
التركيز على تمكين اإلنسان واالقتصاد التنافسي والصمود البيئي

استعراض تجربة السلطنة في »التنمية 
المستدامة 2030« باألمم المتحدة

نيويورك - العامنية 

تســتعرُض الســلطنة، اليوم، التقريَر الوطنيَّ 
الطوعــيَّ األول للتنميــة املســتدامة 2030؛ 
يف إطار مشــاركتها يف املنتدى الســيايس رفيع 
مه املجلــس االقتصادي  املســتوى، الذي ُينظِّ
واالجتامعي التابع لألمم املتحدة مبقر املنظمة 
مبدينــة نيويــورك. ويــرأس وفد الســلطنة 
معــايل الدكتور عيل بن مســعود الســنيدي 

وزير التجــارة والصناعة نائب رئيس املجلس 
األعــى للتخطيــط، ويضــمُّ أعضــاء اللجنة 
الوطنية لتحقيق أهداف التنمية املســتدامة، 
وممثيل الجهات ذات العالقة من املؤسســات 
الحكوميــة والخاصــة والهيئــات األكادميية، 
ومؤسســات املجتمع املــدين املعنية بتحقيق 
أهداف التنمية املستدامة. وكان الوفُد العامينُّ 
قد َشــِهد افتتاَح أعامل املنتــدى أمس. وقام 
معايل الدكتور وزير التجارة والصناعة، برفقة 

صاحبة الســمو الســيدة الدكتورة منى بنت 
فهد آل ســعيد رئيســة جمعية األطفال أواًل، 
والوفد املرافق له، بزيــارة املعرض املصاحب 
ألعامل املنتدى، والذي ُيربز جهود الســلطنة 
يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة 
مبحور متكني اإلنسان، وبناء االقتصاد التنافيس، 
والصمود البيئي، والســالم كركيزة لالستدامة. 
وَعَقــد َمَعايل وزيــر التجــارة والصناعة لقاًء 
مع محمود محيي الديــن نائب رئيس البنك 

الدويل لشؤون التنمية املستدامة، عى هامش 
أعامل املؤمتر؛ لبحث آليات تعزيز التعاون يف 

مجال تطبيق املشاريع املرتبطة بالتنمية.
كام َعقد وفد السلطنة لقاًء مع وفد من رجال 
األعامل ممثيل غرفة التجارة العربية األمريكية 
الوطنية، وأكد معايل السنيدي -خالل اللقاء- 
حرَص الســلطنة والواليات املتحدة األمريكية 
عــى تنميــة وتعزيــز العالقــات االقتصادية 

والتجارية املشركة.

www.alroya.om

حاتم الطايئ

املدير العام رئيس التحرير

الحياة .. رؤية

info@alroya.info
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45 مرشوعا يف معرض 
طالب املدارس بجامعة 

السلطان قابوس

القرعة تبتسم ملنتخبنا.. 
وانطالق مشوار التصفيات 5 

سبتمرب 
0515

مسقط - العامنية

أصدَر َمَعايل الســيِّد خالد بن هالل بن سعود 
البوســعيدي وزير ديــوان البالط الســلطاين 
رئيس مجلس الخدمة املدنية، قرارًا يقيض بأن 
يكــون الثالثاء 20 مــن ذي القعدة 1440هـ 
املوافــق 23 يوليــو 2019، إجــازة رســمية 
للموظفــني بالــوزارات والهيئــات العامــة... 
وغريهــا من وحدات الجهــاز اإلداري للدولة؛ 

مبناسبة يوم النهضة املباركة 23 يوليو املجيد.
كــام أَْصَدر َمَعايل الشــيخ عبداللــه بن نارص 
البكري وزيــر القوى العاملة، قــرارًا بتحديد 
إجــازة يوم النهضة املباركة 23 يوليو للعاملني 
برشكات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، 
عــى أن يكون يوم الثالثــاء 23 يوليو 2019. 
وأجــاز القرار ألصحــاب األعــامل والعاملني 
معهم االتفاق عــى تعويض هذه اإلجازة إذا 

اقتضت رضورة العمل خاللها.

القاهرة - العامنية

التميز عن  َحَصــدْت الســلطنة جائــزة 
الربنامج اإلذاعي “عروس عروبتنا”، خالل 
حفل تكريم الفائزيــن يف الدورة الرابعة 
لجائــزة التميــز اإلعالمي العــريب، تحت 

شعار “القدس يف عيون اإلعالم”.
جاء ذلك ضمن اجتامعات مجلس وزراء 
اإلعــالم العرب، التي ُعقــدت يف القاهرة 
مبشــاركة وفد الســلطنة، برئاســة معايل 
الدكتور عبداملنعم بن منصور الحســني 
وزير اإلعالم؛ لبحث قضايا اإلعالم العريب 
املهمــة ورؤاه اإلســراتيجية مــن أجــل 
تطويــره ليواكب املســتجدات اإلقليمية 
والدولية. وتســلَّم الجائزة هالل بن سامل 

املشــيفري مدير عــام إذاعة الســلطنة، 
كام تم تكريم مجموعة من الشخصيات 
واملؤسســات اإلعالميــة العربية املجيدة 

التي دعمت قضية القدس إعالميًّا.

عربي - الرؤية

تحتفُل رشطة ُعامن السلطانية، األحد، بافتتاح 
املبنــى الجديد ملركــز رشطة ضنــك، ومبنى 
الخدمــات، ومركــز الدفاع املدين واإلســعاف 

بوالية ضنك مبحافظــة الظاهرة، تحت رعاية 
اللــواء الرُّكــن مطر بن ســامل البلــويش قائد 
الجيــش الســلطاين العامين، وبحضــور اللواء 
حمــد بن ســليامن الحامتي مســاعد املفتش 

العام للرشطة والجامرك للعمليات.

مسقط - العامنية

أُْغِلــق ُمؤرش ســوق مســقط 30، أمس، 
عند مســتوى 03ر3748 نقطة، منخفًضا 
5ر9 نقطة، وبنسبة 25ر0 باملائة، مقارنة 
مع آخر جلســة تــداول، والتــي بلغت 

55ر3757 نقطة.

وبلغــت قيمــة رشاء غــري العامنيــني يف 
لة ما  السوق 275 ألف ريال عامين، ُمشكِّ
نســبته 71ر28 باملائة، فيام بلغت قيمة 
بيع غري العامنيــني 77 ألف ريال عامين؛ 
أي ما نســبته 8 باملائة، بينام ارتفع صايف 
االســتثامر غــري العــامين 198 ألف ريال 

عامين وبنسبة 72ر20 باملائة.

مسقط - الرؤية 

أسندْت رشكة مســقط لتوزيع الكهرباء ثالث 
مناقصات بقيمة أكرث من 3 ماليني ريال عامين. 
وتختصُّ املناقصة األوىل بتوســعة محطة سور 

آل حديد بوالية الســيب، كــام تختصُّ الثانية 
بإنشاء محطة مبرتفعات العامرات4، ويتعلق 
العقد الثالث بتوصيل كابالت جهد 33 فولت 
و11 فولــت املرتبطة بتكبري محطة العوايب يف 

والية بورش.

مسقط - العامنية

َبَلغ ســعر نفط ُعامن، أمس -تسليم سبتمرب 
املقبــل- 73ر63 دوالر أمريــي. وبحســب 
بورصة ديب للطاقة، فقد انخفض ســعر نفط 

ُعامن، أمس، بقيمة دوالر أمريي واحد و28 
سنتا، مقارنة بسعر الثالثاء الذي بلغ 01ر65 
دوالر أمريي. ويف الســياق، ارتفعت أسعار 
النفــط، أمس، بعــد تراجع كبري ســجلته يف 
الجلسة السابقة عقب بيانات أظهرت هبوط 

مخزونات النفط األمريكية أقل من املتوقع.  
وقــال معهد البرول األمريــي إن مخزونات 
الخام انخفضت 1.4 مليون برميل يف األسبوع 
املنتهي يف 12 يوليــو إىل460 مليونا، مقارنة 
مع توقعــات املحللني بانخفــاض قدره 2.7 

مليــون برميل. ويف حــال تأكــد االنخفاض 
يف البيانــات الرســمية التي تصدرهــا إدارة 
معلومــات الطاقــة األمريكيــة، فســيكون 
الراجع األسبوعي الخامس عى التوايل وهو 

األطول منذ بداية 2018. 

الثالثاء.. إجازة يوم النهضة المباركة

السلطنة تحصد جائزة التميز 
اإلعالمي عربيا

افتتاح مباٍن شرطية جديدة 
في ضنك.. األحد

21% زيادة في االستثمار 
غير العماني بسوق مسقط

»نفط ُعمان« يفقد 1.28 دوالر.. و»تراجع أطول« للمخزون األمريكي3 مناقصات لدعم شبكة »مسقط للكهرباء«

صاللة - الرؤية 

َتَتســابق الرشكات العامنية يف الرحيب بزوار 
“خريف صاللة” عى طريقتها، حيث أطلقْت 
رشكة املها لتســويق املنتجــات النفطية عرًضا 
اباً عى بطاقتْي الوقود )إي ريال،  ترويجيًّا جذَّ
رميــاس( يف محافظــة ظفار،  وُيتيــح للعمالء 
فرصــة الفوز بخمســة هواتــف آيفون XR؛ 
من خالل الســحوبات اإللكرونية األسبوعية، 
ويســتمر ملــدة خمســة أســابيع، حتــى 24 

أغسطس. وتسعدُّ رشكة “أوريدو” إلبهار زوار 
جناحها يف ســاحة مهرجان صاللة الســياحي 

بتجربة تقنية الجيل الخامس.
ومــن جانبها، تكثــف “مواصــالت” خدماتها 
لنقل الركاب ضمن خطتها املوسمية الستيعاب 
اإلقبال املتزايد عى “خريــف صاللة 2019”، 
عــرب تقديــم عــروض وأســعار خاصــة، إىل 
جانــب زيادة عــدد رحالتهــا إىل صاللة حتى 
22 أغســطس، ِحرًصا منها عى إثــراء الحركة 

السياحية واالقتصادية بالسلطنة.

ترحيبا بـ»زوار الخريف«.. 
وقود من »المها«..والجيل الخامس في 
»أوريدو«..وخطوط خاصة لـ»مواصالت«
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مسقط - الرؤية

زار منتســبو الــدورة الثانيــة والثالثني بكلية 
القيادة واألركان أمس مجلس عامن، للتعرّف 
عــى صالحيــات كل مــن مجلــي الدولــة 
والشــورى، ودورهام يف العمل الوطني. وقّدم 
سعادة الدكتور خالد بن سامل السعيدي األمني 
العام ملجلس الدولة، وسعادة الشيخ عيل بن 
نارص املحروقــي أمني عام مجلس الشــورى، 
محــارضة تعريفية باملجلســني للوفــد الزائر. 
وأكد ســعادة الدكتــور األمني العــام ملجلس 
الدولــة أّن املســار الدميقراطــي يف الحيــاة 
السياســية العامنيــة املعارصة، شــكل خيارا 
اســراتيجيا منذ بداية عــر النهضة املباركة 
بقيــادة حــرة صاحــب الجاللة الســلطان 
قابوس بن سعيد املعظم -حفظه الله ورعاه-.
وأشار سعادته إىل أّن السلطنة وهي تسترشف 
الذكــرى الـ49 ليــوم الثالــث والعرشين من 
يوليــو املجيد، حققت إنجازات مشــهودة يف 
كافة املجــاالت، وخاصة عــى صعيد تطوير 
املامرسة املؤسسية للشورى بداية من املجلس 
االستشاري للدولة ثّم مجلس الشورى وصوال 

إىل نظام املجلسني )الدولة والشورى(.    
واســتعرض ســعادته البناء الهيكيل للمجلس 
مــن حيث عــدد األعضــاء، وآليــة تعيينهم، 

والفئات التي يتم اختيارها من بينها، ورشوط 
العضوية، متطرقا إىل أجهزة املجلس واملتمثلة 
يف رئيس املجلس، ومكتب املجلس، واللجان، 

واألمانة العامة، ومهام كل منها.
املجلــس  اختصاصــات  ســعادته  وفّصــل 
وصالحياتــه الترشيعيــة والرقابيــة ودوره يف 
مناقشــة مرشوعات خطــط التنمية واملوازنة 
العامــة للدولة، مســتعرضا إحصــاءات عن 
أنشــطة وإنجازات املجلس يف مجال مناقشة 
مرشوعــات القوانني والتــي بلغ عددها حتى 
نهاية دور االنعقاد الســنوي الرابع من الفرة 
السادســة )58( مرشوع قانون، فيام بلغ عدد 
املقرحات والدراسات التي أقرّها املجلس أكرث 

من )101( دراســة ومقرح. وأشــار سعادته 
إىل أّن اآلفاق املســتقبلية الواعدة للمامرســة 
الشــورية يف السلطنة ترتكز عى ثالثة محاور 
رئيســية يف مقدمتهــا رعاية حــرة صاحب 
الجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد املعظم 
للتجربــة، وحرص جاللته عى ترســيخ منهج 
الشــورى وتطويره مبا يلبــي مصلحة الوطن 
ويســتجيب لتطلعات املواطنــني، إضافة إىل 
الــدور الذي ميكــن أن يقوم بــه املجلس يف 
تطوير التجربة الشــوروية من خالل نشاطه 
الفاعــل، وتفعيــل اختصاصاتــه إىل الواقــع 
التفاعــل بــني الحكومة  امللمــوس، ومــدى 
واملجلــس لتعزيز األرضية املشــركة لالرتقاء 

بعمــل املجلس وتطويره مبــا يخدم املصلحة 
العامة يف ظل نظام املجلسني.

وقّدم ســعادة الشيخ عيل بن نارص املحروقي 
أمني عام مجلس الشــورى محــارضة بعنوان 
“مهــام مجلــس الشــورى” تطــرق خاللهــا 
ومراحــل  عــامن  يف  الشــورى  مســرة  إىل 
تطورهــا، والصالحيات الترشيعيــة والرقابية 
املمنوحــة للمجلس والتي تتلخــص يف إقرار 
مرشوعــات القوانــني املحالة مــن الحكومة 
واقراح مرشوعــات القوانني، أمــا صالحيات 
املجلس املالية، فتشــمل مناقشــة مرشوعات 
املوازنة العامة وخطــط التنمية، ومرشوعات 
والتقرير  واالجتامعية،  االقتصادية  االتفاقيات 

الســنوي لجهــاز الرقابيــة املاليــة واإلدارية 
للدولة. فيام تشمل األدوات الرقابية للمجلس 
البيان العاجل، وطلب اإلحاطة، وإبداء رغبة، 
والســؤال الربملاين، وطلب املناقشة، ومناقشة 
البيانــات الوزاريــة، ولجنة تقــي الحقائق 

واالستجواب.
ويف ختــام املحارضة، أجــاب األمينان العامان 
أســئلة  عــى  والشــورى  الدولــة  ملجلــي 
واستفسارات أعضاء الوفد، الذين قاموا بجولة 
يف مجلس عامن؛ اطلعــوا خاللها عى مرافقه 
املختلفــة ومــن ضمنهــا قاعات الجلســات 
واالجتامعات املشــركة، وما تشتمل عليه من 

تقنيات حديثة وتجهيزات متطورة.

السعيدي: المسار الديمقراطي العماني خيار إستراتيجي منذ بداية عصر النهضة

منتسبو الدورة 32 بـ»القيادة واألركان« يتعرفون على آليات عمل »الدولة« و»الشورى«

المحروقي 
يستعرض األدوات 

الرقابية لمجلس 
الشورى

مسقط – الرؤية

التقى الشــيخ سلطان بن سعيد بن سليم 
الهنــايئ رئيس بعثة الحــج العامنية لعام 
1440هـ أمس بديوان عام وزارة األوقاف 
والشــؤون الدينيــة العقيــد الركن جوي 
حمود بن ســامل الغافري قائد بعثة الحج 

العسكرية العامنية.
ورّحب الشــيخ رئيس بعثة الحج العامنية 
بالعقيد قائد بعثة الحج العسكرية والوفد 

املرافق له وشــكرهم عى تلبيــة الدعوة 
وعى تعاونهم املســتمر يف خدمة ضيوف 
الرحمن وعى الجهــود املبذولة يف تذليل 
الصعــاب يف مناســك الحــج املختلفة يف 

الديار املقدسة.
وتناول اللقاء عرض الجوانب املســتجدة 
والوقــوف عى عدد من اإلجــراءات التي 
تتعلق باألعامل والخدمــات املقدمة من 
ِقبــل بعثة الحــج العامنية للعــام الحايل 
1440هـ، كام ناقش اللقاء ســبل التعاون 

املشرك يف خدمة ضيوف بيت الله الحرام.
ويــأيت اللقاء مــع بعثة الحج العســكرية 
العامنية ضمــن التعاون القائم بينها فيام 
يخدم مصلحــة الحاج العــامين، وتقديم 
أفضــل الخدمــات يف الديــار املقدســة 
واالطــالع عــى الجديد من التســهيالت 
املقدمة للحجاج العسكريني يف هذا العام، 
والوقوف عى املالحظات السابقة وإيجاد 
الحلــول البديلة يف الحاالت الطارئة خالل 

تأدية مناسك الحج.

مسقط - الرؤية

زار الفريــق أول كينيــث ماكينــزي 
قائــد القيــادة الوســطى األمريكية 
والوفد املرافق لــه أمس مركز األمن 
البحــري، وكان يف اســتقبالهم اللواء 
الركــن بحــري عبدالله بــن خميس 
الرئيــي قائــد البحرية الســلطانية 
بحري  الركــن  والعميــد  العامنيــة، 
الخرويص رئيس  منصور بن محمــد 
مركز األمن البحــري، والعميد الركن 
بحري خميس بن سامل الجابري مدير 
عــام العمليات والخطــط بالبحرية 

السلطانية العامنية.
والتقــى اللــواء الركن بحــري قائد 
البحرية السلطانية العامنية بالضيف 

األمريــي مبقر مركــز األمن البحري، 
وتّم خــالل اللقاء تبــادل األحاديث 

الودية، والتطرق إىل عدد من األمور 
ذات االهتامم املشرك بني الجانبني.

بعدها قــام قائد القيادة الوســطى 
األمريكية والوفد املرافق له يرافقهم 

اللــواء الركــن بحري قائــد البحرية 
الركن  العامنية والعميد  الســلطانية 
بحــري رئيــس مركز األمــن البحري 
بجولــة يف مرافــق وأقســام املركز، 
واستمعوا إىل إيجاز عن مهام وأدوار 
مركــز األمــن البحــري؛ واملتمثلة يف 
إدارة وقيادة عمليات األمن البحري 
ضــد املخاطــر البحريــة، وعمليات 
البحــث واإلنقــاذ، والحفــاظ عــى 
البيئة البحرية من مختلف املخاطر، 
وأدوار املركز التنســيقية بني أسلحة 
والجهات  املســلحة  السلطان  قوات 
األمنية األخرى واملؤسســات املدنية 

بالسلطنة.

رئيس بعثة الحج العمانية يبحث مجاالت التعاون مع رئيس بعثة الحج العسكرية

.. ويطلع على مهام »األمن البحري« في زيارة للمركز

.. ويبحث مع أمين عام »الدفاع« األمور ذات االهتمام المشتركقائد القيادة الوسطى األمريكية في ضيافة النبهاني
مسقط - الرؤية 

اســتقبل الفريق الركــن أحمد بن حارث 
بــن نارص النبهــاين، رئيــس أركان قوات 
الســلطان املســلحة، مبكتبه يف معسكر 
كينيــث  أول  الفريــق  املرتفعة، أمــس، 
ماكينزي قائد القيادة الوسطى األمريكية 
والوفــد املرافق له الذي يزور الســلطنة 

حالياً. 
ورحب الفريق الركن رئيس أركان قوات 
السلطان املسلحة بالضيف األمريي، كام 
تّم تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من 
األمور العسكرية ذات االهتامم املشرك.

حــر املقابلــة كٌل مــن العميــد الركن 

عبدالعزيز بن عبدالله املنذري مســاعد 
رئيــس األركان للعمليــات والتخطيــط، 
والعميد الركن جوي إســامعيل بن أحمد 
املطرويش مدير عام التعاون العســكري 

وشــؤون امللحقني العســكريني برئاســة 
أركان قوات الســلطان املسلحة، وسعادة 
القائــم بأعامل ســفارة الواليات املتحدة 

األمريكية مبسقط.

مسقط - الرؤية 

استقبل معايل محمد بن نارص الراسبي 
األمــني العــام بــوزارة الدفــاع مبكتبه 
مبعســكر املرتفعة، أمس، الفريق أول 
كينيث ماكينزي قائد القيادة الوسطى 
األمريكية والوفد املرافق له الذي يزور 

السلطنة حاليا.
وتم خــالل املقابلة تبــادل األحاديث 
الوديــة، والتطرق إىل عــدد من األمور 
ذات االهتامم املشــرك بــني الجانبني. 
حــر املقابلة ســعادة القائم بأعامل 
ســفارة الواليــات املتحــدة األمريكية 

مبسقط.
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استعراض أبرز محاور التقرير الطوعي األول في كلمة السلطنة اليوم

وفد السلطنة يشهد افتتاح المنتدى السياسي للتنمية المستدامة في األمم المتحدة 

.. ويعزز مجاالت التعاون مع ممثلي 
غرفة التجارة العربية األمريكية

يبرز جهود السلطنة في تمكين اإلنسان واالقتصاد التنافسي والصمود البيئي

السنيدي يطلع على أركان المعرض المصاحب للمنتدى وأحدث إصداراته 

.. ويبحث مع نائب رئيس البنك الدولي 
جديد مشاريع التنمية المستدامة

نيويورك – العامنية 

تشــارك السلطنة بوفد رســمي يرتأسه 
معــايل الدكتــور عــي بــن مســعود 
الســنيدي وزيــر التجــارة والصناعــة 
نائب رئيــس املجلس األعىل للتخطيط، 
ويضم أعضاء اللجنــة الوطنية لتحقيق 
أهــداف التنميــة املســتدامة وممثي 
الجهــات ذات العالقة من املؤسســات 
الحكومية والخاصة والهيئات األكادميية 
ومؤسســات املجتمع املــدين يف افتتاح 
أعامل )املنتدى السيايس الرفيع املستوى 
التنمية املستدامة(، الذي ينظمه  حول 
املجلس االقتصــادي واالجتامعي التابع 
لألمم املتحدة يف مقر املنظمة يف مدينة 

التقرير  اســتعراض  بهــدف  نيويــورك 
الوطني الطوعي األول والذي يستعرض 

الجهــود الوطنيــة املبذولة 
يف مجــال تحقيــق أهداف 

التنمية املستدامة 2030م.
الســيايس  املنتدى   وُيعــد 
رفيع املســتوى آلية أساسية 
يف منظومــة األمم املتحدة، 
من أجل املســاءلة ومتابعة 
 2030 خطــة  ومراجعــة 
للتنمية املستدامة وأهدافها 
العاملــي.  املســتوى  عــىل 
وتكمن أهمية الحدث كونه 
يعرض يف مقر األمم املتحدة 
وهــو أكرب محفــل للتجمع 

الدويل من كافــة أقطار العامل، وتعرض 
كلمة الســلطنة اليــوم الخميس ضمن 

50 دولة تقــدم تقاريرها الوطنية هذا 
العام.   

نيويورك - العامنية 

عقد وفد السلطنة املشارك يف أعامل 
املنتدى السيايس رفيع املستوى حول 
التنمية املســتدامة بنيويورك برئاسة 
معــايل الدكتــور عــي بن مســعود 
الســنيدي وزيــر التجــارة والصناعة 

نائب رئيس املجلس األعىل للتخطيط 
لقاء مع وفد من رجال األعامل ممثي 
األمريكية  العربيــة  التجــارة  غرفــة 

الوطنية.
وأكــد معــايل الدكتور وزيــر التجارة 
والصناعة خالل اللقاء حرص السلطنة 
والواليــات املتحــدة األمريكيــة عىل 

االقتصادية  العالقــات  وتعزيز  تنمية 
والتجاريــة املشــرتكة، مشــرًا إىل أنَّ 
اللقاء مع القطاع الخاص من الجانب 
األمرييك يسهم يف دفع آليات التعاون 
املشــرتكة بــن البلديــن الصديقــن 
يف كافــة املجاالت خاصــًة يف املجال 

التكنولوجي.

نيويورك – العامنية 

عقــد معــايل الدكتورعــي بن مســعود 
الســنيدي وزير التجارة والصناعة نائب 
رئيــس املجلــس األعــىل للتخطيط عىل 
هامــش مشــاركة الســلطنة يف أعــامل 
املنتــدى الســيايس رفيع املســتوى حول 
التنميــة املســتدامة بنيويــورك لقاء مع 
محمود محيــي الدين نائب رئيس البنك 
الدويل لشؤون التنمية املستدامة 2030م.
وبحــث اللقــاء آليــات تعزيــز التعاون 
يف مجــال تطبيــق املشــاريع املرتبطــة 
بالتنميــة املســتدامة 2030، وهــو أحد 
أهــم محــاور التقرير الوطنــي الطوعي 

الهادف إىل خلق فــرص عمل جديدة يف 
املشاريع االقتصادية الجديدة، واستيعاب 

الخريجــن يف مختلــف قطاعات ســوق 
العمل.

نيويورك – العامنية 

قام معايل الدكتورعي بن مسعود 
السنيدي وزير التجارة والصناعة 
نائــب رئيــس املجلــس األعــىل 
للتخطيط برفقة صاحبة الســمو 
الســيدة الدكتورة منى بنت فهد 
آل سعيد رئيسة جمعية األطفال 
أوالً، والوفــد املرافق لــه بزيارة 
املصاحــب ألعامل  املعــرض  إىل 
املنتدى الســيايس رفيع املستوى. 
ويشــهد املعرض مشــاركة عدة 
بهــدف عرض  جهــات حكومية 
تحقيــق  يف  الســلطنة  جهــود 
املســتدامة  التنميــة  أهــداف 
خاصــة املتعلقــة مبحــور متكن 

اإلنسان، وبناء االقتصاد التنافيس، 
البيئي، والسالم كركيزة  والصمود 

لالستدامة. واطلع معاليه والوفد 
املرافق له عىل أحدث اإلصدارات 

التي تم إعدادهــا خصيصاً لهذا 
املعرض.
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مسقط - العامنية

م جمعية الصحفيني العامنية يف الفرتة من  تنظِّ
28 وحتى 30 يوليو الجاري، الرحلة الثانية إىل 
املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم، مبشــاركة 
40 صحفيــا وإعالميــا من أعضــاء الجمعية، 
ُيثلــون مختلف الوســائل اإلعالميــة، إضافة 
لعــدد مــن الناشــطني يف مواقــع التواصــل 

االجتامعي.
وتأيت الرحلة الثانية إىل الدقم يف ضوء النجاح 
قتــه الرحلــة األوىل يف العام 2017  الذي حقَّ
إىل املنطقــة، مبشــاركة 75 صحفيا من أعضاء 
الجمعيــة؛ يف إطــار برنامج طمــوح وضعته 
الجمعيــة لتعريــف الصحفيــني واإلعالميني 
واملؤثريــن يف مواقــع التواصــل االجتامعــي 
واملرشوعــات  املباركــة  النهضــة  مبنجــزات 
قت يف املجاالت  التنموية املختلفــة التي تحقَّ
واالجتامعية مبختلف  والخدميــة  االقتصادية 
ن برنامج الرحلة  محافظات السلطنة. ويتضمَّ
للمنطقــة االقتصادية الخاصــة بالدقم، زيارة 
العديد من املشاريع واملواقع؛ سواء املشاريع 
املشــاريع  أو  األساســية،  بالبنيــة  املتعلقــة 
االقتصاديــة؛ حيــث أعــدت هيئــة املنطقة 
االقتصاديــة الخاصة بالدقــم -وبالتعاون مع 

الجمعيــة- برنامَج زيارات يشــتمل يف يومه 
األول عــى زيــارة مــرشوع الحــوض الجاف 
ومينــاء الدقــم والرصيف الحكومــي ومبنى 

الهيئة وحديقة الصخور.
ويزور اإلعالميون يف اليوم الثاين مرشوع املدينة 
الصناعيــة الصينيــة ومرشوع مصفــاة الدقم 
ومصفاة سيباســك وميناء الصيد البحري، إىل 
جانب عقد نــدوة تنظمها الجمعية بالتعاون 
مع مركز التواصــل الحكومي بفندق »كراون 
بالزا-الدقم«، مبشــاركة عدد من املســؤولني 
االقتصاديــة  تتنــاول األهميــة  واملختصــني؛ 
واالســتثامرية للدقــم، والقوانــني الجديــدة 
كقانون االستثامر األجنبي وقانون التخصيص 
وقانون اإلفالس وقانون الرشاكة بني القطاعني 
العام والخاص يف النهوض باملنطقة استثامريا 
وتجاريا وسياحيا. وتســتعدُّ الجمعية لتنظيم 
العديد من املناشط؛ أبرزها: امللتقى اإلعالمي 
مبحافظــة ظفــار خــالل أغســطس، وتنظيم 
الرحلــة الثانيــة ملحافظة مســندم يف أكتوبر 
2019، وملتقــى املراســلني مبحافظة الظاهرة 
يف نوفمــر 2019، وامللتقى اإلعالمي مبحافظة 
الريــي خالل يناير 2020، إضافة للعديد من 
الفعاليات والرامج التدريبية التي تســتهدف 

الجمعية تنظيمها مبختلف واليات السلطنة.

القاهرة - العامنية 

شــاركْت الســلطنة، أمس، يف أعامل الدورة 
الخمسني ملجلس وزراء اإلعالم العرب، والتى 
بدأْت أعاملها بالقاهرة، برئاسة تريك بن عبد 
الله الشــبانة وزير اإلعالم باململكة العربية 
الســعودية، وبحضور األمــني العام لجامعة 
الــدول العربيــة أحمد أبو الغيــط، ووزراء 
اإلعــالم العرب أو مــن ُيثلونهــم. ويرتأس 
وفد الســلطنة معايل الدكتور عبداملنعم بن 

منصور الحسني وزير اإلعالم.
ويناقــُش مجلس وزراء اإلعــالم العرب 18 
بنــًدا؛ يف مقدمتهــا: القضية الفلســطينية 
-القضيــة املركزيــة لألمة العربيــة- إضافة 
إىل املوضوعات التــى تندرُج تحته كالخطة 
اإلعالمية الدولية للتصــدى للقرار األمرييك 
عاصمــة  بالقــدس  باالعــرتاف  األحــادي 

إلرسائيل.
وناقــَش املجلس »خطة التحــرك اإلعالمي 
العريب ىف الخــارج«، الذى يظل بنــًدا دامئًا 
عى جدول األعامل، حيث يعمل املجلس ىف 
هذه الدورة عى وضع أفكار جديدة للخطة 
مبا ُيكنها مــن الدور املنوط لها، ومبا يخدم 
املحــاور الثالثة التى تعمل عــى تدعيمها 
ومكافحــة  الفلســطينية  القضيــة  وهــي 

اإلرهاب، وتصحيح صورة العرب واملسلمني.
ن جــدول أعامل الــدورة عدًدا من  ويتضمَّ
البنود املهمة األخرى كاإلسرتاتيجية اإلعالمية 
العربيــة، والخريطــة اإلعالميــة العربيــة 
للتنمية املســتدامة، ودور اإلعالم العريب ىف 
التصدي لظاهرة اإلرهاب، واللجنة العربية 
لإلعالم االلكرتوين وعاصمــة اإلعالم العريب، 
باإلضافــة إىل موضوعــات أخرى. وتشــهد 
الدورة الحالية اســتحداث بند جديد وهو: 

»إدراج مادة الرتبية اإلعالمية ضمن املناهج 
الدراســية«، وهو مجــال جديد للدراســة 
يهدف للحامية من اآلثار الســلبية للرسائل 
اإلعالمية ومضامينها املختلفة ىف ظل التطور 

الهائل لوسائل اإلعالم وتعدد مصادرها.
وعى هامش أعامل الدورة، سيجري تكريم 
الفائزيــن ىف الدورة الرابعــة لجائزة التميز 
اإلعالمــي العريب، تحت شــعار »القدس ىف 
عيون اإلعالم«؛ حيث سيتم تكريم عدد من 

الشخصيات واألعامل واملؤسسات اإلعالمية 
العربية املتميزة التى دعمت قضية القدس 
إعالميًّا. ويعدُّ مجلــس وزراء اإلعالم العرب 
ضمن املجالس الوزاريــة املتخصصة تحت 
مظلــة جامعة الــدول العربيــة، ويضمُّ ىف 
عضويته كلَّ الــدول األعضاء لدى الجامعة، 
وينعقــُد مرة كل عام مبقر األمانة العامة أو 
إحدى الدول األعضاء، وله أن يعقد اجتامًعا 

طارًئا عند الرضورة.

»الصحفيين« تستعد لتنظيم الرحلة 
الثانية إلى »اقتصادية الدقم«

ضمن أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء اإلعالم العرب

السلطنة تشارك في مناقشات الخريطة اإلعالمية للتنمية المستدامة

أخبار الشرطة

مسقط - راشد العربي

وَقــع عدٌد من الحــوادث املميتــة ُمؤخرا عى 
الطريــق املتجهــة إىل محافظة ظفار بســبب 
الرسعــة الزائدة والتجاوز الخاطــئ، وألنَّ مثل 
هذه الطرق غــر املزدوجة تحتــاج مزيًدا من 
االلتزام بضوابط القيادة الوقائية، وكذلك التقيد 
بالتجاوز اآلمن، ُنســلِّط الضوء عى أبرز أسباب 
حوادث الســر يف حوار مــع العميد محمد بن 

سامل رعفيت قائد رشطة محافظة الوسطى.
ويقــول العميد قائد رشطة محافظة الوســطى 
إنَّ التجــاوز الخاطــئ الذي يحــدث من بعض 
السائقني سواًء ســائقي الشاحنات أو املركبات 
األخــرى، هو من أبــرز املشــكالت وأخطرها؛ 
فالتجــاوز هو عبارة عن عملية تخطي عائق ما 
عى الطريق؛ ســواء كان متحــركاً أو ثابتاً، أثناء 
سياقة املركبة أو الشاحنة يف أماكن معينة ووفق 
رشوط محددة، لكن بعض الســائقني خاصة يف 
املسارات املفردة يقوم بعملية التجاوز بطريقة 
خاطئة، فعندما تكون الشــاحنة أو املركبة التي 
تســر أمامه نصفها يف املســار والنصف اآلخر 
خارج الطريق أو يف كتــف الطريق، فكثر من 
الســائقني يقع يف هذا الفخ، فعندما يقدم عى 

التجاوز يضطــر أن تدخل مركبته يف االتجاه أو 
املسار املعاكس.

وأضــاف العميد: تتســبَّب عمليــة التجاوز يف 
الدخــول أمــام الســائق القــادم مــن االتجاه 
املعاكس، ويقع الحــادث، وغالباً ما يكون هذا 
النوع من الحوادث قاتاًل ومميًتا؛ كون الســائق 
القادم مــن االتجاه اآلخــر يفاجــأ باملركبة أو 
الشــاحنة املتجــاوزة، ويف مثل هــذه الحاالت 
ننصح بأن يلتزم باملســار الصحيح أثناء الســر، 
وعدم نصب فخ للسائقني الذين يسرون خلفه، 
وعليهــم عــدم التجاوز إال بعد اختيــار الزمان 

واملكان املناســبني، والتأكد مــن توافر املقدرة 
لدى الســائق واملركبة عى إمتام التجاوز، وعى 
الســائق أن يقوم بالتجاوز باملركبة من الجانب 
األيــرس للمركبة التي أمامه، ومراعاة إشــارات 
د من أنَّ الطريق مكشوف أمامه  الطرق، والتأكُّ
ملســافة كافية إلمتام عملية التجاوز، والنظر يف 
املــرآة الداخلية، ومن ثــم الجانبية؛ للتأكد من 

أن الوضع آمن من الخلف ويســمح بالتجاوز، 
إضافة لتنبيه مستعميل الطريق املراد تجاوزهم 
بإشــارة ضوئية، واستخدام جهاز التنبيه الصويت 
عند الرضورة، كام يجب عى السائقني االبتعاد 
أثنــاء التجاوز عــن مســتعميل الطريق الذين 
يجري تجاوزهم مبســافة أمــان جانبية كافيه، 
وُينع التجــاوز عند تدينِّ مدى الرؤية بالطريق 

بســبب الضباب أو األمطار أو الغبار أو الرمال 
املتحركة.

ونبَّه العميد قائد رشطة محافظة الوسطى بأنَّ 
الطريق مراقب بأجهزة ضبط الرسعة )الرادار(، 
وأن هناك ســائقني يسوقون مركباتهم برسعات 
عالية جــداً، وال يخفي عى الجميع أن درجات 
ا واالطارات  الحــرارة يف الصيف تكون عالية جدًّ
-خاصة اإلطارات القديــة- مع الرسعة العالية 
معرضــة لالنفجار، وهذه أحد املســببات التي 
أدت لوقــوع الحــوادث املميتة يف الســنوات 
األخرة، ذهــب ضحيتهــا أرواح أبرياء، ونقاط 
رشطــة عــامن الســلطانية تعمل عــى اتخاذ 
اإلجــراءات القانونية الالزمــة لضبط املخالفني 
الذيــن يعرضــون أرواحهــم وأرواح اآلخريــن 

للخطر.
وحول األوقات املناســبة لالنطــالق أو التوجه 
ملحافظــة ظفار لالســتمتاع بأجــواء الخريف، 
قــال قائد رشطــة محافظة الوســطى: إنَّ عى 
الجميــع أن يختــاروا الوقــت املناســب الذي 
يكون فيه الســائق قد أخذ قســطاً من الراحة، 
ويتجنب الســياقة ملســافة طويلــة دون أخذ 
قســٍط من الراحة، خاصة يف هــذه األيام التي 
ترتفــع فيها درجات الحــرارة، وال يهمل صيانة 

املركبــة، أو تفقــد الزيوت واإلطارات وســيور 
املحــرك واملــراوح، ويتأكد من وجــود املاء يف 
املــرد )الراديــرت(، وتجهيــز املركبة بــاألدوات 
املهمة، واالحتفاظ مبطفأة حريق مناســبة، كام 
حذر من خطورة الرمال املتحركة وتراكم الرمال 
يف بعض األماكن، واالنتباه للحيوانات الســائبة 
أو الجــامل خاصــة عند االقرتاب مــن منطقة 
الغافتــني، والتــزود بالوقود أواًل بــأول، وأخذ 
الحيطة والحذر مــن التحويالت عى الطريق، 
أو تحويل املســار من مســار ُمفرد إىل مزدوج 
أو العكس؛ حيث يفاجأ الســائق بهذا التحول، 
والبعض يقوم بعملية التجاوز وعدم الحذر من 
مفاجــآت الطريق. ومتنَّى العميــد قائد رشطة 
محافظة الوسطى للجميع قضاء أجمل األوقات 
يف ربوع محافظة ظفار، والوصول بأرسهم بأمن 
وسالمة، مشراً إىل أنَّ عى أولياء األمور االنتباه 
ألطفالهــم خاصــة يف االســرتاحات واملحطات، 
وعنــد تعبئــة الوقود؛ فبعض الســائحني ينىس 
أطفاله يف املحطات، السيام عندما تكون األرسة 
كبرة، وجــاءت يف أكرث من مركبــة، مذكراً بأنَّ 
رشطة عــامن الســلطانية تعمل عــى تقديم 
العون واملســاعدة لكل زائر أينام حل وارتحل 

وتجنب املخاطر.

كافة الطرق مراقبة بأجهزة الرادار.. وتجديد اإلطارات من أهم وسائل السالمة

قائد شرطة الوسطى: السرعة والتجاوز الخاطئ أبرز أسباب حوادث المرور المميتة

العميد محمد رعفيت

مسقط - الرؤية

ــذ معهــد الســالمة املرورية بــاإلدارة  ُينفِّ
العامــة للمرور، برنامَج الســياقة الوقائية 
لرجــال الرشطــة املســتجدين بأكادييــة 
الســلطان قابوس لعلوم الرشطة، ويستمرُّ 
ألســبوعني؛ ويشتمل عى عدد من املحاور 
والتطبيقات النظرية والتدريبات امليدانية 

التي تعزز مهارات السياقة لديهم. وتهدُف 
رشطة ُعامن الســلطانية مــن تنفيذ هذه 
الرامج ألجل إعداد وتأهيل رجال الرشطة 
ومســتخدمي الطريق اآلخريــن يف مجال 
الســالمة املروريــة، وهي أحد األســاليب 
املهمة ملواجهة الحــوادث املرورية، والتي 
تقع بسبب العنرص البرشي والتقليل منها 

من خالل رفع مستوى الوعي لديهم.

عربي - الرؤية

تحتفُل رشطة ُعامن الســلطانية، 
األحــد املقبــل، بافتتــاح املبنى 
الجديــد ملركــز رشطــة ضنــك، 
الدفاع  ومركز  الخدمات،  ومبنى 
املــدين واإلســعاف بوالية ضنك 
مبحافظة الظاهــرة، تحت رعاية 
اللــواء الركــن مطــر بن ســامل 
البلويش قائد الجيش الســلطاين 
العــامين، وبحضور اللــواء حمد 
بــن ســليامن الحامتي مســاعد 
املفتش العام للرشطة والجامرك 
املكرمني  للعمليات، وعــدد من 
وأصحاب الســعادة وكبار ضباط 
رشطة عامن الســلطانية وقوات 
الســلطان املســلحة واألجهــزة 

والرشــداء  واملشــايخ  األمنيــة 
املركز  افتتاح  ويــأيت  واملواطنني. 
ومبنى الخدمــات ومركز الدفاع 
املدين واإلســعاف، ضمن سلسلة 

لرشطــة  اإلنشــائية  املشــاريع 
العامة  والهيئة  السلطانية  عامن 
للدفاع املدين واإلســعاف، والتي 
تم إنشاؤها وفق أحدث املعاير 

الفنيــة، وســوف  واملواصفــات 
تسهم يف تقديم أفضل الخدمات 
الرشطيــة واألمنيــة للمواطنــني 

واملقيمني.

مسندم - الرؤية 

مت دورية رشطة خفر سواحل  قدَّ
مســندم املســاعدة لقارب صيد 
عى متنه ثالثــة مواطنني، تعطل 

محرك قاربهم يف عرض البحر.
كــام ألقــت زوارق رشطــة خفر 

-وبالتعاون  مســندم  الســواحل 
مع وحدة رشطــة املهام الخاصة 
بخصــب- القبــض عى ســفينة، 
ولنــش، وقاربني بتهمــة تهريب 
وقــود الديزل والبــرتول يف ثالث 
قضايــا منفصلة، عــى متونها 22 
آسيوية،  جنســيات  من  شــخصاً 

وبحوزتهم كميــة تقدر بأكرث من 
46000 ألف لرت من الوقود.

كــام ضبطــت إدارة التحريــات 
والتحقيقــات الجنائيــة بقيــادة 
رشطــة محافظة مســندم مواطًنا 
لقيامــه بالتفحيط واالســتعراض 
مبركبته يف أحد الشــوارع العامة 

بواليــة خصــب. وألقــى رجــال 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقلية بدبا، القبَض عى شخص 
املواد  بتهمــة حيــازة وتعاطــي 
املخــدرة؛ حيــث ضبــط بحوزته 
عى كمية من مخدر الكريســتال 

وأدوات للتعاطي.

مبان جديدة لمركز شرطة ضنك والخدمات والدفاع المدني واإلسعاف.. األحدتدريب رجال الشرطة المستجدين على »السياقة الوقائية«

شرطة مسندم تساعد 3 مواطنين.. وتضبط 24 متهما في 5 قضايا
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أيام في يزد..  مدينة 
التراث والتاريخ )1( 

الطريق من شــراز إىل مدينة يزد يف وســط إيران يســتغرق ست ســاعات تقريباً 
بالسيارة، رغم أنَّه قيل لنا إن املسافة ُتقدر بأربع ساعات ونصف الساعة، رمبا ألن 
الســيارة التي كانت تقلنا متيش برسعة 100 كم فقط يف الســاعة وأحياًنا أقل، ويف 
الطريق إىل يزد مررنا بأهم تراث فاريس يف إيران وهو تخت جمشيد، أو برسبوليس، 
وكان هــذا املوقع عاصمة الدولة األخمينية، وهو مســجل ضمــن الرتاث العاملي 
لليونيســكو، ويبعد هذا املكان 70 كم شامل رشق مدينة شراز، وكان املكان يعج 
بالسياح من داخل وخارج إيران، ويف هذا املوقع احتفل شاه إيران السابق محمد 
رضا بهلوي ســنة 1971م، بذكرى 2500 عام عىل تأســيس اإلمرباطورية الفارسية، 
وأقــام احتفاال ضخام جدا حرضه أكرث رؤســاء وملوك دول العــامل، وُيقال بأنَّ هذا 

االحتفال الضخم كان أحد أسباب الثورة التي أطاحت بحكمه يف سنة 1979.
كــام مررنا يف طريقنا مبخيم ســياحي تابع لعشــرة القشــقائيني الرتكية يف مدينة 
ســبيدان للغداء والتعرف عىل العادات والتقاليد العشــائرية، وتحدثت طوياًل مع 
صاحبــة املخيــم أو التي تديره واســمها دورنة، واعطتنا نبذة مطولة عن عشــرة 
القشــقائيني وأن سبب تأســيس هذا املخيم هو تعريف الناس بالعادات والتقاليد 

العشائرية.
ويف منتصــف الطريق إىل يزد مررنا عىل مدينة اســمها “أبر كوه” ومعناها باللغة 
العربية الجبل املرتفع، واملدينة قدمية نوعاً ما وتشــتهر بزراعة املشــمش والرمان، 
وزرنا هناك حديقة صغرة تضم – كام قيل لنا – شــجرة عمرها أربعة آالف ســنة، 

قبل أن نأخذ اسرتاحة قصرة لرشب الشاي يف مدينة صفا شهر.
وصلنا إىل يزد يف الســاعة الثامنة مساًء تقريًبا، املدينة كانت يف قمة نشاطها حيث 
كانت أســواقها تعج بالحركة، ورغم التعب واإلرهاق فإنَّ جامل املدينة بعثت فينا 

روًحا جديدة من النشاط.
ومدينــة يزد ُتعتــرب عاصمة محافظة يزد، وهي مدينــة صحراوية، وتتميز بالرتاث 
الثقايف العريق، وتعددية دينية تتمثل يف وجود سكان من أتباع الديانة الزرادشتية 
ويهــود، وكذلك تحتفظ باملعابد الزرادشــتية القدمية فضاًل عن املعامل اإلســالمية 
مثل مســجد الجامع الكبر باإلضافة إىل معابد يهوديــة. وقد زرنا يف هذه املدينة 
التاريخية بعض اآلثار الزرادشــتية مثل معبد )بر ســبز( التاريخي يف منطقة جك 
جك مبدينة أردكان )التابعة ملحافظة يزد(، ويبعد عن يزد مدة ســاعة تقريباً ويقع 
عىل ســفح جبل شــديد االنحدار يف واٍد عميق، والصعود إىل املعبد فيه نوع من 
الصعوبة لوجوده يف مكان مرتفع جداً، وقد ســألت بعض اإليرانيني عن قصة هذا 
املعبد فقيل يل إن هذا املكان كان يوما ما ملجأً للســيدة “حيات بانو” بنت امللك 
الساســاين يزدجرد، التي هربت إىل هناك بعد هزمية الفرس يف معركة القادســية 
أمام املســلمني، ولكنهــا اختفت بعد أن دخلت هذا الكهف. وعندما ســألت عن 
إمكانية أن تكون القصة مجرد أســطورة قال يل أحد رجال الدين هناك إن املكان 
اكتســب القداســة بعد مدة من اختفــاء بنت يزدجرد عندمــا رأى أحد الرعاة يف 
منامه أنها طلبت منه بناء معبد هناك. ويف هذا املعبد توجد شجرة معمرة يعتقد 

الزرادشتيون أنها عصا »حيات بانو« وقد نبتت.
ويرجع ســبب تســمية املنطقة التي يقع فيها املعبد بـ )جك جك( لصوت قطرات 
املاء املنبعثة من هناك، التي ترمز -حســب األســطورة- لدمــوع حزن الجبل الذي 
بنــي عليه املعبد. وتنفرد “جك جك” كــام قيل يل، -وأيضاً كام قرأت ذلك يف بعض 
املصادر- بكونها النبع الوحيد الذي يتدفق يف منطقة من قلب صحراء يزد ماء زالال.
وقــد جاءت زيارتنا للمعبد قبل يومني فقط من احتفال كبر يقيمه الزرادشــتيون 
سنوياً يف هذا املكان، ويأتون من مختلف دول العامل، اعتبارا من 24 يونيو من كل 
عــام ملدة أربعة أيام، وعندما وصلنــا هناك وجدنا كثرا من العامل يزينون املكان 

لهذا االحتفال، والغريب أن جميع العامل الذين صادفناهم كانوا ُمسلمني.

فايزة محمد

مسقط – الرؤية 

نظمــت جامعــة الســلطان قابــوس ُممثلة 
مبركز خدمــة املجتمــع والتعليم املســتمر 
أمس معرض مشــاريع دورة الثورة الصناعية 
الرابعــة للربنامــج الصيفي لطلبــة املدارس، 
والــذي يتضمــن 45 مرشوعــاً يف مجــاالت 
واإللكرتونيــات  والربمجيــات  التطبيقــات 
والروبوتات، تحت رعاية ســعادة سعود بن 
ســامل بن عيل البلــويش وكيــل وزارة الرتبية 
والتعليــم للتخطيط الرتبــوي وتنمية املوارد 
البرشية، وبحضور ســعادة الدكتور عيل بن 
ســعود البيــامين رئيس الجامعــة وعدد من 
املهتمني بالثــورة الصناعيــة، وذلك يف قاعة 

املعارض بالجامعة.
ويربز املعرض مشاريع طلبة الربنامج الصيفي 
2019 يف مختلــف املجــاالت والتطبيقــات 
والربمجيــات واإللكرتونيــات كذلــك علــوم 

الروبوتات، وكل مــا يختص بصناعة االخرتاع 
الذيك. وتعد هذه املشــاريع مجاالت جديدة 
تصبح فيهــا التكنولوجيا جــزءاً ال يتجزأ من 
املجتمعات، إضافة إىل تلقني الطلبة التقنيات 
الحديثة واملستجدة التي تظهر بشكل رسيع. 
وتضمــن الربنامــج الطباعة ثالثيــة األبعاد 

التي تعد أحدث الطرق املســتخدمة يف هذا 
العرص، وأخراً الذكاء االصطناعي وهو سلوك 
وخصائص معينة تتسم بها الربامج الحاسوبية 
التــي تجعلها توازي الذهــن البرشي وأمناط 
عمله مع الثورة التكنولوجية التي نشــهدها 
حالياً والتي بدأت منذ بداية األلفية، وتطور 

وســائل التكنولوجيا من حاســوب عادي إىل 
حاســوب محمول ثم رأينــا الهواتف النقالة 
واألجهــزة اللوحيــة، أصبــح مــن الرضوري 
امتالك مهــارات مناســبة الســتخدام هذه 
التقنيات، التي تستهدف الطلبة امُلنتقلني إىل 

الصفوف الثامن والتاسع والعارش.
ويعمــل مركــز خدمــة املجتمــع والتعليم 
املستمر بجامعة السلطان قابوس عىل تقوية 
عالقة الجامعة باملجتمع واإلسهام يف النهوض 
به من مختلف الجوانب وكذلك املســاهمة 
يف التنميــة البرشيــة ألفراده بتوفــر برامج 
تعليمية وتدريبية وبرامج التعليم املســتمر. 
أيضاً يســعى املركز إىل نرش املعرفة والوعي 
العلمي والفني من خالل األساليب املتنوعة، 
إىل جانــب أنشــطة املركز التي تســعى إىل 
تقديــم خدمــات ُمتعــددة تواكــب معاير 
الجــودة العاملية لخدمة املجتمع يف مختلف 
املجاالت مبا يسهم يف تحقيق النمو والتقدم.

في مجاالت التطبيقات والبرمجيات واإللكترونيات والروبوت

45 مشروعا في معرض البرنامج الصيفي لطالب المدارس بجامعة السلطان قابوس

وزارة التربية.. شكرا

تســعى وزارة الرتبيــة والتعليم جاهــدة واملديريــات التعليمية يف كافة املحافظــات التعليمية 
إلبراز املناشــط الرتبوية وإرشاك املجتمع املحيل يف تلك املناشــط وخاصة الطالب والطالبات ملا 
ميتازون به من نشاط وحيوية ومبا وهبهم الله تعاىل عقال نرا متفتحا ولسانا ناطقا حكيام وإميانا 
مــن املخلصني املحبني املهتمني بأن الشــباب قادرون عىل تحمل املســؤولية فهم عامد وأســاس 

املجتمع.
قاريئ العزيز..

رشفت باألمس بزيارة مركز لبابة بنت الحارث الصيفي وهو واحد من املراكز الصيفية يف تعليمية 
جنــوب الرشقيــة والية صور فبهــرت حقيقة مبا رأيته من جهد واضح وما ملســته من تعاون بني 

اللجنة املحلية ورئيسة املركز الصيفي .
وكام  يعلم الرتبويون خصوصاً فإنَّ املراكز الصيفية تحتوي برامج عديدة يرشف عليها أكفاء وذو 
خربة وإن كان هناك خالف بني الرتبويني أنفســهم يف اســتمرارية هذه املراكز يف عملها ونشاطها 

السنوي .
فاملراكز والنوادي واملناشط الصيفية فيها يكتسب منها املشارك ويتعلم مهارات ومعارف والجديد 
من العلوم وما ذلك إال زيادة خربات وحراك لحجرات العقول يك ال تشــيخ إضافة إىل أنها مكان 

لتكوين صداقات بني املشاركني .
الشــكر الجزيل ألولياء األمور الذين كانوا ســندا وعونا ألبنائهــم لحثهم عىل االنضامم ملثل هذه 

األنشطة وكانوا مثاال للحب والعطاء لوطنهم .
والشكر موصول للجنة املنظمة وإلدارات املراكز بنني وبنات الذين كانوا عونا للطالب والطالبات 
يف تبصرهم وسندا للمرشفني واملرشفات القامئني عىل تنفيذ الربامج املخططة واملدروسة مسبًقا .

وكل ذلــك يف صالح الطالــب والطالبة ليكونوا بعيدين عن املهاتــرات والهواتف النقالة واأللواح 
الذكية كام يطلق عليها من تسميات وغرها من امللهيات وما يشغل عقولهم وأفئدتهم من أمور 

مفسدة وليك يكونوا قريبني مام ينفع عقولهم وبصرتهم وتزكية للميول والقدرات.
وشــكرا جزيال وزارة الرتبية والتعليم والشكر موصول لإلدارات التعليمية يف محافظات السلطنة 
عامة ولتعليمية جنوب الرشقية خاصــة وألبنايئ وبنايت الطالب والطالبات الذين التحقوا باملراكز 

الصيفية وما ذلك إال الكتساب العلوم النافعة ونشاط للعقول يك ال تشيخ.
وبارك الله جهود املخلصني وأعانهم وحفظ الله سلطان البالد املفدى القائد الحكيم وسدد خطاه 

وعامننا الغالية يف رخاء وتقدم وازدهار.

حمد بن صالح العلوي
al3alawi33@gmail.com

الرؤية - سيف املعمري

ُيشــارك ســفراء الفن الُعامين األسبوع املقبل 
يف املعرض التشــكييل الُعامين يف مدينة فيينا 
بجمهوريــة النمســا، تزامنــاً مــع احتفاالت 
الســلطنة بيــوم النهضــة املباركــة. ويفتتح 
املعرض تحت رعاية سعادة يوسف بن أحمد 

الجابري سفر السلطنة بجمهورية النمسا.
ويرتأس الوفد الفنان التشكييل سعود الحنيني 
مؤسس مجموعة سفراء الفن العامين، والذي 
قال إن املعرض هو الثاين لسفراء الفن العامين 
خارجيــاً ويأيت ضمن خطــط املجموعة لنرش 
الثقافــة الفنيــة العامنيــة خارج الســلطنة، 

ويشــارك فيه 11 فناناً وفنانــة من مجموعة 
سفراء الفن العامين إضافة إىل ٦ فنانني آخرين 

من الراغبني يف املشاركة مع املجموعة.

وأضــاف: نفخــر بــأن يتزامــن املعــرض مع 
االحتفاالت الوطنية، ونشــكر سعادة السفر 
يوسف بن أحمد الجابري سفر السلطنة لدى 

النمســا عىل دعمه لنا فــرتة التنظيم وترشفه 
  Zein Raum صالــة  يف  املعــرض  بافتتــاح 
بالتعــاون مــع مؤسســة ArtMMH الفنية 

العاملية.
ويشــارك يف املعــرض 17 فنانــا وفنانة، هم: 
ســعود الحنينــي وجمعــة الحــاريث ويحيى 
الجابري وندى الرويشــدية وسامية الغريبية 
ورقيــة العامريــة وفايــزة الوهيبيــة وليــىل 
الجهوريــة وزينب العجمية ونورة البلوشــية 
وشمسة البلوشــية من مجموعة سفراء الفن 
العامين باإلضافة إىل مشــاركة الفنانني محمد 
املعمري ومريم الوهيبية وحليمة البلوشــية 
وشمسة الحارثية وكوثر الحارثية وليىل النجار.

جعالن بني بوعيل - عيل برياء 

الطــرق  ومســتخدمو  األهــايل  طالــب 
الســاحلية يف والية جعــالن بني بوعيل 
الجهات املعنية برسعة إيجاد حل جذري 
ملواجهة ظاهرة زحــف وتكدس الكثبان 
الرملية عىل الطرق، نتيجــة تأثر الرياح 
املوسمية الجنوبية الرشقية عىل الطريق 

الــذي يربــط مركــز الواليــة باملناطــق 
الســاحلية ومنهــا طريق وادي ســال – 
الســويح والطريق املــؤدي إىل أصيلة - 

ونيابة األشخرة.
وقــال األهايل إنَّ الظاهرة تشــكل تحديا 
خطــرا لقائــدي املركبات مــا يؤثر عىل 
انسيابية حركة السر وتعرض مستخدمي 

الطريق ملخاطر الحوادث.

17 فنانا عمانيا في معرض تشكيلي بالنمسا

الكثبان تعيق المركبات في جعالن بني بوعلي

60 مشاركا 
في »مسابقة 
سهيل بهوان«

صور - حمد العلوي

ُمنافســات مســابقة  أقيمــت أمس 
الشــيخ ســهيل بهوان لحفظ القرآن 
الكريم يف مســجد عثــامن بن عفان 
بصور. وقال الشــيخ تريك بن ســعيد 
البــالل إن عــدد املتســابقني بلغ ٦0 
متســابقاً بعــد التصفيــة يف جميــع 

املستويات. 
وتهدف املسابقة إىل التوعية برضورة 
االهتــامم بكتاب الله حفظــاً وتالوة 
واإلســهام يف إعــداد جيــل حافــظ 
لكتاب الله متقن ألحكامه وتجويده 
واكتشــاف املواهب وصقلها وتنمية 
قدراتها يف هذا املجــال. وتضم لجنة 
التحكيم الشيخ أحمد حسني شاهني 
والشــيخ عبدالله بــن محمد آل فنة 
العرميي والشــيخ فارس محمد قاسم 

والشيخ سعيد بن مسلم املحيجري.
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مسقط - الرؤية

َبَلغ إنتاج السلطنة من النفط الخام واملكثفات 
النفطيــة، خالل يونيو املــايض، 29,132,100 
برميل، مبعدل يومي 971,070 برميال، بحسب 
التقريــر الشــهري الصادر عــن وزارة النفط 
والغاز. كا بلغ إجــايل كميات النفط الخام 
املصدرة للخارج يف يونيو 24,115,394 برمياًل، 

مبعدل يومي 803,846 برمياًل. 
وبعــد أن انخفضت يف الشــهر املايض، عادْت 
واردات جمهوريــة الصني الشــعبية لالرتفاع 
مجدداً بنسبة 5.15% من النفط الخام العاين 
خالل شهر يونيو لتسجل 70.06% من مجمل 

صــادرات النفط الخام العــاين باملقارنة مع 
الشهر املنرصم مايو 2018م.

اليابــان االرتفاع للشــهر  وواصلــْت واردات 
الثــاين عــى التــوايل مبقــدار 6.23%، بينــا 
انخفضت الكميات املســتوردة من املشرتين 
يف الجمهورية الهندية وبنســبة 8.05%؛ وذلك 
مقارنــة مع حصص شــهر مايو املــايض. وقد 
شهدت واردات يونيو عودة الطلب عى الخام 
العــاين لدى املشــرتين يف كلٍّ مــن: ماليزيا 
وتايلند وتنزانيا وكذلك كوريا الجنوبية بنسب 
مختلفــة. وانخفضت معدالت أســعار النفط 
الخام خالل تداوالت أســواق النفط يف شــهر 
يونيو 2019م، وذلــك ألهم النفوط املرجعية 

حول العامل -تسليم أغسطس 2019م- مقارنة 
مع تداوالت مايو 2019. وشــهد معدل سعر 
نفــط ُعــان اآلجــل يف بورصــة ديب للطاقة 
انخفاضاً هو اآلخــر مبقدار 11.8% مقارنة مع 
معدل ســعر الشهر املايض؛ حيث بلغ املعدل 
الشــهري لســعر النفط الخــام الُعاين خالل 
تداوالت شــهر يونيو 2019م، تســليم شــهر 
أغســطس، 61.72 دوالر للربميــل، منخفضــاً 
مبقدار 8.20 دوالر مقارنة بســعر تسليم شهر 
يوليو. حيث تراوح ســعر التداول اليومي بني 
59.37 دوالر للربميل، و64.63 دوالر للربميل.

وُيعزى انخفاض أســعار النفــط الخام خالل 
تــداوالت يونيو 2019م إىل عدة عوامل أثرت 

بشــكل مبارش وسلبي عى األســعار؛ أبرزها: 
تراجــع منو الطلب عى النفط الخام بســبب 
توقعات بتباطؤ االقتصاد العاملي، وارتفاع غري 
متوقع يف مخزونات الخــام األمريكية والذي 
زاد من حدة تأثر مخاوف وقلق املســتثمرين 
مــن انخفــاض الطلب عــى الخــام يف األمد 
الطويل، إىل جانب استمرار النزاعات التجارية 
األمريكيــة مــع الصــني واملكســيك، وخروج 
ترصيحــات عــن بعــض الــدول املنتجة قبل 
اجتــاع منظمة أوبك بعــدم اتفاق املنتجني 
الرئيســيني عى متديد اتفاق خفــض اإلنتاج. 
وأخريا، استقرار أسعار األسهم األمريكية، وهو 

ما يؤثر بشكل مبارش عى أسعار النفط.

توقعات بتباطؤ االقتصاد العالمي وارتفاع مخزونات الخام األمريكي.. أبرز األسباب

11.8 % انخفاضا بسعر نفط عمان »تسليم أغسطس«.. و5.15 % زيادة في الطلب الصيني

مسقط - الرؤية 

أسندْت رشكة مســقط لتوزيع الكهرباء -إحدى 

رشكات مجموعة “مناء”- ثالث مناقصات بقيمة 
أكرث من 3 ماليني ريال عاين.

وتأِت هذه الخطوة متاشــياَ مع مســاعي الرشكة 
الحثيثــة والدامئــة يف ســبيل التطوير 
والتشــغيل اآلمن واالقتصادي لشبكتها 
الكهربائيــة يف محافظــة مســقط، مبا 
يتوافق مع متطلبات التنمية الشاملة يف 
مجاالت التطوير العمراين واالقتصادي 
والصناعــي. وتختــصُّ املناقصة األوىل 
بتوسعة محطة ســور آل حديد بوالية 
السيب ســعة 20x2 ميجافولت أمبري 
أمبــري،  إىل ســعة 20x3 ميجافولــت 

بلغت قيمة إســناد املناقصة أكرث من ســبعائة 
ألــف ريال عاين، وتم إســنادها لرشكة جلوبال 
لألنظمــة الكيميائيــة والصيانة املحــدودة. كا 
تختصُّ املناقصة الثانية بإنشاء محطة مبرتفعات 
العامرات4، بلغت قيمة إسناد املناقصة أكرث من 
مليون ريال عاين بسعة 20x3 ميجافولت أمبري، 
وتم إسنادها لرشكة غنتوت للنقليات واملقاوالت 
العامة. ويتعلق العقــد الثالث بتوصيل كابالت 
جهــد 33 فولــت و11 فولــت املرتبطــة بتكبري 
محطــة العوايب بوالية بورش بلغت قيمة إســناد 
املناقصــة أكرث من خمســائة ألف ريال عاين، 

وتم إسنادها لرشكة الفالحي.

مسقط - الرؤية

عْت غرفــة تجارة وصناعة عــان، أمس،  وقَّ
ُمذكــرة تعاقد نظــام الدفع اإللكــرتوين مع 
رشكة ثواين املتخصصة يف تقديم حلول الدفع 
اإللكــرتوين عــرب الهواتــف النقالــة، بحضور 
ســعادة قيــس بن محمــد اليوســف رئيس 
مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعة عان، 
وراشد بن عامر املصلحي نائب رئيس مجلس 
إدارة غرفــة تجارة وصناعة عان للشــؤون 
اإلدارية واملالية، واملهندس رضا بن جمعة آل 

صالح عضو مجلس اإلدارة.

وقع االتفاقية عبدالعظيم بن عباس البحراين 
الرئيــس التنفيذي ممثال للغرفة، ووقع ماجد 
بن فايل العامــري الرئيــس التنفيذي لثواين 
ممثال لها، وذلك باملبنى الرئييس لغرفة تجارة 

وصناعة عان.
وقــال عبدالعظيم بن عباس البحراين الرئيس 
التفيذي للغرفة: تأت االتفاقية بهدف تطبيق 
نظــام التحصيل اآليل لإليــرادات عن طريق 
النظــم والتطبيقــات التي تقدمها مؤسســة 

ثواين املتخصصة يف هذا املجال.
وقــال ماجــد بــن فايــل العامــري الرئيس 
التنفيذي لـ”ثواين”: نســعى يف “ثواين” لتوفري 

حلــول الدفــع الذكيــة واملبتكرة مــع كافة 
القطاعــات العاملــة يف الســلطنة لتحقيــق 
تجربــة دفــع اســتثنائية بواســطة حلولنــا 
املبتكرة للمستفيدين من منتجات وخدمات 
املنصة. وتســهم االتفاقية يف ترسيع وتسهيل 
اإلجــراءات واملعامــالت املدفوعة عرب موقع 

الغرفة اإللكرتوين وسيرثي تجربة املنتسبني.
وتنــصُّ االتفاقيــة عــى تدريــب عــدد من 
موظفــي الغرفة عى إدارة وتشــغيل النظام 
الجديد قبل بدء العمــل به، وإطالعهم عى 
كافــة التطورات الفنيــة والتقنية الحديثة يف 

هذا املجال.

تعاون بين »الغرفة« و»ثواني« في مجال الدفع اإللكتروني3 مناقصات لدعم شبكة »مسقط لتوزيع الكهرباء«
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مسقط - الرؤية

طــرح ميثاق للصريفة اإلســامية من بنك 
مسقط خطة الدفع امليرسة لتسهيل عملية 
الدفع لحاميل بطاقــات ميثاق االئتامنية؛ 
وذلك تعزيــزًا لدوره الريــادي يف تقديم 
مختلف املنتجات والتســهيات املرصفية 
املتوافقــة مع مبــادئ وأحــكام الرشيعة 
اإلســامية، وترجمــًة لرؤية بنك مســقط 
“نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم”.

وتسمح خطة الدفع امليرسة لزبائن ميثاق 
بالتمتع مبجموعة واســعة مــن املنتجات 
االئتامنيــة والدفع  البطاقات  باســتخدام 
عىل دفعات شــهرية مقسمة الثني عرش 
شهرا وميكن لجميع حاميل بطاقات ميثاق 
االئتامنية االســتفادة مــن العرض خاصة 

خــال هــذه الفرتة من الســنة مــع بدء 
موسم السفر.

ويســعى ميثاق من خال مــا يقدمه من 
خدمــات ومنتجــات إىل تلبيــة متطلبات 
أحامهــم وطموحاتهم،  وتحقيق  الزبائن 
ويقدم لهم تســهيات وخدمات مرصفية 
خاصة تلبــي تلك االحتياجات. وتســمح 
خطــة الدفــع امليــرسة لزبائــن ميثــاق 
باالســتفادة مــن مجموعة واســعة مــن 
املنتجــات والخدمات إذ تعتــر بطاقات 
ميثاق االئتامنية وسيلة آمنة وسهلة للدفع 
كام توفر للزبائن ميزة الدفع ملشــرتياتهم 
عــىل دفعات شــهرية مريحــة عىل فرتة 
زمنيــة محددة كــام تؤكد الخطــة التزام 
ميثاق بتعزيــز ثقافة الدفع اإللكرتوين يف 

السلطنة.

وميكن للزبائن االستفادة من خطة الدفع 
امليرسة حــن القيام بالــرشاء بقيمة 150 
رياال فــام فوق حيــث يتم خصــم الحد 

املتاح يف حســاب بطاقــة االئتامن بقيمة 
مســاوية للــرشاء ومع كل دفعة شــهرية 
سيتم زيادة الحد املتاح بهذا املبلغ حيث 

ســيقوم البنك بخصم املبلغ حسب خطة 
الدفــع التي اعتمدهــا الزبون بحيث يتم 
دفعهــا عىل مــدى 12 شــهرا وال يطلب 

من الزبائن تقديم أي مســتندات إضافية 
عنــد القيام بطلب هــذه الخطة.  ويقدم 
ميثاق للصريفة اإلسامية بطاقات ائتامنية 
مختلفة تستند عىل مفهوم األجرة، وتعتر 
منتجــات متوافقة مــع أحــكام ومبادئ 
الرشيعة اإلســامية ، وُصممــت خصيصاً 
لتتناسب مع احتياجات الزبائن حيث يتم 
تحديد رســوم أجرة ثابتة من قبل ميثاق 
للصريفــة اإلســامية مقابل جميــع املزايا 
واملكافــآت والخدمات املقدمــة لحامــل 
البطاقة ويســتند الحــد االئتامين املمنوح 
لحامل البطاقة عىل القرض الحسن وال يتم 
فرض أية فوائد عىل هذه البطاقة، وبذلك 
يســتمتع الزبائن باملرونة والراحة واألمان 
مع مزايا وخدمات متعددة تتناســب مع 

احتياجاتهم. 

مسقط - الرؤية

أعلنــت Ooredoo أمــس عــن تجربة 
تقنيــة الجيــل الخامــس 5G يف صالتها 
مبســقط جرانــد مــول، بالتعــاون مع 
هيئة تنظيم االتصــاالت، مواصلة بذلك 
خططها إلعادة تعريف املشــهد الرقمي 

بالسلطنة.
وتعتــزم الرشكة تجربة الجيل الجديد يف 
جناحها بساحة مهرجان صالة السياحي 
2019. وستتضمن التجربة متكن العماء 
من التحقق من الرسعة الهائلة باستخدام 
أحدث التقنيات وأجهزة الهواتف النقالة 

الداعمــة للجيل الخامــس باإلضافة إىل 
أجهزة الراوتر )CPE(. ومن خال تقنية 
الجيل الخامس ســيكون بإمكان العماء 
االســتمتاع مبشــاهدة مقاطــع الفيديو 
برسعات أكر والحصول عىل وقت قليل 
جدا الســتجابة ألعــاب اإلنرتنت وغريها 

الكثري.
وأوضح املهندس يوســف بــن عبدالله 
البلويش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون 
إدارة الطيــف الــرتددي بهيئــة تنظيم 
االتصــاالت ورئيــس الفريــق الوطنــي 
لشــبكات الجيــل الخامــس، أّن نجــاح 
يعتر مسؤولية مشــرتكة لكافة الجهات تقنيــة الجيــل الخامــس يف الســلطنة 

الحكومية املرتبطــة بالرتاخيص الخاصة 
لشــبكات  األساســية  البنيــة  بإنشــاء 
االتصــاالت وليــس مســؤولية الرشكات 
املرخص لهــا بتقديم خدمات االتصاالت 

يف السلطنة فحسب. 
وأضاف أّن بناء شــبكات الجيل الخامس 
تحتــاج إىل املئات بــل اآلالف من أبراج 
االتصــاالت إضافــة إىل أّن ربــط هــذه 
املحطــات يتطلــب مد كوابــل األلياف 
البرصية أو تركيب وصات امليكروويف 
)أجهزة الســلكية( األمر الــذي ال ميكن 
تحقيقــه دون تكاتف الجهــود الوطنية 
ملختلــف الجهــات والرسعــة يف اصدار 

الرتاخيص املطلوبة إلنشاء وتركيب أبراج 
االتصاالت ومد كوابل األلياف البرصية.

وقــال املهنــدس أحمــد بــن عبداللــه 
للتكنولوجيا  التنفيــذي  الرئيس  العري، 
متحمســون  بالرشكــة:  واملعلومــات 
 G5 لتقديــم تجربــة الجيــل الخامس
“ســوبرنت” يف مســقط. وكوننــا راود 
التجربــة الرقمية بالســلطنة، فإننا دامئا 
مــا نركز جهودنا من أجــل توفري تجربة 
اتصــاالت مرثية لعمائنــا ليتمكنوا من 
االســتمتاع باالنرتنــت، وتجربــة الجيل 
الخامس ســوف تقدم لعمائنا ملحة عام 
ســيكون عليه املســتقبل. ومن املنتظر 

أن ُيســاهم الجيل القادم من التقنيات 
الاســلكية يف زيادة رسعة نقل البيانات 
عر الشــبكة بـ10 أضعاف شبكة الجيل 
الرابــع 4G، وإمكانيــة تحميــل برسعة 
تصل إىل 1.5 جيجابــت يف الثانية، األمر 
الذي أثار حامس العماء. وستتيح شبكة 
الجيــل الخامس 5G فرصة لاســتفادة 
من أحدث التقنيــات العاملية كاملركبات 
ذاتية القيادة والواقع االفرتايض وإنرتنت 
األشــياء، حيث إنها تجمع ما بن الرسعة 
الفائقة واالســتجابة الرسيعــة والكفاءة 
العاليــة وقدرتهــا عــىل تغيــري حيــاة 

األشخاص وربط جميع األشياء حولهم.

ترجمة لرؤية بنك مسقط »نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم«

خطة دفع ميسرة من »ميثاق للصيرفة اإلسالمية« لحاملي البطاقات االئتمانية

»أوريدو« تجرب شبكة الجيل الخامس في مسقط.. وتستعد الختبارها في مهرجان صاللة 

مسقط – الرؤية

دعم ُصحار اإلسامي، النافذة اإلسامية لُصحار 
ويل، مؤمتر صالة الثاين للاملية اإلســامية  الــدُّ
كــراٍع فيض للحــدث الذي ُعقــد تحت رعاية 
معايل الشيخ خالد بن عمر بن سعيد املرهون، 
وزير الخدمة املدنية، وبحضور ســعادة طاهر 
بن ســامل العامــري، الرئيس التنفيــذي للبنك 
املركــزي العــامين.  واســتعرض املؤمتر تحت 
عنــوان “دور املالية اإلســامية يف بناء اقتصاد 
متنوع ومســتدام” أفضل الحلول ذات الصلة 
بتطوير قطاع املالية اإلسامية ومنتجاته عاملًيا.
وقال ســامل بن خميس املسكري، نائب املدير 
العام ورئيس ُصحار اإلسامي: يرسنا أن نكون 
داعمن ملؤمتر صالة الثاين للاملية اإلســامية، 
الذي يعــد منصــة علمية الســتقطاب خراء 
الصناعة عىل املستوى العاملي من أجل تبادل 
املعرفة والخرات واستعراض أحدث الدراسات 
والبحوث وأفضل املامرســات املتعلقة بتطوير 
قطــار املالية اإلســامية ومنتجاته عاملًيا. ومن 
خال اســتقطاب أصحاب املصلحة األساسين 

والباحثــن من كافة أقطار العامل. ويســتهدف 
املؤمتــر الحــدث زيــادة وتــرية النمــو التي 
يشــهدها قطاع الخدمــات املرصفية املتوافقة 
مع الرشيعة اإلســامية بالســلطنة، فضًا عن 
تعزيز مســتوى الوعي وبالتــايل تحقيق أعىل 
قدر من االســتفادة لزبائننا ورشكائنا وأصحاب 
املصلحــة. ونتطلــع دوًما نحــو مواصلة لعب 
الدور االســرتاتيجي يف النهــوض بقطاع املالية 
اإلسامية بالســلطنة. وباإلضافة إىل استعراض 

املواضيــع املتصلة بقطــاع املالية اإلســامية 
والتنويــع االقتصادي، تطــرق املؤمتر أيًضا إىل 
القضايا املعارصة يف املالية اإلسامية كالعمات 
اإللكرتونيــة والرقميــة والصكــوك باختــاف 
أنواعهــا وإجــراءات اإلصدار. كام اســتعرض 
املؤمتــر تحديــات وحلــول البنــوك والتأمن 
التكافيل وإعادة التأمن وحوكمة املؤسســات 
املالية اإلســامية ورشعية الصكوك والجوانب 
القانونية وتجربة السلطنة يف إصدار الصكوك.

مسقط – الرؤية

اختتم الطــريان العامين ورش عمل لوكاء 
الســفر للتدريــب عىل تطبيــق “اآلياتا” 
يف مســقط وصالة، بعد حصــول الناقل 
الوطني عىل شهادة املستوى 4 من اتحاد 
النقــل الجــوي الــدويل “أياتــا” لتطبيق 
قدرات آياتا القياســية املعتمدة الجديدة 

.NDC للتوزيع
ومــع تفعيــل تطبيــق قــدرات التوزيع 
الجديدة )NDC(، أصبــح بإمكان وكاء 
الســفر التواصــل مبــارشة مــع رشكات 
الطريان، ورفع قدرتها التنافســية وتدعيم 
وجودهــا كــون تطبيق قــدرات التوزيع 
الجديدة للطــريان العامين يتيح عدداً من 
املنتجات الجديدة والتسعريات والعروض 
املتكاملــة، مبا يف ذلــك مجموعة متنوعة 
ومتزايدة مــن الخدمات املســاندة التي 
يقدمهــا الطــريان العــامين لوكائه بدون 
مقابــل لطرحهــا للبيــع.  وقــال أوميش 
شيبري، نائب رئيس أول تحسن اإليرادات 
والتســعري يف الطريان العامين: إن الطريان 
العامين يحصد إيــرادات جيدة من وكاء 
الســفر ونطمح يف منوهــا أكرث فأكرث. كام 

أن قطــاع وكاالت الســفر يشــهد تطوراً 
من أجــل مواكبة االحتياجــات الجديدة 
الحالية للمســافرين، وبفضــل التقنيات 
الحديثة فإننا نواصل التطور. لقد استثمر 
الطــريان العــامين عىل نحو كبــري يف هذا 
الجانب بشــكل عام، بهدف التمكن من 
اســتخدام تطبيق NDC إلدارة العروض 
والطلــب يف التوزيــع مــن خــال مزود 
الحلــول التقنيــة TPConnects. ونحن 
عىل استعداد تام لتلبية التوقعات املتغرية 

لكيفية قيام املستهلكن بالتسوق والحجز 
والدفــع. وحرض ورش العمل يف مســقط 
املهندس عبــد العزيز الرئيــي، الرئيس 
التنفيذي للطريان العامين ورئيس الشؤون 
التجاري بول ســتارز من أجــل الرد عىل 
االستفســارات التــي قد تطــرح من قبل 
وكاء الســفر. واشــتملت ورش العمــل 
عىل عرض للمنتجات وعروض حية حول 
تطبيق التوزيع الجديد وجلســات لطرح 

األسئلة واالستفسارات.

صاللة – الرؤية

أطلقــت رشكة املهــا لتســويق املنتجات 
النفطية - األكرث انتشــاراً يف الســلطنة – 
عرضاً ترويجياً جذاباً عىل بطاقتي الوقود 
)إي ريــال، رميــاس( يف محافظــة ظفار 
بعنــوان “اربح مع بطاقــات وقود املها”، 
تزامنا مع موســم صالة السياحي 2019، 
ويتيــح للعمــاء فرصــة الفوز بخمســة 
هواتف آيفون XR، من خال السحوبات 
اإللكرتونية األســبوعية، ويســتمر العرض 
ملدة خمسة أســابيع، حتى 24 أغسطس 

.2019
وعندما يقوم الزبــون برشاء بطاقة وقود 
جديدة )إي ريال، رمياس( أو إضافة رصيد 
يف بطاقته التي اقتناها ســابقا بقيمة 50 
رياال عامنيا، من خال محطات وقود املها 
التي تــم تحديدها يف العــرض الرتويجي 
واملتواجدة يف والية صالة وهي: )محطة 
السعادة، محطة صالة الجديدة، محطة 
القوف، محطة عوقد الشــاملية( ســوف 

يتأهــل للســحب اإللكرتوين األســبوعي، 
رشيطة أن يقوم بتسجيل بياناته الشخصية 
من خال رابط الرشكة اإللكرتوين لضامن 

دخوله السحب والتواصل معه.
وخال فرتة العرض الرتويجي سيتم إجراء 
5 سحوبات إلكرتونية كل يوم أحد حسب 
التواريخ املحددة وهــي: 21،28   يوليو، 

ويتــم   ،2019 أغســطس     18،25 و4، 
خالها إعان فائز واحد اســبوعيا بهاتف 
آيفــون XR. وتعتــر الحملــة الرتويجية 
لفتــة من قبل الرشكة لتشــجيع ومكافأة 
زبائنها وهم يستمتعون بأجواء الخريف، 
ومنحهــم فرصــة إضافية مجزيــة للفوز 

.XR بهواتف آيفون

مسقط – الرؤية

نّظم بنك عامن العريب ورشــة عمل متخصصة 
الصغــرية  للمؤسســات  املاليــة  اإلدارة  يف 
واملتوســطة اســتقطبت مؤسســات تعمل يف 
مختلــف القطاعات مــن عماء بنــك ُعامن 
العريب. ويأيت تنظيم الورشة متاشًيا مع أهداف 
البنك يف دعم تطور املشاريع الصغرية املحلية 
إىل جانــب تعزيــز رشاكات البنــك مع هذه 
املؤسســات. وقــال الصلط الخــرويص، رئيس 
مجموعــة الــرشكات واملؤسســات املرصفية: 
بالنظــر إىل أهمية قطاع املؤسســات الصغرية 
التجــارة  رئيــي يف  كمســاهم  واملتوســطة 
والتوظيف والنمو االقتصادي يف السلطنة، من 
املهم أن يتلقى هذا القطاع الدعم الكايف. وتم 
تصميم هذه الورشة لتتعرف هذه املؤسسات 
بشكل جيد عىل كيفية تحقيق أقىص استفادة 
من مواردها. وتواجه معظم الرشكات الناشئة 
هذه اإلشكالية يف بداية األمر، ويجب معالجتها 
يف مرحلة مبكرة لضامن قيام هذه املؤسسات 
عىل أساس متن واالستفادة الفعالة من جميع 

األدوات املتاحة لتحقيق النجاح والنمو.
وشهدت ورشة العمل التي عقدت يف 17 يوليو 
يف املقر الرئيــي لبنك ُعامن العــريب بالغرة 

حضور أكرث من 20 رائد أعامل من جميع أنحاء 
العاصمة مســقط، حيث ركزت الورشــة عىل 
كيفية إدارة الشــؤون املالية لألعامل وعرضت 
عىل الــرشكات الصغرية واملتوســطة مختلف 
املنتجات والخدمات املالية املتاحة لهم، سواء 
من جانب البنك أو من املؤسســات الحكومية 
واملالية األخرى. وقام بتقديم الورشــة الفاضل 
محمد الزدجايل من الهيئة العامة لسوق املال 
وبحضــور موظفي دائرة املؤسســات الصغرية 

واملتوسطة بالبنك.
وقال جامل الوهيبي، رئيس دائرة املؤسســات 
الصغــرية واملتوســطة يف بنك ُعــامن العريب: 
مع اســتمرار الحكومــة يف العمل عىل تطوير 
اسرتاتيجية التنويع االقتصادي للباد، ستستمر 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تأدية دورها 
الرئيي يف منــو هذه االســرتاتيجية. وباعتبار 
بنك عــامن العــريب أحــد أقدم املؤسســات 
املرصفيــة العاملة يف الســلطنة، فإنــه مّيتلك 
فيًضا غزيرًا من املعرفة والخرة ليقدمها لهذه 
األعامل الناشــئة لتبني عليهــا يف رحلتها نحو 
التوســع والنمو. عاوة عىل ذلك، مع منو هذه 
املؤسســات ســتواصل عاقتها بالبنك بالنمو 
والتقــدم، حيث إّن هذه العاقــة مبنية عىل 
أســاس من الثقة. ولهذا السبب نواصل إقامة 
مثــل هذه الورش والفعاليــات التي تعزز من 
عاقتنــا مع هذه املؤسســات وأيًضا تســلط 
الضوء عىل األهميــة التي يوليها البنك لقطاع 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الباد.

»صحار اإلسالمي« راع فضي لـ»صاللة للمالية اإلسالمية«

»الطيران العماني« يدرب وكالء السفر على تطبيق »آياتا«

»المها« تكافئ »زوار الخريف« بعرض ترويجي

»عمان العربي« ينظم ورشة عن اإلدارة المالية لـ»الصغيرة والمتوسطة«

شركات

أحمد العربي



مسقط – الرؤية 

نقلــت رشكــة النقــل الوطنيــة الُعامنية 
“مواصــات” أكرث مــن 4,5 مليون راكب 
خــال الفرتة من 1 ينايــر وإىل 30 يونيو 
داخــل  عــى جميــع خطوطهــا   2019
املــدن مبحافظة مســقط وواليتي صالة 
وصحــار والخطوط بني املدن إىل مختلف 
محافظات الســلطنة مبعدل أكرث من 25 
ألف راكب يومياً وبنسبة منو بلغت %77 
لنفس الفرتة مــن العام املنرصم. ومقارنة 
بالفرتة نفســها من العــام املايض 2018م 
نقلــت “مواصات” أكرث مــن 2.5 مليون 
راكــب ومبعدل أكرث مــن 14 ألف راكب 

يومياً.
وبلــغ إجــاميل عــدد الــركاب بالخطوط 
الداخليــة مبحافظــة مســقط وواليتــي 
صالــة وصحار خال النصــف األول من 
العــام الحــايل 4,279,488 مليون راكب. 
ونقلــت الرشكــة حــوايل 264,670 ألف 
راكــب بالخطوط بني املــدن إىل مختلف 
محافظات السلطنة. ويأيت التزايد امللحوظ 
يف أعــداد الــركاب عى كافــة الخطوط 
املشــغلة، تأكيدا لجــودة الخدمات التي 

تقدمهــا “مواصــات” إىل جانب ســعي 
الرشكــة لتوعية مختلــف رشائح املجتمع 
بأهمية اســتخدام وســائل النقــل العام 
يف الســلطنة. وتشــغل “مواصات” حاليا 
)34( خطــا للنقل العــام منها )13( خطا 
داخل محافظة مســقط وخطــان داخل 
والية صالة وخطان بوالية صحار ليصبح 
إجاميل عــدد الخطوط داخــل املدن 17 
خطــا، ويبلغ عدد الخطوط بني املدن 17 
خطا أيضا، وتجدر اإلشارة أن الرشكة توفر 
خدمة تكاملية بينها وبني الرشكة الوطنية 
للعبارات تربط محافظة مسندم وجزيرة 

مصرية. 
ومــن املنتظــر تدشــني أنظمــة الحلول 
“هاتفــي”  وتطبيــق  الذكيــة  الرقميــة 
لـــ  التابعــة  العــام  النقــل  لخدمــات 
“مواصــات” خال الربع األخري من العام 
الجاري، وســيتضمن التطبيق عى أنظمة 
الحجــوزات اإللكرتونية وباقة اشــرتاكات 
متنوعــة وأنظمــة تتبــع دقيقــة تتيــح 
للمســتخدم تتبع الحافلــة لحني وصولها 
والعديد من األنظمة الذكية التقنية التي 
سيتم الكشف عن تفاصيلها خال املرحلة 

املقبلة. 

صحار - الرؤية 

وقــع ميناء صحار واملنطقة الحرة اتفاقية 
مســتوى الخدمــة مــع جامعــة صحار 
ومؤسســة الجــودة واإلبــداع. ويشــمل 
التعــاون تنفيــذ مبادرة لغرس األشــجار 
ستساهم يف تعزيز مبدأ الحامية واإلدارة 
البيئيــة، إىل جانب ضــامن  توافق جميع 
العمليات يف ميناء صحار واملنطقة الحرة 
مــع أهداف االســتدامة يف ُعــامن. ومن 
املنتظــر أن يبدأ التشــجري بحلــول نهاية 
العام وســيجري إرشاك املــدارس املحلية 
واملجتمع بوالية صحــار يف هذه املبادرة 
البيئيــة. وأقيم حفــل التوقيع يف جامعة 
صحار ووقع االتفاقية مــن جانب امليناء 
واملنطقة الحرة ســويد الشمييس، املدير 
التنفيــذي لشــؤون الرشكــة. وبعد حفل 
التوقيــع تّم اصطحــاب الحضور يف جولة 

للتعرّف عى البيت األخرض بجامعة صحار 
حيث سيتم احتضان األشجار والعناية بها. 
وقال ســويد الشــمييس: يف ميناء صحار 
واملنطقة الحــرة نبحث دامئًــا عن طرق 
لتنفيــذ الحلول الحديثة التي تســاعد يف 
الحفاظ عى بيئة صحية وآمنة للمجتمع 
والبيئــة املحيطــة. ونفخــر برشاكتنا مع 
جامعة صحار ومؤسسة الجودة واإلبداع 
عى هذه املبادرة املثمرة التي ستســاهم 
يف حاميــة املوارد الطبيعيــة مبيناء صحار 
واملنطقــة الحرة وخلق مســتقبل أفضل 

لألجيال القادمة.
وأضاف الشــمييس: تعــد اإلدارة البيئية 
الفعالــة جــزًءا ال يتجــزأ مــن النشــاط 
التجاري ألي مؤسسة لضامن استمراريتها، 
وبتضافر جهود الجميع إىل جانب الخربة 
املتخصصة ملؤسســة الجودة واإلبداع يف 
زراعة فصائل األشــجار املحليــة واملوارد 

املقدمة من جامعة صحار ســنتمكن من 
تحقيق أهداف االستدامة البيئية وتعزيز 

مســاعينا يف أن يصبــح املينــاء واملنطقة 
الحرة خرضاء.

صاللة – الرؤية

أصدرت املحكمــة االبتدائية بصالة حكاًم 
قضائًيــا بإدانــة متهم يعمــل برشكة أثاث 
بجنحة عدم توفري الســلعة للمستهلك يف 
املوعد املحدد، مخالفاً بذلك قانون حامية 
املســتهلك الصادر باملرسوم السلطاين رقم 
)2014/66(، وقضــت بتغرميه مبلغا ماليا، 

وإرجاع قيمة السلعة إىل املستهلك.
وتتلخص تفاصيــل القضية يف تلقي اإلدارة 
باًغا من مستهلكة ضد رشكة أثاث أفادت 
خالهــا أّنها قامت باالتفاق مع املســؤول 
بالرشكة عى تفصيل طقم كرايس وطاوالت 
عى أن يتم إنجاز الخدمة وتســليمها قبل 
فرتة العيد، إال أّن الرشكة مل تلتزم بتســليم 

الكــرايس نهائياً، ومبراجعــة املحل أخربهم 
املسؤول أن الكرايس غري جاهزة وعليه تم 
إعطاؤها كرايس مؤقتة عى الرغم من دفع 

املستهلك ألكرث من نصف قيمة الكرايس.
وتوجه املســتهلك إلدارة حامية املستهلك 
بصالة لتقديم شــكواه، وبــارشت اإلدارة 
عى الفور إجراءاتها بالبحث يف الشــكوى 
واســتدعاء املتهم، الذي ثبت عدم التزامه 
بتقديــم الخدمة يف املوعــد املتفق عليه، 
األمــر الذي يعد مخالًفــا لنص املادة )19( 
مــن الائحــة التنفيذيــة لقانــون حامية 
املســتهلك الخاصة بعدم تقديم الســلعة 
يف املوعد املتفــق عليه، ومتت إحالة ملف 
القضّية إىل االدعاء العــام الذي أحالها إىل 

املحكمة املختصة بصالة.

مسقط - الرؤية

تتيح مجموعة هواوي الطلب امُلسبق لهاتفها 
الــذيك 48MP HUAWEI LITE P30 وهو 
 HUAWEI P30 اإلصدار امُلحدث من هاتفها
Lite. ويدمــج الهاتف بــني التصميم الجذاب 
والتقنيــات العرصيــة وقــوة األداء ويتميــز 
بكامريتــه امُلحدثــة واملزودة بثاث عدســات 
للتصوير بزاوية عريضة فائقة االتساع، ُتكملها 

تقنيات الذكاء االصطناعي. 
وأصبح بإمكان العماء طلب الهاتف مســبقاً 
بســعر  109.9 ريــال ُعامين خــال الفرتة بني 
18 و24 يوليو 2019. وسيحصل كل من يقوم 
بحجز الهاتف مسبقاً عى هدية مجانية عبارة 
 .10000mAh HUAWEI Power Bank عن
وميكن للعماء زيارة متاجر هواوي يف ســيتي 
ســنرت القرم وسيتي سنرت مســقط أو موزعيها 
املعتمديــن املنترشيــن يف مختلــف أنحــاء 
الســلطنة. ويتميــز جهــاز هــواوي بتقنيات 
الرشكة املبتكرة ومــن بينها خصائص التصوير 
الفريــدة واملتقدمــة بفضــل كامــريا بثــاث 
عدسات تتألف من عدســة أساسية 48 ميجا 
بكسل، وعدسة 8 ميجا بكسل بزاوية عريضة 
وفائقة االتساع، وعدسة 2 ميجا بكسل  لقياس 
عمق الصورة وتطبيق تأثريات بوكيه. ويعتمد 
اإلصدار الجديد عى رقاقة الذكاء االصطناعي، 
 EMUI كرييــن 710 وواجهة نظام التشــغيل
9.0.1. وتشــمل الخصائــص املتعــددة التي 

ينفرد بها الهاتف تقنية HiVision التي تتيح 
للمستخدمني إمكانية املســح الضويئ لألشياء 
املختلفــة والحصــول عى معلومــات حولها، 
 GPU Turbo إضافة إىل معالج الرســوميات
2.0، الذي يشــغل األلعاب دون تأخري ليمنح 
املستخدمني تجربة لعب فائقة الساسة. فضًا 
عن تصميمه الزجاجــي املنحني ثايث األبعاد. 
ويتوفر هذا الهاتف باللون األسود “ميدنايت 
باك”، واألبيض اللؤلؤي املتدرج “بريل وايت” 
واألزرق الزاهي “بيكوك بلو”، وبفضل تقنياته 
 MP 48 lite HUAWEI P30 الرائعة، يعــد
الهاتــف املثايل لعشــاق األلعــاب والتصوير 

والرتفيه والراحة املطلقة.

تدشين تطبيق للهواتف في الربع األخير من العام الجاري

بنسبة نمو 77%.. »مواصالت« تنقل 4,5 مليون راكب في النصف األول

ميناء صحار يتبنى مبادرة تشجير لتعزيز حماية البيئة

استرجاع مبلغ مالي لمستهلك في ظفار

»هواوي« تتيح خدمة الحجز المسبق 
لـ»P30 LITE« حتى األربعاء
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في مرمى 
هوليوود! )2-2(

نقــل الجزء األول مــن هذا املقال، املنشــور يف عدد “الرؤيــة” بتاريخ 16 يوليو 
الجــاري، أّن هوليوود التي يســيطر عليها اليهود تعمل ألجل بــث “أيديولوجيا 

ناعمة” تتصف بالتحلل األخاقي، ألجل تغيري أفكار العامل.
هــذه النتيجــة يخلص إليها باحث آخــر، وهو الدكتور “خرض حيــدر”، يف بحثه 
بعنــوان “امليديــا اليهوديــة: ملحمة التضليل الكربى يف الســيطرة عــى العامل”، 
املنشــور يف العدد 11 من مجلة “االســتغراب” يقول فيه: “لقد ظل نفوذ اللويب 
اليهودي لســنوات عديدة غري مكتشف بل ظل متجاها أو متخفيا بفضل وسائل 
اإلعام التي كان يســيطر عليها وبفضل غالبيــة املعلقني إال أّنه يف 10 مارس عام 
2006 نرش اختصاصيان أمريكيان محرتمان هام الربوفيســور اســتيفان والت من 
جامعة هارفارد وجون مري شــيمر من جامعة شــيكاغو دراســة يف مجلة لندنية 
تحت عنوان “اللويب اإلرسائييل وأمن الواليات املتحدة” وهذه الدراسة ترتكز حول 
موضوع التأثري الا متكافئ الذي ميلكه لويب املصالح الخاصة هذا عى السياســة 
الخارجيــة للواليات املتحدة وتقول بأّن “إيباك” هــي املنظمة األكرث قوة واألكرث 
شــهرة للويب اإلرسائييل والتي تفسد بصورة منهجّية السياسة األمريكية الخارجية. 
ويف ختامها تظهر الدراسة أّن إرسائيل لعبت دورًا كبريا لدعم إدارة بوش يف حربها 

ضد العراق”.
يســتمد ذلك اللويب هذه القوة مــن تعاون وثيق مبني عــى عاقة حميمة مع 
“البنتاغــون”. ينقل لنــا “الكعبي” عن “عبــد الحليم حمود” يف كتابه “ســينام 
الدعاية السياســية” أّن: “هوليــوود كانت عى الدوام مــع توجهات وتوجيهات 
وسياســات كل اإلدارات االمريكية، إّن هوليوود خاضت مع اإلدارة األمريكية كل 
حروبهــا وكانت معهــا يف كل معاركها ووقفت إىل جانبها يف كل العهود واملواقف 
وامللاّمت، ليس مّثة صناعة سينامئية وتلفزيونية يف العامل لعبت الدور الذي تلعبه 

هوليوود”.
هذه الهيمنة قد بلغت من املتانة بحيث إن اليهود ال ميانعون من الترصيح بذلك 
جهارًا أمام الرأي العام األمرييك، إذ ينقل لنا البحث “إمربيالية الفن الســابع” عن 
“جويئ اســتني” يف مقال نرش بصحيفة “لوس آنجلس تايم” يقول فيه: “كشــخص 
يهودي أقول وبرفعة رأس وأريد أن يطلع األمريكيون عى ذلك: نعم نحن اليهود 
نسيطر عى هوليوود وال يهمني ما هي وجهة نظر األمريكيني حول سيطرتنا عى 
وســائل اإلعام وهوليوود وول اسرتيت وإدارة الحكومة والذي يهمنا هو وجوب 

واستمرار سيطرتنا عى هذه املراكز”.
ولنعــد إىل “والت ديــزين” التي بلغت إيراداتها نيــف و23 مليار دوالر من أكرث 
مــن نيف و 600 فيلم، ثاين كربى رشكات هوليوود، تتبعها مجموعة من الرشكات 
املتخصصة باإلنتاج التلفزيوين مثل “والت ديزين تلفيجن” و”تاتشستون تلفيجن” 
و”بوينــا فيســتا” إضافة إىل شــبكات الكيبل التي بلغ مشــرتكوها أكرث من 100 
مليون مشــرتك، يرأسها اليهودي “مايكل آيزنر”، الذي تصفه بعض وسائل اإلعام 
بأّنه “مهووس بالســيطرة”، هذا بحسب صاحب البحث املعنون مبلحمة التضليل 
الُكربى، يبدو أّنها مصممة متاًما ملامرسة غسول أدمغة الصغار، ففي منتجها األخري 
الذي اكتســح دور الســينام Toy Story 4 تّم تقديم الشــخصية الرئيسة لفيلم 

األطفال هذا، ُيجاهر بأّنه مثيل، كام وتضمن الفلم لقطة إجهاض!
 Genesius“ يقــول الرئيس التنفيذي للمؤسســة “روبرت آيغر” كام تنقلــه عنه
Times “: “نحن يف عام 2019، ونرى أّن األطفال اآلن أكرث جهوزية للتعرض لهذه 

التطورات املعروضة يف شخصيات الفيلم”. 
 .) genesiustimes.com(

تســاعدنا املعلومــات املارة أن نخرج منها بنتيجة هــي أّن العامل وأطفاله كذلك، 
فعا يف مرمى هوليوود، إذ أّن الواليات املتحدة متتلك “ســلطانا ذا مدى ال ُيســرب 
غوره، يســمح لها منذ عرشات الســنني بقولبة فكر بضعة مليــارات من األفراد، 
وعــرب الصحافة والســينام والتلفزة والراديو، وجدوا طريقــة الخرتاق العقول عرب 
الثقافة واآلداب واإلعام والسياسية واستعامل القوة”. )أنظر: امليديا تحت سطوة 
اآليدلولوجيــا للباحث “عيل قصري” ينقله عن “أمريــكا التوتاليتارية”: العدد 11: 
مجلة االستغراب”(. لقد عملت، وال تزال، امليديا األمريكية، بوصفها أداة لإلخضاع 
والســيطرة وتغيري األفكار، عى تحويل صورة االســام إىل عدو، كام وعملت عى 
ابتــكار مصطلح “املجتمع الدويل” الذي ال يعني إال أمريكا ومن معها فحســب، 
بينام ابتكرت مصطلح “منطقة األزمة الدامئة” لتصف به منطقة الرشق األوســط 
وشــعوبها، ومصطلح “الرأي العام” الذي ال يعني أحًدا عى االطاق إال الرشكات 
الُكربى، ويجري اآلن العمل عى قدم وســاق إلعداد اسرتاتيجية إلدارة “التوحش” 
عــرب حروب “الجيل الرابع” كام يصفهــا “عامر عبد زيد الوائيل” يف بحثه بعنوان 
ط االمرييك واإلرهاب” املنشــور يف  “امليديا بني التصنيع والتصنيم: رهانية التســلّ

العدد ذاته من مجلة “االستغراب”. 
تبدو يف األفق محاوالت جادة للكشف عن األكاذيب التي تتبع تعطش السياسات 
املمجدة ملرشوعية الحروب، واألعامل الســينامئية املدمرة ألخاق األطفال، علها 
تتمخــض عن رؤى مقاومة لهذه الهيمنة، وإىل أن تصبح هذه املحاوالت ناضجة، 
من الرضورة مبكان أن تظل أعيننا مفتوحة، فام تقدمه “والت ديزين” من تســلية 
للطفولــة، ليســت جميعها بريئة متاما، لــذا وجب عى بيوت الرتبيــة والتعليم 
الفحص الدقيق ملا تلقيه أياديهم من أعامل عى موائد التســلية الربيئة، دون أن 

نغرت بشعار PG12  أو G دون تدقيق. 

محمد بن رضا اللوايت
 mohammed@alroya.net

ثقافة 

االستثمار

ســّلة البيــض مثل قديــم يتداوله الُتجار غالًبــا يف حالة املخاطرة يف تجارة أو اســتثامر ما 
أو الخســارة بســبب وضع إجاميل رأس املال يف صفقة واحدة؛ بني ســلة البيض واالستثامر 
اإللكــرتوين يبقى الهدف واحــد، عائد مادي يتمثــل يف النقود ومعنوي يتمثل بالســلطة 
واجتامعي يتمثل بالنفوذ وأحيانا إن مل يكن نادرا هدف إنســاين يتمثل يف خدمة اإلنســان 

والوطن. 
الفكر االستثامري يختلف من شخص إىل آخر وال ميكن الجزم أو توثيق صحة فكر عن آخر 
بســبب تأثري الوقت واملكان وقوة الطلب والسياسات املختلفة يف التدفق والعوائد، لذلك 
يحتاج يف الغالب امُلقبل عى عامل االستثامر التدريب املكثف والقريب من السوق لتتكون 
لديه الصورة الكبرية لحركة الســوق من بيع ورشاء.  والنظرية التي تصح اليوم بإشــاعة أو 
قرار أو حركة اجتامعية أو سياســية أو حتى طبيعيــة كزلزال أو عواصف قد ال تعود ذات 
نفع غدا.  كام وإّن مهارة التفاوض والتأثري يف الصفقات التجارية ذات طابع مختلف حسب 
الســوق وطبيعة املنطقة املراد التبادل التجاري فيها فسوق آسيا تختلف عن سوق أوروبا 
عن ســوق أمريكا، لذلك نجد أّن التخصص أمر مهم يف تلك األســواق العاملية لفهم آليات 
الطلب وامُلســتهلك وقوانني االمتثال والثقافات الفكرية واالجتامعية واالســتقرار السيايس 

والعادات واملراسيم، فعادات ُتجار الصني مثا تختلف عن عادات ُتجار فرنسا.
ودراسة تلك األســواق واملتغريات عرب اإلحصائيات والبيانات املوثوقة املصادر وفهم سلوك 
املســتهلك وتوجهات املُنتــج أمر هام قبل إبرام أيــة اتفاقية ونهج اســرتاتيجيات التبادل 
التجــاري، فالتكنولوجيــا ربطت عامل االســتثامر ببعــض ليصبح عاملا مصغــرا يعتمد عى 
املعلومات مام يكســبه حساســية عالية، تذبذب اســتقراره؛ فقرار صغري غري مدروس قد 
يقلب حالة الســوق بــني طرفة عني وانتباها؛ مثــاال قريبا ما حصل ألســهم رشكة هواوي 
الصينية، حيث تغري حالها يف صبيحة مفاجئة بسبب قرار أمرييك مل يتناول أو يدرس البعد 
والتأثــري التجاري ورد الفعل عى كافة األصعدة ليتغري الوضــع مرة أخرى ألقوال يتداولها 

اإلعام. 
إّن بعض النوافذ التجارية هي وســيلة تحافظ عى حياة اإلنســان وبقائه مثل تجارة املواد 
الغذائيــة واملابــس بيد أّن التــداول فيها ال يختلف كثريًا عن أية تجــارة أخرى حيث قوة 
الطلب وتوفر الســلع يف تناسب طردي مع األســعار. لذلك لزام علينا دراسة أيديولوجيات 
ونظريات تلك الصفقات بشكل مكثف من أجل استدامة معدالت النمو واستقرار األسعار.

ليس بعيًدا عن مفهوم االســتثامر االقتصادي نجد باألهمّيــة ذاتها إن مل يكن أكرب، مفهوم 
استثامر الكوادر الوطنية أو العاملة لتعزيز النمو والتطور ملواكبة املستجدات؛ وتعد مهارة 
التفاوض والتي تحتاج إىل قدرة التأثري واإلقناع والحجة املعززة بالعلم املســبق للمجريات 
وحركة التداول املقارن لألســواق املختلفة العمود الفقري ألية مؤسســة تصبو إىل االنفتاح 
االســتثامري؛ علام أّن موهبة التفاوض تصقلها التدريبات النظرية وامليدانية فالتعامل مع 
ثقافــات تختلف يف جوهرها أمــر يحتاج إىل الصرب واملثابــرة وروح املغامرة وهذه هبات 

تزدهر بالعلم والتدريب والعمل الدؤوب. 
يأيت مفهوم اإلدارة املشرتكة املبنى عى إرشاك املوظفني يف صناعة القرار مع إبقاء املسؤول 
هو املعني باتخاذ القرار النهايئ حديث العرص؛ ويقوم عى أساس إعطاء التوسعة الذهنية 
أي النظر يف املوضوع من عدة جوانب ووجهات نظر مختلفة، مام مينح متخذ القرار الوعي 
بحيثيــات بداية تنفيذ املرشوع ومــا بعده من تبعات ليقلص مقــدار األخطار ويزيد من 
الوعي يف آلية التطبيق وتنظيم املشــكات واالستعدادية. وسوف استطرد يف مفهوم اإلدارة 

املشرتكة يف مقال آخر. 
رسالة

اســتطاع العلم الحديث ونظرياته االقتصادية املختلفة إثبات أّن التجارة ليست محصورة 
يف الشــطارة بل هي علوم ومفاهيم وتقنيات واسرتاتيجيات قصرية وطويلة املدى. ويرى 
وارن بافيــت أّنه من الجيــد أن تكون لديك الجرأة لتترصف بطريقة مغايرة، ويكرر دامئا 

القول املأثور “يخلط الناس بني أن تكون سابقا عرصك كثريًا، وأن تكون مخطئا”. 
علينا أن نحاول الخروج من فقاعة االعتقاد والتجريب، وأن نتبنى االقتصاد العلمي القائم 
عىل أسس علمية منظمة مغايرة للأملوف بعيدا عن االقتصاد التقليدي القائم عىل الحظ 

والتجريب. 

فاطمة الحارثية
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وصف محللون مجموعة منتخبنا الوطني 
يف التصفيات املزدوجة املؤهلة لنهائيات 
أمم آسيا 2023 ومونديال 2022 بالسهلة، 
مؤكديــن أنَّ فرص بلــوغ املرحلة الثانية 
تبــدو كبرية رشيطــة االســتعداد الجيد 

والعمل املنظم خالل الفرتة الحالية.
وكانــت القرعة التي أجريت يف العاصمة 
املاليزية كواالملبور أمس قد أســفرت عن 
وقــوع منتخبنــا الوطنــي يف املجموعة 
الخامســة التي تضم معــه كاًل من قطر 
والهنــد وأفغانســتان وبنغــالدش، فيام 
ضمــت املجموعة األوىل الصني وســوريا 

والفلبني واملالديف وغوام.
وجــاءت أســرتاليا عــى رأس املجموعة 
الثانية التي تضم منتخبات األردن والصني 
تايبيــه والكويــت ونيبال، فيام ترأســت 
إيــران املجموعــة الثالثة رفقــة العراق 

والبحرين وهونج كونج وكمبوديا.
وضمــت املجموعــة الرابعة الســعودية 
واليمــن  وفلســطني  وأوزبكســتان 
وسنغافورة، ويف املجموعة السادسة جاء 
كل من اليابان وقريغيزستان وطاجكستان 

وميامنار ومنغوليا.
وأتــت اإلمــارات عــى رأس املجموعــة 

وتايالنــد  فيتنــام  مبشــاركة  الســابعة 
وماليزيا وإندونيســيا، وتلتقي الكوريتان 
الجنوبية والشاملية يف املجموعة الثامنة 
التي احتــوت أيضاً لبنان وتركامنســتان 

ورسيالنكا.
ووصف امُلحلل الفنــي محمد العاصمي 
املجموعة بالسهلة قائاًل “لو اخرتنا بأيدينا 

أطــراف املجموعة فلــن نختار مجموعة 
أســهل من هذه ولكن علينا أن نســتعد 
جيــًدا عــر برنامج إعداد قــوي يتضمن 

مباريات ودية مفيدة”. 
وأضاف العاصمي “سعدت عندما ابتعدنا 
عــن كوريــا الجنوبيــة وإيــران واليابان 
وأســرتاليا. لقد كانوا دامئًا حجر عرثة أمام 

طموحاتنــا، اآلن بوســعنا إنجــاز املهمة 
األوىل والتأهل للمرحلة الثانية وعلينا أن 
نعتر أن العام الجاري استعداد للمرحلة 

الثانية املؤهلة ملونديال قطر”. 
وقال املــدرب الوطنــي إبراهيم صومار 
“لقــد كان من حســن الطالــع أن نكون 
ضمن هذه املجموعة الســهلة. بوســعنا 

تصــدر املجموعة لو اســتعددنا بشــكل 
جيــد، مــن املمكــن أن نحقــق نتيجة 

إيجابية أمام منتخب قطر”.
وأضــاف “لقــد كان الخيــار األفضل لنا 
وعلينــا أن نســتغل الفرصــة وأن منيض 
جاهدين نحو تحقيق مبتغانا األول وهو 
التأهل للمرحلة الثانية وامليض قدًما نحو 
بلــوغ مونديال قطر، مبينــاً أن األهداف 
تتحــق بالعمــل ومنتخبنــا ينتظره عمل 

إداري وفني كبري”. 
ويســتهل منتخبنــا الوطني مشــواره يف 
التصفيات يوم 5 ســبتمر مبواجهة الهند 
خارج دياره ثم يلعــب الجولة الثانية يف 
10 أكتوبر أمام أفغانســتان، ويتوجه إىل 
الدوحة يف 15 أكتوبر ملالقاة قطر، ويف 14 
نوفمر يســتضيف بنجالدش، ويســتقبل 
الهند يف 19 نوفمر، ويف 31 مارس يلتقي 
أفغانســتان خارج قواعــده، ويف 4 يونيو 
يالقي قطر يف مســقط ويخــوض الجولة 
العــارشة أمام بنجــالدش يف 9 يونيو عى 

أرض منافسه.
  ويتأهــل صاحــب املركــز األول يف كل 
مجموعــة، وأفضل 4 منتخبــات حاصلة 
عــى املركز الثاين ليصعــد 12 منتخًبا إىل 
نهائيــات كأس آســيا 2023 وإىل الــدور 
النهايئ من تصفيــات كأس العامل  2022 

من خالل تقســيم املنتخبات الـ 12 عى 
مجموعتــني كل مجموعــة 6 منتخبات، 
يصعد األول والثاين من كل مجموعة إىل 
كأس العــامل ويلعب الثالــث مع الثالث 

والفائز منهام يلعب مباراة امللحق. 
يف املقابل فإنَّ املنتخبــات الـ24 املتبقية 
تتنافــس عى 12 بطاقة لبلــوغ نهائيات 

أمم آسيا 2023 يف الصني.
يشار إىل أن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
قد منح قطر حق املشاركة يف التصفيات 
اآلســيوية املزدوجة رغم ضــامن العنايب 
مشــاركته يف مونديال 2022 لكونه البلد 

املستضيف للبطولة.
وأوضح االتحاد اآلسيوي أنه يف حال عدم 
تأهل منتخب قطــر ضمن الـ 12 منتخًبا 
يف التصفيــات اآلســيوية املزودجة فإنه 
ســيواصل اللعب ضمــن تصفيات كأس 

آسيا 2023. 
ويف حــال تأهــل قطر ضمــن أفضل 12 
منتخًبــا فإن القرار ســيكون له من أجل 
مواصلة املشــاركة يف الــدور النهايئ من 
تصفيــات كأس العــامل بانتظــار موافقة 
االتحاد الــدويل عى األمر، أمــا يف حالة 
عدم رغبته يف االســتمرار باملنافســة فإنَّ 
أفضــل منتخب يليه ســوف يحصل عى 

مكانه.

انطالق مشوار تصفيات أمم آسيا.. 5 سبتمبر 

القرعة تبتسم لمنتخبنا.. وبلوغ المرحلة النهائية مرهون بجودة اإلعداد
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ــد راشــد الحمداين عضــو مجلس  أكَّ
إدارة نادي الشــباب أنَّ أزمة الالعب 
الياباين انتهت، مبدياً تعجبه مام ُيثار 
حــول انتهــاء مهلة الســداد وتوقيع 
عقوبــات عــى النــادي تحرمه من 
إبرام تعاقدات جديــدة رغم التزامه 

بالسداد يف الوقت املحدد.
وقال الحمداين يف حوار مع )الرؤية(: 
امللــف، وأكــد  لقــد أغلقنــا هــذا 
مخاطبتهم لوزارة الشــؤون الرياضية 
األسبوع املايض الستقطاع ُمستحقات 
الالعــب من قيمة الدعــم الحكومي 
امُلقدم لنادي ســنوياً، معتراً بذلك أن 
األمر قد انتهى، مشرياً إىل أنَّ هناك من 
يحاول التهويل بقصد اختالق أزمات 
تعوق مســاعي النادي وتضغط عليه 

مــن أجل مآرب أخــرى معروفة عى 
حد وصفه”. وأشار إىل أنَّ مستحقات 
الالعب تقدر بـ )7800 ريال(، معتراً 
أنــه مبلــغ قليــل، وال يشــكل عقبة 
أمام النادي الســيام وأن الوضع املايل 
مســتقر وتحت السيطرة وأن السداد 
كان بوسع النادي، مضيًفا أن”العالقة 
بني الالعب والنادي حقوق وواجبات 
يقــوم بهــا الطرفــان دون إخــالل، 
متســائاًل: كيف نســدد مســتحقات 
لالعــب هرب أثنــاء الــدوري وأخلَّ 
بواجباته، قائــاًل إّن إخالل الالعب مبا 
نصب عليه العقد جعلهم يستنجدون 
باألمانة العامة التحاد كرة القدم من 
أجل الدفاع عن حــق النادي ولكنها 
مل متد لهم يد العون ومل تحرك ســاكناً 

حتى أصدر الحكم ضد النادي”.   
ولفــت إىل أن العمل جــار عى قدم 

وســاق من أجل االســتعداد للموسم 
الجديد تزامًنا مــع عمل ُمامثل عى 

محاور أخرى ذات بعد قانوين.
وتابــع “قصــة اليابــاين انتهت ولكن 
قصتنا مع األمانة العامة بدأت. نحن 
خاطبنا األمانة العامة لالتحاد برسالة 
رسمية حملتها شخصًيا التحاد القدم 
فور هــروب الالعب اليابــاين غري أّن 
األمني العام رفض استالم الرسالة قائاًل  
“عليكــم االنتظار والرد حــال تقدم 
الالعب بشكوى”، وهنا تدخل الرئيس 
عــر الهاتــف ملخاطبة األمــني العام 
يدعوه الستالم الرسالة واتخاذ اإلجراء 
القانوين املتبع مبخاطبة االتحاد الياباين 
واآلسيوي لرشح موقف النادي بقصد 
حفــظ حقوقــه غري أن األمــني العام 
متسك مبوقفه الرافض الستالم الرسالة، 
فام كان أمامنا سوى مخاطبته برسالة 

عى الريد اإللكرتوين الرسمي غري أنه 
مل يرد أيضا”. 

ومىض قائاًل “اســتقر مجلــس إدارة 
النادي باألغلبيــة عى تحريك دعوى 
قضائيــة يف التحكيــم الريــايض ضد 
األمــني العام تطالبــه بالتعويض بعد 
إلحاق الرضر ألنــه مل يتخذ أي إجراء 
إداري حيال مخاطبته بالواقعة حتى 

صدر الحكم ضد النادي”. 
وزاد: “تحريــك دعــوى قضائية أمام 
التحكيــم الريايض ضــد األمني العام 
يأيت كخطــوة أولية ضمن مســاعينا 
الســتعادة حقنا ونعتزم تصعيد األمر 
ملحكمــة كاس ألن األمانــة العامــة 
ألحقت بنا الرضر املادي واملعنوي”. 

واستشــهد بقضيــة املــدرب الرصيب 
زوران الذي اســتقال من نادي بهالء 
قبل أن يبــدأ العمــل والتي خاطب 

العامين”فيفا”،  الكــرة  اتحــاد  فيهــا 
واســتعادة  النــادي  بحــق  مطالبــاً 
والتكاليف املادية التي تكبدها، قائاًل 
ملاذا ال يكون التعامل باملثل من كافة 
األندية، ويقوم االتحاد باإلجراء نفسه 
حيال الالعب الياباين الذي هرب أثناء 

املوسم؟!
وأملح الحمــداين إىل أنَّ مجلس إدارة 
نادي الشــباب مــاٍض يف قضيته ضد 
اتحاد كرة القدم بشــأن عــدم التزام 
بعض األندية بالســقف املايل لعقود 
ورواتــب الالعبني املحليــني ما ألحق 
بهم الــرضر عى حد وصفه، مشــريًا 
إىل أنَّ األمــر يتواله مكتــب ُمحاماة 
مختص بالتحكيم الريايض وهو ماض 
يف اإلجــراءات التي اســتهلها باختيار 
املحكــم يف انتظــار اختيــار االتحاد 
ملحكم قبل تشكيل اللجنة القضائية.

»الشباب« يغلق قضية الالعب الياباني.. 
ويعتزم مقاضاة األمانة العامة لـ»اتحاد القدم«

عدم التزام بعض 
األندية بالسقف 

المالي لعقود 
ورواتب الالعبين 

المحليين

الرستاق – الرؤية 

م حســان بن ثابت املعمري  قدَّ
عضــو مجلــس اإلدارة ورئيــس 
بالنــادي  الرياضيــة  اللجنــة 
اســتقالته دون اإلفصــاح عــن 
األســباب التــي دفعتــه لذلك، 
معلــاًل قــراره بظــروف خاصة 
تحول دون اســتمراره يف العمل 
بالنادي خالل الفرتة املتبقية من 

عمر اإلدارة الحالية. 
وأزجى حســان املعمري الشكر 
اللجنــة  ألعضــاء  والتقديــر 
الرياضيــة الذيــن عملــوا معه 
املاضيــة عى  الفــرتات  خــالل 
جهودهــم املبذولــة يف تنفيــذ 
والفعاليــات  األنشــطة  كافــة 
تقدم  كــام  بالنادي،  الرياضيــة 
بالشــكر لرئييس وأعضاء لجنتي 

املسابقات والحكام بالنادي. 

يشــار إىل أنَّ املعمــري ســاهم 
يف الكثــري مــن نجاحــات نادي 
الرســتاق خاصة يف كــرة القدم 
الفريق ومنافســته  إبان صعود 
بــدوري األضــواء ســواء خالل 
عضويتــه ملجلــس اإلدارة أو يف 
لجان النادي حيث شغل مناصب 

عديدة خالل السنوات املاضية.

استقالة حسان 
المعمري من إدارة 

نادي الرستاق

الجزائري بلماضي والسنغالي سيسه 

من يعتلي عرش القارة اإلفريقية في 
النهائي الخامس بين مدربين محليين؟

حسان املعمري

القاهرة – الوكاالت 

مع انطالق صافرة ُمباراة نهايئ كأس األمم 
األفريقية التي ستجمع بني منتخبي الجزائر 
والســنغال غداً الجمعة عى أرضية إستاد 
القاهرة الدويل، والتي سيتحدد عى إثرها 
امللك املتوج عى عــرش القارة األفريقية، 
ســتكون هناك عالمة تاريخية فارقة عى 
الخطــوط، حيث ســيكون املتوج باللقب 
مدرباً محلياً بفوز أي من املنتخبني، حيث 
يتنافس جامل بلــاميض )الجزائري( وأليو 
سيسيه )الســنغايل( عى اللقب األغى يف 
كرة القدم األفريقية، وسينضم واحٌد منهم 
للقامئــة التي تضم أبــرز املدربني األفارقة 

الذين قادوا منتخباتهم للمجد القاري. 
وعــر 32 نســخة مــن تاريــخ البطولــة 
األهــم يف القــارة األفريقيــة، ُيعتر هذا 
هــو النهــايئ الخامس فقط الــذي يجمع 
مدربني محليني إفريقيني عى رأس الجهاز 
الفني لطريف النهايئ. ففي أربع مناســبات 
ســابقة فقــط كان النهايئ حــواراً إفريقياً 

خالصاً عى صعيد املدربــني، أولها عندما 
حققت املضيفة إثيوبيا بقيادة األســطورة 
يدينكاتشو تيســيام لقبها األول )والوحيد 
حتى اآلن( يف كأس األمم األفريقية بالفوز 
عــى مــرص 4-2 يف النهــايئ، وكان ُيدرب 
الفراعنــة وقتهــا الثنايئ محمــد الجندي 
وحنفي بســطان وذلــك يف العام1962م، 
وكذلــك عندما فازت غانا بنســخة 1965 

بعد تفوقهــا عى تونــس يف النهايئ 2-3، 
عــى يد املــدرب تشــارلز جيامفي الذي 
حقق لقبه الثاين عى التوايل يف كأس األمم 
األفريقيــة، متغلبــاً عى نظــريه التونيس 

مختار بن ناصف يف املباراة النهائية. 
كام تفوق غاين آخر هو فريد أوسام دودو 
حينام قاد النجوم السوداء للتتويج بلقب 
1978 يف ملعبهــم، بالفــوز عــى أوغندا 

بقيادة مدربها التاريخي بيرت أويك 2- صفر 
يف النهايئ. 

ويف 1998 أصبح املرصي محمود الجوهري 
أول رجل ُيحقق لقب كأس األمم األفريقية 
كالعــب )1959( وكمدرب، الجوهري قاد 
الفراعنــة للفــوز بلقبهم الرابــع وقتها يف 
بوركينا فاســو، بالفوز 2 - صفر يف النهايئ 
عى جنوب أفريقيا بقيــادة الرمز املحيل 

هناك جومو سونو.
إجامالً حقــق 11 مدرباً محلياً لقب كأس 
األمــم األفريقية 15 مرة يف النســخ الـ31 
الســابقة. وميلك الغاين تشــارلز جيامفي 
واملرصي حسن شحاتة رقاًم قياسياً بثالثة 
ألقــاب لكل منهــام، وقاد املــرصي مراد 
فهمــي منتخب بالده لنيــل لقب 1959، 
فيام كان النيجريي ستيفن كييش هو آخر 
مــدرب محيل يتــوج باللقــب يف 2013، 
وســُيعلن من القاهرة اسم املدرب املحيل 
الجديــد الذي يفوز بنســخة مرص 2019، 
فهل ســينضم بلاميض أم ســيكتب سيسه 

اسمه يف قامئة الرشف. 
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وظيف في قاعات العرفان  موقعة التَّ
حمد بن سالم العلوي

»ال لإلساءة إلى كبار السن«
طالب المقبالي

الهوية كما يفّسرها البعض! 
عبد الله العليان

آن األوان لنغير مفاهيمنا عن التعليم )2( 
د. صالح الفهدي

أمتنى عىل جيــيل واألجيال التي قبيل أن نســعى 
لتقريب املسافات بيننا وبني الجيل الحايل الذي أتاحت له 
الثــورة املعلوماتية حصيلة معرفية ومنط تفكري وقدرة عىل 

اإلبداع يف فرتات زمنية قصرية جًدا.

الطويل..  تاريخهم  العرب بحســب 
الشــجاعة صفتهــم األبــرز، لكنهم 
كثرياً ما مييلون بها إىل االحرتاب فيام 

بينهم.

أنت انعكاٌس ملشــاعرك، وأفكارك. ونفسك هي املتلقي 
األول لحقيقتــك، قبــل أن يصــل تأثريها ملــن حولك. 
تستطيع أن تتوقف برهة من الزمن لتعيد تقييم ذاتك، 

لتبدأ يف تقوميها؛ مبا تريدها أن تكون عليه.

عدد الجياع يف العــامل يتزايد للعام الثالث 
عىل التوايل، ويصل يف نهاية عام 2018 إىل 
أكرث من 820 مليون إنســان، ألسباب عدة 

أهمها الحروب والتغري املناخي.

خمي�س العدويد. خالد ال�سعيدي

عبد  امللك الهنائيخليفة الهنائي

ارسلوا إلينا تغريداتكم عرب الهاشتاج:

#مغردو_الرؤية

بين المعري 
وشوبنهاور

ظّل التشاؤم صفة شائعة بني الشعراء واألدباء عىل مختلف العصور؛ مل يسلم منه ابن 
الرومي وال الخيام وال نازك املالئكة حتى.. واملعري أحد هؤالء الذين اصطبغ شعرهم 
بهذه الصبغة حتى ســمي بها حني لقبوه برهني املحبسني، محبس التشاؤم ومحبس 
العمى وإن كان هو نفسه يف أحد أشعاره ُيعدد محابسه بالثالثة، داء العمى، واعتزال 

الناس، وحبس نفسه يف جسد خبيث:
َفال َتسأَل َعِن الَخرَبِ الَنبيِث أَراين يف الَثالَثِة ِمن ُسجوين  

وََكوِن الَنفِس يف الَجَسِد الَخبيِث ِلَفقِدَي ناِظري َوُلزوِم َبيتي 
ويعــدد عبد الزراق أيــوب يف كتابه “انعکاس الفكر الســيايس عىل األدب العريب يف 
العرص العباسی” أسباب ودواعي التشاؤم عند املعري فيقول إّنه کان يعاين من فقد 
بــرصه؛ فقده بالُجدری بعد أربعــة أعوام من مولده فذهب بــرصه، ومل يعرف من 
األلــوان إاّل اللون األحمر، وهو لون الثوب الذي لبســه يــوم أصابه الداء، يضاف إىل 
ذلك موت والديه وفقره الشــديد. وقد مأل كتابه اللزوميات بهذا التشاؤم من الدنيا 
ووصف الحياة بأّنها دار اآلالم والعذاب، ويضاف إىل ذلك أيًضا أّنه عاش يف زمن ميلء 
بالفســاد بکل أشکاله وهو العرص العبايس الذي قسمه طه حسني إىل قسمني: عرص 

القّوة وعرص الضعف، وکان أبو العالء يعيش يف عرص الضعف والفساد.
ويضيــف حنا الفاخوري إىل العمى دواع تشــاؤمية أخرى بقولــه إّن املعري كان ذا 
خلق ذميم، قصري القامة، نحيف الجســم، واسع الجبهة مشوه الوجه بآثار الجدري؛ 
ويصفه ُمعجًبا: “غري أّن ذلك الثوب الرث كان يحوي نفسا كبرية”. ويورد ابن العديم 
يف “اإلنصــاف والتحري يف دفــع الظلم والتجري عن أيب العالء املعري” أّنه “کان منذ 
حداثتــه يســيئ الظن بالناس، وال ينظــر إليهم نظرة الرضــی والطأمنينة، ومييل إىل 

االنقباض عنهم؛ وُحّببت إليه العزلة”..
وبالنظــر إىل ذلك ميكن تصنيف تشــاؤم املعري يف اتجاهــني؛ أولهام االتجاه النفيس 
املتمثل يف املرض بالعمى واليتم والفاقة، وثانيهام االتجاه االجتامعي بعيشه يف عرص 
کانــت الحياة االجتامعية والسياســية فيه مضطربة، وقــد انعکس ذلك يف كثري من 

شعره.
بل بلغ حد التشــاؤم باملعري أن يذم اســمه فهو أحمد بن عبد الله بن سليامن أبو 
العالء التنوخي، ففي أشعاره يعكس وجهة النظر هذه بأّن اسمه يجب أن يشتق من 

الذم ال الحمد وذلك لكرثة أفعاله املذمومة:
من األمر ما سميتني أبًدا باسمي رويدك لو كشفت ما أنا مضمر  
وقلبي أوىل بالطهارة من جسمي أطهر جسمي شاتًيا ومقيًظا 

ومل يقــف األمر عىل كره اســمه بل لحــق حتى بكنيته فهو يــرى أنَّ كنية أيب العالء 
تتعلق بالعلو والرفعة، واألوىل أن تكون بدنو املنزلة وأسفلها حيث يقول:

ولكن الصحيح أبو النزول ُدعيت أبا العالء وذاك َمْيٌ 
مل يولــد أبــو العالء كفيفا بل ولد مبرصا إال أن الجدري الذي داهمه يف ســن الرابعة 
تســبب يف فقدانه البرص، وقد حاول التعايش والتصالح مع عامه واالستفادة منه يف 
ه نعمة تستوجب الحمد بقوله “أنا أحمد الله عىل العمى كام يحمده  حياته بل عدَّ

غريي عىل البرص، وقد صنع يل وأحسن يب إذ كفاين رؤية الثقالء والبغضاء”:
قلت بفقدي لكم يهون قالوا العمى منظر قبيح 
تأىس عىل فقده العيون والله ما يف الوجود يشء 

مرد اعتزال املعري للنَّاس اعتقاده بفســاد امُلجتمع لغياب قيمتي العدل واملســاواة، 
وتفيش الخيانة والبغض والظلم، ويرى أنه يف مجتمع طالح كهذا يعد اإلنجاب جرمية 
وتجنيــاً عىل القادمني الجدد، ويعزو الكاتب عمر فروخ هذه النظرة التشــاؤمية إىل 
تأثر املعري مبذهب مزدك الفاريس ومذاهب الزهاد الهنود التي ترى أن الكون ميلء 

بالرشور وعدم السعادة:
وليَس َيدري أخوها كيَف يحرتُس ُدنياَك داُر رشوٍر ال رسوَر بها 

ويكتب إســالم محمد أّن العقاد أوجد كثريا من التشابه بني نزعة املعري التشاؤمية، 
ونزعة الفيلسوف األملاين آرثر شوبنهاور؛ السيام يف فلسفتهام حول النوم؛ فشوبنهاور 

يرى أّن النوم سلفة مستعارة من املوت، وهذا ذات ما كتبه أبو العالء يف شعره:
ومويت نوم طويل الكرى ونومي موت قريب النشور 

وقريبا من هذا يقول يف موضع آخر:
عليه، وكل عيشته سهاد وموت املرء نوم طال جًدا  

ويرى عامد الجبوري يف معرض مقاربته بني املعري وشــوبنهاور أن كالهام ينظر إىل 
العامل والطبيعة واملجتمع من زاوية كالحة ال تطاق؛ فالخري والســعادة عندهام أمور 
ســلبية زائلة؛ ألّن الحياة كلها كد وتعب وليس فيها ســكينة طوال االمتداد الزمني، 

فالوجود كله رش. ويف هذا يقول املعري:
فام من زماٍن أنَت فيه سعيد أال إمنا الدنيا نحوٍس ألهلها 

ويتفق ذلك مع فلســفة شــوبنهاور بأّن “يف كّل فرد حوض من األمل ال محيص عنه”، 
وحتى إذا فرضنا جدالً بأّن هذا األمل له نهاية، فإنه سوف “يحل مكانه عىل الفور عناء 

آخراً” وليس لدينا من ذلك ال مفر وال محيص.
ويتســاءل الجبوري حول أسباب هذا التشاؤم الدامس وهذه العدمية املطلقة ليأتيه 

الجواب من املعري:
ثم اتفقنا عىل ثاٍن من العدِم يف العدِم كنا َوُحكُم الله أوجدنا 

ويتنــاص ذلــك مع مقولة شــوبنهاور: “الحيــاة تتأرجح كالبنــدول إىل األمام 
والخلف بني األمل والســأم” ويف كلتا الحالتني ال خري يف هذا العامل ســوى حياة 

بائسة عافرة.

محمد عيل العوض

mohmed102008@windowslive.com

حذف مشهد من مسلسل 
تسبب في زيادة معدالت 

انتحار األمريكيين
واشنطن – الوكاالت

قالــت رشكــة نتفليكس لبــث املحتوى 
الرتفيهي عىل اإلنرتنــت أمس إنها قررت 
حــذف مشــهد مــؤمل مثــري للجــدل يف 
مسلســلها )13 ريزونز واي( “13 ســببا” 

يصور انتحار بطلة املسلسل. 
ويحيك املسلســل الذي يستند إىل رواية 
بنفس العنــوان قصة شــابة تدعى هانا 
تنهــي حياتهــا بقطع رشايني رســغها يف 
حوض االستحامم يف آخر حلقات املوسم 

األول. 
وقالت الرشكــة عرب حســابها عىل تويرت 
إنها تلقت نصيحة خرباء يف مجال الطب 
“وقررنــا نحــن واملؤلــف برايــن يوريك 
ومنتجــو 13 ريزونز واي حذف املشــهد 

الذي تنهي فيه هانا حياتها”. 
وعىل الرغم من إشــادة النقاد باملسلسل 
فإنــه واجه انتقادات مــن جامعات من 
بينهــا جامعــة مجلس اآلبــاء التلفزيوين 
الــذي يقول إن املسلســل ميجــد انتحار 

املراهقني. 
وقوبل قرار حذف املشــهد بالرتحاب من 
مجلس اآلبــاء التلفزيوين الــذي يضغط 
عــىل نتفليكــس لحذف املسلســل متاما 
من عىل منصتهــا.  وقال املجلس “أقرت 
نتفليكس أخريا بالتأثري الضار الذي يلحقه 
املحتوى القايس كمشــهد االنتحار يف 13 

ريزونز واي بالصغار”. 
وخلصت دراســة أمريكية إىل أن حاالت 
انتحار الشــبان األمريكيــني زادت قرابة 
الثلث يف الشــهر التايل لبدء بث مسلسل 

)13 ريزونز واي( عام 2017. 
ويحيك املسلسل قصة فتاة مراهقة تنتحر 
وترتك وراءها 13 تســجيال صوتيا تذكر يف 

كل منها سببا دفعها إلنهاء حياتها. 
وقوبل املشهد بهجوم من اآلباء واألمهات 
وعاملــني يف مجــال الصحــة مــام دفع 
نتفليكس يف عام 2017 إىل بث تحذيرات 
إىل  وتوجيههــم  للمشــاهدين  إضافيــة 
للمراهقــني.   الدعــم  تقــدم  جامعــات 
وطرحــت نتفليكــس املوســم الثاين من 
املسلســل يف مايو 2018 وجرى االتفاق 

عىل إنتاج موسم ثالث. 
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