل 
كــرام؛ هناك نقطة جوهريــة أكرث خطورة 
مــام تنّبه لــه رواد التواصل الذيــن رّكزوا 
عىل محــاكاة اللهجة وســخافة املعروض؛ 
بل تســتدعي تحريك إجراءات قانونية يف 
Black مواجهة املمثلني الكويتيني، وهي الـ

Face؛ فممثلو ”بلوك غشــمرة“ يف الحلقة 
املعنيــة صبغــوا وجوههم باللون األســود 
حتى يوحوا للمشاهد أّنهم سودانيون. علام 
بأّن الـ Black Face كان شــكال من أشكال 
املاكياج املرسحي املســتخدم بشكل أسايس 
من قبل املؤدين غري السود يف أمريكا، ومتت 
مناهضته من قبل حركــة الحقوق املدنية 
يف الســتينيات، وجرّمته املحاكم األمريكية 
باعتباره نوعا من التمييز العرقي ملساهمته 

يف انتشار القوالب النمطية العنرصية.
كان الواجب عليه حســن البالم الحاصل 
عىل درجة البكالوريوس من املعهد العايل 
للفنــون املرسحيــة، واملفــرتض أن يكون 
ُملــام بتاريــخ املرسح بحكــم التخصص؛ 
االنتبــاه لهذا الفــخ، ومل يكــن يف حاجة 
لهكذا مكياج، إذ ليس بالرضورة أن نكون 
سوًدا حتى نثبت أننا سودانيون والعكس 
كذلــك؛ فالجنســية ال صلــة لهــا بألوان 
الطيــف، والســودان دولة قــارة تتامزج 
فيهــا كل األلوان؛ األبيض واألســود وحتى 
البنــي كذلك.. نســيج متفــرد يحمل يف 
دمائه الجينات الزنجّية والعربّية والنوبية 
والرببرّيــة واالمازيغّيــة حتــى.. ســمينا 
دولتنــا بهذا اللون بــل ونفاخر به وننظم 
فيه األشــعار واألغاين؛ لغلبته عىل األرض 
واإلنســان بأفريقيته التي تشــكل نصيبا 
وافرا من جيناته، وقالها من قبل الشــاعر 

السوداين محمد عبد الباري:
ألّن اللوَن ذاكريت

سأتلو فواتَح ُسمريت يف كل آن
تأرجح يف حبال الشمس وجهي

- لينضج- لحظتني من الزماِن
فصار يليق باملعنى

وصارت وجوُه الباهتنَي بال معاٍن
من األبنوِس لوين

شّع يوماً كام شّع النبيُذ من الدناِن
وأمي األرُض تشبهني كثريًا

مالمُحها يراها من يراين
أنا حأم البداية يوم هامت
بسمرة (آدم) حوُر الجنان

كانــت بني أيب ذر الغفــاري وبني بالل بن 
رباح محــاورة، فعرّي األول الثاين بســواد 
أمه، فشكاه بالل للرسول - صىل الله عليه 
وســلم - فلام جاء أبو ذر ســأله الرســول 
الكريم - صىل الله عليه وســلم: أشتمت 
ته بســواد أّمه؟ قال: نعم، فقال  بالالً وعريَّ
له رســول الله - صىل الله عليه وســلم-: 
”إنك امرؤ فيك جاهليــة“، فألقى أبو ذر 
نفسه باألرض، ثم وضع خده عىل الرتاب، 
وقال: والله ال أرفع خدي من الرتاب حتى 

يطأ بالل خدي بقدمه“.
بعــض الخــدود مــن ِشــدة نعومتها لن 

تتحمل ذلك.. واللبيب باإلشارة يفهم.

مل يتحــّول دين من األدّيان إىل موضوع 
لإلثــارة واألخــذ والرّد والجــدل مثلام 
أصبحت عليــه اليوم حال اإلســالم يف 
الجغرافيــا التــي تديــن باإلســالم ويف 
الجغرافيــا الغربّيــة بــل يف جغرافّيــا 
املذاهب الدينّية واملذاهب اإلنســانّية 
عــىل حّد ســواء، وإذا كان اإلســالم يف 
مراحل منــّوه وامتداده ارتبط بالتحّرض 
والفكــر والثقافة، فإّنه يف الثلث األخري 
من القرن املايض وبدايات القرن الحايل 
ارتبط أو أريــد ربطه باإلرهاب والقتل 
واالعتداء واالختطاف، وتّم تجريده من 
كل القّيم الحضارية التي كرّسها هو يف 
الفكر اإلنســاين. وقدّم اإلسالم عىل أّنه 
دراكوال الجديد الذي ال يؤمن إّال بالقتل 

والتجنــي عىل اآلخرين والســطو عىل 
أموالهم وخرياتهم وساهمت مامرسات 
املحســوبني عىل هذا الدين الســلبّية 
واملشــوّهة يف تكريس مفهوم اإلســالم 
دراكــوال الذي تعمل مؤسســات ذكّية 
عــىل أن نرش هذه الصّفــة وتعميمها. 
وإذا كانــت اســرتاتيجيات اآلخر الذي 
يهّمه وأد اإلســالم وتجريده من أبعاده 
اإلنسانية والفكرية والحضارية واضحة 
ولها ما يربرها بحكم أّن الرصاع الفكري 
واملذهبي والديني صفة مالزمة لحركة 
اإلنســان والتاريخ منذ بدايتها، فإّن ما 
يدعو إىل التأّمل هــو قيام مجموعات 
مــن املحســوبني عــىل اإلســالم عــىل 
التســاهل يف موضــوع القتل وأخذهم 

من اإلســالم ما يــربّر هذه املســلكّية 
العدوانيــة والتــي ال يقرّها ال اإلســالم 
نصوصــه  وال  القرآنيــة  نصوصــه  وال 
النبوّية وال إجامعات العلامء املتقدمني 
واملتأخرين. واألصل يف وجود اإلســالم 
وقيامه هــو البناء ال الهــدم، التكامل 
ال التناقص، اإلحيــاء ال القتل، تقديس 
الــروح البرشّيــة ال امتهانهــا، حرمــة 
الدماء واألمــوال واألعراض ال انتهاكها، 
إقامة العدل وتحقري الظلم، ومل يحتط 
اإلســالم يف يشء مثلام احتاط يف الدماء 
وجعل إزهاق الــروح الواحدة كإزهاق 
أرواح البرش جميعا، ومل يّرشع اإلســالم 
التعّدي عــىل اآلخرين اللهّم إّال مبقدار 
الدفــاع عــن األرض والعــرض؛ وحتى 

يف حاالت الدفاع عــن األرض والعرض 
هناك مجموعــة رشوط يجب االلتزام 
بهــا منها حرمــة التعدي عىل النســاء 
واألطفال وحرمة قطع األشجار وإلحاق 

الرعب باآلخرين.
إّن العقــل املســلم يعيــش أصعــب 
فرتاته التاريخية يف هــذه املرحلة ألّنه 
انتقل من االنفتــاح إىل االنغالق وهذا 
ما ُتعرب عنه دموية املشــهد اإلســالمي 
اليــوم فنحن وصلنــا إىل مرحلة مل نعد 
فيها نقبل بعضنا البعض فتفّشــت لغة 
السالح وعلت أصوات املدافع، وظهرت 
فرق منحرفة تستبيح دماء أهل القبلة 
من أجــل اختالف يف الرأي أو يف الفكر 
أو حتى يف املعتقد وهذا هو اإلرهاب.

بلوك عرب & غشمرة
ة انتعاشة عقاريَّ

ُيعدُّ القطاُع العقاري من أهم املؤرشات 
عــىل ُرسعة منــوِّ االقتصــاد، خاصة يف 
تلك الظروف االقتصادية التي مترُّ بها 
أغلب دول العامل منــذ أزمة انخفاض 
ثنا عن السلطنة  سعر النفط، وإذا تحدَّ
فإنَّها بالفعل َتْشــَهد انتعاشاً متواصًال 
للقطــاع العقــاري يف اآلونــة األخرية، 

كمــؤرش عميل ومهــم عــىل تواصل 
عمليــة التنميــة والبنــاء االقتصادي 
ملختلــف القطاعــات، فتســارع منــو 
القطــاع الصناعي والســياحي والبنية 
األساسية بوجه عام من شبكات طرق 
ومطــارات وموانئ ُيرتَْجــم بالرضورة 
إىل حركة بناء واســعة الستيعاب هذا 

م املضطرد. لهذا؛ جــاء التقرير  التقــدُّ
الــذي نرشتــه مجموعة ”أكســفورد 
بيزنيــس جــروب“ ليؤكــد أنَّ قطاع 
العقارات يف الســلطنة يشــهد مرحلة 
انتعاش، وأن قيمة املعامالت العقارية 
ارتفعت، بالتزامن مع اســتمرار النمو 
االقتصــادي يف الســلطنة، كــام أملح 

التقريــر إىل صــدور لوائــح صناديق 
االســتثامر العقــاري يف مطلــع هذا 
العام؛ للســامح ملزيد من املستثمرين 
األفــراد باالســتثامر يف العقارات؛ مام 

ُيسهم يف زيادة السيولة 
يف السوق، ويدفع نحو 

مزيد من التطوير.
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من املقاطع اللغوية التي أفرزتها نتائج 
الحراك الســيايس العريب الذي عصف 
الســنوات  العربيــة خالل  باملنطقــة 
السبع املاضيات، وفرضت نفسها عىل 
فضاء القاموس الســيايس العريب، هو 
”الحوار الســيايس“. وعرفت العواصم 
العربيــة حينــا، ونظرياتهــا الدوليات 
حينا آخــر مجموعــة مــن اللقاءات 
التــي أطلق عليها مفهــوم ”الحوارات 
الوطنيــة“. وزخــرت مكونــات الفكر 
العريب مبحتويات احتضنت اجتهادات 
فكريــة ناقشــت موضوعــة ”الحوار 
الوطني“، مــن جوانبــه املختلفة، مبا 
فيهــا الخلفيــات النظريــة. القاســم 
املشــرتك بينهــا كان وصولها إىل طرق 
مســدودة، رغم ادعــاءات من يقف 
وراءها، أو مــن رّوج لها بأّنها نجحت 
يف تحقيــق ما كانت تصبو إليه. ترافق 
ذلك مع فتح األبواب العربية واسعة، 
وبقرار ذايت أمام التدخالت الخارجية؛ 
الدوليــة منهــا واإلقليميــة. فتحولت 
البلدان العربية املختلفة، من ساحات 
للخالفات الوطنية الداخلية إىل حروب 
بالوكالة لتلك القــوى الخارجية، التي 
وجدت يف تلك الســاحات مجاال لنقل 
صداماتهــا العســكرية مــن بلدانهــا 
إىل الــدول العربية. ولعــّل أحد أبرز 
عالمات انســداد طريق مكاسب ذلك 
الحراك العريب هي وصول نسبة عالية 
مــن الضالعــني يف العمــل الســيايس 
العريب بشكل مطلق، إىل حقيقة مؤملة 
ومدمــرة؛ هي أّن الحاضنــة الثقافية، 
بل رمبــا الحضارية املعــارصة للعمل 
الســيايس العــريب غري مؤهلــة وحتى 
يومنا هذا إلنجاح مساعي ومحاوالت 
تحقيق مكاســب ملموسة ملسرية تلك 
الحــوارات الوطنيــة. واليــوم، ورغم 
ارتداد موجــة ذلك الحــراك، ما تزال 

أنشــطة ودعوات ”الحــوار الوطني“ 
مســتمرة، تجاهد، ويف ظروف يف غاية 
التعقيد، يف شــق طريقهــا بإرصار غرب 
مســبوق للحيلولــة دون أن تتحــول 
النتائج السلبية إلخفاقات إىل مسلامت 
ســلبية من شــأنها إشــاعة اليأس يف 
صفــوف ونفــوس املواطــن العــريب. 
مســاعي ”الحــوار الوطنــي“ القامئة 
وتلــك املتوقعة يف املســتقبل املنظور 
لن تكون أحســن حظا من ســابقاتها، 
والتي عرفناها خالل الســنوات السبع 

املاضية.
وال بد من التحذير هنا من خطأ القفز 
الرسيع، إىل اســتنتاج ”آثــم“، يرى يف 
مثل هذا التشخيص الرسيع املقتضب، 
نزعة سوداوية متشــامئة، يف حني أنها 
مقاربــة مجتهدة، تطمح نحو العلمية 
يف رؤية هذا الواقع؛ كخطوة أوىل عىل 
طريــق رصد العوامــل التي قادت إىل 
مثل هذه النهايات من أجل وضع حد 
لهــا، إن مل يكن إحالل أخرى بديلة لها 
تستكشف مقومات النجاح، يك تتمكن 
من تفعيلها، وتتلمس مكامن الفشــل 

يك تبادر إىل استئصالها.
ولرمبا تكون أول مبادرة للتأسيس ملثل 
هذا املدخل هو تغيري جذري مدروس 
ملنهــج التعاطي مع دعــوات ”الحوار 
الوطني“، ومشــاريعه تضمن التخلص 
من تلــك النظرة املثاليــة التي تحيط 
بهــا، والتــي تضعها يف صيــغ وفئات 
متيز نفسها عن مرشوعات سياسية أو 
حتى تجارية أخرى. والقبول بأنها -أي 
مشــاريع الحوار الوطني- يف جوهرها 
لــن تختلف عــن أي مشــاريع أخرى 
تخضع لقوانني مقّومات النجاح، وتتأثر 
بعوامل الفشل. بل إّن ما هو أهم من 
ذلك القبول بأن طرق الحوار الوطني، 
بخالف مــا يتوهــم البعض، ليســت 

قصــرية، وتقتــيض ممن يدعــو لها أن 
يتحىل بالصرب، و“طــول البال“، وعدم 
الوقوع فريسة سهلة ورسيعة ملوجات 
اليــأس التــي غالبا مــا ترافق جوالت 
”الحوارات الوطني“ عندما تقرتب من 
األبواب املوصدة التــي تضعها القوى 

املناوئة للحوار يف طريقها.
ولهــذا ينبغي ملن يقــف وراء أي من 
مشــاريع أو جهود حوار وطني معني، 
أن يقبل بحقيقة رمبا تكون مرة الطعم 
يف فم العديد من القادة السياســيني؛ 
وهــي أّن ”الحــوار الوطني“، ال يعدو 
كونه يف نهاية املطاف مرشوعا يشارك 
املشــاريع الوطنيــة األخــرى، مبا فيها 
الحقيقة  التنمويــة والتجارية. هــذه 
تجعله يشــارك تلك املشاريع األخرى 
مجموعة مــن الصفــات، أو باألحرى 
املتطلبــات التــي تضمــن مقّومــات 
نجاحــه، أو تكــون ســببا رئيســا من 
عوامــل فشــله. وعليه، فال بــد لتلك 
الفئــة املجتمعيــة، أو باألحرى الجهة 
السياســية الصادقة يف طــرح أو تبني 
تقــرأ  أن  للحــوار  وطنــي  مــرشوع 
بشــكل خالق ومبتكر وثيقة ”الحوار 
الوطنــي“ يك تتمكن من استكشــاف 
مقومــات النجــاح فتعززهــا، وترصد 
عوامــل الفشــل، وتســعى لتقليــص 
حضورها، ومن ثّم تأثرياتها، التي تصل 

يف مراحل معينة إىل درجة التدمري.
وعىل مســتوى رصد مقومات النجاح 
الرئيسة ميكن رسد األكرث تأثريًا بينها يف 

النقاط التالية:
١. تبلور املرشوع بشكل جيل يف ذهن 
الجهة التي تتبنــاه وتدعو لقبوله من 
قبل الفئات األخرى: فنجاح أي مرشوع 
رهن ينضج الفكــرة من أبعادها كافة 
يف أذهــان قيادات القــوى التي تقف 
وراءهــا، وتحلــق الجهــات األخــرى 

املتحالفة معهــا حولها. وتبلور الفكرة 
ال يعنــي إطالقــا مجرد القــدرة عىل 
وضع خطوطها العامة؛ بل االنتقال من 
والشمولية  املطلوبة  وبالرشــاقة  ذلك 
الكافيــة إىل التفاصيل الدقيقة، وهذه 
الدرجــة العالية من النضــج ال ميكن 
الوصول لهــا دون تحويل املرشوع إىل 
 (Ecosystem) نظام بيئــي متكامــل
قابل للحياة، وميتلــك عنارص النجاح، 
وبحوزته مقومات االستمرارية والنمو، 
واالحتفاظ باملرونة املطلوبة التي تبيح 
لــه التعاطي اإليجايب مــع أية ظروف 

مستجدة، أو عوامل طارئة.
٢. نضج الجهة السياســية واملجتمعية 
املستهدفة التي تشغل الدائرة األوسع 
من القوى املجتمعية الفاعلة سياسًيا، 
وهي التي ميكن أن تحل مكان الزبائن 
فحــرص  التجاريــة.  املرشوعــات  يف 
مــرشوع ”الحوار الوطنــي“، يف دائرة 
ضيقة، رمبا تتشــكل من فئــة مثقفة 
معزولــة عــن املجتمــع، كافيــة لوأد 
ذلك املــرشوع، وهو يف املهد. والنضج 
هنا يعنــي قبــول الفئة املســتهدفة 
كحد  وأهدافــه  املــرشوع  مبكّونــات 
أدىن، واســتعدادها الطوعــي املبنــي 
عىل قناعة أولية راســخة بجدواه أوال، 
والرغبــة يف الرتويج لــه ثانيا، والدفاع 
عنه ثالثــا وليس أخريا. فمتى ما وصل 
املرشوع إىل هذه الدائرة الواسعة من 
القوى املجتمعية الفاعلة يف مجريات 
الحياة السياســية يصبح من الصعوبة 
مبكان تطويق املرشوع أو وضع العيص 

يف دواليب نجاحه.
إنجــاح معادلــة التمــرد عــىل ضيق 
مساحة الدائرة، تتطلب أول ما تتطلب 
قيادة سياسية محنكة، بني يديها خربة 
غنيــة يف إدارة الرصاعات السياســية، 

واإلبداع يف املرور بني أزقتها الضيقة.

مقومات نجاح الحوار الوطني وعوامل إخفاقه (1 - 3)





11 اقتصادالخميس ٧ من شوال ١٤٣٩هـ  املوافق ٢١ يونيو  ٢٠١٨م - العدد رقم ٢٣٩٦ سوق مسقط

وفيام يتعلق بأداء املــؤرشات القطاعية، 
فقــد أغلــق مــؤرشا القطاعــني املــايل 
والصناعــي عىل تراجع، فيام دعم ســهم 
أوريدو مؤرشي الخدمات والرشعي نحو 
االرتفاع، وأغلق املؤرش املايل عند مستوى 
٧١٨١ نقطة فاقدا نحو ٨ نقاط وبنســبة 
٠٫١ باملئة تقريبا، فيام خرج مؤرش القطاع 
الصناعي عند مستوى ٦١٠١ نقطة فاقدا 
نقطتــني مثلتــا ٠٫٠٣ باملئــة تقريبا عن 
املســتوى الســابق، أما قطاع الخدمات 
فأغلق بارتفاع ٣ نقاط إىل مستوى ٢٤٥٨
نقطــة وبنســبة زيــادة ٠٫١٣ باملئة، أما 
مؤرش السوق الرشعي فارتفع إىل مستوى 

٦٥٧ نقطة. 
 وبلغت قيمة رشاء غري العامنيني ٦٠٦ آالف 
ريال وبنسبة ٣٤ باملئة من إجاميل الرشاء، 

فيــام وصلت قيمة بيع غــري العامنيني إىل 
٢١٠ ماليني ريال وبنسبة ١١٫٦٥ باملئة من 
اإلجاميل، وبذلك بلغ صايف رشاء االســتثامر 
غــري العــامين خــالل الجلســة ٣٩٧ ألف 
ريــال. وتمَّ أمس تــداول أوراق ٢٦ رشكة؛ 
ارتفعــت منهــا ٢، وانخفضــت ٨ ورقات، 
فيام استقرت أسعار باقي األوراق، وجرى 
تنفيــذ ٧٩٧ صفقة تداول. وتصدر ســهم 
أوريدو قامئة أســهم الرشكات املرتفعة يف 
الســوق، أمس، والتي ضمــت معه فقط 
ســهم النهضــة للخدمــات واملتــداول يف 
الســوق املوازية، ويف املقابل جاءت قامئة 
أكرث األسهم انخفاضا بصدارة سهم فنادق 
الخليج عامن والذي سجل انخفاضا بنسبة 
٩٫٥ باملئــة برتاجع اإلغالق إىل ٩٫٤٩٥ ريال 

من ١٠٫٤٩٠ ريال يف اإلغالق السابق.

تراجع «المالي» و«الصناعي».. وارتفاع «الشرعي» و«الخدمات»

مؤشر سوق مسقط يرتفع 4 نقاط بفضل «أوريدو».. و78.5 مليون ريال زيادة في القيمة السوقية
ُأْغِلق املؤرش العام لســوق مسقط لألوراق املالية، أمس، عند مستوى ٤٥٩٤ نقطة 
مرتفعا ٤ نقاط تقريبا بنسبة ٠٫١ باملائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول؛ وذلك بدعم 
أسايس من ارتفاع سهم ”أوريدو“ الذي كان الوحيد الذي أغلق بارتفاع ٦ بيسات، 
ليصبح السهم الوحيد الذي خرج مرتفعا بني أسهم عينة املؤرش التي جرى التداول 
عليها أمس، واســتطاع مساندة املؤرش العام رغم تراجع إغالقات ٣ من أسهم عينة 
املــؤرش، فيام أغلقت ٤ أســهم أخرى بنفس املســتوى الســابق. وكان أبرز مالمح 
الجلسة، أمس، اإلقبال الرشايئ من االستثامر غري الُعامين، خاصة االستثامر املؤسيس 
الخليجــي. وخالل جلســة أمس بلغ إجــاميل قيم التــداول ١٫٨ مليون ريال عامين 
تقريبا بنســبة ارتفاع ١٣٦ باملئة، مقارنة مع جلسة التداول السابقة لها، والتي بلغ 
اإلجــاميل خاللها ٠٫٧٦ مليون ريال عامين، فيام ارتفعت القيمة الســوقية للرشكات 

املدرجة مضيفة مبا يقارب ٧٨٫٥ مليون ريال، لتصل إىل ١٧٫٦٢٦ مليار ريال.

الرؤية - نجالء عبدالعال 

حركة التداول اليومية في سوق مسقط لألوراق المالية بتأريخ  2018/06/20
السوق النظامية

القيمة السوقية  القيمة
اإلسمية

أخر عرض أخر طلب  سعراخر
صفقة

نسبة التغير
%

التغير
ر.ع

اإلغالق السابق سعر اإلغالق أدنى أعلى سعر اإلفتتاح الصفقات القيمة العدد الورقة المالية ISIN رمز الترقيم الدولي

334,585,334 0.100 0.530 0.510 0.520 1.181 0.006 0.508 0.514 0.508 0.520 0.508 8 21,882 42,555 أريدو  OM0000003968
123,746,394 0.100 0.388 0.372 0.372 0.000 0.000 0.374 0.374 0.372 0.374 0.374 2 356 955 اسمنت عمان  OM0000001749
32,000,000 0.100 0.320 0.318 0.320 0.000 0.000 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 2 1,920 6,000 العمانية المتحدة للتأمين  OM0000001087

558,000,000 0.100 0.748 0.744 0.744 0.000 0.000 0.744 0.744 0.744 0.748 0.748 31 59,625 80,138 العمانية لالتصاالت  OM0000003026
24,500,000 0.100 0.348 0.330 0.348 0.000 0.000 0.350 0.350 0.348 0.350 0.350 19 65,734 187,841 الغاز الوطـنـية  OM0000001160

276,950,513 0.100 0.360 0.340 0.360 0.000 0.000 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 3 21,600 60,000 اومنفيست  OM0000001533
1,114,122,014 0.100 0.384 0.378 0.378 0.000 0.000 0.378 0.378 0.376 0.378 0.378 18 428,549 1,133,797 بنك مسقط  OM0000002796

9,547,867 0.100 0.156 0.155 0.156 -0.637 -0.001 0.157 0.156 0.155 0.156 0.156 15 29,138 187,050 الجزيرة للخدمات  OM0000002226
22,800,000 0.100 0.114 0.113 0.113 -0.870 -0.001 0.115 0.114 0.113 0.115 0.115 3 2,275 20,000 عمان لالستثمارات والتمويل  OM0000001525
18,375,000 0.100 0.105 0.104 0.104 -0.943 -0.001 0.106 0.105 0.104 0.105 0.105 4 634 6,049 المدينة تكافل  OM0000004768
28,800,000 0.100 0.145 0.144 0.144 -1.370 -0.002 0.146 0.144 0.143 0.145 0.143 38 151,971 1,053,897 األنوار القابضة  OM0000001772

143 783,683 2,778,282 11 المجموع
السوق الموازية

القيمة السوقية  القيمة
اإلسمية

أخر عرض أخر طلب  سعراخر
صفقة

نسبة التغير
%

التغير
ر.ع

اإلغالق السابق سعر اإلغالق أدنى أعلى سعر اإلفتتاح الصفقات القيمة العدد الورقة المالية ISIN رمز الترقيم الدولي

143,236,373 0.100 0.392 0.388 0.390 0.515 0.002 0.388 0.390 0.390 0.390 0.390 46 132,600 340,000 النهضة للخدمات  OM0000003224
75,587,392 0.100 0.112 0.111 0.112 0.000 0.000 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 7 7,526 67,200 الباطنة للطاقة  OM0000004925

295,922,237 0.100 0.182 0.176 0.182 0.000 0.000 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 13 9,682 53,199 البنك الوطني العماني  OM0000001483
6,119,695 0.100 0.104 0.103 0.104 0.000 0.000 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 2 2,808 27,000 الخليجية لخدمات االستثمار  OM0000002820

15,000,000 0.100 0.150 0.142 0.150 0.000 0.000 0.150 0.150 0.150 0.151 0.150 6 15,755 105,000 الرؤية للتأمين  OM0000006920
121,590,000 0.100 0.796 0.776 0.772 0.000 0.000 0.772 0.772 0.768 0.772 0.772 12 45,948 59,520 المطاحن العمانيـة  OM0000001400
230,035,971 0.100 0.115 0.114 0.115 0.000 0.000 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 1 1,150 10,000 بنك اتش اس بي سي عمان  OM0000001517
80,000,000 0.100 0.081 0.080 0.080 0.000 0.000 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 21 88,088 1,101,098 بنك العز اإلسالمي  OM0000004511

136,500,000 0.100 0.092 0.091 0.091 0.000 0.000 0.091 0.091 0.090 0.091 0.090 12 148,536 1,632,610 بنك نزوى  OM0000004420
32,477,831 0.100 0.113 0.111 0.112 0.000 0.000 0.112 0.112 0.112 0.113 0.112 31 132,057 1,176,811 جلفار للهندسة والمقاوالت  OM0000003521
9,420,000 0.100 0.314 0.000 0.314 -0.633 -0.002 0.316 0.314 0.314 0.314 0.314 1 2,237 7,125 مسقـط للغازات  OM0000001178

14,250,000 0.100 0.115 0.114 0.114 -0.870 -0.001 0.115 0.114 0.114 0.114 0.114 3 746 6,540 األسماك العمانية  OM0000001566
10,357,569 0.100 0.051 0.050 0.050 -1.961 -0.001 0.051 0.050 0.050 0.051 0.051 4 1,746 34,824 المدينة لالستثمار  OM0000001962
32,551,917 1.000 9.495 0.000 9.495 -9.485 -0.995 10.490 9.495 9.495 9.495 9.495 1 19,484 2,052 فنادق الخليج عمان  OM0000001111

160 608,363 4,622,979 14 المجموع
سوق المتابعة

القيمة السوقية  القيمة
اإلسمية

أخر عرض أخر طلب  سعراخر
صفقة

نسبة التغير
%

التغير
ر.ع

اإلغالق السابق سعر اإلغالق أدنى أعلى سعر اإلفتتاح الصفقات القيمة العدد الورقة المالية ISIN رمز الترقيم الدولي

800,000 0.100 0.040 0.000 0.040 0.000 0.000 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 14 408,000 10,200,000 الوطنية لألوراق المالية  OM0000002234
14 408,000 10,200,000 1 المجموع

إجمالي حركة التداول
المتداولة  مستقرة منخفضة مرتفعة القيمة السوقية الصفقات قيمة التداول  عدد األوراق المالية

المتداولة
26 16 8 2 17,626,237,807 317 1,800,047 17,601,261

المؤشرات
نسبة التغير التغير المؤشر السابق المؤشر الحالي األدنى األعلى المؤشر

0.09 4.20 4,589.33 4,593.53 4,586.92 4,593.88 مؤشر سوق مسقط 30
-0.03 -2.02 6,103.04 6,101.02 6,101.02 6,106.26 مؤشر الصناعة
-0.11 -7.96 7,189.26 7,181.30 7,178.23 7,189.26 مؤشر القطاع المالي
0.13 3.16 2,455.04 2,458.20 2,454.63 2,458.20 مؤشر الخدمات
0.10 0.65 656.53 657.18 656.02 657.18 مؤشر السوق الشرعي

تداول الجنسيات
نسبة البيع

(قيمة)
نسبة البيع

(عدد)
نسبة الشراء

(قيمة)
نسبة الشراء

(عدد)
الجنسية

88.35 % 96.58 % 66.31 % 39.10 % عمانيين
6.46 % 2.53 % 25.23 % 58.38 % خليجيين
0.48 % 0.16 % 0.16 % 0.07 % عرب
4.71 % 0.73 % 8.31 % 2.45 % أخرى





عربي - الرؤية 

عزَّزت ”ديم“ كميــات املياه التي يجري 
توزيعهــا عــىل واليــة عــربي مبحافظة 
الظاهــرة، والتي يجري تغذيتها من مياه 
حوض املرسات الذي ينقســم إىل حقْيل 
أبــو كربــة وحقل وادي العــني، يف إطار 
الجهــود التي تقــوم بهــا الهيئة لضامن 
اســتمرار إمدادات املياه، وتلبية الطلب 
عىل املياه خصوصا خالل موسم الصيف.

وقد َشــِهدت الوالية خالل الفرتة املاضية 
نقًصــا يف اإلمدادات؛ مام دفع ”ديم“ إىل 
ضخ امليــاه من حقــل أبوكربة إىل حقل 
وادي العني، وقد بلغت اإلنتاجية الحالية 
لحقــل وادي العني حــوايل ١٤٠٠-١٤٥٠ 
مرت مكعب يف الســاعة، ومبعدل ٣٣٦٠٠ 
مــرت مكعــب يف اليوم. وبلغــت الزيادة 
حوايل ٥٠٠٠ مرت مكعب يف اليوم مقارنة 

بالعام املايض.
ويصــل مجموع اآلبــار املنتجة يف حقل 
وادي العــني إىل حــوايل ٥٠ بــرئا، تعمل 
عــىل مــدار ٢٤ ســاعة لنقل امليــاه إىل 

واليتي عربي وينقــل وتغطية حوايل ٢٩ 
محطة تعبئة مياه ناقــالت، و٨ خزانات 
رئيســية، وتم تعزيزه بدايــة هذا العام 
بحفر ٢٥ بــرئا. ويف حقل أبو كربة توجد 
٧ آبار منتجة، ويتم تشــغيل هذه اآلبار 
لضامن اســتمرار اإلمدادات دون توقف، 

وتم نهايــة العام املايض إضافــة ٣ آبار. 
ويوصــل املياه لوالية ضنــك وأجزاء من 
والية عربي (املعمور واملازم والصبيخي)؛ 
حيث يغطــي حوايل ٤ محطــات تعبئة 
ميــاه ناقالت وخزان ضنــك الرئييس و٤ 

خزانات علوية.

مسقط - الرؤية 

د بنــك صحار دعمــه لألوملبيــاد الخاص  جدَّ
العامين؛ متاشــياً مع رؤيته بدعم املؤسســات 
املجتمعيــة التي أخــذْت عــىل عاتقها متكني 
ومســاعدة األفــراد ذوي اإلعاقــات مبختلف 
أشــكالها يف التغلب عىل التحديات واالستثامر 
يف قدراتهــم الفريــدة للمســاهمة إيجاباً يف 
املجتمــع؛ وذلك ضمن مبادرات قافلة ”صحار 
العطاء“ الســنوية للمســؤولية االجتامعية يف 

بنك صحار.
وقال أحمد املســلمي الرئيس التنفيذي لبنك 
صحار: نفخر يف بنك صحــار باإلنجازات التي 
حققهــا منتســبو األوملبياد الخــاص العامين، 
ويرشفنا مواصلة دعمهم وتشــجيع شــغفهم 
مبامرسة الرياضة ومتثيل السلطنة يف الفعاليات 
الرياضيــة اإلقليمية والدوليــة. ويحظى هذا 
الدعــم بأهمية كبرية لدينــا ألنه يعكس متاما 
فلســفتنا يف املســؤولية االجتامعيــة وحرصنا 
عىل متكني املجتمع واالســتثامر املستدام فيه، 
ومن خالل دعم النجاح املستمر لذوي اإلعاقة 
باعتبارهــم رشيحــة مهمة يف املجتمــع، فإننا 

ُنســهم بطريقة غري مبارشة يف مسرية التنمية 
بالسلطنة. وخالل زيارته ملقر جمعية االوملبياد 
الخاص العامين، سلم مازن بن محمود الرئييس 
مســاعد مدير عام أول ورئيس دائرة التسويق 
وتجربة الزبائن يف بنك صحار، شيك الدعم إىل 
سيف بن محمد الربيعي نائب رئيس مجلس 

إدارة جمعية األوملبياد الخاص العامين.

وتعبريًا عن الشكر لبنك صحار، قال سيف بن 
محمد الربيعي: ُيســهم الدعــم الذي يقدمه 
بنك صحــار لألوملبياد الخاص يف دعم جهودنا 
إلبراز قدرات ومواهب ذوي اإلعاقة الذهنية، 
ال سيام حني يتعلق األمر بدعم هؤالء األبطال 
يف املساهمة املجتمعية وترك بصمة عميقة يف 

سجل اإلنجازات الرياضية للوطن.
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مسقط - الرؤية 

نظمــت صيدلية ابن ســينا، مؤخرا، 
ورَش تدريب حول التميز الشخيص، 
بالرشاكة مع معهد كيمجي للتدريب، 
اســتهدفْت موظفــي املســتودعات 
العاملــني لديهــا. وتضمنــت الورش 
سلســلة مــن ٤ جلســات شــملت 
والنقل،  املعلومــات،  تقنية  موظفي 
واإلدارة.  اللوجســتية،  والخدمــات 
وبلغ عدد املشــاركني يف الورشة ١١٠ 
موظفني من فرعي الصيدلية مبسقط 
وصحــار مــن مختلف الجنســيات 
والثقافــات. وتــم تقديــم املحتوى 
باللغتني اإلنجليزية والهندية من قبل 
نديم أحمد، وقدم سعيد عبد العزيز 

السييس املحتوى باللغة العربية.
اســتعرض  الورشــة،  بدايــة  ويف 
املشاركون التحديات التي يواجهونها 
عــىل الصعيدين الشــخيص واملهني، 
إىل جانــب عــرض مجموعــة مــن 
الفيديوهــات التــي تهــدف لتعزيز 
باعتبــاره فرصة  التحــدي؛  مفهــوم 

نحــو التغيري اإليجايب. وتم تســليط 
الضوء عىل أهمية التخطيط املسبق 
للقــرارات قبل تنفيذهــا من خالل 
بعــض األلعاب التــي متحورت حول 
إدارة املهام، فيام أكدت النشــاطات 
األخرى يف الورشة عىل أهمية العمل 

بروح الفريق كحافز رئييس لألداء.
وقال نديم أحمد املدير العام ملعهد 
كيمجــي للتدريب ومديــر الربنامج: 
ركزنا من خالل الورشــة عىل أهمية 
التحســني الــذايت، وتحديد األهداف 
الشخصية، وتحمل املسؤوليات. تلك 
هي أهم القواعد التي تطمح الورشة 
من خاللهــا إىل تحفيز املوظفني عىل 
القيــام بالتغيري اإليجــايب. وقد كان 
للطبيعة التفاعلية للورشــة أثر كبري 
الفاعلــة للمتدربني.  عىل املشــاركة 
لصيدليــة  اإلداري  الفريــق  وأشــار 
ابن ســينا إىل أن الهــدف من تقديم 
ورش عمل تدريبية بهذا الحجم كان 
تحفيز املوظفني وتعزيز الســلوكيات 
التي تتســم بروح املبادرة والتي قد 

تسهم يف ارتقائهم يف العمل.

مسقط - الرؤية 

أَْطَلــق معهــد بوليغلــوت للتدريــب 
فعاليــات برنامجه ”صيــف املدارس“، 
الــذي يتواصــل عىل مدار ٣ أشــهر، يف 
مقار املعهد املختلفة بالوطية والخوض 
وصحار ونــزوى وصاللــة، وكلها فروع 

مــزودة بأحــدث وأفضــل التجهيزات 
التي تســهم يف تعزيز خــربات الطالب 
التعليميــة لألعــامر بني ١١-١٧ ســنة؛ 
مــن خالل برامــج تخصصيــة يف اللغة 
اإلنجليزيــة ودورات التحضــري أليلتس 

.((IELTS
وتقــوم برامــج اللغــة اإلنجليزية عىل 

تقديم نوعني من أشكال التدريب: اللغة 
اإلنجليزية العامة واملهارات الدراســية، 
وتســتهدف برامــج التدريب تحســني 
معرفة الطالب ومتكينهم من االستخدام 
الفاعل للغة اإلنجليزية أثناء مســريتهم 

التعليمية باملدارس وما بعدها.
أليلتــس  التحضــري  دورات  وتوجــه 

تــرتاوح  الذيــن  للطــالب   ((IELTS
أعامرهم بني ١٥-١٧ عاماً، لتعينهم عىل 
دراســاتهم املســتقبلية، إضافة لتعزيز 
ثقتهم يف أنفسهم لغويا. وتغطي الدورة 
مجــاالت املهــارات األربع األساســية؛ 
واالســتامع،  والكتابة،  القــراءة،  وهي: 

واملحادثة.

مسقط - الرؤية

بت جييل للتصميم بوصول ٦ ســيارات  رحَّ
من فئة إم جراند X٧ الرياضية إىل باريس، 
مع حــدث خاص بالفــن والتصميم. وقد 
رشعت الســيارات يف رحلة من الصني إىل 
اململكــة املتحدة لالحتفــال بالوصول إىل 

٥٠٠٫٠٠٠ من املبيعات.
وســلمت جيــيل مؤخــراً ســيارتها رقــم 
٥٠٠٫٠٠٠ إم جراند X٧ الرياضية، وأكدت 
أنه خــالل ٢٥ شــهراً فقط مــن إطالقها، 
أصبــح أكــرث مــن نصــف مليــون عميل 
ميتلكــون هذه العالمــة التجارية الرائدة. 
وبعد هــذا اإلنجاز، رشعت جييل يف رحلة 
تغطــي ١٨٠٠٠ كــم بدأت من شــيان يف 
وســط الصني وســتتوج يف جــودوود عىل 
الســاحل الجنــويب للمملكــة املتحدة، يف 
حملــة ملحمية تســتمر ألربعة أســابيع. 
وتعد باريس هي املحطة الرســمية الثالثة 
يف هذه الحملة امللحمية؛ حيث األوىل هي 

موسكو، تليها هامبورغ ومن ثم باريس.
ومبناســبة وصــول الفريــق إىل باريــس، 
اســتضاف نائب الرئيس التنفيذي لرشكة 
جيــيل للتصميم بيرت هوربــريي، وممثلني 

اثنني من اســتوديو شنجهاي وكبري الخرباء 
الداخليني جاســنت سكايل من ويلز ومدير 
التصميــم الخارجــي برانــدون بــان من 
الصــني، أمســية بعنــوان ”حيــث يلتقي 
الرشق والغــرب يف الفن والتصميم.. رؤية 
للتنقل يف عام ٢١٠٠“. وانضم إىل مصممي 
ســيارات جييل من الفنانني الفرنسيني بني 
جودار وجوليــا كرياك، والفنــان الصيني 
األمريــيك يايا تشــانج لعــرض رؤية عام 

.٢١٠٠

وقــال بيرت هوربريي: مــن املالئم متاًما أن 
نكون يف العاصمة الفنية ألوروبا بالتعاون 
مــع الفنانني ومصممــي الســيارات من 
الــرشق والغرب لتصور ما قــد يبدو عليه 
مســتقبل التنقل. متحمس للغاية بشــأن 
النتائــج، ومــا قمنا به من أجــل تركيبات 
تصاميم جييل هو تصور الحركية متعددة 
الطبقــات يف القــرن القــادم، مزيًجا بني 
اإلرث واملستقبل. وننظر إىل كيفية تفاعل 
البــرش والحركة بل وحتــى التخمني يف ما 

قــد تبدو عليــه وجهاتنا أيًضــا. باعتباري 
مصمــاًم، ميكنني القول بــكل تأكيد وثقة 
أن تصور املستقبل هو مبثابة وظيفة مثرية 

ومثرية لالهتامم.
وبفضل شبكة تضم ٩ صاالت عرض، و١٢ 
منفذ خدمة و١١ منفــَذ بيع قطع الغيار، 
يفخر مركز تاول للســيارات TAC بتوفري 
٩٧٪ مــن قطع الغيــار املنترشة يف جميع 
أنحاء الســلطنة؛ باعتباره من أكرب رشكات 

توزيع السيارات الرائدة يف عامن.
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مسقط - الرؤية 

أجــرى بنــك مســقط -املؤسســة املالية 
الرائدة بالســلطنة- السحب الشهري عىل 
جوائــز برنامج ”املزيونــة“ لالدخار للعام 
٢٠١٨ خــالل لقاء نظمــه البنك يف مطعم 
األنغــام باألوبــرا جاالريا لزبائــن أصالة 
والجوهــر، بحضور عبدالرزاق بن عيل بن 
عيــىس الرئيــس التنفيذي لبنك مســقط، 
وعدد مــن املســؤولني يف القطاعني العام 
والخاص وزبائن البنك، وعدد من موظفي 
البنك، ضمن اللقاءات التي ينظمها البنك 
هــذا العام للتعريف بربنامــج ”املزيونة“ 
الجديــد، والــذي تم تدشــينه بداية هذا 
العام مبجموع جوائــز مالية تصل إىل ١٠ 
ماليــني ريال عــامين. وتم الســحب عىل 
مجموعــة مــن الجوائز تصــل قيمتها إىل 
٤٤٠ ألــف ريال عامين مخصصــة لزبائن 

أصالة والجوهر.
وشــارك عدد مــن زبائن البنــك يف إجراء 
الســحوبات عىل عدد ١٠ جوائز مخصصة 

لزبائن أصالة كل جائــزة قيمتها ٢٠ ألف 
ريال عامين وجوائز شــهرية خاصة أخرى 
لفائزيــن اثنني قيمة كل جائــزة ٥٠ ألف 
ريال عامين، كام تم السحب الشهري عىل 
١٠ جوائــز مالية مخصصة لزبائن الجوهر 
كل جائــزة قيمتهــا ١٠ آالف ريال عامين، 
وجوائز شــهرية خاصة لعدد فائزْين اثنني 
قيمــة كل جائــزة ٢٠ ألف ريــال عامين، 
وبذلــك يكــون بنك مســقط قــد أجرى 
الســحوبات الشــهرية عىل جوائــز مالية 
مثرية يصــل مجموعها إىل ٤٤٠ ألف ريال 
عــامين موزعة عــىل مجموعــة كبرية من 

زبائن أصالة والجوهر.
م عبدالنارص الرئييس نائب مدير عام  وقدَّ
األعــامل املرصفية املميزة ببنك مســقط، 
الشــكر والتقديــر لزبائــن البنــك عــىل 
حضورهم ومشــاركتهم يف فعاليات البنك، 
وعــىل ثقتهــم بالتســهيالت والخدمــات 
املرصفية التي يقدمها بنك مسقط، مشريا 
إىل أنــه مع تدشــني بنك مســقط الرؤية 
الجديدة ”نعمل لخدمتكم بشــكل أفضل 

كل يــوم“. وأضاف بأنه وتعزيزاً لدور بنك 
مســقط يف تشــجيع أفــراد املجتمع عىل 
التوفري واالدخار وتقديــراً من البنك لوالء 
الزبائن وثقتهم بحساب برنامج ”املزيونة“ 
لالدخــار، أطلــق بنــك مســقط برنامج 
”املزيونــة“ لالدخــار لهــذا العــام ٢٠١٨ 
مبجموع جوائــز مالية تصل إىل ١٠ ماليني 
ريال عامين، وهي أكرب جوائز مالية كاملة 
يقدمهــا بنك بالســلطنة، ويتميز الربنامج 
بفوز أعــداد كبرية من الزبائــن بالجوائز 
املاليــة املثــرية مقارنــة بالعــام املــايض؛ 
حيث ســيفوز ٣٤٢٧ زبونا مــن مختلف 
محافظات الســلطنة بالجوائز املثرية التي 
تبدأ شــهريٍّا من ١٠٠٠ ريال عامين وتصل 
إىل جائزة كربى لزبائــن االعامل املرصفية 
املميزة أصالة تصــل قيمتها إىل ٥٠٠ الف 
ريال عامين من خالل ســحوبات شــهرية 
منتظمة وطوال العام؛ بحيث تتوزع هذه 
الجوائز املالية عــىل كافة رشائح املجتمع 
من أطفــال وشــباب ونســاء ويف جميع 

محافظات السلطنة.



الخميس ٧ من شوال ١٤٣٩هـ  املوافق ٢١ يونيو ٢٠١٨م - العدد رقم 14٢٣٩٦ المونديال

عندمــا كان املتنبــي يتباىك عىل عيد عــاد عليه وليس مثة 
جديد فيه ســوى تفرق األحباب وتباعدهم، مل يدر بخلده 
أّن أعيادنــا باتــت ديدنها الفراق واألمل، واســتذكار الفرح 
عىل شــوارع املوت، والحب عىل منابر الحقد والعصبيات 
البغيضة، مل يدر بخلده أّن كل يشء يعود بحال أســوأ من 
ذي قبــل حتى كأس العــامل لكرة القدم املقامــة حالياً يف 
روســيا، عادت علينا ـ لــو تدري ـ ونحن بأيــة حال يا أبا 

الطيب؛ لقلت بدل القصيدة قصائد ومعلقات!!
أي حال هذا الذي وصل إليه العرب يف مونديال روســيا؟! 
وأي إرهاصات أســقطتها السياســة عــىل الرياضة لتكون 
ملطخــة بالعار؟! دول تقدمت وتطورت ونحن ال زلنا عىل 
نشــوة الغل بأّن ”مفيش حد أحســن من حد“، وأكذوبة 
العروبة التي ـ قبل بدايتها - سقطت يف تصويت ”الوحدة 
األمريكيــة“، وعندمــا كان العدل والصلح قيــم التصالح 
األخــوي يف ديــن الرحمة صار العدل ”فيفــا“ من منتهك 

الحقوق وقاذف الناس باللمز والتنابز باأللقاب.
لقــد طلــت املشــاركة العربيــة ”بخامســية“ الكــف يف 
املصافحــة، وطعنة الدقائــق األخرية يف نظرتنــا القارصة، 
ونريان األخوة التي أشعلنا بها أنفسنا، ومهام حاولنا ترميم 
الصفوف فتلك الصدوع واضحة، وال يســد ضوء الشــمس 
”غربــال“ الفقري املرقع. يف أي كأس عامل هذا الذي شــهد 
تتابع نكســاتنا، فهناك قناة تجاهر مبحاربة الفساد ويدها 
ــ وكلها عىل بعضها ــ من الفساد مغموسة، وهنا مسؤول 
يفتح النار عىل العبني كأّنه متلكهم فصارت نفوســهم غري 
محروســة، ومثة شــعوب ”بالنــكات والطقطقــة“ صارت 
مهووســة، فال لغة تجمعنــا وال مصالح توحدنا، بل هزائم 
متالحقة، وشــتائم متسابقة، ثم نرجع ونقول ”بالد العرب 

أوطاين“ فأي أوطان هذه التي نتحدث عنها؟!.
أعلم أننا حتى الحلم مل ولن نســتطيع الحلم بالفوز بكأس 
العــامل، وأّن أمانينا ال تتعدى أغنيــة ”الحلم العريب“ الذي 
زاد استحالة تحقيقه، لكن استحضار شطر بيت املتنبي يف 
داليته املشــهورة، أبلغ من كل الكالم الذي ميكن أن يقال 
يف مشــاركة العرب مبونديال روسيا، والتي توشك أن تعلن 
الوداع مــن الجولة الثانية فقط؛ عــىل اعتبار أنني أكتب 
املقــال قبيل مباراة املغرب بالربتغال ومن ثم الســعودية 
باألرجــواي، قبل أن تصطدم تونس الخرضاء ــ بعد أيام ــ 
ببلجيكا أحد املرشــحني األقوياء. وكأٌس ”بأّيِة حاٍل ُعدَت“ 

يا كأُس!

املعتصم البوسعيدي

موسكو - رويرتز

 أحــرز القائد كريســتيانو 
رونالــدو هدفا من رضبة 
أربع دقائق  رأس بعد 
مــن البداية ليقود 
للفوز  الربتغال 
صفــر   -١
عىل 

ملغرب  ا
بطل  ليقرتب 

أوروبا من التأهل 
عــرش  الســتة  دور  إىل 
لكأس العامل لكرة القدم. 
رصيده  رونالــدو  ورفع 
من األهداف يف البطولة 
إىل أربعــة عندما دخل 
منطقــة الجــزاء ووضع 
يف  قويــة  رأس  رضبــة 
وبتلقي  املغرب.  شــباك 
الثانيــة يودع  الخســارة 
املغــرب املونديال، دون 
أن يشفع له أداءه الرائع 
يف مواصلة املشوار، فرمبا 
بــددت القرعــة الصعبة 
مــن طموحاتــه، وقللت 
إيران  من  األوىل  الخسارة 

يف حظوظه.
التي  الربتغــال،  وســتلتقي 
مباراتهــا  يف   ٣-٣ تعادلــت 
األوىل مع إســبانيا، يف مباراتها 
األخرية مــع إيران يــوم االثنني 

املقبل. 
وأصبح كريســتيانو رونالدو أكرث 
العبي أوروبا تســجيال لألهداف 
الدولية بعدما وصل إىل الهدف 
٨٥ مــع بالده. وســجل رونالدو 
ثالثــة أهــداف خــالل تعــادل 

الربتغال ٣-٣ مع إســبانيا يوم الجمعة املايض 
ليعادل الرقم القيايس األورويب للهداف املجري 

الراجل فريينتس بوشكاش برصيد ٨٤ هدفا.
وســجل مهاجم ريــال مدريد الهــدف األول 
لربتغال برضبة رأس يف الدقيقة الرابعة ليصبح 
ثاين أكرث الالعبني تســجيال لألهــداف الدولية 
بعد اإليراين عيل دايئ الذي أحرز ١٠٩ أهداف.

وظهر نبيل درار ورونالدو بأداء الفت، اذ يعدا 
نجام الجانبني املغريب والربتغايل.

وقــدم درار الظهــري األمين لفرنبشــخة الرتيك 
مبــاراة رائعة بعدما عاد للتشــكيل األســايس 
عقــب غيابه عن اللقاء األول. واســتطاع درار 
أن يكــون مفتاح لعب مهم ألســود األطلس، 
خاصــة أن لديــه إمكانيات رائعــة يف الدفاع 
والهجوم وقام بتنفيذ متريرات عرضية شكلت 
خطــورة بالغة عــىل مرمــى منافســه، لكن 
مهاجمــو املغرب مل يحســنوا اســتغالل تلك 
الفرص وترجمتها ألهداف. وكان درار متنفسا 
كبريا للمنتخب املغــريب يف الناحية الهجومية 
يف ظل االلتزام الدفاعي الكبري للجبهة اليرسى 
والتي يتواجد فيهــا ظهري ريال مدريد، أرشف 

حكيمي.
أّما كريســتيانو رونالدو فاســتمر يف استغالل 
الفرص التي تتاح له مع منتخب بالده بشــكل 
مثــايل دون إهدار مجهــود زمالئه يف منتخب 
بطــل أوروبا. وبالرغم مــن الظهور الهجومي 

القليــل للمنتخــب الربتغايل لكن كريســتيانو 
رونالدو حاول خلق مشاكل لدفاعات املنتخب 
املغــريب، حينام يحصل عىل الكــرة يف منطقة 
جزاء أســود األطلس، حيث سدد ٣ مرات عىل 

املرمى.
ويف ســياق متصل عرب رافائيــل جرييرو، ظهري 
منتخــب الربتغــال، عن غضبه، من خشــونة 
العبي املغــرب، يف االلتحامات، خالل مواجهة 
املبــاراة  وتوجــه جرييــرو، إىل أحــد الحكام 
املساعدين، كاشــًفا تحت قميصه، عن إصابة 

دموية وكدمات، يف ضلعه األمين.
املنتخــب  مــدرب  رينــارد،  وأبــدى هــرييف 
املغريب، ســعادته بــاألداء الــذي قدمه العبو 
فريقه رغم الهزميــة ٠-١، وتوديع كأس العامل 
٢٠١٨، مشــككا يف صحة الهدف الذي ســجله 
كريســتيانو رونالدو. وقال رينــارد يف املؤمتر 
الصحفــي الذي أعقــب اللقاء ”ســعيد بأداء 
العبي فريقي خالل املباراة، أشــعر بالفخر، أنا 
محظوظ لتدريب هذه املجموعة من الالعبني، 
ال أشعر بخيبة أمل، كانت هناك أمور خارجة 

عن إراديت“. 
وأضاف رينارد ”أنا متأكد أن الشــعب املغريب 
فخــور مبا قدمناه، بدأت مع هذا الفريق وهو 
يف املركــز ٨١ يف التصنيف العاملي، ونحن اآلن 
يف املركز ٤١، أدرك أننا مل نحقق املطلوب، لكن 

األداء رائع“.

وتابــع املــدرب الفائــز بلقــب كأس األمــم 
اإلفريقيــة مرتــني ”كانــت هناك عــدة فرص 
للتهديــف، لكن مل نســتثمرها، ال أوجه اللوم 
ألحــد فالجميع حاول واجتهــد، هذا هو حال 
كرة القدم، تحلينا بالجرأة، وتحملنا الكثري من 
املخاطر، جازفنا يف بعض األحيان، وشعرنا أننا 

يف الدار البيضاء، وليس روسيا“.
ويف معــرض إجابته عــن نور الديــن املرابط 
بعد اإلصابــة التي تعرض لها، قال رينارد ”هو 
العب محارب، قام بربط رأسه يف بداية اللقاء 
وأزاله يف وســط املباراة، لســت طبيبا للحكم 
عىل حالته، األطباء ســيحللون التقارير الطبية 
وســيحددون موقفه من املشــاركة“.  وبشأن 
تعليقه عىل عدم اختيار مرابط رجال للمباراة، 
رد املــدرب الفرنيس لســت هنا لــيك أعّقب 
عىل من يتم اختياره رجل املباراة، ســواء كان 
كريســتيانو أو غريه، ال شــك أّنه من الســهل 
أن يحصــل رونالدو عىل الجائــزة، لكن هناك 

العبون مميزون يف املغرب“. 
وكان رونالدو، الذي سجل هدف الفوز الوحيد 

للمنتخب الربتغايل توج بجائزة رجل املباراة.
وحول مســتوى التحكيم خالل املبــاراة، قال 
رينارد ”لــن أتحدث عن كفاءة التحكيم، لكن 
شاهدوا واحكموا، هناك خطأ فادح يف الهدف، 
ولنــا ركلة جزاء مل تحتســب، لن أتحدث أكرث 
من ذلك حتى ال نتعرض لعقوبات من الفيفا، 

وسنحاول تقديم املزيد أمام إسبانيا“.
وقــال كريســتيانو رونالــدو قائــد منتخــب 
الربتغال إّنه وزمالءه تفاجأوا مبســتوى املغرب 
ورشاسته وقتالّيته، مشــري إىل أّن فريقه يفكر 
يف كل مباراة عىل حدة. وأضاف يف ترصيحات 
صحفيــة ”املنتخب لعب من أجــل الفوز وال 
يشء غريه، وتفاجأنا بهذا املســتوى والرشاسة 
والقتالية مــن املغرب ووجدنا تلــك املعاناة، 
املهم أننا ســجلنا الهدف وحصلنا عىل النقاط 
وأنا ســعيد بذلــك“. وأضاف ”علينــا مواصلة 
العمل ومحاولــة التأهل من دور املجموعات 
والتقــدم للدور القادم وســرنى ما ســيحدث 
بعد ذلك. نحدد هدفنا مباراة مبباراة ونحاول 

تصدر املجموعة“.

الخميس ٧ من شوال ١٤٣٩هـ  املوافق ٢١

موسكو - رويرتز

 أحــرز القائد كريســتيانو
رونالــدو هدفا من رضبة
أربع دقائق رأس بعد 
مــن البداية ليقود
للفوز الربتغال 
صفــر  -١
عىل

ملغرب  ا
بطل  ليقرتب 

أوروبا من التأهل 
عــرش الســتة  دور  إىل 
لكأس العامل لكرة القدم. 
رصيده رونالــدو  ورفع 
من األهداف يف البطولة
إىل أربعــة عندما دخل
منطقــة الجــزاء ووضع
يف قويــة  رأس  رضبــة 
وبتلقي املغرب.  شــباك 
الثانيــة يودع الخســارة 
املغــرب املونديال، دون
أن يشفع له أداءه الرائع
يف مواصلة املشوار، فرمبا
بــددت القرعــة الصعبة
مــن طموحاتــه، وقللت
إيران من  األوىل  الخسارة 

يف حظوظه.
التي الربتغــال،  وســتلتقي 
مباراتهــا يف   ٣-٣ تعادلــت 

األوىل مع إســبانيا، يف مباراتها 
األخرية مــع إيران يــوم االثنني 

املقبل.
وأصبح كريســتيانو رونالدو أكرث 
العبي أوروبا تســجيال لألهداف 
الدولية بعدما وصل إىل الهدف 
٨٥ مــع بالده. وســجل رونالدو 
الالثالثــة أهــداف خــالل تعــادل 
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موسكو – رويرتز

يعتقــد خوســيه لويــس رودريجيز 
العب وسط بنام أن إنجلرتا لن تشكل 
نفــس الخطــورة الهجوميــة الكبرية 
التــي شــكلتها بلجيكا خــالل فوزها 
٣-صفر عىل منتخب بالده يف الجولة 
بكأس  املجموعات  لــدور  االفتتاحية 

العامل لكرة القدم يوم اإلثنني املايض.
األول  بنــام، يف ظهورهــا  وفرضــت 
بــكأس العامل، التعــادل دون أهداف 
مع بلجيكا يف الشــوط األول قبل أن 
يسجل دريس مريتنز هدفا بتسديدة 
رائعة ثــم يضيــف روميلــو لوكاكو 
هدفــني ليتصــدر املنتخــب الفائــز 

املجموعة السابعة
وتتذيل بنام ترتيب املجموعة بفارق 
األهداف وتحتــاج إىل نتيجة إيجابية 

أمام إنجلرتا يوم األحد لالحتفاظ بأي 
أمل يف اجتياز الدور األول . 

وقال يف ترصيحات صحفية ”بالنسبة 
يل بلجيــكا أصعــب مــن إنجلــرتا . 
إنجلــرتا منتخب كبــري وتضم العديد 
من الالعبني الجيدين لكننا ســنحاول 
الفــوز. أشــاهد الــدوري اإلنجليزي 
املمتاز كل أســبوع. من الرائع اللعب 
أمام بعض هؤالء الالعبني وســأحاول 

أن أقدم مباراة جيدة“.
وأضاف ”سيكون من الصعب إيقاف 
إنجلرتا ويجب أن نلعب بتنظيم كبري 
لكننا ســنلعب بنفس القــوة البدنية 

وسنحاول تحقيق الفوز“.
وفــازت إنجلــرتا ٢-١ عــىل تونس يف 
الجولة األوىل يوم اإلثنني ورمبا تضّمن 
التأهــل مبكرًا لدور الســتة عرش لو 

تفوقت عىل بنام“.

القاهرة - رويرتز 

 قــال األرجنتيني هيكتــور كوبر مدرب مرص 
بعد الخســارة ٣-١ أمام روسيا صاحبة األرض 
يف كأس العامل لكرة القدم إنه ســيرتك منصبه 

فورا لو طلب منه املسؤولون ذلك. 
وكان االتحاد املــرصي قد دخل يف مفاوضات 
مع كوبر خالل األشــهر املاضية لتجديد عقده 
ملدة عامني لكن تأجل حســم األمر إىل ما بعد 
كأس العامل هذا الصيف. وقال كوبر يف مؤمتر 
صحفي أمس األول بعدما أصبحت مرص عىل 
أعتاب الخروج املبكر، اســتمراري يف العمل ال 
يعتمد عّيل فقط ولكن أيًضا عىل املســؤولني 
فإذا كانوا غري ســعداء بأدايئ فســوف أغادر 
فورا“. ولكن ال يــزال أمامنا مباراة أخرى وىف 

كأس العامل علينا أن ننتظر حتى النهاية. 
وخرست مــرص يف الجولة االفتتاحية ١- صفر 
أمــام أوروجــواي بعدما اســتقبلت هدفا يف 
اللحظات األخــرية بينام انهار الدفاع يف بداية 
الشــوط الثاين واســتقبل ثالثة أهــداف لتأيت 
الهزميــة الثانية عىل التوايل. وســتختتم مرص 

مشــوارها أمام الســعودية يوم اإلثنني. وقال 
كوبر الذي قاد مرص للتأهل لكأس العامل ألول 
مــرة منــذ ١٩٩٠ ”املهــم اآلن أن ننهي هذه 
البطولــة بأفضــل النتائج. صحيــح أن فرصنا 
محدودة ولكن ال نعلم ماذا سيحدث يف األيام 
القادمة“.  وذكــرت تقارير محلية أن االتحاد 
املــرصي ال ينوي اإلبقاء عــىل كوبر بعد كأس 
العامل لكن مل يخرج أي تعليق رسمي بعد عن 

مستقبل املدرب األرجنتيني الشهري.
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الصعود  أوروجــواي  منتخب  َضِمن 
لــدور ١٦ يف كأس العامل، بعد الفوز 
عىل منتخب السعودية بهدف دون 
رد، يف املبــاراة التــي جــاءت ضمن 
املرحلة الثانية عن املجموعة األوىل.

ُمنتخب روسيا َضِمن الصعود برفقة 
منتخب أوروجــواي ُمحقًقا العالمة 
الكاملــة أيًضا، لتكون مباراة روســيا 
ر لها اإلثنني مهمة  وأوروجــواي املقرَّ
املركــز األول  يف تحديــد أصحــاب 

والثاين يف الرتتيب.
فــوز منتخــب أوروجــواي جعــل 
منتخبي مرص والســعودية يضمنان 
رســمًيا الخــروج مــن كأس العامل، 
بعد فشــل املنتخبــني يف تحقيق أي 
نقطــة يف أول مباراتني؛ حيث خرس 
الفراعنــة أمــام أوروجــواي (١-٠) 
وروســيا (٣-١). ويف املقابل، تعرض 
املنتخــب الســعودي لصدمــة منذ 
البداية بالخســارة من روسيا (٥-٠)، 
ثم أوروجواي بهدف دون رد، لتكون 
مواجهة األخرض السعودي أمام مرص 
تحصيل حاصل دون فائدة للطرفني.

وأصبح املنتخب املرصي والسعودي 
ثالــث الراحلني عــن املونديال بعد 

خروج املنتخب املغريب إثر خســارته 
الثانيــة يف البطولة عىل يد املنتخب 
الربتغــايل. املنتخــب التونيس أصبح 
يحمــل آمال العــرب، إال أن موقف 
نســور قرطاج َحــِرج للغايــة، بعد 
الخسارة من إنجلرتا يف املباراة األوىل 
بهــدف مقابل هدفــني، ليكون أمام 
تونس تحدٍّ جديد من خالل مواجهة 

بلجيكا يوم السبت املقبل.
وقــد ســجل لويس ســواريز هدف 
أوروجواي يف الدقيقة ٢٣ بعد عرضية 
من سانشيز ليستغل سواريز خروج 

محمــد العويــس حــارس املنتخب 
النتيجة  لتصبح  الخاطئ  الســعودي 
هتــان  وكاد  ألوروجــواي.   (١-٠)
باهــربي يف الدقيقة ٢٩ أن يســجل 
هدف التعادل للمنتخب الســعودي 
بعد عرضية متقنة من يارس الشهراين 

لكن متر الكرة أعىل املرمى.
ويف الدقيقة ٥١، سدد لويس سواريز 
كرة حرة مبارشة مــن خارج منطقة 
الجزاء لكن محمــد العويس حارس 
مرمى املنتخب السعودي مينع فرصة 

استقبال هدف ثاٍن.
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َيْســَعى املنتخب الفرنيس لكرة القدم إىل 
تحســني صورته وحسم التأهل إىل الدور 
الثــاين لنهائيــات كأس العامل يف روســيا، 
عندمــا يلتقي بريو اليوم، يف يكاترينبورج 
لحســاب الجولــة الثانية من منافســات 
املجموعة الثالثة، والتي تشــهد مواجهة 

الدمنارك مع أسرتاليا يف سامارا.
ورغم فوزها يف املباراة األوىل عىل أسرتاليا 
٢-١، إال أنَّ فرنسا قدمت عرضا غري مقنع، 
وســجلت هدفيها عرب ركلة جزاء لنجمها 
أنطــوان غريزمان بعد االســتعانة بتقنية 
الصديقة  والنــريان  بالفيديو،  املســاعدة 
ملدافع أسرتاليا عزيز بهيش خطأ يف مرمى 
فريقــه، مقابل هدف مييل يديناك بركلة 

جزاء.
وستكون فرنسا أمام فرصة حسم بطاقتها 
إىل مثــن النهــايئ يف حــال فوزهــا وتعرث 
أســرتاليا أمــام الدمنارك، بيد أن الشــغل 

الشــاغل ملدربهــا ديدييــه ديشــان هو 
تحســني الصورة التي ظهر بها يف الجولة 

األوىل. 
مــن جانبها، تســعى الدمنارك املنتشــية 
بفوزهــا الثمني عــىل بــريو، إىل مواصلة 
بدايتهــا الجيــدة، واســتغالل املعنويات 
املهــزوزة لألســرتاليني؛ من أجــل تحقيق 
فوز ثــاٍن، وبلوغ الدور مُثن النهايئ للمرة 
الثالثة يف مشــاركتها الخامسة يف العرس 

العاملي.
وتتَّفــق اآلراء بخصــوص هــذه املبــاراة 
املهمــة من منافســات املجموعة الثالثة 
عىل أنَّ الدمنــارك هي األوفر حّظاً، ولكن 
ليس ُهَناك إجامٌع كامٌل عىل ذلك. ولكن 
كل الدالئل تشري إىل أن هذا سيكون لقاًء 
تنافسيٍّا للغاية بني دولتني يجمعهام تاريخ 
كروي مشــهود له، وعازمتــني عىل كتابة 
صفحــات جديدة وناجحــة يف تاريخهام 

الكروي.
سيُكون العبء ملَقى عىل كاهل منتخب 

أســرتاليا الذي يتوّجب أن يحصد النقاط 
بعد أن ســقط أمــام املنتخــب الفرنيس 
بنتيجة ٢-١ يف مباراتــه االفتتاحية، بينام 
ســيكون دافع ممثيل أوروبا إدراكهم بأن 
حصد ثــالث نقاط يعني بطاقــة العبور 
لــألدوار املقبلة. وتصــّب اإلحصائيات يف 
صالح الدمنارك لجهــة قدرتها عىل الفوز 
مبباريات متتالية للمــرة الثانية يف تاريخ 

مشاركاتها بكأس العامل.
بينام ُيشــري تاريخ املستديرة الساحرة إىل 
مناســبتنْي تدفعــان جامهري الســوكريوز 
للتفــاؤل. فعندما كان مدربــاً للمنتخب 
الهولندي، تغّلب مدرب أسرتاليا بريت فان 
مارفيك عــام ٢٠٠٨ عىل مدرب الدمنارك 
أجــي هاريــدي الــذي كان يديــر دفة 
منتخب بالده الرنويج آنذاك يف تصفيات 
كأس العامل، كام فــاز املنتخب الهولندي 
بقيادة فان مارفيك عىل الدمنارك بهدفني 
دون رد يف الطريــق إىل نهايئ كأس العامل 
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تدُخل األرجنتني مباراتها املصريية مع 
كرواتيا، اليــوم، يف نيجني نوفجورود، 
ضمن منافســات املجموعــة الرابعة 
لكأس العامل يف كرة القدم، بعد تعرثها 

يف الجولة األوىل
وبدأ مييس املونديال الرويس بشــكل 
مخيــب إذ فوت الفرصــة عىل بالده 
للخروج بالنقــاط الثالث من مباراتها 
مع أيســلندا، بإهداره ركلة جزاء حني 
كانــت النتيجــة ١-١. وجاءت إضاعة 
مييس ركلة الجزاء غداة تحقيق غرميه 
يف ريال مدريد كريســتيانو رونالدو، 
أفضل العب خمس مرات أيضا، بداية 
مثالية بتسجيله ثالثية لبالده الربتغال 
يف مرمى إسبانيا منحت أبطال أوروبا 

التعادل ٣-٣.
وعــىل رغــم مــن صعوبــة اخرتاق 
الدفاع األيســلندي، تجاهل سامباويل 
مهاجــم يوفنتوس باولــو ديباال الذي 
مل يكن ضمن التبديــالت األرجنتينية 
الثالثــة؛ بانتظار التوصــل لـ“تفاهم“ 
حول كيفيــة إرشاكه إىل جانب مييس 
بحســب مــا أشــار املدرب الســابق 
ألشــبيلية اإلسباين عشــية النهائيات. 
لكــنَّ ديبــاال أظهــر نضجــا بتأكيده 
”أننا جميعنــا معه (مييس)، يعلم أن 
بإمكانــه االعتامد عىل مســاندتنا له 
جميعنــا وأكرث مــن أي وقت مىض“، 
مضيفــا ”نحن هنا ملســاعدته يف كل 
لحظة وبالطبع ســنكون إىل جانبه“، 
وطأمن املدافع كريســتيان أنسالدي، 
بأن معنويات مييس مرتفعة، رغم أن 
الالعــب أضاع أربــع ركالت جزاء من 

آخر سبعة سددها.
وكان النجم األرجنتيني ليونيل مييس، 
محور الجدل الرئييس، ووقع يف مرمى 
انتقــادات حادة، بعد أن أهدر رضبة 

جــزاء، تســببت يف تعــادل منتخب 
بالده يف مباراتــه األوىل ببطولة كأس 
العامل، لكــن الحال يبدو مختلفا، قبل 
خوض املبــاراة الثانية أمــام كرواتيا. 
واستعاد نجم برشلونة اإلسباين، توازنه 
لتحقيق  وبات مســتعًدا ومتحمًســا 
طموح الفريق، يف الفوز عىل حساب 
نظــريه الكروايت، عــىل ملعب نيجني 
نوفجورود، يف افتتــاح الجولة الثانية 

من مباريــات املجموعة، حســب ما 
أكده زميله جابرييل مريكادو.

وقــال مريكادو: إن مييس مل يبد متأثرا 
بشــكل كبري، حيث أدى بشكل جيد 
يف التدريبــات، مثــل باقــي العبــي 
املنتخــب. ووجهــت أنتونيال روكوزو 
تحفيزيــة  رســالة  ميــيس-  -زوجــة 
له، حيــث كتبت عرب حســابها، عىل 
موقــع إنســتجرام ”مًعا دامئًــا، واآلن 

بجانبك أكــرث من أي وقــت“. ولكن 
يف حالة غياب مييس عن ســحره من 
جديد، ال يــزال املنتخب األرجنتيني، 
ميتلك أداة أخرى تعــزز فرصه خالل 
املباراة الثانية، وتتمثل يف تألق النجم 
ســريجيو أجويرو. ونجــح أجويرو يف 
تسجيل هدف التقدم لألرجنتني، من 
تســديدة رائعة يف الدقيقــة ١٩ من 
املباراة األوىل، قبــل أن يدرك ألفريد 
فينبوجاســون التعادل أليســلندا، يف 

الدقيقة ٢٣.
ويبدو أجويــرو متوهجا ومتحمســا 
للمزيد، بعــد أن نجح يف التســجيل 
يف جميــع املباريات األربــع املاضية 
لتتعلق عليه  للمنتخب األرجنتينــي، 
أيضا طموحــات راقــيص التانجو، يف 

حسم النقاط الثالث اليوم.
وكان حــارس املرمى األرجنتيني وييل 
كابايريو، قد أثبت جدارته بثقة املدير 
الفني خورخي ســامباويل، من خالل 
عروضه الجيدة خــالل املباراة األوىل، 
ولكــن الحال كان مختلفــا لعدد من 
العبي الفريق. ومن املتوقع أن يدفع 
العبــون، مثــن عروضهــم املتواضعة 
أمام أيســلندا، حيث ينتظر أن يجري 
ســامباويل، تغيــريات يف تشــكيلته ، 
التي وصفها مريكادو بأنها ”حاســمة“ 
بالنســبة للفريق. وميكــن أن يحصل 
مريكادو نفســه عىل فرصة املشاركة، 
ضمن التشــكيل األســايس بــدًال من 
ماركو روخو، بينام قد يخرج العبا خط 
الوسط لوكاس بيليا وأنخيل دي ماريا، 
من التشــكيلة، لصالح ماركوس أكونا 
وكريســتيان بافون. وعــاىن املنتخب 
األرجنتيني، يف مواجهة أسلوب لعب 
نظريه األيسلندي املبارش والنموذجي، 
لكن يتوقع أن يواجه أســلوبا بفنيات 
أكــرث، من جانــب الفريــق الكروايت، 
الذي يضــم لــوكا مودريتــش، نجم 

ريال مدريد اإلســباين، والذي سيكون 
مســئوًال عن االنطالقات من وســط 

امللعب.
وعىل الجانب اآلخر، يتطلع املنتخب 
الكروايت، إىل مواصلة انطالقته الجيدة، 
من أجل كتابــة صفحة أكرث بريقا، يف 
سجل مشــاركاته باملونديال، حيث مل 
ينجــح يف تجــاوز الدور األول ســوى 
مرة وحيدة خالل ٤ مشاركات سابقة. 

وبعد أن افتتح مشــواره يف النســخة 
الحالية بالفوز عــىل نظريه النيجريي، 
بنتيجة ٢-٠، ســيكون نجــاح الفريق 
الكــروايت يف انتــزاع نقطــة التعادل 
مع األرجنتني، كافيــة لتمهيد طريقه 
نحــو التأهل من صــدارة املجموعة. 
ويثق املهاجم أنتي ريبيتش، يف قدرة 
املنتخب الكــروايت، عىل التأهل لدور 

الـ١٦، من صدارة مجموعته.
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الخميس ٧ من شوال ١٤٣٩هـ  املوافق ٢١ يونيو ٢٠١٨م - العدد رقم ٢٣٩٦

ُعمر اإلنســان ال ُيقاس بعدد 
الســنوات بل بحجــم العطاء الــذي قّدمه، 
وهنالــك مــن يعيش أكرث من حيــاة واحدة 

بعطائه املخلص وأثره الطيب.

من ســخريات أزمة الخليج أنَّ دول الخليج 
ترصف وتبدد ثرواتها وأموالها وجهدها غباًء 
يف محاولة الفــوز يف معارك طواحني هوائية 
وهميــة عــىل حســاب حاجاتهــا التنموية 

وحاجات شعوبها.

صاللة الوجهــة الســياحية األوىل يف العامل العريب 
خالل فرتة الصيف، نسأل الله أن يدميها من نعمة، 
فاألجواء ســاحرة وتعانق الضباب بسفوح الجبال 

املخرضة.

تكررت عدة حوادث مميتة يف تقاطع الطرق بشــارع الفاروق 
مبنطقة صحلنوت بوالية صاللة.. رســالة إىل املعنيني يف الجهات 
املسؤولة .. البد من اتخاذ قرار رسيع ألجل إقامة مطبات أو أن 

يتم عمل دوار مع لوحات إرشادية وتوعوية.

خــروج العاملة الوافــدة عن القانــون ملف خطري 
بحاجة إىل وقفــة صارمة وجادة وقرارات وإجراءات 
مبنية عىل إحصائيات ودالئل. اإلحصائيات مؤرشات 

ال يفرتض تجاهلها ..

الذيــن ُيعانون أحد أمــراض الدم الوراثيــة مُيكن تجنب 
توريثهــا ألجيالنا اُملقبلة فقط عــن طريق الفحص املبكر 
أو الفحص قبل الزواج، لنعمل عىل بناء شــخصية سليمة، 
وأرسة سعيدة، ومجتمع صحيح بدنًيا، ووطن له مستقبل 

مزهر.

مالــك بن فهم األزدي بعد وصوله عــامن وإجالئه الفرس 
عنها واستقر له أمرها اتخذ من مدينة إزيك سكناً ويف رأيي 
أنــه هو الذي أجرى فلج املليك ولعله كان يســمى املاليك 

فاخترص إىل املليك وكان أكرب فلج يف عامن.

ارتفــع عــدد املتســوولني األجانب بشــكل 
ملحوظ جدا، يف الســلطنة عموماً وِيف ظفار 
خصوصا وهذا يدل عىل أن هناك خلًال وعدم 

تشديد من فريق املكافحة.
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ارسلوا إلينا تغريداتكم عرب الهاشتاج:

#مغردو_الرؤية

ممممر اإل ممممععععععععععععُعُُُُُُ

أعذروين اليوم لقسوة سطوري..
آسفون عىل من زهقت أرواحهم ببحر من الدماء...

متضامنون حقاً بأن تكون لعنات القتل والدماء جزاًء ملجرميها..
عامن األمن واألمان...تستحق منِّا التفكري قبل التدمري..

حقيقة ال عزاء للمجرمني... وبرشوا القاتل بالقتل لو بعد حني

 ُتطالعنا أخبار البالد باألمس بحكم باإلعدام عىل الزوجة وعشــيقها الشرتاكهام 
يف قتــل الــزوج يف إحدى واليــات محافظات جنوب الباطنة مع ســبق األرصار 
والرتصــد، وقد شــهدنا خالل الســنتني األخريتني كثرياً من الجرائــم التي تنتهي 
بالقتــل عمــًدا دون رحمة يف قلوب املخططني واملنفذيــن لهذه األحداث التي 
نأسف عىل انتشارها يف مجتمعنا العامين املسلم واملحافظ، فخالل شهر رمضان 
إىل اليــوم كم وكــم من الحاالت املتنوعة التي تصل إىل مســامعنا وتتداول عرب 
مختلــف وســائل التواصل االجتامعي، وآخرها ”أنباء عــن وقوع جرمية قتل يف 
صحــار مبنطقة الطريــف“ و ”جرمية قتل يف والية ســناو“،  قد ال يكون هؤالء 
املخططــني لهذا الجرم ُمدركني لعقوبة أفعالهم ظًنا منهم بأنهم ســيفلتون من 
أيــدي العدالة متناســني وجود فــرق بالتحقيقات الجنائية لهــا دورها العظيم 
واملشــهود مشــكورين ومأجورين عليه ليصل صوت الحق ويأخذ كل ذي حق 
حقــه، فعًال ”ليبــرش القاتل بالقتل ولو بعد حــني“ ألنَّ أيديهم توغلت بالدماء 
والقتل عمًدا، واليوم ال تأخذنا معهم عاطفة وال رحمة، ألنه وبكل بساطة لكل 
مشكلة أو قضية حلول أخرى مُيكن التفكري بها بعيداً عن التخطيط إلزهاق روح 
ال ذنب لها سواء أنها أصبحت عائًقا أمام رغبات هؤالء املجرمني، لعل وعىس أن 
يكونــوا بهذا عربة ملن يعترب ليكون األمن واألمان أســاس الحياة مبجتمعنا دوماً 

كام هو متعارف عليه.
بالرغــم من أنَّ عقوبة اإلعدام التي تضمنها قانون الجزاء العامين تعد من أقوى 
العقوبات وأشــدها عىل مسامعنا، إال أنها وضعت لتكون رادعاً لكل من ُيحاول 
املســاس بحياة األفراد واألمن القومي للبــالد، وجاء قانون الجزاء العامين حازًما 
يف هذا الشــأن حيث أمر بعقوبــة اإلعدام يف عدد مــن الجرائم املحددة وفق 
ضوابــط صارمة، و“القتل قصدا“ يعد أحد هــذه الحاالت حيث حددت املادة 
٢٣٧ الحــاالت التي ُيعاقب فيها القاتل باإلعدام عــىل القتل قصًدا وفقاً للتايل: 
إذا كان أحــد أصــول أو فــروع املجرم، يف حالة حصل القتل عن ســبق اإلرصار 
والتصميم والرتصد، متهيداً لجناية أو جنحة أو تســهيال أو تنفيذا لها أو تســهيال 
لفرار اُملحرضني عليها أو فاعليها أو املتدخلني فيها للحيلولة بينهم وبني العقاب، 

إىل جانب حاالت أخرى غري القتل قصدا يتم فيها الحكم باإلعدام.
حيــث نصت املــادة (٢٨٨) من قانــون اإلجراءات الجزائية عــىل أنه (ال يجوز 
تنفيــذ حكم اإلعــدام إال بعد التصديق عليه من جاللة الســلطان)، حيث ُيعّد 
تصديــق جاللته عىل الحكم آخر محطة للبــدء يف تنفيذ حكم اإلعدام. ويكون 
هذا التصديــق بعدما تفصل به املحكمة العليا ويصبــح الحكم نهائًيا ال يجوز 

الطعن فيه. 
”العــزاء للمجرمني“ .. وليعترب مــن أراد أن يعترب من هذه الــدروس، ولنحكم 

عقولنا قبل أن تأخذنا العاطفة والجشع وطمع الدنيا إىل الهاوية.

فايزة الكلبانية
faiza@alroya.info

الرؤية - الوكاالت

يبدو أنَّ خرباء علم الســكان يف 
روســيا ســيولون اهتامماً كبرياً 
ببطولة كأس العامل لكرة القدم 
لفرتة طويلة بعد انتهاء املباراة 
النهائيــة يف ١٥ يوليــو اُملقبل، 
وســريكز الخــرباء عــىل فحص 
ســجالت املواليد ُبغية التحقق 
مام إذا كانت كرة القدم ميكنها 
أن تؤثر باإليجاب عىل معدالت 
املواليــد يف البلد املضيف ألكرب 

بطولة رياضية يف العامل.
وأظهــرت بحــوث ســابقة أن 
تنظيم البطــوالت الرياضية له 
عالقة بارتفاع معدالت املواليد 
املضيفــة بوصفها  البلــدان  يف 
”مؤثر جيد“ يتحول إىل ”مؤثر 
يستفاد منه يف وقت مناسب“. 
وقد ترحب روسيا بهذه األنباء 
نظرًا لكونها تواجه أزمة سكانية 
مستمرة منذ عام ١٩٩٢، عندما 
دخل ســكانها فرتة منو ســلبي، 

الوفيات  أعــداد  زيــادة  مبعنى 
املواليد. ويشــري  بأعداد  مقارنة 
تقرير مؤسســة ”رانــد“، مركز 
أبحاث أمرييك للسياسة العاملية، 
إىل أن روسيا تواجه األزمة للمرة 

األوىل يف وقت السلم.
وأشــارت تقارير يف بريطانيا إىل 
أّن إنجلرتا ســجلت ارتفاعا كبريا 
يف عدد املواليد يف األشــهر التي 
تلت اســتضافتها وفوزها بكأس 
العــامل ١٩٦٦. وكان أقوى األدلة 
عىل ذلك يف عــام ٢٠٠٧ عندما 
ذكرت تقارير أّن أملانيا ســجلت 
زيادة يف معدالت املواليد بواقع 
١٥ يف املئة يف مستشفيات البالد 
بعد تسعة أشهر من كأس العامل 

 .٢٠٠٦
وقال رولف كليش، طبيب والدة، 
لوســائل إعالم أملانية:“السعادة 
تطلق هرمونات وتسّهل الحمل. 
تدوم السعادة بالنسبة للكثريين 
خالل الحــدث، وُتوّظف بطرق 
أخرى بعد صافرة انتهاء املباراة“. 

جعالن بني بوعيل - الرؤية 

 نظــم نادي األصايل للفروســية بجعالن 
بني بوعــيل عىل ميدان األصايل بســيح 

الســندة مهرجاناً لرياضــة وفنون الخيل 
مبشــاركة واســعة من أصحــاب الخيول 
الُعامنية من واليــات جعالن بني بوعيل 
وجعــالن بني بوحســن والكامل والوايف 

وصور. واشــتمل برنامــج املهرجان عىل 
تقديم همبل الخيل واستعراض الفرسان 
يف صفــوف منظمة عىل ظهــور الخيول 
إلبــراز مهاراتهم وأهازيجهم الحامســية 
املعــربة عــن الــوالء وحــب 
الوطــن وقائد مســرية الخري 
موالنا جاللة السلطان قابوس 
بن ســعيد املعظــم - حفظه 
الله ورعاه-.  وشهد املهرجان 
تقديــم فــن التحوريــب ثم 
ركضــة العرضــة يف أشــواط 
مهــارة  أبــرزت  مختلفــة 
العامين يف  الفارس  وشــجاعة 
مثل هذه املناسبات، ثم قدم 
فن تنويــم الخيل، واختتمت 
الفعاليــات بفقــرات رياضية 
لركوب األطفال للخيول نالت 
إعجاب الحضــور من واليات 

محافظة جنوب الرشقية.


