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مسقط - الرؤية
كشف العقيد عبدالرحيم الفاريس مدير عام مكافحة 
املخدرات واملؤثرات العقلية، أن عدد القضايا انخفض 
بنســبة ٦٣ يف املائة منذ مطلع العام الجاري، مقارنة 
مع الفــرتة ذاتها من العام املــايض؛ فيام تراجع عدد 
املتهمني يف قضايا املخدرات بنســبة ١٠ يف املئة. وأكد 
الفــاريس أن رشطة عامن الســلطانية -ممثلة باإلدارة 

العامــة ملكافحة املخــدرات واملؤثــرات العقلية، مع 
بقيــة تشــكيالت الرشطة- تبذل جهودا ملموســة يف 
مجــال مكافحة املخدرات، والتصدي ملجرمي ومهريب 
املخــدرات عــىل كافة األصعــدة؛ انطالقــا من نقاط 
دخولهــا عــرب املنافذ الجويــة أو الربيــة أو البحرية. 
وأوضــح الفــاريس أن أســباب االنخفــاض تعود إىل 
اســتهداف كبــار التجــار واملهربني للمــواد املخدرة 

واملؤثرات العقلية.

مسقط - الرؤية
طرحــت الهيئــة العامــة للكهربــاء وامليــاه 
«ديم» مناقصة إلنشــاء شبكة توزيع مياه مع 
التوصيالت املنزلية يف املعبيلة (املرحلة الرابعة 
الجــزء «أ») بواليــة الســيب، وتــم تحديد ٩ 
أكتوبر املقبــل كآخر يوم للحصول عىل رشوط 
املناقصة، فيام ســيكون ٣٠ أكتوبر آخر موعد 

لتقديم العطاءات.

2.3 .. 100
الرؤية - نجالء عبدالعال

متكنــت الحكومة مــن تغطية كامل عجــز امليزانية 
العامــة للدولــة حتــى نهايــة يوليــو ٢٠١٧؛ حيث 
جمعت ٤٫٩ مليار ريال عرب وســائل متويلية ُمختلفة، 
واســتطاعت متويل ذلك العجز املقــدر بنحو ٢٫٥٨٥ 
مليار ريال، لتحقق فائضا متويليا بلغ ٢٫٣ مليار ريال.

وأظهــرت بيانــات وزارة املاليــة أن وســائل متويــل 
العجز شــملت: صايف اقرتاض بقيمــة ٤٫١ مليار ريال 

-وذلك بزيادة ٤٦٫٨ يف املئة عن صايف االقرتاض خالل 
الفــرتة املامثلــة من العــام املايض- بجانــب اقرتاض 
محــيل بقيمة ٣٠٠ مليون ريــال، إضافة لتمويل من 

االحتياطيات بقيمة ٥٠٠ مليون ريال.
وتراجع عجز امليزانية يف األشــهر الســبعة األوىل من 
العــام الجاري بنســبة ٣٥٫٧ يف املئة عــام كان عليه 
بنهاية يوليو ٢٠١٦، ليسجل ٢٫٥٨٥ مليار ريال، ُمقارنة 

مع عجز بنحو ٤٫٢٣ مليار ريال يف يوليو ٢٠١٦.
وبحسب النرشة الشــهرية الصادرة عن املركز الوطني 

لإلحصــاء واملعلومات، يعزى تراجــع العجز إىل ارتفاع 
اإليرادات العامة بفضل زيادة أســعار النفط؛ ما أسهم 
يف منو إجــاميل اإليرادات النفطيــة بنهاية يوليو ٢٠١٧ 
لتســجل ٢٫٥٦ مليار ريال، مقارنــة مع عائدات نفطية 
بنحو ١٫٧٩ مليار ريــال بنهاية يوليو ٢٠١٦، أي بزيادة 
٣٤ يف املئة خالل العام الجاري. وزادت جميع اإليرادات 
العامة للدولة إىل ٤٫٧ مليار ريال بنهاية يوليو وبنســبة 
ارتفــاع ٢٥٫٧ يف املئة، عام كانت عليه اإليرادات العامة 

بنهاية يوليو من العام املايض. 

مسقط - الرؤية 
عقد مســؤولون من السلطنة وجمهورية كوريا عدداً 
مــن اللقــاءات الثنائية، أمس؛ ملناقشــة أوجه تعزيز 
التعاون املشــرتك، وآليات زيادة االستثامرات البينية؛ 
حيث جــرى التوافق حــول حزمة مــن املرشوعات 
واالســتثامرات املقرتحة. واســتقبل معــايل يحيى بن 
سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة 

املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.

 

مسقط - العامنية
مع بزوغ فجر عام هجري جديد يسترشف املسلمون 
فيه الخري والســالم لجميع الشعوب، وحلول الذكرى 
العطرة لهجرة نبي اإلنســانية املصطفى محمد -عليه 
أفضــل الصالة وأزىك التســليم- تبادل حرضة صاحب 
الجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد املعظم -حفظه 
الله ورعاه- برقيات التهاين والتمنيات بهذه املناســبة 
املباركة مع قادة الدول العربية واإلســالمية الشقيقة 

والصديقة.
أعرب جاللة الســلطان املعظم يف برقياته عن أطيب 
تهانيه وخالص متنياته لهم مبوفور الصحة والســعادة 
والعمر املديد، داعًيا الله تعاىل أن يعيد هذه املناسبة 
الســعيدة عىل الجميــع أعواما عديــدة، وأن يجعله 
عاَم خري وســالم لكافة الشــعوب، ويحقق فيه لألمة 

اإلسالمية جمعاء الرفعة والرخاء والسؤدد.
كــام أعرب أصحاب الجاللة والفخامة والســمو قادة 
الدول الشــقيقة والصديقة يف برقياتهم لجاللة عاهل 
البــالد املفدى، عن أطيب التهــاين وأصدق التمنيات 
لجاللته بوافر الصحــة والهناء ومديد العمر، مقرونة 
بالدعــاء للبارئ -عــز وجل- أن يعيد هذه املناســبة 
املباركة عىل جاللته ألعــوام عديدة، محقًقا كل آمال 
وتطلعــات شــعبه الويف ملزيــد من الرفعــة والتقدم 
والرقي، وعىل جميع املســلمني مبزيــد الخريات ومنو 

الــربكات. كــام تلقــى جاللته -أعــزه اللــه- برقيات 
التهنئة بهذه املناســبة الجليلة من أصحاب الســمو 
وأصحاب املعايل الوزراء واملستشارين، ومن املكرمني 
أعضــاء مجلس الدولــة، وأصحاب الســعادة أعضاء 
مجلس الشــورى والوكالء، وأصحاب الفضيلة القضاة، 
والســفراء الُعامنيني بالخارج، وسفراء الدول العربية 
واإلسالمية الشقيقة والصديقة، ومن ممثيل املنظامت 
والهيئــات الدولية، ومن كبار املســؤولني يف العاملني 
العريب واإلســالمي، ومن شــيوخ وأعيــان البالد، ومن 

املواطنني. 
وأعلنت وزارة األوقاف والشــؤون الدينية عدم ثبوت 
رؤية هالل شــهر محرم للعام ١٤٣٩هـ، مســاء أمس 
األربعاء، التاسع والعرشين من شهر ذي الحجة لعام 
١٤٣٨هـ، املوافق ٢٠ من سبتمرب ٢٠١٧. وعليه؛ يكون 
اليوم الخميس املوافق ٢١ سبتمرب ٢٠١٧ املتمم لشهر 
ذي الحجــة لعام ١٤٣٨هـ، ويكــون غدا الجمعة ٢٢ 
من ســبتمرب الجاري غرة شــهر محرم لعام ١٤٣٩هـ. 
وبهذه املناســبة الكرمية العطرة، يرس وزارة األوقاف 
والشؤون الدينية أن تتقدم بخالص التهاين والتربيكات 
إىل املقام الســامي لحرضة صاحب الجاللة السلطان 
قابوس بن سعيد املعظم -حفظه الله ورعاه- ضارعني 
إىل املــوىل -جل يف عاله- أن يعيــد عىل جاللته هذه 
املناســبة أزمنًة مديدًة، وعىل ُعامن بالعز والســؤدد، 

وعىل األمة اإلسالمية بالخري والربكات.

عربي - نارص العربي
انطلقت، صباح أمس األربعاء، إحدى فعاليات مبادرة 
«ُعــامن نظيفة» -التي أطلقتها جريدة «الرؤية»- من 
خالل حملة توعوية يف والية عربي مبحافظة الظاهرة، 
حول مخاطر األكياس البالستيكية. وتضمنت الفعالية 
محارضة توعوية حول مخاطر األكياس البالســتيكية، 
بالتعــاون مــع املديريــة العامة للرتبيــة والتعليم يف 
الظاهرة -ممثلة يف مدرســة رضار بن األزور، والهيئة 
التدريســية، وبلدية عــربي، وإدارة البيئة والشــؤون 

املناخية وفريق الرتبة مبحافظة الظاهرة.
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مسقط - العامنية
بعث حرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 
املعظــم -حفظه الله ورعــاه- برقية تهنئــة إىل فخامة 
الرئيســة  بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال؛ 
مبناســبة العيد الوطني لبالدها.. ضمنها جاللة السلطان 
املعظم أطيب التهاين والتمنيات لفخامتها بوافر الصحة 
والســعادة، ولشــعب بالدهــا الصديق اطــراد التقدم 

واالزدهار.
وبعث حــرضة صاحب الجاللــة الســلطان قابوس بن 
ســعيد املعظــم -حفظه اللــه ورعاه- برقيــة تهنئة إىل 
فخامــة الرئيســة مــاري لويس كولــريو بريكا رئيســة 
جمهوريــة مالطا؛ مبناســبة ذكــرى اســتقالل بالدها.. 
تضمنت تهاين ومتنيات جاللة الســلطان املعظم الطيبة 

لفخامتها، وللشعب املالطي الصديق.
وبعث حــرضة صاحب الجاللــة الســلطان قابوس بن 
ســعيد املعظــم -حفظه اللــه ورعاه- برقيــة تهنئة إىل 

فخامة الرئيس سريج رسكسيان رئيس جمهورية أرمينيا؛ 
مبناسبة ذكرى اســتقالل بالده.. تضمنت تهاين ومتنيات 
جاللة السلطان املعظم الطيبة لفخامته، ولشعب بالده 
الصديــق. كام بعــث حرضة صاحب الجاللة الســلطان 
قابــوس بن ســعيد املعظم -حفظه اللــه ورعاه- برقية 
تهنئة إىل فخامة كولفيل يونج حاكم عام بيليز؛ مبناسبة 
ذكرى اســتقالل بالده.. تضمنت تهــاين ومتنيات جاللة 
الســلطان املعظــم الطيبــة لفخامته، ولشــعب بالده 

الصديق.
وبعث حــرضة صاحب الجاللــة الســلطان قابوس بن 
ســعيد املعظم -أبقــاه الله- برقية تعزية ومواســاة إىل 
فخامــة الرئيــس إنريكــه بينيــا نييتو رئيــس الواليات 
املكســيكية املتحــدة، يف ضحايــا الزلــزال الذي رضب 
العاصمة املكســيكية نيومكســيكو ومحيطهــا.. أعرب 
فيها جاللة السلطان املعظم عن خالص تعازيه وصادق 
مواســاته لفخامته، وأرس الضحايا، والشــعب املكسييك 

الصديق، متمنًيا للمصابني الشفاء العاجل.

مسقط - الرؤية 
ارتفع إجاميل إنتاج الســلطنة يف قطاع الكهرباء بنهاية 
يوليــو ٢٠١٧ ليبلغ أكــرث من ٢١٫٢ ألــف جيجاوات، 
بنســبة زيــادة قدرهــا ٨٫١ يف املئة، مقارنــة بالفرتة 
نفســها من ٢٠١٦. فيام ســجلت الفرتة بنهاية يونيو 

٢٠١٧ ارتفاعــا يف إنتــاج امليــاه بنســبة ٦٫٢ يف املئة؛ 
لتصل إىل أكرث من ١٩٤٫٦ مليون مرت مكعب. وأشارت 
آخــر اإلحصائيات األولية الصــادرة عن املركز الوطني 
لإلحصــاء واملعلومات، إىل أن إجاميل إنتاج الســلطنة 
مــن الكهرباء حتى نهاية يوليو بلــغ ٢١ ألفا و٢٠٥٫١ 

جيجاوات يف الساعة.
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روما- العامنية
التقى اللواء الركن طيار مطر بن عيل العبيداين قائد سالح 
الجو الســلطاين العامين أمــس الفريق الركــن طيار اينزو 
فيتشــارييل رئيس أركان ســالح الجو بجمهوريــة إيطاليا 
بقيادة ســالح الجو اإليطايل، وذلك خــالل مرافقته معايل 
الســيد بدر بن ســعود البوســعيدي الوزير املسؤول عن 
شــؤون الدفاع يف الزيارة الرســمية التي يقــوم بها معاليه 
إىل جمهورية إيطاليا الصديقة. تم خالل اللقاء بحث عدد 
من األمور ذات االهتامم املشرتك بني سالح الجو السلطاين 

العامين وسالح الجو اإليطايل.

روما - العامنية 
عقــد َمَعايل الســيد بدر بن ســعود بن حارب 
البوسعيدي الوزير املســؤول عن شؤون الدفاع 
مبقــر وزارة الدفــاع اإليطاليــة أمــس جلســة 
ُمباحثات رسمية مع معايل روبريتا بينويت وزيرة 
الدفاع بجمهورية إيطاليا، وذلك يف إطار الزيارة 
الرســمية التي يقوم بها معاليــه إىل جمهورية 

إيطاليا الصديقة.
ولــدى وصول معايل الســيد الوزيــر مقر وزارة 

الدفاع اإليطالية أدت مجموعة من حرس الرشف 
التحيــة العســكرية ملعاليه وعزفت املوســيقى 
السالمني السلطاين الُعامين والوطني اإليطايل ثم 
قام معاليه باســتعراض حرس الرشف. بعد ذلك 
تمَّ عقد جلســة مباحثات رســمية مشرتكة بني 
معايل الســيد الوزير املسؤول عن شؤون الدفاع 
ومعــايل وزيرة الدفاع اإليطاليــة، وقد تمَّ خالل 
االجتامع استعراض العالقات الطيبة بني البلدين 
الصديقني، وبحث األمور ذات االهتامم اُملشرتك، 
ومجاالت التعاون العســكري القائم بني وزاريت 

الدفــاع يف البلدين، وســبل تعزيزهــا مبا يخدم 
املصالح اُملشرتكة. 

حرض اللقاء اللــواء الركن طيار مطر بن عيل 
العبيداين قائد ســالح الجوالسلطاين الُعامين، 
وســعادة الدكتــور أحمــد بن ســامل باعمر 
ســفري الســلطنة املعتمــد لــدى جمهورية 
إيطاليا، والوفد اُملرافق ملعايل الســيد الوزير، 
كام حرضه مــن الجانب اإليطــايل عدد من 
املسؤولني العسكريني واملدنيني بوزارة الدفاع 

اإليطالية.

نيويورك - العامنية 
عقد معايل يوســف بن علوي بــن عبد الله 
الوزير املسؤول عن الشؤون الخارجية أمس 
العديــد من اللقــاءات الثنائية يف مقر األمم 
املتحــدة بنيويــورك مع نظرائه مــن الدول 

املختلفة. 

ويف مقــر بعثة الوفد الدائــم لدولة الكويت 
بنيويــورك التقــى معايل يوســف بن علوي 
بن عبد الله الوزير املســؤول عن الشــؤون 
الخارجيــة بالنائــب األول لرئيــس مجلــس 
الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح 
خالد الحمد الصباح؛ حيــث بحث الوزيران 
املوضوعــات ذات االهتامم اُملشــرتك يف ظل 

األوضــاع الراهنة باملنطقــة. والتقى معاليه 
وزيــر خارجية العــراق جــرى خالله بحث 
العالقــات بــني الجانبني والقضايــا اإلقليمية 

الراهنة. 
كام التقى معايل يوســف بــن علوي بن عبد 
اللــه نظريه وزيــر خارجيــة املالديف وبحثا 

تعزيز التَّعاون وُسبل االستثامر بني البلدين.

مسندم- الرؤية
قامت َمَعايل الشــيخة عائشــة بنت خلفان بن 
جمّيل الســيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات 
الحرفيــة بزيــارة تفقديــة ملكتــب الصناعــات 

الحرفية بوالية خصب مُبحافظة مسندم.
وتضمنــت الزيــارة االطالع عىل مراحل أقســام 
املكتــب، وُمتابعة ســري العمل بكافة املنشــآت 
التي يتكون منها، ويأيت إنشــاء مكتب الصناعات 
الحرفيــة بواليــة خصــب مبحافظة مســندم يف 
إطار تعزيز املنظومة املؤسســية للقطاع الحريف 

مبختلف ُمحافظات السلطنة.
ويعد مكتــب الصناعات الحرفيــة بخصب من 
املشــاريع الحرفيــة الداعمة لربامــج التدريب 
واإلنتاج الحريف حيث يســهم بصــورة فاعلة يف 
رفع الكفــاءة الحرفية واملهنية للحرفيني بواليات 

محافظة مســندم وذلك عرب تدشــينه ملجموعة 
متنوعة من الربامج واملبــادرات املتكاملة والتي 
تتعلق بتنميــة الطاقات الحرفية الوطنية وتعزز 
مــن مواهب االبتــكار واإلبــداع الحــريف لدى 
املنتسبني للقطاع الحريف واملقيدين ضمن قاعدة 

السجل الحريف للهيئة.
وتهــدف الهيئة العامة للصناعــات الحرفية من 
إنشــاء مكتــب الصناعات الحرفيــة بخصب إىل 
تعزيــز املبادئ األساســية لإلنتــاج الحريف ورفع 
كفاءة أداء الحرفيــني إىل جانب تأمني التدريب 
والتطويــر والتأهيل الحريف املســتمر للحرفيني 
مبختلف واليات محافظة مســندم، كام تســعى 
الهيئــة إىل تطويــر مســتويات اإلنتاجيــة لدى 
الحرفيــني وتدريبهــم وفق معايــري معتمدة يف 
التدريب والتأهيل باإلضافة إىل إكسابهم مهارات 

التسويق والرتويج.

يشار إىل أنَّ املراكز الحرفية التابعة للهيئة العامة 
للصناعــات الحرفية تضطلع بــدور جوهري يف 
تنفيذ كافة مبادرات ومشاريع الربامج التدريبية 
واإلنتاجية بهدف تجويــد العمل واألداء الحريف 
مبــا يتواءم مــع متطلبات العرص وما تســتلزمه 
الحداثة من تطويــر وتتقيد تلك املراكز الحرفية 
عند عمليات اإلنتاج باالشــرتاطات التي حددتها 
اللوائــح املنظمة لقطاع الصناعــات الحرفية يف 
السلطنة، وتعد املراكز الحرفية املنترشة مبختلف 
محافظــات الســلطنة إحــدى أهم املشــاريع 
املعززة لربامج التطوير الحريف، كام تدعم الهيئة 
املنظومــة التدريبية واإلنتاجية الحرفية بإنشــاء 
وتهيئــة منشــآت متخصصة يف تدريــب وإنتاج 
مختلــف الحرف املحلية املطــورة، ويعد مكتب 
الصناعات الحرفية بخصب أحدث تلك املشاريع 

الحرفية املنفذة.

مسقط - العامنية
مــع بــزوغ فجر عــام هجــري جديد يســترشف 
املســلمون فيه الخري والســالم لجميع الشــعوب، 
وحلــول الذكــرى العطرة لهجــرة نبي اإلنســانية 
املصطفى محمد عليه أفضل الصالة وأزىك التسليم 
.. تبادل حرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن 
سعيد املعظم – حفظه الله ورعاه – برقيات التهاين 
والتمنيات بهذه املناســبة املباركة مع قادة الدول 

العربية واإلسالمية الشقيقة والصديقة.
أعرب جاللة السلطان اُملعظم يف برقياته عن أطيب 
تهانيه وخالص متنياته لهم مبوفور الصحة والسعادة 
والعمــر املديــد، داعًيــا الله تعــاىل أن يعيد هذه 
املناسبة الســعيدة عىل الجميع ألعوام عديدة وأن 
يجعله عام خري وسالم لكافة الشعوب، وُيحقق فيه 

لألمة اإلسالمية جمعاء الرفعة والرخاء والسؤدد.
مو قادة  كام أعرب أصحاب الجاللة والفخامة والسُّ
الدول الشقيقة والصديقة يف برقياتهم لجاللة عاهل 
البالد املفدى عــن أطيب التهاين وأصدق التمنيات 
لجاللته بوافر الصحة والهناء ومديد العمر، مقرونة 
بالدعــاء للبارئ عــّز وجّل أن ُيعيد هذه املناســبة 
املباركة عىل جاللته ألعوام عديدة محقًقا كل آمال 
وتطلعات شعبه الويف ملزيد الرفعة والتقدم والرقي، 
وعىل جميع املسلمني مبزيد الخريات ومنو الربكات. 
فقد تبادل جاللة الســلطان املعظم برقيات التهنئة 
مع كٍل من: خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلامن 

بــن عبد العزيز آل ســعود ملك اململكــة العربية 
مو الشيخ خليفة بن زايد  الســعودية، وصاحب السُّ
آل نهيــان رئيس دولة اإلمــارات العربية املتحدة، 
وصاحب الجاللة امللــك حمد بن عيىس آل خليفة 
ــمو الشــيخ  ملك مملكــة البحرين، وصاحب السُّ
متيــم بن حمــد آل ثاين أمري دولــة قطر، وصاحب 
الســمو الشــيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمري 
دولــة الكويت، وجاللــة امللك عبداللــه الثاين ابن 
الحســني ملك اململكة األردنية الهاشــمية، وجاللة 
امللــك محمد الســادس ملــك اململكــة املغربية، 
وفخامــة الرئيــس الباجــي قائد الســبيس رئيس 
الجمهورية التونســية، وفخامة الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقــه رئيس الجمهورية الجزائرية الدميقراطية 
الشــعبية، وفخامــة الرئيس إســامعيل عمر غيلة 
رئيــس جمهورية جيبويت، وفخامة الرئيس املشــري 
عمر حسن أحمد البشري رئيس جمهورية السودان، 
وفخامــة الرئيــس الدكتــور بشــار األســد رئيس 
الجمهوريــة العربية الســورية، وفخامــة الرئيس 
محمد عبداللــه محمد فرماجو رئيــس جمهورية 
الصومــال الفيدراليــة، وفخامــة الرئيــس الدكتور 
فــؤاد معصوم رئيــس جمهورية العــراق، وفخامة 
الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلســطني رئيس 
اللجنــة التنفيذيــة ُملنظمة التحرير الفلســطينية، 
وفخامــة الرئيس عثــامن غزايل رئيــس جمهورية 
القمر املتحدة، ودولــة فايز الّرساج رئيس املجلس 
الرئايس لحكومة الوفاق الوطنــي الليبية، وفخامة 

الرئيس عبد الفتاح السييس رئيس جمهورية مرص 
العربيــة، وفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز 
رئيس الجمهورية اإلســالمية املوريتانية، وجاللة 
الســلطان حاجي حســن البلقيه سلطان بروناي 
دار الســالم، وجاللة الســلطان محمــد الخامس 
ملك ماليزيا، وفخامة الرئيس الدكتور إلهام حيدر 
علييــف رئيس جمهوريــة أذربيجــان، وفخامة 
الرئيــس الدكتــور أرشف غني رئيــس جمهورية 
أفغانســتان اإلســالمية، وفخامــة الرئيس جوكو 
ويــدودو رئيــس جمهورية أندونيســيا، وفخامة 
الرئيــس الدكتــور شــوكت مريزيوييــف رئيس 
جمهورية أوزبكســتان، وفخامة الرئيس الدكتور 
حســن روحــاين رئيــس الجمهورية اإلســالمية 
اإليرانية، وفخامة الرئيس ممنون حســني رئيس 
جمهورية باكســتان اإلســالمية، وفخامة الرئيس 
محمــد عبدالحميد رئيــس جمهورية بنجالديش 
الشــعبية، وفخامــة الرئيس قوربانقــويل بريدي 
محمــدوف رئيس تركمنســتان، وفخامة الرئيس 
رجــب طيب أردوغــان رئيس جمهوريــة تركيا، 
وفخامة الرئيس إدريس ديبــي رئيس جمهورية 
تشــاد، وفخامــة الرئيس عــيل بونجــو أوندميبا 
رئيس الجمهوريــة الجابونيــة، وفخامة الرئيس 
آدمــا بــارو رئيس جمهوريــة جامبيــا، وفخامة 
الرئيــس مايك ســال رئيس جمهورية الســنغال، 
وفخامــة الرئيــس إمــام عيل رحامنــوف رئيس 
جمهورية طاجيكستان، وفخامة الرئيس أملازبيك 

أتامباييف رئيس الجمهورية القريغيزية، وفخامة 
الرئيس نور ســلطان نظر باييف رئيس جمهورية 
كازاخستان، وفخامة الرئيس عبد الله ميني رئيس 
جمهوريــة املالديــف، وفخامــة الرئيس محمد 
إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، وفخامة الرئيس 
محمد بخاري رئيس جمهورية نيجرييا االتحادية، 
وفخامــة الرئيــس إبراهيــم بو بكــر كيتا رئيس 

جمهورية مايل.
كام تلّقى جاللته- أعزّه الله- برقيات التهنئة بهذه 
ــمو وأصحاب  املناســبة الجليلة من أصحاب السُّ
املعــايل الــوزراء واملستشــارين، ومــن املكرمني 
أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء 
مجلس الشــورى والــوكالء، وأصحــاب الفضيلة 
القضاة، والســفراء الُعامنيني بالخارج، وســفراء 
الدول العربية واإلســالمية الشــقيقة والصديقة، 
ومــن ممثيل املنظامت والهيئــات الدولية، ومن 
كبار املسؤولني يف العاملني العريب واإلسالمي ومن 

شيوخ وأعيان البالد ومن املواطنني. 
أعربوا من خاللهــا عن تهانيهــم القلبّية لجاللة 
الســلطان املعظم بهذه الذكرى السعيدة وعاطر 
متنياتهــم لجاللته بوافر الصحة والعافية، مقرونًة 
بالدعاء إىل املوىل عز وجل أن يحفظ جاللته وميّد 
يف عمــره، وأن ُيعيد عليه بالُيمن واملرسات هذه 
املناســبة الســعيدة وأمثالها، وعىل ُعامن الغالية 
وشــعبها األيب مبزيد التقدم والرقي يف ظل قيادة 
جاللته الحكيمة. وكل عام والجميع بخري ومّرسة.
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صحار - الرؤية

قامــت وزارة الصحــة، أمس األربعاء، بتدشــني 
وحدة السكتة الدماغية مبستشفى صحار، تحت 
رعاية ســعادة الشــيخ مهنا بن ســيف بن سامل 
اللميك محافظ شــامل الباطنة، وحضور سعادة 
الســيد الدكتور ســلطان بن يعرب البوسعيدي 

مستشار وزارة الصحة.
اســتهل االحتفــال بكلمــة للدكتــور ماجد بن 
ســلطان املقبايل مدير مستشــفى صحــار؛ أكد 
فيهــا اهتــامم وزارة الصحة بتأســيس وحدات 
السكتة الدماغية، ضمن الحرص عىل تقديم أكرث 
الخدمات الصحية للمواطنني واملقيمني والسعي 
لتطوير منظومة الرعاية الصحية لتكون منظومة 
مســتدامة ومتكاملة؛ مام يضمن تأمني خدمات 

صحية شاملة ملن يتعرضون لسكتة دماغية.
ثــم ألقت الدكتورة أمل بنت محمد الهاشــمية 
استشارية يف طب املخ واألعصاب ورئيسة وحدة 
الســكتة الدماغيــة املركزية مبستشــفى خولة، 
كلمة؛ اســتعرضت فيها جهــود وزارة الصحة يف 

تأســيس وحدات الســكتة الدماغية منذ أن تم 
تأسيس واستحداث أوىل هذه الوحدات يف العام 
٢٠١٣ باملستشــفى الســلطاين، لتســتقبل أوىل 
حاالت السكتة الدماغية، وتقوم بتقديم أحدث 
العالجــات املتطورة يف هــذا املجال؛ مبا يف ذلك 

الدواء املذيب للسكتة الدماغية.
وأوضحت الهاشمية أن هدف الوزارة من إنشاء 
هــذه الوحدات هــو تطوير وتحســني الخدمة 
الصحيــة املقدمــة ملــرىض الســكتة الدماغية، 
مبا يتوافــق واملقاييــس العاملية. كــام تطرقت 

الهاشــمية إىل الجهود التي بذلتها وزارة الصحة 
يف تدريــب مجموعــة كبــرية مــن املمرضات، 
وتقديم املحارضات املتعلقة بالسكتة الدماغية، 
إضافة لتدريب ممرضني من مستشفيات خارج 
محافظة مســقط يف الوحدة من أجل اكتســاب 

الخــربة يف التعامــل مــع الســكتة الدماغيــة. 
وأضافــت: تم االنتهاء من إعــداد الربوتوكوالت 
والتدريب، وتشــغيل وحديت صحــار ونزوي يف 
العــام ٢٠١٦، وبعد االنتهاء من تدشــني وحدة 
مستشفى صحار اليوم، فإنه من املنتظر أن يتم 

تدشــني وحدة مستشــفى نزوى قريبا، والعمل 
جاٍر عىل التجهيز لتشــغيل الوحــدة الرابعة يف 
مستشــفى الســلطان قابــوس يف صاللة؛ حيث 
شــارفت أعــامل الصيانــة لتجهيز املــكان عىل 
االنتهــاء، ويــدرب حاليا أيضا بعــض من طاقم 
التمريــض يف وحدة الســكتة الدماغية املركزية 

بخولة.
كام تضمن حفل التدشني تقديم عرض مريئ عن 
وحدة الســكتة الدماغية مبستشفى صحار، ثم 
قام سعادة محافظ شامل الباطنة بتدشني وحدة 

السكتة الدماغية مبستشفى صحار.
يذكــر أنه بدأ العمــل الفعيل لوحدة الســكتة 
الدماغيــة مبستشــفى صحــار ٨ ينايــر ٢٠١٧ 
الســتقبال الحــاالت وتقديم الخدمــة الالزمة، 
وتشــمل وحدة الســكتات الدماغية مبستشفى 
صحــار ٨ أرسَّة؛ حيــث تم تخصيــص ٤ للرجال 
و٤ للنســاء، كــام تــم توفــري األرسَّة واألجهزة 
الطبية الالزمة لذلك حســب املعايــري العاملية، 
واســتقطاب عدد من الكــوادر الطبية والطبية 
املســاعدة للعمــل بالوحــدة وتقديــم الرعاية 

الصحية الالزمة.

مسقط - الرؤية
نظم مجلس البحث العلمــي، أمس، حلقة عمل 
بعنــوان تدريب املدربني من مؤسســات التعليم 
العايل املرتبطة مبرشوع املكتبة العلمية االفرتاضية 
العامنيــة (مصــادر) التي تــم تدشــينها مؤخرا؛ 
وذلك ضمــن الخطة التدريبية ملــرشوع املكتبة، 
مبخترب الحاسب اآليل يف املكتبة الرئيسية بجامعة 
الســلطان قابــوس، ومبشــاركة ٣٠ متخصصا من 
١١ مؤسســة أكادمييــة وبحثية منضمة للشــبكة 

العامنية للبحث العلمي والتعليم ”أومرن“.

وهدفت الحلقة إىل تأهيل املشــاركني الستخدام 
النظام اإللكرتوين ملكتبة ”مصادر“، وآلية استخراج 
املصــادر واملراجع من النظــام اإللكرتوين وطرق 
البحــث فيه، إىل جانب تعريف املتدربني بالهوية 
التســويقية ملكتبــة ”مصــادر“، وســيقوم هؤالء 
املتدربون الحقــا بنقل األثر التدريبي ملنتســبي 
مؤسســاتهم مــن الطــالب والهيئة التدريســية 

لتوسيع نطاق االستفادة من املكتبة.
وتضمــن جدول الفعالية إقامة ٣ جلســات عمل 
متتاليــة؛ األوىل حول الهويــة الرتويجية ملصادر، 
والثانية حول مزايا البحث مع ”مصادر“ والبحث 

األســايس وصفحات النتائج، واستخدام محددات 
البحث. بينام شــهدت الجلســة الثالثة استعراض 
األدوات املتاحــة للمســتخدمني، والدخــول إىل 
الكتب الرقمية والتنزيالت والدخول بدون شبكة، 
مع إجراء بعض التطبيقات لكل عملية، واختتمت 

مبناقشات عامة حول مواضيع حلقة العمل.
واشــتملت قامئة املؤسســات املشــاركة كال من: 
مجلس البحث العلمي، وجامعة السلطان قابوس، 
وجامعة نزوى، وجامعة الرشقية، وجامعة ظفار، 
وجامعة مسقط، والجامعة األملانية للتكنولوجيا، 
وكلية العلوم الرشعية، والكلية العسكرية التقنية، 

وكليــة الــرشق األوســط، وكلية عــامن البحرية 
الدولية.

يذكر أن هيئة مجلــس البحث العلمي باركت يف 
اجتامعها األخري إطالق مــرشوع ”مصادر“، وهو 
مــرشوع املكتبة العلميــة االفرتاضيــة العامنية، 
الهادف لربــط املجتمع األكادميي العامين بأفضل 
املــوارد البحثيــة يف العامل، إىل جانب املســاهمة 
يف تعزيــز أنشــطة البحوث العلميــة لألكادمييني 
وطالب مؤسســات التعليــم العايل...وغريهم من 
الباحثني يف مختلف القطاعات، وذلك عرب املوقع 

.(www.masader.om) :اإللكرتوين

مسقط - الرؤية
اختتمت، صباح أمس، فعاليات برنامج الوالء 
الوظيفــي وأخالقيــات العمل، الــذي تنظمه 
دائرة التدريب والتأهيل بوزارة العدل، والذي 
اســتمر ٣ أيام، تحت رعاية سلطان بن حمود 
البوســعيدي مديــر دائــرة الكاتــب بالعدل 

باملصنعة، وذلك بفندق ميلينيوم املصنعة.
تضمــن الربنامج -الــذي اســتهدف العاملني 
يف املجــال اإلداري واملــايل والعمــل القيادي 
والتنمــوي- عددا من املحاور؛ منها: التعريف 
بالوالء الوظيفــي واملفاهيم التــي ترتبط به 
كاالنتامء الوظيفي وأخالقيات املهنة يف اإلطار 
الرشعــي ومفهوم اإلدارة بالقيــم، وخصائص 
وأهميــة الوالء الوظيفــي والعالقة بني الوالء 
الوظيفي وثقافة املؤسســة وأخالقيات العمل 
يف بناء املؤسسات وأسس العالقة بني العاملني 
واإلدارة ووســائل ترســيخها، إضافة ملناقشة 
معوقــات الــوالء الوظيفي وطرق وأســاليب 

مقاومتها.
هدف الربنامج إىل توســيع مدارك املشاركني، 

وأهميتــه  الوظيفــي  باالنتــامء  وتعريفهــم 
ومراحــل بنائــه، إضافــة لتقديم عــدد من 
التجــارب العامنية والعامليــة يف هذا املجال، 
ومســاعدة املشــاركني يف بناء وتدعيم الوالء 
الوظيفي لزمالئهم ومرؤوســيهم، وإكســابهم 

لقيــم وأخالقيــات اإلدارة  العميــق  الفهــم 
الرشيدة.

وحصلــت املوظفــة ناديــة بنــت عبداللــه 
الســعيدية طبــاع بدائــرة الكاتــب بالعدل 

بالسويق، عىل شهادة املشارك املجيد.

الرستاق ـ طالب املقبايل
عقــدت لجنة الشــؤون العامة باملجلس 
البلدي مبحافظة جنوب الباطنة اجتامعاً؛ 
ناقشت خالله حركة ســري الشاحنات يف 
الجسور االلتفافية يف أوقات الذروة، وما 
تسببه من ازدحام وتوقف حركة السري يف 
بعض األوقات، وكذلك مناقشــة مشكلة 
الحافالت القدمية لطالب املدارس؛ حيث 
ال يوجــد بها تكييف؛ مام يضطر الطالب 
لفتــح النوافــذ يف الحافلة؛ مام يشــكل 

خطرا عليهم.
كذلــك ناقــش املجتمعــون مشــكلة 
موقــع املجمــع الكهربــايئ الواقــع يف 

منطقــة الصومحــان الشــاملية بوالية 
بــركاء، وكذلك املطالبة بإبعاد الصاالت 
الرياضيــة مــن التجمعات الســكنية، 
وإبعاد مصانع الطابوق ونقل نشــاطها 

بعيدا عن املســاكن. كام ناقش أعضاء 
املجلــس موضــوع الخيــام يف أوقات 
املناسبات، عىل أن تكون بتصاريح من 
والرشطة؛  كالبلديــة  املعنيــة  الجهات 

حيث تكون أحياناً منصوبة يف الطرقات 
وأماكــن الســري؛ مــام يســبب إزعاجاً 

للمرتادين.
ويف الختام، تم مناقشــة ما استجد من 
أعــامل للجنــة؛ منها: مناقشــة خطط 
وأعامل اللجنــة خالل الفــرتة املقبلة، 
وكذلك الزيارات التي سيقوم بها أعضاء 
اللجنة للمســالخ البلدية، وكذلك زيارة 
أماكن الرتفيه والحدائق العامة بواليات 
املحافظــة، ودعم الشــباب العامين يف 

مهنة الصيد.
ترأس االجتامع يونــس بن عبدالرحيم 
البلويش رئيس اللجنة العامة، وبحضور 

جميع أعضاء اللجنة.

 الربميي - سيف املعمري
عقــد مبركــز التدريــب واإلمنــاء املهني 
بتعليميــة الربميــي اللقــاء األول لفريق 
اإلعــداد والتحضري ملهرجان عامن للعلوم 
٢٠١٧، واملزمع إقامته نهاية أكتوبر املقبل 
بجامعة الربميي. وناقش اللقاء االستعداد 
للمهرجــان، وإعــداد الدليــل، واملهــام 

املطلوبة للتنفيذ.
بشــكل  ســيقام  املهرجــان  أن  يذكــر 
مركــزي يف محافظة مســقط مبركز عامن 
للمعارض واملؤمترات، باختيار االبتكارات 
واملشاركات املجيدة من قبل املحافظات 
التعليمية، وستقام تزامنا معه مهرجانات 
مصغــرة يف ســائر محافظات الســلطنة 
خالل الفــرتة ٢٤-٢٨ من أكتوبر. ويهدف 

املهرجــان اليصــال العلــوم اىل الطالب 
وأفراد املجتمع بوســيلة سهلة وبطريقة 

تفاعلية محفزة للتفكري، وتشجيع الطالب 
عــىل إدراك أهميــة العلــوم يف الحياة، 

وخلق اتجاه إيجايب نحو العلوم واالبتكار 
والبحــث العلمي، وتشــجيع النشء عىل 
مواصلة التعلــم يف التخصصات العلمية، 
كام يشــمل عدة فعاليات رئيسية؛ منها: 
معــارض، ومحــارضات، وورش تعليمية، 
ومرسحيــات، وألعاب، وتجــارب علمية. 
ويســتهدف طــالب املــدارس الحكومية 
والخاصــة والدولية، وطــالب الجامعات 
والرتبويــني،  واملعلمــني  والكليــات، 
واملتخصصــني والباحثــني واألكادمييني يف 
املجاالت العلميــة والتطبيقية واالبتكار، 

والقطاع الخاص املعني مبجاالت العلوم.
ويف نهايــة اللقاء، تم توزيع مهام الفريق 
عىل أعضــاء اللجنة؛ بحيث ســيتم زيارة 
جميع مدارس املحافظة من قبل األعضاء 

لالستعداد للمشاركة باملهرجان.

مسقط - الرؤية
عقــدت اللجنة املركزيــة إلدارة األزمات بوزارة 
الرتبية والتعليــم اجتامعها األول للعام الدرايس 
الحايل، برئاســة سعادة ســعود بن سامل لبلويش 
وكيل وزارة الرتبيــة والتعليم للتخطيط الرتبوي 

وتنمية املوارد البرشية رئيس اللجنة.
واســتهل االجتامع بالتأكيد عــىل أهمية الدور 
الــذي تقوم به اللجنة من خــالل املهام املوكلة 
إليها، والتي أشــار إليها القــرار الوزاري الخاص 
بتشــكيل هــذه اللجنة، والتي متثلت يف: رســم 
السياسات العامة، ووضع الترشيعات والقرارات 
والخطــط الالزمة إلدارة األزمات، ومتثيل الوزارة 
يف الجهــات املعنيــة حــول جميــع الجوانــب 
املتعلقــة بتدابــري الدفــاع املــدين، والتواصــل 
املســتمر مع الــوزارات والهيئات واملؤسســات 
ذات العالقــة، وتوجيــه الدعم للجــان الفرعية 
ولجان األمن والســالمة يف املــدارس، واإلرشاف 
املبارش عــىل تشــكيل اللجان الفرعيــة ولجان 
التعليمية واملدارس  األمن والسالمة باملديريات 
ومتابعة األعامل التي تقــوم بها، وضامن توفري 

التجهيــزات واملعــدات األساســية للجان األمن 
والسالمة املدرسية، وتوثيق املعلومات املتعلقة 
بالحالــة ورصدهــا والتنبــؤ بأرضارهــا وإعداد 
التقارير الدورية حولها، وتحليل البيانات األولية 
وأبعادهــا املتوقعة وتحديد بدائــل ملواجهتها، 

واالســتثنائية  املتوقعة  االحتياجــات  وتحديــد 
والعمل عىل توفريها، واإلرشاف عىل االحتياجات 
التدريبيــة والتامرين العمليــة للجان املختلفة، 
وإعداد مناذج أدلة موحدة لالتصاالت وإجراءات 

التعامل وتقييم املخاطر...وغريها.
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مسندم - الرؤية
التقى معايل الفريق حسن بن محسن الرشيقي 
املفتــش العام للرشطة والجــامرك، مببنى قيادة 
رشطة محافظة مسندم، قادة تشكيالت الرشطة 

املختلفة.
يــأيت اللقاء حرصا مــن معايل الفريــق املفتش 
العــام للرشطة والجامرك عــىل االجتامع بقادة 
التشكيالت؛ الســتعراض جهود التطوير يف شتى 
القطاعات مبا فيها العملية التدريبية ملنتســبي 
الرشطة، واإلمكانيات واملــوارد املتاحة، وتقديم 
الخدمــات للمواطنــني واملقيمني بكل ســهولة 
وُيرس، كام وجه معاليه قادة التشكيالت بأهمية 
مواصلة الجهد لتحســني وتجويد العمل األمني 
والخدمي يف ســبيل نرش األمن واألمان يف ربوع 

الوطن.
حرض اللقاء اللواء ســليامن بــن محمد الحاريث 
مســاعد املفتــش العــام للرشطــة والجــامرك 
للشــؤون اإلداريــة واملاليــة، واللــواء حمد بن 
سليامن الحامتي مســاعد املفتش العام للرشطة 

والجامرك للعمليات.

مسقط - صالح الصلتي
قــال العقيــد عبدالرحيم الفــاريس مدير عام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقلية، إن 
رشطة عامن السلطانية -ممثلة باإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، مع بقية 
تشــكيالت الرشطة- تبذل جهودا ملموســة يف 
مجال مكافحة املخــدرات، والتصدي ملجرمي 
ومهــريب املخدرات عىل كافة األصعدة؛ انطالقا 
مــن نقاط دخولها عرب املنافذ الجوية أو الربية 
أو البحرية. وكشف العقيد مدير عام مكافحة 
املخدرات واملؤثــرات العقلية أن عدد القضايا 
انخفــض منذ بداية هذا العــام، مقارنة بالعام 
املــايض؛ حيث بلــغ االنخفاض ١٠٪ بالنســبة 
للمتهمني، و٦٣٪ بالنسبة لعدد القضايا. وتعود 
أســباب االنخفاض إىل اســتهداف كبار التجار 
واملهربني للمواد املخــدرة واملؤثرات العقلية، 
وتوجيه رضبات اســتباقية لشبكات التهريب؛ 
من خالل إحباط العديد من املحاوالت، عالوة 
عــىل العقوبــات املغلظــة لجرائــم التهريب 
واالتجــار التي تصــل لعقوبة اإلعــدام، والتي 
جــاءت يف التعديــل األخري لقانــون مكافحة 
املخــدرات واملؤثرات العقلية، وجهود الجهات 
القضائيــة من خالل صدور عــدد من األحكام 

املشددة يف قضايا املخدرات، أسهم بشكل كبري 
يف إحكام السيطرة عليها، إضافة لتوفري أجهزة 
حديثة متطورة للكشف عن محاوالت التهريب 
يف املنافــذ الجوية، كــام كان لــإلدارة العامة 
ملكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقلية دور 
باملشاركة يف نرش الوعي بأخطار املخدرات من 
خــالل املحارضات والنــدوات، وإعداد وتنفيذ 
برامج توعوية مكثفة. وأشــاد الفاريس -خالل 
حديثــه- بتعاون املواطنني واملقيمني يف اإلبالغ 
عن املروجني وتجار املخدرات، والذي يدل عىل 

وعي املجتمع بخطورة آفــة املخدرات ومدى 
تأثريها؛ حيث إن الخط الساخن (١٤٤٤) وجد 
لغرض تلقي البالغات أو طلب املساعدة؛ سواء 
من قبــل املتعاطني، أو أرسهــم، أو املواطنني 
واملقيمني عىل أرض السلطنة، وكذلك الرد عىل 
االستفســارات، ويعد فتح الخط مبثابة إحدى 
حلقــات التواصل مع الجمهــور، والتي تحاول 
من خاللها اإلدارة العامــة ملكافحة املخدرات 
واملؤثــرات العقلية الحصول عــىل املعلومات 
والبالغــات عن مروجي املخــدرات؛ ليك تقوم 
باتخاذ اإلجراءات القانونية ضدهم. وحول دور 
حافلة املعرض املتنقل، أشار العقيد مدير عام 
مكافحة املخــدرات واملؤثرات العقلية، إىل أنه 

توجــد لدى اإلدارة ٤ معــارض توعوية متنقلة 
تجوب جميع محافظات السلطنة، وتشارك يف 
جميع الفعاليات واملناشــط واملهرجانات التي 
تقام عىل أرض السلطنة، عالوة عىل الحمـالت 
التوعويــة التي تنفــذ بالحدائــق واملتنزهات 
واملراكــز التجارية، وقد حققت هذه الحمالت 
ردود أفعــال ملموســة، حيــث بلــغ عــدد 
الفعاليــات التوعويــة ٢٤٠ فعالية خالل العام 
املايض، كام تقوم اإلدارة بإعداد برامج توعوية 
مدروســة وهادفــة يتــم تنفيذها عــىل مدار 
العام، وتستهدف كافة رشائح املجتمع، إضافة 
لربامــج تنفــذ بالتعــاون مع اللجنــة الوطنية 
لشــؤون املخدرات واملؤثرات العقلية، وبرامج 

أخــرى تتــم يف مختلــف املــدارس الحكومية 
املحارضات،  تشــمل:  والكليات؛  والجامعــات 
املطويــات  وإعــداد  التوعويــة،  واملعــارض 
واملطبوعــات التوعويــة، ويتــم توزيعها عىل 
مختلــف الجهات.واختتــم العقيد عبدالرحيم 
بن قاسم الفاريس مدير عام مكافحة املخدرات 
واملؤثرات العقلية، حديثــه بالتأكيد عىل دور 
األرسة وأهميتــه يف الوقاية والعالج من إدمان 
املخدرات؛ من خالل حــث املدمن عىل تلقي 
العــالج، وميكن لــألرسة التقــدم بطلب أو أي 
استشــارة أو نصيحة عن طريــق االتصال عن 
طريق الخط الســاخن ١٤٤٤، لــإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات واملؤثــرات العقلية؛ حيث 

إنَّــه ويف بعــض الحــاالت التي يتقــدم فيها 
املريض برسالة إىل هذه اإلدارة العامة يطلب 
فيها العالج، فإنه يتم التنسيق مع مستشفى 
املــرسة، وتحديد موعد للعالج عىل حســب 
النظام املتبع لدى املختصني باملستشفى، وكل 
ذلــك يتم برسية تامة، عــالوة عىل ذلك فإنَّ 
اإلدارة العامة ملكافحــة املخدرات واملؤثرات 
العقليــة تقــوم بالتنســيق لعــالج املدمنني 
وطالبــي العالج خــارج الســلطنة، بالتعاون 
مــع مراكــز العالج يف الــدول الشــقيقة. أما 
بخصوص املجتمع، فيجب هنا أن تتغري نظرة 
املجتمع تجاه الشــخص املدمن، وأنه بحاجة 

للمساعدة.
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مسقط، نزوى - الرؤية
قــال مصدر برشطة عامن الســلطانية إن اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية 
ألقت القبض عىل متهمنْي يف منطقة املعبيلة بوالية السيب؛ بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد 

االتجار بها وتعاطيها، وضبط بحوزتهام عىل ٢٢ كبسولة من مخدر الهريوين.
كــام متكنت إدارة مكافحة املخدرات واملؤثــرات العقلية بقيادة رشطة محافظة الداخلية من 
إلقاء القبض عىل ثالثة مواطنني؛ بتهمتي حيازة وتعاطي املواد املخدرة، وُضبط بحوزتهم كمية 

من املؤثرات العقلية. وتم إحالة املتهمني إىل الجهات القضائية الستكامل التحقيق.
وتدعو رشطة عامن الســلطانية الجميع لبذل املزيد من التعاون وإبالغ رجال الرشطة عن أي 
أعامل يقوم بها مروجو املخدرات واملؤثرات العقلية عن طريق االتصال عىل الخط الســاخن 

١٤٤٤، أو عىل هاتف الطوارئ ٩٩٩٩، كام تؤكد الرشطة عىل رسية األشخاص املبلغني.

نزوى - الرؤية
ألقت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية مبحافظة الداخلية -وبالتعاون مع مركز 
رشطــة إزىك- القبــض عىل مواطننْي بتهمــة ارتكابهام عددا مــن الرسقات من ورش 
تصليــح املركبات يف واليتــي نزوى وإزيك؛ حيث متكن املتهــامن من رسقة بطاريات 
وأجزاء من محركات املركبات. ومتت إحالة املتهمني إىل الجهات القضائية الســتكامل 

اإلجراءات.

السويق - الرؤية
ألقى قسم التحري والتحقيق الجنايئ مبركز رشطة السويق القبض عىل وافدْين 
اثنني من جنســية آسيوية؛ بتهمة الرسقة من أحد املحالت التجارية بالوالية، 
بعد أن قام أحدهام بالدخول إىل املحل عن طريق باب الطوارئ، مبســاعدة 
املتهم اآلخر وهو أحد موظفي املحل، ومتكن من رسقة مبلغ مايل قدره ٢٨٠٠ 
ريال عــامين، ومجموعة من بطاقات تعبئة رصيد الهاتف تبلغ قيمتها ٤٢٨٠ 
رياال عامنيا. وبالبحث والتحري، تم التوصل للمتهمني، وضبطهام، وقد اعرتفا 

بالتهمة املوجهة إليهام، ومتت إحالتهام إىل الجهات القضائية.

عربي - الرؤية
تلقــت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة رشطــة محافظة الظاهرة بالغاً من أحد 
األشــخاص عن تعرضــه لالحتيال من قبل متهم عرض عليه املســاعدة يف الــزواج من إحدى 
النساء، إال أنه قام بإعطائه رقم هاتف آخر كان بحوزته، وأثناء تواصلهام كان يقوم بتغيري نربة 
صوتــه موهاًم املجني عليه بأنه فتاة، وأخــذ يبتزه مببالغ مالية وصلت إىل ١٩٠٠ ريال عامين، 

كام قام املتهم ببيع مركبة املجني عليه بحجة توفري املهر للزواج.
وباستدعاء املتهم إىل مركز رشطة عربي، اعرتف بالجرم املنسوب إليه، ومتت إحالته إىل الجهات 

القضائية للتحقيق معه بتهمتي االحتيال ومخالفة قانون االتصاالت.

املجتمع هو أكرب مجموعة برشية متتاز بالعالقات الواسعة من جميع النواحي املختلفة، كام 
بني ذلك ابن خلدون عندما قال: ”يحتاج كل فرد يف املجتمع إىل الفرد اآلخر“؛ فهناك الخباز، 
والبنَّاء، واملعلم، والطبيب، واملهندس، والدكتور...وغريهم من الداعمني للمسرية االجتامعية؛ 
فمــن الطبيعي أن كل فرد من هؤالء بحاجة ماســة إىل اآلخر ليتمكنوا من تقديم خدماتهم 

للمجتمع بشكل أفضل وأكمل وأحسن.
وهنا، نقول إن العالقة بني أفراد املجتمع هي عالقة تبادلية ليست محصورة ألحد دون أحد، 
وأهم ما يف املجتمع أن عالقاته االجتامعية عادة ما تكون ثابتة ودامئة وليست لفرتة محددة.
فالعالقات االجتامعية تنظم بحســب مفهوم املجتمع للحياة، وكل تلك املفاهيم االجتامعية 
تنبثــق من العقيدة من جهــة، ومن ثقافة املجتمع من جهة أخــرى؛ فعندما نريد الحديث 
عن املجتمع العريب مثال فمن الطبيعي والبديهي أن جميع مفاهيمه وتنظيامته وإرشــاداته 
أخذت من التعاليم اإلسالمية السمحة؛ فأصل العالقات االجتامعية والسياسية واالقتصادية...

وغريها جاءته من اإلسالم الحنيف.
فعندمــا نريــد تطوير ونقل املجتمع اإلســالمي إىل حياة أفضل وأجمــل وأكمل، فالبد أن ال 
نكتفي بالبحــث يف حقيقة األفراد باتجاهاتهم الخاصة، وإمنا يجب البحث عن األفراد الذين 
سخروا إمكانياتهم وتوجهاتهم؛ من أجل صناعة املجتمع الناجح املهتم باملصلحة العامة، التي 
من خاللها يســتطيع الجميع أن يرتقوا باملجتمــع، ويجعلوه مجتمعا ناجحا واعيا، بعيدا عن 

االنزالقات واالنحرافات الفكرية والنفسية.
وهنا، نســتطيع أن نقول إن املجتمع الناجح يتألف من عنرصين مهمني بهام يستطيع أفراد 

املجتمع أن يرتقوا مبجتمعهم إىل حياة أفضل وأجمل وأكمل.

* العنرص األول: األسس السليمة؛ وهي: العلم والخربة والكفاءة.
* العنــرص الثاين: عدم وجود االســتعالء والتكــرب والتفاخر؛ فيجب عىل الجميــع أن يكونوا 
سواســية كأسنان املشط أمام القانون والقضاء، كام ينبغي االبتعاد عن الطبقة البغيضة التي 
تنشــأ وتقوم عىل العنرصية والرثوة واملال واملنصب واملركز االجتامعي أو عىل أســس قبلية 
أو طائفية، فإن بناء املجتمع الناجح الســليم ال يقوم إال بالقيم الســليمة والصحيحة؛ وذلك 
بالعمل الجاد واملخلص من الجميع فكل ذلك حتام ســيعطي املجتمع ديناميكية يف االتجاه 
الصحيــح والســليم؛ فاملجتمع كمثل النهر الكبري الذي ميتلك طاقــة هائلة جدا، فإذا وجهت 
تلك الطاقة الهائلة يف االتجاه السليم وحفرت لها قنوات مالمئة وسليمة، حتام ستتحرك هذه 
الطاقة عرب القنوات، وســتعطي مثارا طيبة وجميلة ومناســبة للجميع، ولكن إذا كانت هذه 
القنوات غري سليمة ومتناقضة االتجاهات، فإنَّ املجتمع حتام سيغرق ولن يستفاد منه بيشء، 
ورسعان ما ســيتحطم وميوت ويندثر، ويتحول إىل مجتمع راكد؛ ألنه مل يحافظ عىل قدســية 

الركائز االجتامعية.
ومــن أهم الركائــز االجتامعية التي البد من توافرها لتطوير ونجــاح املجتمع؛ هي: العدالة 
اإلنســانية التــي ينبغي أن تكون شــاملة للجميع للحاكم واملحكوم، للغنــي والفقري، للقوي 
وللضعيــف، حتى تــؤيت مثارها؛ فالعدالة نظام اقتصادي اجتامعــي جميل، الهدف منه إزالة 

الفوارق االقتصادية بني طبقات املجتمع.
وهنا، اختم بكلمة لســيد الكالم اإلمام عيل بن أيب طالب، وهو رجل العدالة اإلنسانية الذي 
يقول: ”أقنع من العيش بأن ُيقال أمري املؤمنني وال أشاركهم يف مكاره الحياة وأكون أسوة لهم 
يف جشوبة العيش، ولعل يف الحجاز أو الياممة من ال عهد له بالشبع أو ال طمع له بالقرص“.

جابر العامين 
مسقط - الرؤية

تنفــذ إدارة التدريــب بــاإلدارة العامة للموارد البرشيــة برشطة عامن 
الســلطانية دورة حول إدارة تأمني الحدود، تســتمر ملدة أســبوعني، يف 
معهــد الضباط. تتضمن الــدورة عدة محاور؛ أهمهــا: املهارات الالزمة 
لفهــم قضايــا إدارة تأمني الحدود والســيطرة عليها، وتســهيل العبور، 

وتقييم الثغرات يف املنافذ الحدودية مع الحد منها.

مسقط - الرؤية
أفــادت اإلحصائية األســبوعية التــي تصدرها 
عــامن  برشطــة  للعمليــات  العامــة  اإلدارة 
الســلطانية بضبط ٤٤ متســلًال خالل األسبوع 
املايض؛ لدخولهم البالد بطريقة غري مرشوعة؛ 

بينهم: ١٤ يف محافظة شــامل الباطنة، و١٢ يف 
محافظــة الربميي، و٩ يف محافظــة ظفار، و٦ 
يف محافظة مســقط، وشــخص واحــد يف كل 
مــن محافظات مســندم والداخليــة وجنوب 
الرشقيــة. وقامت رشطــة عامن الســلطانية، 
خالل األســبوع املايض، برتحيل ٦٧ متسلًال من 

جنســيات آسيوية وإفريقية، بعد التنسيق مع 
سفارات بلدانهم. وأشارت اإلحصائية إىل وجود 
٤٧٢ موقوفــاً لدى قيادات الرشطة الجغرافية؛ 
حيث يجري التحقيق معهم بتهمة التسلل إىل 
البالد بطريقة غري مرشوعة، واتخاذ اإلجراءات 

القانونية متهيداً لرتحيلهم إىل بلدانهم.
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الرؤية - نجالء عبدالعال
تصوير/ راشد الكندي

رعى معايل الدكتور أحمد بن محمد الســعيدي 
وزيــر الصحــة، صباح أمــس، افتتــاح ”ملتقى 
املرتجمني العامنيني الثــاين“، الذي نظمته رشكة 
تنميــة نفط عــامن، بفنــدق جولــدن توليب، 
بحضــور العديد من املختصني يف مجال الرتجمة 

واملهتمني بها من مختلف املؤسسات.
وأشــاد معاليه باهتامم رشكة تنمية نفط عامن 
بعقد امللتقى للمرة الثانيــة. مؤكدا أن الرتجمة 
تعــد جرسا مهــام بني املعــارف والحضــارات، 
وكان لهــا دور يف التفاعل بني إنجازات الحضارة 
اإلســالمية والعربية مع إنجازات العامل. مشــريا 
إىل أن دور الرتجمــة ليس فقط يف نقل املعارف، 
وإمنا لها دور اقتصادي وتعليمي، إضافة لدورها 
األسايس يف الحفاظ عىل املعرفة واملعلومات من 
حضــارات ولغــات األخرى. وأضاف بــأن رعاية 
رشكة تنميــة نفط عامن ملثل هــذه الفعاليات 
التي ال تتعلق بشكل مبارش بطبيعة عملها يدل 

عىل وعي الرشكة بأهمية هذا الدور للرتجمة.
وأكــد معايل وزير الصحة أنَّ الوزارة وغريها من 
املؤسســات ســتدعم أية جهود مــن العامنيني 
لتطويــر الرتجمــة، وبصفــة خاصة مــا يتعلق 

املتعلقــة  املنشــورات  يف  العربيــة  بالرتجمــة 
بالصحة، كام أنه يف حال وجود ســعي لتأسيس 
جمعية للمرتجمني العامنيني فستلقى كل الدعم 

من الجميع.
وألقــى املهنــدس عبداألمــري بن عبدالحســني 
العجمــي املديــر التنفيذي للشــؤون الخارجية 
والقيمة املضافة برشكة تنمية نفط عامن، كلمة 
يف االفتتاح؛ لفت فيها إىل تنامي املشهد الرتجمي 
يف ُعامن، وقال إن ازدياد عدد الربامج األكادميية 
املختصــة بالرتجمة، وما يعقبهــا من مخرجات 
وكــوادر ترفــد الســوق الوطنيــة، واإلصدارات 
املرتجمة التي تدخــل املكتبة العامنية كل عام، 
تبــرش بنجاح الجهود التأسيســية لهــذا القطاع 

الحديث نسبيا يف السلطنة.
وحول اهتــامم الرشكــة بتنظيــم ملتقى حول 
الرتجمة، قال إن ذلــك يعود إىل أن الرشكة تعد 
أول مؤسســة يف البالد تصدر نرشًة ثنائية اللغة 
وتحديــداً يف مايــو ١٩٦٨، وهي نــرشة ”أخبار 
رشكتنــا“ (PDO News)، إضافة إىل أن الرشكة 
-وإن كانــت متخصصــًة يف عمليــات النفــط 
والغاز- إال أنها تضع نصب عينيها دامئاً شــباب 
عــامن وتهتم بصقــل مهاراتهــم، ومتكينهم من 
املــيض قدماً، وتجاوز التحديــات مهام اختلفت 
تخصصاتهــم، بــل حتــى وإن كان ذلــك خارج 
قطاع النفط والغاز، وفاًء مبسؤوليتنا االجتامعية، 

وترجمًة حيًة لرؤيتنا بأن ”يشــار إلينا بالبنان مبا 
لدينا من مواهب برشية متميزة وما ُنحققه من 

فوائد لعامن وأهلها وذوي الشأن“.
ومن فريق الرتجمــِة بالرشكة، ألقى يعقوب بن 
نــارص املفرجي كلمة؛ نقل فيهــا عن املرتجمني 
العامنيني مــا يواجهونه من تحديات؛ فقال: إنه 
ومنذ ١٠ ســنوات واملرتجمــون يف عامن يحثون 
الخطى نحو آفاق أرحب، ونحو مزيد من البذل 

والعطاء، لكن مل تــأت اإلجابة طوال هذه املدة 
عرب ”مركز وطنــي للرتجمــة“، أو عرب ”جمعية 
عامنيــة للرتجمة“. الفتا إىل جهــود رشكة تنمية 
نفط عامن يف ســد جزء مــن الحاجة امللحة إىل 
أن يجــد املرتجمون ملتقــًى يجمعهم، خصوصاً 
عــىل إثر الصدى الطيب الــذي تكلل به ملتقى 

املرتجمني العامنيني األول يف ٢٠١٦.
وأكــد أن مســرية الرتجمة يف الســلطنة بالرغم 

من كونها حديثة نســبياً، إال أنــه بتتبع ما كتبه 
العامنيــون حــول الرتجمة منذ مطلــع األلفية 
نجد قدراً ال بأس بــه من املقاالت التي توصف 
املشــكالت، وتقرتح لها الحلــول، ولعل من أبرز 
التحديات عدم وجود ”مؤسسة“ تعنى بالرتجمة 
وتنظيمهــا وتقنينهــا، وتجمــع املرتجمني تحت 
مظلتها لتوحيد جهودهــم، بجانب االفتقار إىل 
قواعــد البيانات الرضورية للخــروج من بوتقة 
الرؤيــة الرومانســية للرتجمة بوصفها وســيلة 
لتالقح الحضــارات، إىل كونها رافــداً من روافد 
االقتصــاد الوطني، وأيضا وجود قــدر كبري من 
الكتــب واملقــاالت والدراســات األجنبية التي 
تناولت عامن، والتي ال تزال تنتظر من يرتجمها، 
مع عدم وجــود إحصائية بها.ووفــق ما أوضح 
املقرحي، فإنه تم البدء بإعداد إحصائية مبدئية 
بهــذه الوثائق تراوح اآلن يف حدود األلف، لكن 
املؤرشات رمبا تشــري إىل وجود اآلالف من هذه 
الدراســات. وهــذا التحــدي ما يعمــل ملتقى 
املرتجمني العامنيــني عىل الرتكيــز عليه. مؤكدا 
أن الســلطنة حافلة بالكفاءات املستعدة لألخذ 
بزمام املبــادرة، ووضــع اللبنــة األوىل فالثانية 
فالثالثة حتى يكتمــل البناء يف منظومة ترجمة 
قوية.ومتحــور امللتقى -الــذي جاء بناء عىل 
نجاح نســخته األوىل يف ســبتمرب من العام 
املــايض- حول ترجمــة الكتاب يف ســلطنة 

عامن موضوعاً رئيســيا، فضًال عن عدد من 
أوراق العمل األخــرى تناقش محاور أخرى 

حول الرتجمة يف عامن.
واســتضاف امللتقى متحدثنْي رئيسْيني؛ هام: 
الشــاعر واملرتجم حسن بن عبيد املطرويش 
رئيس تحرير مجلــة ”التكوين“ التي تصدر 
عــن بيت الغشــام، إضافــة للمرتجم أحمد 
بن حســن املعيني املحارض بكليــة العلوم 
التطبيقيــة بصحار ومؤســس مدونة ”أكرث 
من حيــاة“ الفائزة بجائزة اإلنجــاز الثقايف 
البارز يف ســلطنة عامن عام ٢٠١٠ ومؤسس 
مكتبة روازن يف الخوض مبســقط. استعرض 
املرتجــامن تجربتهــام يف ترجمــة الكتــب، 
وأهم الدروس التــي تهم كل مرتجم يرغب 
يف ترجمــة كتــاب. وإىل جانــب الورقتــني 
الرئيســيتني، شــهد امللتقــى تقديم خمس 
مرتجمــون  قدمهــا  فرعيــة  عمــل  أوراق 
عامنيون من مؤسسات مختلفة؛ من بينهم: 
محمــد بــن هــالل الحجري رئيس قســم 
التدقيــق اللغوي والرتجمــة باالدعاء العام، 
واملرتجم عبدالله بن سعيد العجمي إداري 
أول ترجمــة مبركز الســلطان قابوس العايل 
للثقافــة والعلــوم، إضافة إىل شــيخة بنت 
محمود الجساســية مرتجمــة واختصاصية 

إعالم ونرش بهيئة تقنية املعلومات.

عربي - نارص العربي 
انطلقت، صبــاح أمس األربعــاء، إحدى 
فعاليــات مبــادرة ”ُعامن نظيفــة“ التي 
أطلقتها جريدة ”الرؤية“؛ من خالل حملة 
توعوية يف والية عربي مبحافظة الظاهرة، 

حول مخاطر األكياس البالستيكية.
وتضمنت الفعالية محارضة توعوية حول 
مخاطــر األكياس البالســتيكية، بالتعاون 
مــع املديرية العامــة للرتبيــة والتعليم 
يف الظاهــرة -ممثلــة يف مدرســة رضار 
بــن األزور، والهيئة التدريســية، وبلدية 
عــربي، وإدارة البيئة والشــؤون املناخية 
وفريق الرتبــة مبحافظة الظاهرة. وبدأت 
الحملة من محطــة كأواس بعربي، مرورا 
ببلــدة الســليف، وأمام قلعة الســليف 
والشــارع املؤدي للجبيــة، وانتهاء بحارة 
الرمل األثرية، وتهــدف إىل توعية طالب 
املــدارس واملجتمــع املحــيل واملقيمــني 
مبخاطر األكياس البالســتيكية عىل البيئة 
وصحة اإلنســان، وكيفيــة التخلص منها، 
وإيجاد بدائل صديقة للبيئة ونرش الوعي 

واإلرشاد.
وتــأيت مبادرة ”عــامن نظيفــة“ يف إطار 
نهج إعالم املبــادرات الذي تتبناه جريدة 
”الرؤيــة“، وضمــن جهــود املســؤولية 
االجتامعية وخطط املشــاركة املجتمعية، 
وتعزيز العمل املشرتك بني القطاعني العام 
والخاص. والقت الحملة إشــادات واسعة 
وثناًء عىل جهود جريدة ”الرؤية“ يف دعم 

املبــادرات املجتمعيــة الراميــة للحفاظ 
عــىل مكتســبات الوطن ودعم مســرية 
التنمية املســتدامة.ويف هذا الصدد، قال 
مسلم بن ســليامن الشكييل رئيس قسم 
التوعيــة يف بلدية عــربي: مبادرة جريدة 
”الرؤية“ فكرة جيدة تدعم تعاون رشائح 
املجتمع وكافــة الجهات الخاصة والعامة 
واالجتامعية بشــكل عام يف نظافة البيئة 
املحيطة، والنظافة هي أمانة عىل كل فرد 
يف املجتمع؛ سواء مواطنا أو وافدا، ووزارة 
البلديات تبذل جهــوداً كبرية يف النظافة 
العامة، وهذه بــادرة وطنية من جريدة 
”الرؤية“، ونحــن رشكاء دامئا يف أي عمل 

وطني.
وقال نارص بن ســيف النارصي مســاعد 
مدير مدرســة رضار بــن األزور للتعليم 

األســايس (١٠-١٢) مبحافظة الظاهرة: ال 
شك أن املدرســة متثل مركز إشعاع ثقايف 
وحضاري يف املجتمع؛ فمن خاللها تتلقى 
االجيــال الكثــري من املعــارف واملهارات 
والخــربات عن طريق املناهج الدراســية 
يف كل املراحــل التعليميــة، ويوازي ذلك 

منهاج آخر يعنى بغرس الجانب القيمي، 
والــذي يســتمد مــن عــادات املجتمع 
األصيلة؛ بهدف الحفاظ عليه من االندثار. 
ومن هنا، تقوم مدرســة رضار بن األزور 
للتعليــم األســايس (١٠-١٢) باحتضــان 
كثري من الفعاليات الهادفة؛ ســواء كانت 

عىل مســتوى املحافظة أو عىل مســتوى 
الســلطنة. وقال فهد بن خاطر بن حميد 
العربي إخصايئ أنشــطة مدرسية: أتقدم 
بالشــكر لكل القامئني عــىل هذه الحملة 
”عــامن نظيفة“، والتــي تنظمها جريدة 
”الرؤية“ بالتعاون مع بعض املؤسســات 

الحكوميــة؛ ملا لها من تأثــري إيجايب عىل 
أبنائنــا الطــالب؛ من خــالل غرس حب 
العمــل التطوعــي والحفاظ عــىل البيئة 
وخدمــة وطننا العزيز، وهذا من شــأنه 
أن ينعكس بشــكل إيجايب عىل سلوكيات 

الطالب يف الحفاظ عىل نظافة املجتمع.

..

مسقط - الرؤية
اختتــم مكتب الــرواد الحديــث لخدمات 
التدريب، أمس، ورشة عمل تطبيقية بعنوان 
”تدقيــق البيانات املاليــة وإدارة املخاطر“، 
والتــي اســتمرت ٤ أيــام، وقــدم الربنامــج 
التدريبي املستشــار الدكتور أيــاد الطحان، 

ومبشاركة جهات حكومية متعددة.
واســتهدفت الورشــة التدريبية عدة نقاط؛ 
أهمهــا: التعرف عىل مفهــوم إدارة املخاطر 
يف تدقيق البيانات املاليــة وكيفية تجاوزها، 
وتركيــز إدارة التدقيــق الداخــيل وعالقتــه 
بــإدارة املخاطر عــىل دور التدقيق الداخيل 
يف التأكد من اإلدارة الفعالة للمخاطر داخل 
خطــوط دفــاع، وكذلك عالقتهــا باملوازنات 
املالية الحكومية. وركزت الورشــة التطبيقية 
عىل عدة محاور أساســية تم التدرب عليها؛ 

أبرزهــا: تعريــف مفهــوم إدارة املخاطــر 
وعالقتهــا بالتدقيــق الداخــيل، وكذلك تم 
التطرق لالهتاممات العاملية بالرقابة املاليـة، 
والتقـنيات املاليــة الحديثـة للرقابة املاليـة، 
وتقييــم وتقديــر خطر الرقابــة املالية وفقا 

للمعايري العاملية الحديثة، واملفهوم املعارص 
واملعايري الصادرة حديثا ألداء وظيفة التدقيق 
الداخــيل إلضافة القيمــة املضافة، واملدخل 
املعارص للتدقيق الداخيل عىل أساس تقيـيم 
الخطر، وأســاليب تقييم الرقابــة الداخلية، 

وصياغة النتائج وإعداد التقارير عن فعالية 
نظام الرقابة الداخلية، وتأثري بيئة الحوســبة 
عىل نظام الرقابة الداخلية وطبيعة االنظمة 

الحاسوبية حسب معايري التدقيق الدولية.
كام تــم إبراز أهمية مكونــات نظام الرقابة 
والتدقيــق الداخــيل COSO وربطها بنظام 
رقايب محوســب؛ فتكمــن أهميته يف معرفة 
بيئــة الرقابيــة وتقييم املخاطر واألنشــطة 
الرقابيــة التــي تــم مامرســتها واملعلومات 
واالتصــاالت التــي تــم الحصــول عليها أو 
التوصل إليهــا، وأخريا مراقبة نظــام الرقابة 
الداخلية عيل مدار الســاعة من خالل تقييم 
نــوع وجــودة األداء لتكــون أساســا للبدء 
بإســرتاتيجيات إدارة املخاطــر التي تتعرض 
لها إدارة التدقيق الداخيل، واتخاذ القرارات 
املناســبة من قبــل اإلدارات العليــا ومراكز 

القرار.

مسقط - الرؤية
أقــر مجلــس إدارة جمعية الصحفيــني العامنية يف 
اجتامعه لشهر ســبتمرب الجاري -والذي عقده مبقر 
الجمعية، برئاســة عــوض بن ســعيد باقوير رئيس 
مجلس اإلدارة- عددا من الفعاليات واألنشطة التي 

من املقرر القيام بها خالل املرحلة املقبلة.
بدأ االجتامع بتهنئــة موالنا حرضة  صاحب الجاللة 
الســلطان قابوس بن ســعيد املعظم -حفظه الله- 
بحلــول الســنة الهجريــة الجديدة، ســائلني املوىل 
-عــزَّ وجل- لجاللته موفور الصحة والعافية والعمر 
املديــد، وكذلك تقديــم التهنئة لكافــة الصحفيني 

بالسلطنة وعموم أبناء عامن الكرام.
واستعرض املجلس الجانب املايل واإلجراءات املتبعة 
يف ترشــيد اإلنفاق، وما يتبعه من إجــراءات مالية، 

كــام ناقــش املجلــس االســتعدادات والتحضريات 
التي تتبعهــا لجنــة املصورين الصحفيــني لتنظيم 
معرض للصور الفوتوغرافيــة الصحفية يف العاصمة 
اإلســبانية مدريد مبناســبة العيد الوطنــي املجيد، 
كــام أقرت حلقة العمل الثانيــة التي تنظمها لجنة 
املراســلني مبحافظــة الربميي لعدد مــن الصحفيني 
واإلعالميــني بالتعــاون مع عــدد من املؤسســات 
األكادميية واإلعالمية والخاصة، واعتمد املجلس ٢٠ 
عضويــة جديدة تقدم بها عدد من الصحفيني، فيام 
استعرض التوصيات التي تقدمت بها لجنة العالقات 
الخارجيــة ولجنة التدريب ولجنــة املصورين حول 
عدد من املوضوعــات املتعلقة بأعامل اللجان، كام 
تم مناقشــة بعض اإلجراءت ذات العالقة مبســودة 
ميثاق الرشف اإلعالمي والنظام اإللكرتوين للجمعية 

واملشاركات الخارجية للجنة اإلعالم الريايض.

أحمد العربي

أحمد املعمرينارص النارصفهد العربيمسلم الشكييل
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مسقط - الرؤية
تختتم وزارة البيئة والشــؤون املناخية اليوم ورشــة 
تطوير اســرتاتيجية الحفاظ عىل البيئة البحرية والتي 
أقيمت بفندق كراون بالزا مســقط يف الفرتة من ١٧-
٢١ ســبتمرب الجاري، حيث شملت الورشة إىل جانب 
املحارضات العلمية من قبل املختصني من دائرة صون 
البيئة البحرية باملديرية العامة لصون الطبيعة بوزارة 
البيئة والشــؤون املناخية والوكالــة اليابانية للتعاون 
الــدويل وبرنامج األمــم املتحــدة للبيئــة واملنظمة 
اإلقليميــة لحاميــة البيئــة البحريــة حــول مراحل 
إعداد االســرتاتيجية، زيارة ميدانية إىل محمية القرم 
الطبيعيــة وكذلك خور الســوادي بوالية بركاء أحدى 
األخوار الناجحة مبرشوع اســتزراع شــتالت أشــجار 
القــرم وذلك لالطالع عــىل تجربة الســلطنة يف هذا 
املجال، حيث قام املختصون برشح  عملية اســتزراع 

أشــجار القرم للمشــاركني والتي أوضحــت التقنيات 
املستخدمة واألساليب املناســبة للنظام اإليكولوجي 
واملالئــم للبيئــة املحيطة بأشــجار القــرم والذي إن 
اســتغل بطريقة علمية صحيحة سيســاهم يف تنوع 
ايكولوجي ثري مشكًال عامًال حيوياً للنمو االقتصادي 
عىل هذه السواحل متاما كغريها من املوائل الطبيعية 
األخرى، كام تضمنت الورشــة اجتــامع فريق العمل 
الفني حول أدوات االتصال املعني باالســرتاتيجية يف 
اليومني األخرييــن، هذا وكرمت الدكتــورة ثريا بنت 
ســعيد الرسيرية املدير العام املساعد لصون الطبيعة 
املشــاركني بالورشــة عىل جهودهم القيمة وتعاونهم 
البناء ضمن فعاليات ورشة العمل لتطوير إسرتاتيجية 
حاميــة البيئــة البحرية، هــذا وتســعى وزارة البيئة 
والشــؤون املناخية إىل الحفاظ عــىل مكونات البيئة 
البحرية كجزء من الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير 

العمل البيئي وفق الرؤية املستقبلية للسلطنة.

 الرستاق - الرؤية
تستعد كلية الرتبية بالرستاق ممثلة يف قسم اللغة 
اإلنجليزيــة وآدابها، إلقامة ندوة وطنية لإلرشــاد 
األكادميي ٢١ و ٢٢ نوفمرب ٢٠١٧، والتي تعد األوىل 
من نوعها عىل مستوى السلطنة وتهدف إىل وضع 
تعريف موحد لإلرشــاد األكادميي وتسليط الضوء 
عــىل آليات تطبيقــه يف كافة مؤسســات التعليم 

العايل بالسلطنة. 
 وسُتتيح الندوة التي سُيشــارك بها متحدثون من 
خارج الســلطنة الفرصة لالطالع عىل آخر الخربات 
يف مجال اإلرشــاد األكادميي يف مؤسســات التعليم 
العايل العاملية، وكيفيات تطبيقها إىل جانب إتاحة 
الفرصة للتعرف عىل تجارب ُمختلف املؤسســات 
األكادمييــة داخل الســلطنة، وفتــح النقاش حول 
إمكانيــة تبــادل الخــربات والتجارب يف اإلرشــاد 
األكادميي، وبناء خطط قــد تفيض إىل إيجاد إطار 
موحد ملبادئ عمل املراكز واألقسام املعنية باإلرشاد 
األكادميي داخل السلطنة، إىل جانب تطوير مجال 
اإلرشاد األكادميي وتقديم رؤى واقرتاحات لتطوير 

االستشارة األكادميية كوسيلة لتعزيز أداء الطلبة. 
 وتأيت أهميــة النــدوة كونها تســلط الضوء عىل 
عــدد من أهــم القضايــا األكادمييــة املؤثــرة يف 
مســرية الطالب العلمية كالوقوع تحت املالحظة 
األكادمييــة، كام تتطرق إىل أســاليب دعم الطالب 
أكادميًيا وتوجيهه للخيارات املتناسبة مع إمكانياته 
األكادميية واســرتاتيجيات ميتاكوغنيتيون، ومفهوم 
اإلرشــاد األكادميي، والخطــط العالجية، والفصول 

املهارات  للطالب، وتدريــس  الصديقة  الدراســية 
اللغوية لذوي التحصيل املنخفض.

 ومن املتوقع أن تســتقطب الندوة مشاركات من 

األكادمييــني والباحثني يف مجال اإلرشــاد األكادميي 
ليقدمــوا أطروحاتهــم وأوراقهــم البحثيــة حول 
املحاور املختلفة املتصلة بقضايا اإلرشاد األكادميي. 

مسقط - الرؤية
ضمــن فعاليــات الربنامج الثقــايف لطالب كلية 
لطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقني  السُّ
بغريهــا أقيمت محارضة بعنوان (منط الحياة يف 
القرية الُعامنية) قدمها األستاذ هالل بن محمد 
الســليامين مرشف تربوي ملادة اللغــة العربية 

بوزارة الرتبية والتعليم.

تناولــت املحــارضة ٣ محــاور وهــي: مفردات 
الحــارة القدمية وهندســتها، ومظاهــر الحياة 
االجتامعيــة، والعــادات والتقاليد واملناســبات 
الدينية، وجســدت القرية الُعامنيــة التقليدية 
أمنوذجــا لحيــاة اإلنســان الُعــامين يف املــايض 
ببساطتها وقســوتها، وعكست مدى تكيفه مع 
البيئة املحيطة، وكيفية اســتثامر موارد الطبيعة 
لقضــاء حاجاته األساســية. كام تعــرف الطالب 

خــالل املحارضة عــىل التنور وهندســة األفالج 
والتهلولــة والحول حول وغريهــا من املفردات 

التي تتميز بها الثقافة الُعامنية.
وتدرك الكلية أهمية تعزيز دور الربنامج الثقايف 
مبا يشــمله من محارضات وفعاليــات وزيارات 
وربــط الطالــب بالبيئــة املحيطة بــه ودمجه 
باملجتمع الُعامين وما يزخر به من قيم اجتامعية 

وثقافية تعزز التواصل الحضاري بني

عربي – نارصالعربي
 مــع انطالقة الربامــج اإلمنائية ملدرســات 
القــرآن الكريــم التابعــات إلدارة األوقاف 
والشــؤون الدينية مبحافظــة الظاهرة عقد 
االجتــامع األول ملدرســات القــرآن الكريم 
بنيابــة حمراء الــدروع بوالية عربي تم فيه 
مناقشــة آلية العمل خالل الفــرتة القادمة 
ورشح تطبيــق املنهــج املعــد مــن دائرة 

املساجد بالوزارة.
وقال سلطان بن هالل املزيدي رئيس قسم 
املســاجد ومدارس القرآن الكريم مبحافظة 
الظاهرة إنَّ منهج القالع السبع يحمل الكثري 
مــن الربامج التــي تســهل املتابعة لحفظة 
كتاب الله تعاىل وإن انطالقة مدارس القرآن 

الكريم يف املحافظة القت اإلقبال املتميز.

الربميي - سيف املعمري
نظمت املديرية العامة للبلديات اإلقليمية 
ومــوارد املياه ملحافظة الربميي خالل الفرتة 
مــن يناير إىل ســبتمرب من العــام الجاري 
١٠ برامــج تدريبية شــارك بها ١٤٤ متدربا 
ومتدربة مــن موظفيها بديوان عام الوزارة 
واملديريــات باملحافظــات، ونظمهــا مركز 

تنمية املوارد البرشية بالوزارة بالتعاون مع 
مؤسســات تدريبية معتمدة أرشفت عليها 

مديرية بلديات الربميي.
 وشــملت برنامجــا تدريبيــا يف الضبطيــة 
القضائية اســتهدف حاميل صفة الضبطية 
القضائية من رؤســاء أقســام ومهندســني 
وفنيــني وبرامــج أخــرى يف مجــال اإلدارة 
واملشــرتيات واملخازن وأســاليب املراجعة 

والتدقيــق وإدارة مــوارد املياه والســالمة 
والصحة املهنيــة ودورة متخصصة للفنيني 
الصحيني وإدارة الوثائق ومســح الكميات 
باإلضافة  للمشــاريع  التقديرية  والتكلفــة 
تدقيق املرصوفات اإلمنائية وإدارة شبكات 
التواصــل االجتامعــي، وتضمنــت هــذه 
الربنامج إضافًة للجانــب النظري والعلمي 

تطبيقا عمليا للمتدربني. 

صاللة - الرؤية
قامــت بلديــة ظفــار ممثلــة بدائرة 
الطرق واإلنارة خالل شــهر أغســطس 
املــايض بتنفيــذ العديد مــن األعامل 
اُملتعلقــة بصيانــة اإلنــارة وشــملت 
واليــة صاللــة وعــدد مــن النيابات 
التابعة لهــا باإلضافة إىل واليات طاقة 
ومرباط وســدح ورخيــوت وضلكوت 
ومثريــت واملزيونة ومقشــن وشــليم 
وجزرالحالنيــات، حيث تم اســتبدال 
(١٠٥٩) ملبة و(٥٥) من أعمدة اإلنارة 
املترضرة بســبب الحــوادث املرورية، 
كــام تم تصليــح واســتبدال عدد من 
والتــي  التالفــة  األرضيــة  الكابــالت 
تقدر بحــوايل (٧٢٠٠) مرت مبقاســات 
مختلفة واستبدال (٥٣) مركبة ضوئية 
واســتبدال (٢) مجمــع توزيع كهرباء 

وصيانــة (٥٨) مجمــع كهربايئ وذلك 
بوالية صاللــة والنيابــات التابعة لها. 
ويف واليات طاقة ومرباط وســدح تم 
اســتبدال (١٤٠) ملبة وفحص وتصليح 
(١٠١) مجمع كهربايئ وتصليح كابالت 
أرضيــة لحوايل (١٥٠٠) مرت مبقاســات 
مختلفة، ويف واليتي رخيوت وضلكوت 
تــم اســتبدال (١١٠) ملبــات وفحص 
وتصليح (٩٠) مجمعا كهربائيا وتصليح 
كابــالت أرضيــة لحــوايل (٣٥٠) مرتا 
مبقاسات مختلفة باإلضافة إىل تركيب 
(٤٠) حامية حديدية ملجمعات اإلنارة 
ويف واليات مثريت واملزيونة ومقشــن 
وشليم تم استبدال (٤٥٠) ملبة وفحص 
وإصالح (٥٥) مجمعا كهربائيا وتركيب 
(٤٤) حامية حديدية ملجمعات اإلنارة 
وتصليــح كابالت أرضية لحوايل (٩٤٠) 

مرتاً مبقاسات مختلفة.

 ويف اإلطار نفسه قامت البلدية بصيانة 
دوريــة لعدد من منشــآتها شــملت 
الحدائــق العامــة واملقابــر واملكاتب 
ودورات امليــاه، حيــث تم اســتبدال 
(٦٣٥) ملبــة باإلضافــة إىل عــدد من 
األســالك ومجمعات التوزيع وتركيب 

(٤) أعمدة إنارة بحديقة الدهاريز.
 ومــن جانــب آخــر تقــوم البلديــة 
بتجهيــزات اإلنــارة لألعــامل الجارية 
عىل طريق رصفيــت املؤدي إىل مركز 
الرشطة مبسافة (٧) كم وذلك برتكيب 
عــدد (٢٢٠) مركبــا ضوئيــا بتقنيــة 
موفــرة للطاقة حيث تــم االنتهاء من 
التصديقــات املعتمــدة لبــدء العمل 
كام تم أيضا إنــارة الطريق املؤدي اىل 
مركــز الرشطة الجديــد بوالية مثريت 
باســتخدام (٣٧) عمود إنارة ملســافة 

(٢) كم .

الرؤية - خالد الخوالدي
نظمت كلية العلــوم التطبيقية بصحار ممثلة 
يف جامعة الهندســة مبركــز الخدمات الطالبية 
ُمحارضة تعريفية يف الطاقة املتجددة بالتعاون 
مع رشكة نفاذ للطاقة املتجددة، قدم الورشــة 
املهندس عبد الله بن نارص الســعيدي الرئيس 
التنفيذي للرشكة، حيث بلغ عدد املشاركني ٥٥ 

طالباً وطالبة.

تناولت الورشــة عــدة محاور بــدأت مبقدمة 
تعريفيــة حول الطاقة املتجــددة والتي تعترب 
حديث العامل اآلن فهي مصدر طبيعي ومتجدد، 
وتنتج من الرياح واملياه والشــمس، كام ميكن 
إنتاجهــا من حركة األمواج واملد والجزر أو من 
طاقة حــرارة أرضية، وتنــاول املحارض أهمية 
اعتامد الطاقة املتجــددة ودورها يف املحافظة 
عــىل صحة اإلنســان والبيئــة، إىل جانب ذلك 
تناول توجــه الحكومة العامنية العتامد قانون 

يسمح باستخدام األلواح الشمسية.
وكذلــك تطــرق املهنــدس إىل كيفيــة تحويل 
الطاقة الشمسية إىل طاقة كهربائية عن طريق 
الخاليــا الشمســية والتي ميكــن أن تنتج٢٦٠ 
واط لــكل خلية. وأشــار إىل انخفــاض تكلفة 
استخدام الطاقة املتجددة من ٢٠١٣ إىل ٤٠٪. 
وأكد املهندس عىل رضورة اتباع أســس األمن 
والســالمة حينام يتم تركيــب وتوصيل الخاليا 

الشمسية.
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07 اقتصاد الخميس من ٣٠ ذي الحجة ١٤٣٨هـ  املوافق ٢١ سبتمرب ٢٠١٧م - العدد رقم ٢٢٠٧متابعات

 الرؤية - أحمد الجهوري
نظمــت وكالــة ضــامن ائتــامن الصــادرات 
العامنية ”كريدت عامن“، أمس، منتدى تأمني 
االســتثامر، بالتعاون مع املؤسســة اإلسالمية 
 ،(ICIEC) لتأمني االستثامر وائتامن الصادرات

يف فندق جراند ميلينيوم مسقط.
واستعرض املنتدى أوراق عمل متنوعة، بدأها 
القائم بأعامل الرئيس التنفيذي بكريدت عامن 
د. خالد العامري؛ تحــدث فيها عن الخدمات 
التي تقدمهــا وكالة ضامن ائتــامن الصادرات 

العامنية للمصنعــني واملنتجني املحلني، والدور 
الذي تلعبــه يف الرقي بالصادرات العامنية من 
خــالل تقديم التغطيــة االئتامنيــة املتكاملة. 
مشريا إىل دور كريدت عامن يف تحفيز وتشجيع 
الصــادرات العامنيــة لدخــول إىل األســواق 
الواعــدة يف مختلــف أنحــاء العــامل. وأضاف 
العامري بــأن ”كريدت عــامن“ لديها العديد 
من االتفاقيات والعضويات يف منظامت عاملية 
تستطيع من خاللها الحصول وجذب معلومات 
عن الرشكات حول العامل، وكذلك الفوائد التي 
يجنيهــا حملــة البوالص من خــالل الحصول 

عــىل معلومات عن مشــرتيهم قبــل البدء يف 
عملية البيع.وجرى تقديم عرض من املؤسسة 
اإلسالمية لتأمني االســتثامر وائتامن الصادرات 
(ICIEC)، قدمــه عرفــان بخــاري مدير عام 
التســويق والتوزيع يف ”أيســيك“؛ اســتعرض 
من خــالل ورقة عمــل للتعريف باملؤسســة 
اإلســالمية لتأمني االســتثامر وتأمني الصادرات 
وعالقتها بالبنك اإلســالمي للتنميــة والتعاون 
مع وكالة ضــامن ائتامن الصــادرات العامنية 
”كريدت عامن“. وتحدث بخاري عن تعريف 
تأمــني االســتثامر وأنــواع مخاطر االســتثامر 

وطــرق العمل عليها، وكذلــك اإلجراءات التي 
ينبغي أخطارها للمســتثمر، والفوائد املبارشة 
للمستثمرين عند تأمني اســتثامراتهم املحلية 
والخارجية.وتابــع الحضــور عــرض مســؤول 
االكتئاب للتمويل املنظم وتأمني االستثامر من 
”أيسيك“، الذي قدم أمثلة واقعية عن معامالت 
تأمــني االســتثامر وكيفيــة حاميــة املحفظة 
االستثارية من املخاطر املتوقعة؛ حيث يهدف 
املنتدى لجذب االســتثامر للســلطنة، وكذلك 
تأمني االســتثامر الخارجي، والتعريف بأهمية 
وفوائد تأمني االستثامر الذي يقي املستثمرين 

من مخاطر قد ينجم عنها خســائر استثامرية 
كبرية، واســتهدف املنتدى املعنيني باالستثامر 
من البنوك والصناديق االســتثامرية وصناديق 
التقاعــد واملؤسســات املاليــة واملســتثمرين 
واملعنيني يف هذا املجال.وُيشار إىل أنَّ ”كريدت 
عــامن“ وقعت، مؤخــرا، اتفاقيــة تعاون مع 
املؤسسة اإلســالمية لتأمني االستثامر وائتامن 
الصــادرات (ICIEC) بهــدف تعزيز التعاون 
املشــرتك يف مجــال تأمني االســتثامر االجنبي 
داخــل وخارج الســلطنة، وجذب االســتثامر 
للســلطنة؛ بهدف ضامن حقوقهم دون القلق 

مــن أي مخاطر قد يواجهونها. وقد أنشــئت 
(ICIEC) لتوفــري التأمــني عــىل ائتامنيــات 
االستثامر والتصدير للبلدان اإلسالمية؛ لتعزيز 
وحاميــة ضامنــات االســتثامر بــني البلدان 
األعضــاء يف منظمة التعاون اإلســالمي لتوفري 
والتســهيالت  لالســتثامرات  التأمني  منتجات 
االئتامنيــة التصديرية، والهــدف منها تعزيز 
العالقــات االقتصادية بني الــدول األعضاء يف 
منظمة التعاون اإلسالمي عىل أساس الرشيعة 
اإلســالمية، وتســهيل التجارة واالستثامر بني 

الدول األعضاء.

مسقط - الرؤية 
يختتــم املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات، اليوم، 
فعاليــات األعــامل امليدانيــة لحرص زوار موســم 
خريف صاللــة ٢٠١٧م، والذي تــم تنفيذه خالل 
الفرتة من الحادي والعرشين من شهر يونيو املايض 
وحتــى الحــادي والعرشين من ســبتمرب الجاري، 
وشــمل حرص جميع الزوار القادمني إىل صاللة من 
غري املقيمني فيها؛ ســواء عن طريــق الرب أو الجو.

ويهدف الحرص -الذي جــرى تنفيذه للعام الرابع 
عــرش عىل التــوايل، بالتعاون مع وزارة الســياحة، 
ورشطة عامن السلطانية- إىل تحديد حجم السياحة 
يف موســم الخريف بشــقيها الداخليــة والوافدة، 
وتحديــد اتجاهــات منــوه عــرب الزمن، ودراســة 
الخصائص الدميوغرافية واالقتصادية للزوار، إضافة 
لدراســة خصائص الرحالت الســياحية. وأوضحت 
اإلحصاءات املتعلقة باملرشوع حتى التاســع عرش 
من سبتمرب الحايل ارتفاعا يف نسبة الزوار العامنيني 
من إجــاميل زوار خريف صاللة؛ حيث شــكلوا ما 
نســبته ٧١٫٣٪ مقارنة بـــ٧٠٫٥٪ خالل الفرتة ذاتها 
من العام ٢٠١٦م. أما البيانات املتعلقة بالزوار من 

حيث بلــد اإلقامة -وذلك حتى التاســع عرش من 
الشــهر الجاري- فتشــري إىل أن القادمني من دول 
مجلــس التعاون لدول الخليج العربية -ومن بينها 
الســلطنة- شكلوا النســبة األكرب من إجاميل عدد 
زوار املحافظة بنســبة بلغــت ٩٨٫٧٪ من إجاميل 
الزوار، وتشــمل هذه النســبة كالٍّ مــن: املواطنني 
واملقيمني بتلك الدول. أما عدد الزوار القادمني من 

الدول اآلسيوية فشكلوا ما نسبته ٠٫٥٪ من إجاميل 
الزوار، وهي تقريباً مامثلة لنسبة الزوار من الدول 

العربية األخرى.
وكانــت نتائــج حــرص زوار خريف صاللــة للعام 
املايض ٢٠١٦م أوضحت أن إجاميل عدد الزوار بلغ 
نحو ٦٥٢٩٨٦ زائــرا، مقارنة بـــ٥١٤٧٧٧ يف العام 
٢٠١٥م، مبعــدل زيادة قدرهــا ٢٦٫٨٪. أما إجاميل 

اإلنفاق خالل موسم الخريف للعام ٢٠١٦م، فبلغ 
ما يقــارب ٦٦ مليون ريال عامين. وتســهم نتائج 
الحرص يف توفري العديد مــن البيانات واملعلومات 
التي تعكس واقع قطاع السياحة يف محافظة ظفار 
خالل موســم الخريــف؛ األمر الذي يســاعد عىل 
وضع الخطط الالزمة لتطوير هذا القطاع اإلنتاجي 

املهم.

مسقط - الرؤية
طرحت ديم مناقصة إلنشــاء شــبكة توزيع مياه 
مع التوصيالت املنزلية يف املعبيلة املرحلة الرابعة 
الجزء (أ) بوالية الســيب، وتم تحديد التاسع من 
أكتوبــر املقبــل كآخر يوم للحصــول عىل رشوط 
املناقصة، وتحديد ٣٠ أكتوبر كآخر موعد لتقديم 
العطــاءات؛ وذلك ضمــن جهود الهيئــة العامة 
للكهربــاء وامليــاه (ديــم)، ووفق إســرتاتيجيتها 
الرئيسية ٢٠٤٠ لتغطية ٩٨٪ من سكان السلطنة 
بشبكات املياه ذات كفاءة تشغيلية عالية وبصفة 

مستدامة.
وميكن للرشكات واملؤسسات املتخصصة والحاصلة 

عىل شــهادة تســجيل مــن مجلــس املناقصات 
ســارية املفعول واألفراد، االشرتاك والحصول عىل 
املواصفات الفنيــة ورشوط املناقصات من دائرة 
املناقصــات والعقود واملشــرتيات مببنــى الهيئة 
بالعذيبة أثناء ساعات الدوام الرسمي، كام يجب 
أن تكون الرشكات مســجلة لــدى الهيئة العامة 
للكهربــاء واملياه (ديــم)، ويرفق مــع كل عطاء 
تأمني مؤقت يف صورة ضامن مرصيف مصدق عليه 
من أحد البنوك العاملة يف الســلطنة، بنســبة ال 
تقل عن ١٪ من قيمة العطاء وساٍر املفعول ملدة 
٩٠ يوما من تاريخ تقديم العروض، ويعنون باسم 
ســعادة رئيس لجنة املناقصــات الداخلية الهيئة 

العامة للكهرباء واملياه (ديم).

مسقط - الرؤية 
ينظم االتحاد العام لعامل السلطنة، خالل يومي 
٢٤ و٢٥ سبتمرب، مبقر االتحاد العام، حلقة عمل 
تدريبية حول الحامية االجتامعية، بالتعاون مع 
منظمة العمل الدولية والهيئة العامة للتأمينات 
االجتامعيــة. وتعــد الحلقة فرصــة مهمة لبناء 
قدرات ممثــيل العامل يف مجال أنظمة الحامية 
االجتامعية والدراســات االكتواريــة، إىل جانب 
تقريب وجهــات نظر بني ممثيل العامل وإدارة 
الهيئة حول التغطية التأمينية؛ مام يكفل تطوير 
أنظمة التأمينات االجتامعية وفق أسس علمية 

سليمة.
وتناقــش الحلقــة عددا مــن املحــاور؛ منها: 
األوضــاع الراهنــة للحاميــة االجتامعيــة يف 

الســلطنة، واملبــادئ التــي تقوم عليهــا وفقاً 
ملعايــري العمــل الدوليــة وأفضل املامرســات 
العاملية ذات العالقة، إضافة إىل ذلك ســيجري 
التطــرق إىل أدوار النقابات العاملية يف تطوير 
والدراســات  االجتامعيــة،  الحاميــة  أنظمــة 
االكتواريــة وأهميتها وطــرق فهمها وتحليلها، 
وكذلك اســتعراض نتائج الدراسات االكتوارية 
الســابعة وسياســة التمويل الخاصــة بالهيئة 
لتوضيــح الصــورة ملمثيل العــاّمل حول وضع 
صنــدوق التأمينــات لضامن دميومتــه للوفاء 
بالتزاماته املســتقبلية لألجيال املقبلة. ويقدم 
الحلقة خــرباء من منظمــة العمــل الدولية، 
ومبشــاركة عدد من ممثــيل العامل وموظفي 
االتحاد العام لعامل الســلطنة والهيئة العامة 

للتأمينات االجتامعية. 

مسقط - الرؤية 
تطلــق الهيئــة العامــة لحاميــة املســتهلك 
-وبالتعاون مع رشكة الزواوي للتجارة- حملة 
الستدعاء ٤٢١ مركبة مرســيدس بنز طرازات 
٢٠١٥ إىل ٢٠١٧، بدايــة مــن ٢٤ ســبتمرب. 
 CLA وسيجري اســتدعاء ١٨ مركبة من نوع
٢٥٠٤MATIC اعتــامًدا عىل أرقام الشــايص 
 ) إىل   (  WDD١١٧٣٤١N٣٩٨٧٤٥) مــن 
(WDD١١٧٣٤٦١N٤٤٥٢٩٣، ومركبتــني من 
نــوع CLA ٤٥ AMG اعتــامداً عــىل أرقام 
 (WDD١١٧٣٥٢١N٣٩٨٥٢٩) الشــايص من
 ،WDD١١٧٣٥٢١N٤٤٠٨٠٨)) إىل 
بينــام ســيتم اســتدعاء ٤٩ مركبــة من نوع 
A ٢٥٠ اعتــامدا عــىل أرقــام الشــايص مــن 
 ) إىل   (  WDD١٧٦٠٤٤١J٤٠٧٧٠٣)
مركبــات  و٦   ،WDD١٧٦٠٤٤١J٥٧١٩٧٦)

مــن نــوع A ٤٥ AMG اعتــامداً عــىل رقم 
 (WDD١٧٦٠٥٢١J٥٦١٦٨٤) الشــايص مــن
فيــام   ،(WDD١٧٦٠٥٢١J٠٧٦٩٥) إىل 
 C ســيتم اســتدعاء ٦٥ مركبــة مــن نــوع
مــن  الشــايص  أرقــام  عــىل  اعتــامداً   ١٨٠

(WDD٢٠٥٠٤٠١R٠١٦٩٦٧)إىل
،(WDD٢٠٥٠٤٠١R٢٦٣٦٨٩)

(WDD٢٠٥٠٤٠١F٢٤٤٧٨٣) ومن
.(WDD٢٠٥٠٤٠١F٣٨٥٣٨٨) إىل

كــام ســيجري اســتدعاء ١٧٥ مركبــة مــن 
C٢٠٠ اعتــامداً عــىل أرقــام الشــايص مــن 

(WDD٢٠٥٠٤٢١R٠٠٥٤٦٦)
،(WDD٢٠٥٠٤٢١R٢١٢٤٨٣) إىل
(WDD٢٠٥٠٤٢١F١٩٥٢٧٩) ومن
،(WDD٢٠٥٠٤٢١F٤٩٨٨٩٤) إىل

و١٠٦ مركبات من نــوع C ٢٥٠ اعتامدا عىل 
 (WDD٢٠٥٠٤٥١F٢١٧٥٨) أرقام الشايص من

،(WDD٢٠٥٠٤٥١F٥٠١٩٩٧) إىل
(WDD٢٠٥٠٤٥١R٠١٣٢٧٣) ومن
.(WDD٢٠٥٠٤٥١R٢٦٧٩٢٣) إىل

وتأيت االستدعاءات الحتاملية توقف بادئ الحركة 
عن تشــغيل املركبة بســبب زيــادة الضغط يف 
ظروف معينة، وعند القيام مبحاوالت التشــغيل 
املتكررة ســريتفع تدفق التيار الكهربايئ وهو ما 
قد يؤدي الرتفاع يف حرارة بادئ الحركة عن درجة 
الحرارة املعتادة لتشغيله. وعليه، ستقوم الرشكة 
بفحــص املحول من الجهتــني األمامية والخلفية، 
وإذا لزم األمر ســيتم تزويد الدائــرة الكهربائية 
لبــدء الحركة مبصهر. وتؤكد هذه االســتدعاءات 
الجهــود التي تقوم بها الهيئة يف مجال الســالمة 
املرورية، متاشــياً مع حرصها املستمر عىل إجراء 
مراجعات مســتمرة لجميع املنتجات املطروحة 
يف أسواق السلطنة، بهدف توفري الحامية الالزمة 

للمستهلكني يف كافة املجاالت.

مسقط - الرؤية 
وقــع املركز الوطني لألعامل -التابع للمؤسســة 
العامــة للمناطــق الصناعية- عقــدا الحتضان 
رشكــة ”اســتوديو رواء للتصميــم“ يف حاضنــة 
”ريــادة“ التي يديرهــا املركز؛ لالســتفادة من 
الخدمات والتسهيالت التي تقدم لرواد األعامل 
يف السلطنة، و“اســتوديو رواء للتصميم“ رشكة 
محدودة املسؤولية، وعبارة عن استوديو تصميم 
جرافيــيك إبداعــي صغري متخصــص يف تصميم 
الهويــات التجاريــة، وتصميم املواقع، والرســم 
الرقمــي، والتصميم الطباعــي، والخط العريب، 
واملوشن جرافيك. ويهدف االستوديو إىل أن يجد 
له موطئ قدم يف الســوق املحيل، وأن يخلق له 
بصمة إبداعية مميزة يلمســها كل من يتعامل 
مع األســتوديو ويجرب خدماته املتنوعة، ويويل 
”استوديو رواء للتصميم“ أهمية كبرية للعمالء، 
ويسعى لنيل رضاهم بتقديم خدمات إبداعية، 

وبأسعار تنافسية تناسب احتياجاتهم املختلفة، 
والحفاظ عــىل تعاملهم. ويعــد املركز الوطني 
لألعامل الذي دشــنته املؤسسة العامة للمناطق 
الصناعية يف ٢٠١٣ حاضنة رئيسية للمرشوعات 
الصغــرية واملتوســطة يف الســلطنة؛ من خالل 
تقدميــه للدعم الفنــي واإلداري واللوجســتي 
والتوعوي للمشــاريع الناشئة واألفكار املبتكرة، 

بغية الوصول ملشاريع ذات نفع اقتصادي وقيمة 
مضافة للبالد، إضافــة لدوره يف تطوير املجتمع 
العــامين بدفع عجلة النمو االقتصادي من خالل 
خلــق الوعي حول ريادة األعامل، وإلهام الجيل 
الجديد مــن الشــباب الستكشــاف إمكانياتهم 
وقدراتهم عىل تأسيس وريادة األعامل الخاصة. 
ويهدف املركز بشكل أسايس إىل تأسيس قنوات 

للحــوار والتواصل بــني املجتمعــات وأصحاب 
املبــادرات التجارية ورجال األعامل وتشــجيع 
الــرشكات الصغرية واملتوســطة عــىل الربوز يف 
األســواق املحلية؛ من خالل احتضان املبادرات 
واملشــاريع املتخصصــة مبختلــف القطاعــات. 
وتنقســم الخدمات التي يوفرها املركز إىل ثالث 
مراحــل؛ تتمثــل يف: خدمة ما قبــل االحتضان 
والتي تهدف لبث الوعي وتنمية فكرة املرشوع، 
واملراجعــة الدورية ملســودة املــرشوع، إضافة 
لدعــم تخطيــط األعــامل. أمــا خدمــات فرتة 
االحتضان، فتتمثــل يف تفعيل مخطط املرشوع، 
وفتح قنوات تسويقية، وتطوير املنتج/الخدمة، 
وصقل الشــخصية (غرس الحــس التجاري) إىل 
جانب صقل الشخصية (غرس الحس التجاري). 
أما مرحلة ترسيع منو الرشكات، فيســعى املركز 
من خاللها إىل تطوير منو الرشكات يف الســوق، 
وغرس التنافسية، والرتكيز عىل االستقرار اإلداري 
واملايل، عالوة عىل ضامن حصص السوق املحيل.

لوى - الرؤية 
ترأس ســعادة املهندس سيف بن عامر الشقيص 

وكيل الوزارة، اجتــامع لجنة املناقصات الداخلية 
بوزارة اإلسكان، أمس. وشــهد االجتامع املوافقة 
عىل إســناد املناقصــة املتعلقــة بإنشــاء املركز 

الصحي ملــرشوع لوى اإلســكاين، ضمن مرشوع 
نقل األهايل املتأثرة أمالكهم بأنشطة ميناء صحار 

الصناعي بوالية لوى مبحافظة شامل الباطنة.

         
   

       
2017 

    
    

     
 ..    

   421 
 

       

      



متابعاتاقتصاد08 الخميس من ٣٠ ذي الحجة ١٤٣٨هـ  املوافق ٢١ سبتمرب ٢٠١٧م - العدد رقم ٢٢٠٧

مسقط –  الرؤية 
اســتقبل معايل يحيى بن ســعيد بــن عبدالله 
الجابــري رئيس مجلــس إدارة هيئــة املنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم مبكتبه بواحة املعرفة 
مســقط أمس معايل ســون بيونج سيوك نائب 
وزير األرايض والبنية التحتية والنقل بجمهورية 
كوريــا الجنوبيــة. ويضم الوفــد املرافق ملعايل 
ســون بيونج ســيوك عددا من كبار املســؤولني 
الكوريني وممثيل الــرشكات الكورية املتخصصة 
يف قطاعــات الصناعــات البرتوكيامويــة وتقنية 
املعلومات والبنية األساســية والطاقة والســكك 

الحديدية.
وشــهد اللقاء بحــث التَّعاون يف مجــال تطوير 
املنطقة االقتصاديــة الخاصة بالدقــم، وتعرف 
الجانب الكوري عىل املرشوعات التي تشــهدها 
املنطقة يف مجال البنية األساســية واســتثامرات 
القطــاع الخــاص. ورحــب معــايل يحيــى بن 
ســعيد بــن عبدالله الجابــري برغبــة الجانب 
الكوري يف تعزيز التعــاون بني الجانبني، موجها 

الدعوة للرشكات الكورية لالســتثامر يف املنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم.

وعــربَّ معايل ســون بيونج ســيوك عــن إعجابه 
بخطــط التطوير التي تشــهدها الســلطنة وما 
أحرزتــه من تقدم يف مختلف املجاالت، مشــرًيا 
إىل التعاون االقتصادي القائم بني البلدين ورغبة 

الجانب الكوري يف تطويره إىل آفاق أرحب.
وقدم الجانــب الكوري خالل اللقــاء ملحة عن 

االقتصاد الكــوري وإمكانيات الرشكات الكورية 
خاصة يف قطاعات تقنية املعلومات واالتصاالت 
والبنيــة األساســية، وجهود كوريــا الجنوبية يف 
مجال إنشــاء املــدن الذكية، معــربا عن تطلعه 
إىل استفادة الســلطنة من التقدم الذي أحرزته 
كوريا يف هــذا املجال. وقدمــت هيئة املنطقة 
االقتصاديــة الخاصة بالدقم خــالل اللقاء عرضا 
مرئيــا عــن املنطقة ومــا تتميز به مــن موقع 

اســرتاتيجي عىل بحر العرب املطل عىل املحيط 
الهنــدي وقرب خطــوط املالحــة الدولية، وما 
تقدمــه الهيئة من مزايا وحوافز للمســتثمرين، 
وما تتميز به املنطقة من توفري مســاحات كبرية 
مــن األرايض لالســتثامر يف القطاعات الصناعية 
والتجارية وبنــاء الفنادق واُملنتجعات والتطوير 
العقاري والخدمات اللوجســتية. وعرب الجانبان 
يف ختــام اللقاء عن رغبتهــام يف تعزيز التعاون 

القائم بينهام واملشاركة يف عدد من املرشوعات 
االقتصاديــة ومبــا يعــود بالنفــع والفائدة عىل 
البلديــن الصديقني. ومن جهــة أخرى، عقدت 
أمــس جلســة ُمباحثات بــني الســلطنة ممثلة 
بــوزارة النقل واالتصــاالت وجمهوريــة كوريا 
ممثلــة يف وزارة األرايض والبنية التحتية والنقل 
ملناقشــة سبل دعم وتعزيز التعاون بني البلدين 
يف قطاعات النقل العام والطرق واملوانئ والبنى 

األساسية والطريان املدين.
وترأس الجلســة من جانب الســلطنة ســعادة 
املهندس ســامل بن محمــد النعيمي وكيل وزارة 
النقل واالتصاالت للنقل فيام ترأسها من جانب 
جمهورية كوريا سعادة صن بيونج سيوك نائب 

وزيرة األرايض والبنية التحتية والنقل.
وجرى خالل الجلسة بحث عدد من املوضوعات 
ذات االهتامم املشــرتك بــني البلدين الصديقني 
يف مجايل النقل واملوانئ والتســهيالت التجارية 
والسبل الكفيلة بتطويرها واالستفادة من الفرص 
املتاحة بينهام. وركز الجانبان خالل الجلسة عىل 
تبادل الخربات يف قطاعــي الطرق والنقل العام 
مبختلف وسائله واســتخدام النقل الذيك وسكة 
الحديد. وبحث الجانبــان كذلك أوجه التعاون 
القائم بينهام وتبادل وجهات النظر حول ســبل 
تعزيــز هذا التعــاون وإمكانية االســتفادة من 
الفرص االستثامرية املتاحة لدى البلدين وجذب 
االســتثامرات بينهام. وحرض الجلســة عدد من 
املســؤولني بوزارة النقــل واالتصــاالت والوفد 

املرافق لسعادة الضيف.

         
 

مسقط - العامنية
 اســتقبل معايل الدكتــور أحمد بن محمد 
الفطيــيس وزير النقــل واالتصاالت مبكتبه 
أمــس وفًدا مــن جمهورية كوريا برئاســة 
ســعادة صن بيونج ســيوك نائــب وزيرة 
األرايض والبنيــة التحتيــة والنقــل والوفد 

املرافق له الذي يزور السلطنة حالًيا.
 وشــهدت املقابلــة بحث أوجــه التعاون 
املشــرتك بــني البلديــن الصديقني وســبل 
تعزيزهــا فيــام يتعلــق مبجــاالت البنية 
األساســية والنقل واملوانئ والطريان املدين 

واألمور ذات االهتامم املشرتك.
واســتعرض معايل الدكتور خــالل املقابلة 
املشاريع االســرتاتيجية التي تنفذها وزارة 
النقــل واالتصــاالت يف قطاعــات النقــل 
واملوانــئ واالتصــاالت والطــريان املــدين 
واملشاريع املزمع العمل بها. وحرض املقابلة 
ســعادة ســفري جمهورية كوريا واملهندس 

عبــد الرحمن بن ســامل الحامتــي الرئيس 
التنفيــذي للمجموعــة العامنيــة العاملية 

للوجســتيات ”أسياد“ وعدد من املسؤولني 
بوزارة النقل واالتصاالت.

مسقط - الرؤية
اختتمــت وزارة التجــارة والصناعــة أمــس 
الدورة الثانية من الربنامج التدريبي ُملقيمي 
جائــزة  يف  املشــاركة  واملصانــع  املنشــآت 
الســلطان قابــوس لإلجــادة الصناعية لعام 
٢٠١٧ ـ ٢٠١٨م، والتــي نظمتهــا الوزارة يف 
واحة املعرفةـ  مسقط واستهدفت ٤٠ مقياًم.

العلويــة  محمــد  بنــت  ابتســام  وقالــت 
القامئــة بتســيري أعامل مدير دائــرة التنمية 
تعريــف  إىل  الــدورة  هدفــت  الصناعيــة 
املقيميــني باألســاليب والطرق املســتخدمة 

دوليــا يف عمليــات التقييم للتأكد من ســري 
العملية بأفضل مــا ميكن تقدميه من خربات 
ومامرسات عاملية يف هذا الجانب، والتعريف 
بكيفية تقييم املنشــآت الصناعية من خالل 
نظــام إدارة الجــودة الشــاملة املطبقــة يف 

املنشآت املشاركة.
وأضافت العلوية أن معايري التقييم تعترب من 
املعايري األساسية للرشكات واملصانع املشاركة 
يف املســابقة هــذا العــام، إضافــة إىل توفري 
األدوات الالزمة يف عمليات التقييم للمشاركني 
ليصبحــوا مقيمــني قادريــن عىل مســاعدة 
املصانع التي ينتمون لها يف تعبئة االستامرة، 

وكذلك خالل فرتة عملهم يف التقييم، مشــرية 
إىل أن عمــل النموذج الخاص مبعايري التقييم 
بجائزة الســلطان قابوس لإلجــادة الصناعية 
لعــام ٢٠١٧ ـ ٢٠١٨م، يســتند عىل أســاس 
نظام إدارة الجودة الشــاملة TQM، كام تم 
تزويد املنشــآت بتقرير شامل يتضمن نقاط 
القوة والجوانب التي تتطلب التحسني وذلك 
”بســبب تقييم املمكنــات والنتائج“ كذلك 
ميكــن قياس ومتابعة مســتويات التحســن 
والتحســني املستمر لتحقيق التمييز يف األداء 
من خالل تقرير التقييم للمنشأة بعد انتهاء 

فرتة املسابقة.

مسقط – الرؤية 
عقد مجلــس إدارة الهيئة العامة لحامية املســتهلك 
أمس اجتامعه الثالث لعام ٢٠١٧م، برئاســة ســعادة 
الدكتور ســعيد بن خميس الكعبــي وبحضور املكرم 
الشــيخ ســعيد بن نارص بن جمعة املســكري عضو 
مجلــس الدولة وعضــو مجلس إدارة الهيئة. وشــهد 
االجتامع االطالع عىل آخر مســتجدات الهيئة وعدد 
من املواضيع املرتبطة بسري عملها كام جرت مناقشة 
التقريــر نصــف الســنوي األول عــن أعــامل الهيئة 
ومنجزاتها لعام ٢٠١٧، واالطالع عىل آخر مستجدات 
الهيئــة خالل الفرتة الحالية وجهودها واســتعداداتها 
خالل الفــرتات املقبلة، والــدور الكبري الــذي بذلته 

ملواجهة التحّديات املختلفة التي تواجه رسالتها.
وأكــد املجلس أهمية تكاتف جهود مختلف الجهات 
واملؤسســات من أجل تحقيق األهداف التي أنشئت 

الهيئــة مــن أجلها ومــن أهمها العمــل عىل حامية 
املســتهلك من تقلبات األسعار، ومراقبة أسعار السلع 
والخدمات يف األســواق والحد مــن ارتفاعها، وضامن 
تحقيق قواعد حرية املســتهلك يف االختيار واملساواة 
واملعاملــة العادلــة واألمانة واملصداقيــة، إضافة إىل 
تنمية الوعي العام لدى املستهلك واستخدام الوسائل 

العلمية السلمية لنرشها عىل أسس صحيحة ومتوازنة 
لــدى جميــع فئات املجتمــع وغريها مــن األهداف 
األخرى، كام أشاد بجهود كوادر الهيئة العامة لحامية 
املستهلك، وسعيهم الحثيث ألداء مهامهم وواجباتهم 
عــىل أكمل وجــه والتي أمثــرت عن تحقيــق الهيئة 

للعديد من اإلنجازات املحلية، والعاملية.

مسقط – الرؤية 
تنظم وزارة السياحة حلقتي عمل بعنوان ”إدارة 
األزمات بالقطاع الســياحي“ ملوظفــي الوزارة، 
يومي ٢٠ و٢٧ ســبتمرب الجاري، بهدف التوعية 
بربنامــج إدارة األزمــات يف القطــاع الســياحي 
والتعريف بقسم إدارة األزمات بالوزارة وهيكله 
التنظيمي وكيفية التنسيق مع الجهات املختلفة 
بهذا املجال، وكذلك عرض لخطط وبرامج القسم 
التي تهدف إىل الوقاية والتعامل الرسيع والفعال 
مــع القضايــا واألزمات التــي تتعلــق بالقطاع 
السياحي يف السلطنة، مبا يضمن سالمة املواطنني 
والزوار للمواقع الســياحية وعدم التأثري السلبي 

عىل السمعة الطيبة التي تتمتع بها السلطنة.  
وتشــتمل حلقتــا العمــل عىل عــرض تعريفي 
ألهم الطــرق املنهجية إلدارة األزمات يف القطاع 
السياحي، وكذلك حلقة نقاشية بني املرشحني يف 
الفريق املشــكل من قبل الوزارة يف برنامج إدارة 
األزمات، كام تتضمن حلقتا العمل تطبيقاً عملياً 
عن طريق طرح مجموعة من القضايا واألزمات 
عىل املشــاركني وتدارس الطــرق املثىل للتواصل 
الرسيــع للتعامل مع هذه األزمات والتقليل من 
اآلثار السلبية التي قد ترتتب عنها. ويشمل برنامج 
إدارة األزمات يف القطاع السياحي عدة خطوات، 
بداية مــن الوقاية من األزمة عرب تحديد وتقييم 
املخاطــر والحوادث املتوقعة، وتحديد إشــارات 
ووضع آليات للتنبؤ والكشــف عن املخاطر قبل 

وقوعها. كام يشتمل الربنامج عىل طرق اُملعالجة 
واإلدارة لألزمات عــرب تحليل الحادث بتخصيص 
فريق وتدريبه عىل اســتخدام األدوات املناسبة 
يف التعامل مع الحــادث ووضع نظم لالتصاالت 
مع األفــراد والجهات املعنية باملوضوع. وبعدها 
تكــون اإلدارة املثىل عن طريــق تحديد املوارد 
الداخلية والخارجية وتطوير وتبني اإلسرتاتيجية 
اُملتعلقة بالتعامل مع هذه الحوادث.  ويشــمل 
برنامج إدارة األزمات آليات التقييم للتعامل مع 
الحــوادث واألزمات عن طريــق اإلملام بأدوات 
التقييم من قبــل فريق العمل وتقييم الحوادث 
وتبــادل الــدروس التي ميكــن االســتفادة منها 
للتعامل األفضل يف األزمات الالحقة. كام يهدف 
برنامــج إدارة األزمات يف القطاع الســياحي إىل 
بناء القدرات من الكوادر املؤهلة إلدارة األزمات 

يف القطاع من خالل التدريب واملامرســة. ويضم 
الربنامــج عدداً مــن الجهات واملؤسســات من 
الرشكاء املعنيــني يف هذا املجال بالتنســيق مع 

املعنيني بالخطة الوطنية إلدارة األزمات.
 ونظرا لتأثري القضايا املتعلقة بالقطاع السياحي 
عىل ســمعة القطاع ولتاليف التحديات التي قد 
تســببها الحوادث واألزمات السياحية خصوصا 
مــع التنــوع الجغــرايف واألنشــطة الســياحية 
املتعددة يف الســلطنة، فقد أولــت الوزارة هذا 
الجانــب أهميــة كبــرية وعملت عــىل إيجاد 
الوسائل املنهجية يف هذا املجال عرب إنشاء قسم 
إلدارة األزمات يف القطاع الســياحي وتشــكيل 
فريــق متخصص للتعامــل مع هــذه األزمات 
والتواصــل مــع مؤسســات القطــاع والجهات 

املعنية بهذا الشأن. 

مسقط – الرؤية 
ارتفع إجاميل إنتاج الســلطنة يف قطــاع الكهرباء بنهاية 
يوليو ٢٠١٧ مقارنة بالفرتة نفســها من ٢٠١٦ ليبلغ أكرث 
مــن ٢١٫٢ ألف جيجا واط بنســبة زيــادة قدرها ٨٫١٪ 
فيام ســجلت الفرتة بنهاية يونيو ٢٠١٧ ارتفاعا يف إنتاج 
املياه بنســبة ٦٫٢٪ لتصل إىل أكرث من ١٩٤٫٦ مليون مرت 
مكعب. وأشــارت آخر اإلحصائيات األولية الصادرة عن 
املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات إىل أنَّ إجاميل إنتاج 
الســلطنة من الكهربــاء حتى نهاية يوليــو بلغ ٢١ ألفا 
و٢٠٥٫١ جيجا واط يف الســاعة مقارنــة مع نهاية يوليو 
٢٠١٦م الذي شــهد إنتاج ١٩ ألًفــا و٦٢٣٫٣ جيجا واط 
يف الســاعة. وبلغ إجاميل إنتــاج الكهرباء يف محافظات 
شــامل الباطنــة وجنوب الباطنــة والظاهــرة  ١١ ألًفا 
و٣٣٤٫٤ جيجــا واط يف الســاعة وهو اإلنتاج األكرب عىل 
مســتوى املحافظات ومســجلة زيادة قدرها ٧٫١٪ عن 
نهاية يوليو ٢٠١٦م الذي شــهد إنتاج ١٠ آالف و٥٨٣٫١ 
جيجا واط يف الساعة. وسجلت محافظتا شامل وجنوب 

الرشقية النســبة األكرب يف ارتفاع مستوى اإلنتاج  بنهاية 
يوليــو ٢٠١٧ حيث بلغت نســبة االرتفاع ٤٤٫٧ ٪ ليبلغ 
إجــاميل اإلنتاج ٤ آالف و٧٣٠٫٢ جيجا واط يف الســاعة 
مقارنة بنهاية يوليو ٢٠١٦ الذي بلغ إجاميل اإلنتاج فيه 

باملحافظتني ٣ آالف و٢٦٩ جيجا واط يف الساعة.
وبلــغ إجاميل إنتــاج الكهرباء يف محافظة مســقط ألفا 
و٩٥٥٫٦ جيجا واط يف الســاعة بانخفاض نسبته ٢٥٫٢ ٪ 
عن نهاية يوليو ٢٠١٦م الذي شــهد إنتاج ألفني و٦١٥٫٩ 
جيجا واط يف الســاعة. ويف محافظــة ظفار بلغ إجاميل 
إنتاج الكهرباء بنهاية يوليو ألفني و١٢٦٫٣ جيجا واط يف 
الساعة بزيادة ٤٫٥٪ عن نهاية يوليو ٢٠١٦م الذي شهد 
إنتــاج ألفني و٣٤٫٥ جيجا واط يف الســاعة. وزاد إجاميل 
إنتاج الكهرباء يف محافظة مسندم بنسبة ٦٫٣ ٪ مسجال 
بنهايــة يوليو ٢١٤٫٧ جيجا واط يف الســاعة مقارنة مع 
نفــس الفرتة من ٢٠١٦م التي شــهدت إجاميل إنتاج بـ 
٢٠٢ جيجا واط يف الســاعة. وبلغ إجاميل إنتاج الكهرباء 
يف محافظــة الداخليــة ٦٠٠٫٩ جيجــا واط يف الســاعة 
مقارنة مــع ٧٥٠,٥ جيجا واط يف الســاعة بنهاية يوليو 

٢٠١٦م وبنســبة انخفاض قدرهــا ١٩٫٩٪. ويف محافظة 
الوســطى زاد إجــاميل إنتــاج الكهرباء بنســبة ٤٤٫٥ ٪ 
مســجال بنهاية يوليو ٢٤٣ جيجــا واط مقارنة بـ ١٦٨٫١ 
جيجــا واط يف الســاعة بنهاية يوليــو ٢٠١٦. أما صايف 
إنتاج الســلطنة مــن الكهرباء حتى نهايــة يوليو ٢٠١٧ 
والذي يشمل مشــرتيات الرشكة العامنية لرشاء الطاقة 
واملياه ومشرتيات رشكة كهرباء املناطق الريفية حسب 
املناطق فقد بلغ ٢٠ ألفا و٩٠١٫٢ جيجا واط يف الســاعة 
مقارنة بنهاية يوليو ٢٠١٦ الذي شــهد صايف إنتاج بـ١٩ 
ألفا و٣٤٩٫٥ واط يف الســاعة بزيادة قدرها ٨٪. وكانت 
النســبة األكرب من االرتفاع يف محافظتي شامل الرشقية 
وجنــوب الرشقيــة بـــ ٤٤٫٩٪ حيــث بلغ صــايف إنتاج 
الكهربــاء باملحافظتني يف نهاية يوليــو ٤ آالف و٧٢١٫٤  
جيجا واط يف الســاعة مقارنة مع نهايــة يوليو ٢٠١٦م 
الذي شــهد صايف انتــاج باملحافظتني بـــ ٣ آالف و٢٥٨ 

جيجا واط يف الساعة.
وجــاءت أكرب كمية صايف إنتــاج للكهرباء يف محافظات 
شــامل الباطنة وجنــوب الباطنة والظاهــرة حيث بلغ 

صايف اإلنتاج بنهاية يوليــو ١٠آالف و٩٧٩٫٦ جيجا واط 
يف الســاعة مقارنة مع نهاية يوليو ٢٠١٦م الذي شــهد 
صــايف إنتــاج بـــ١٠ آالف و٣٦٧ جيجا واط يف الســاعة 
وبنســبة ارتفاع قدرها ٥٫٩٪. وبلغ صايف إنتاج الكهرباء 
يف محافظة مسقط بنهاية يوليو ألفني و٦١٫٨ جيجا واط 
يف الســاعة مقارنة بيوليو ٢٠١٦م الذي شهد صايف إنتاج 
بألفني و٦٧٦٫٨  جيجا واط يف الســاعة بنســبة انخفاض 

قدرها ٢٣.٪
أما يف محافظة ظفار فقد بلغ صايف إنتاج الكهرباء ألفني 
و٣٩٫٥ جيجــا واط يف الســاعة مقارنة مــع نهاية يوليو 
٢٠١٦ الذي شــهد صايف إنتاج بألف و٩٣٦٫٤ جيجا واط 
يف الســاعة وبزيــادة قدرها ٥٫٣٪. وســجل صايف إنتاج 
الكهرباء يف محافظة مســندم زيادة بنسبة ٦٫٢٪ حيث 
بلــغ بنهاية يوليو املايض ٢٠٦٫٢ جيجا واط يف الســاعة 
بعد أن ســجل يف يوليو من العام السابق ١٩٤٫٢  جيجا 
واط يف الســاعة. وبلغ صايف إنتاج الكهرباء يف محافظة 
الداخلية ٥٩٦٫٦ جيجا واط يف الســاعة بانخفاض نسبته 
٢٠٪ عن يوليو ٢٠١٦م الذي شــهد صايف إنتاج كهرباء بـ 

٧٤٥٫٤ جيجا واط يف الساعة. ويف محافظة الوسطى شهد 
صايف إنتــاج الكهرباء زيادة بـ ٧٢٫٥٪ مســجال يف يوليو 
٢٩٦٫٢ جيجا واط يف الســاعة مقارنة مع يوليو ٢٠١٦م 
الذي شــهد صايف إنتاج للكهرباء بـ ١٧١٫٧ جيجا واط يف 
الساعة. ومن ناحية أخرى بلغ إنتاج السلطنة من املياه 
بنهايــة يونيو ١٩٤ مليوًنــا و٦١١ ألًفا و٥٠٠ مرت مكعب 
بزيادة قدرها ٦٫٢٪ عن نهاية يونيو ٢٠١٦ م الذي شهد 
إنتــاج مياه بـ ١٨٣ مليونا و٢٢٩ ألفا و٢٠٠ مرت مكعب. 
وارتفع إنتاج املياه يف محافظة مســقط بـ ١٫٦٪ مسجال 
٨٥ مليونــا و٥٨٧ ألفا و١٠٠ مــرت مكعب مقارنة بنهاية 
يونيو ٢٠١٦م الذي شــهد إنتــاج ٨٤ مليونا و٢٤٧ ألف 
مــرت مكعب. كــام ارتفع إنتاج امليــاه يف محافظة ظفار 
بـ١١٫٤٪ مســجال ٢٦ مليونا و٩٠٠ مــرت مكعب مقارنة 
مع العام ٢٠١٦ م الذي شهد إنتاج ٢٣ مليونا و٣٤٤ ألفا 
و٤٠٠ مرت مكعب. وبلغ إنتاج املحافظات األخرى بنهاية 
يونيــو ٨٣ مليونا و٢٣ ألفا و٥٠٠ مــرت مكعب وبزيادة 
٩٫٨٪ عن نهاية يونيو ٢٠١٦ الذي شهد إنتاج ٧٥ مليونا 

و٦٣٧ ألفا و٨٠٠ مرت مكعب.
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الرؤية - خالد الخوالدي
نظــم فرع غرفة تجارة وصناعــة عامن مبحافظة 
شــامل الباطنة زيــارة تفقدية ملصهــر األملنيوم 
بحضــور عدد من أعضاء مجلــس اإلدارة ومدير 
الغرفة، وهدفت الزيارة إىل االطالع عىل األعامل 
املنجــزة وتحفيز العاملــني واإلدارة ودعمهم من 

قبل ممثيل القطاع الخاص يف املحافظة.
وقــدم عمر باعباد اختصــايص عالقات املوظفني 
باملصهــر عرًضا مرئًيــا تناول فيه األســباب التي 
أدت إىل توقــف خط اإلنتاج منذ الشــهر املايض 
وحتــى عــودة اإلنتــاج تدريجًيا مؤخرًا. وأشــاد 
املهنــدس حافــظ الربيعي نائب مجلــس إدارة 
الغرفة مبحافظة شــامل الباطنة بجهود العاملني 
يف املصهــر الذين بذلوا قصــارى جهدهم إلعادة 

اإلنتاج.



 
متــأل اآلفاق رائحــة عطر الهجــرة النبوية 
الرشيفة؛ حيث يحل شــهر محرم، ويتذكر 
املسلمون ذاك الحدث العظيم، الذي قلب 
موازيــن التاريخ، وغري وجــه البرشية، إنه 
حادثة هجرة النبــي الكريم محمد -عليه 
وعىل آله أزىك الصوات وأتم التســليامت- 
الهجرة من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة، 
التي كانت ســبيال إلنشــاء دولة اإلســالم 
األوىل؛ حيث شــع نور الديــن الحنيف يف 

األصقاع، ودخل الناس يف الدين أفواجا.
ويف هــذه األيــام املباركــة، حــري بنا أن 
نراجع أهــم القيم والــدروس التي يجب 

أن نســتذكرها، ونخرب بها أبناءنــا وبناتنا؛ 
وأولها: التضحية؛ فها هو رسول الله -صىل 
الله عليه وسلم- يضطر ملغادرة بلده الذي 
ولد فيه وترعرع، وترك أقرباءه وعشــريته، 
وها هي أم ســلمة -أول امرأة مهاجرة يف 
اإلســالم- عندما أجمع أبو ســلمة الخروج 
إىل املدينة، حملها وابنه ســلمة، ثم خرج 
يقود بعريه، فلام رآه رجال بني املغرية بن 
َمْخــزوم، قاموا إليه وتجاذبــوا االبن حتى 
خلعــوا يــده، وانطلق به بنو عبداألســد، 
وحبســها بنو املغــرية عندهــم، وانطلق 
زوجهــا حتى لحق باملدينة، وفرقوا شــمل 

األرسة وبقيــت ســنة كاملة تبــيك، حتى 
أشــفقوا عىل حالها، فرتكوهــا وردوا إليها 

ابنها.
وُصَهيب الرومي عندمــا أراد الهجرة، قال 
له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقريا، فكرث 
مالــك عندنــا، ثــم تريد أن تخــرج مبالك 
ونفســك؟ والله ال يكون ذلك، فقال لهم: 
"أرأيتــم إن جعلــت لكــم مــايل، أتخلون 
سبييل؟" قالوا: نعم، قال: "فإين قد جعلت 
لكم مايل"، فبلغ ذلك رسول الله -صىل الله 

عليه وسلم- فقال: "ربح صهيب".
ليســت التضحية فقط، بل نتعلم أال نيأس 

ونرنــو بأبصارنــا إىل غد أفضل؛ فالرســول 
الكريم -صــىل الله عليه وســلم- بقي يف 
مكــة مدة من الزمن يدعو قومه، وما آمن 
إال نفــر قليل، وتعرض هو وهم إىل شــتى 
صنوف التنكيل، إال أن هذا زادهم إرصاراً.

وتعلِّمنــا الهجــرة أيضاً إتقــان التخطيط 
وُحسن توظيف الطاقات لتحقيق النجاح، 
والثبات عىل املوقف، والبحث عن الحلول 
الشــاملة وليــس البدائل املؤقتة، وشــدة 

التــوكل عىل اللــه، وهجر 
وهجرة  والعصاة،  املعايص 

القلوب إىل الله تعاىل.

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

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

الطباعـة 
القمة للصحافة  والنرش

يوميـة شاملــة تصـدرها مؤسسـة 
الرؤيا للصحافة والنرش

(2   

بــني الحــني واآلخر يطــل علينا ببعض األنشــطة 
املشــرتكة التي ترتاوح بني إقامــة فعالية احتفالية 
بحدث معني، وإصدار بيان مشرتك حول حدث متر 
به البالد. ومام ال شك فيه أن مثل هذه املبادرات 
الجامعية رغم أنها ال تشفي الغليل، وال متد التيار 
مبــا يحتاجه من زاد يعينه عىل امليض يف مســريته 
الطويلــة، لكنهــا تبقى يف نهايــة املطاف عالمات 
مضيئة عىل طريق العمل الوطني اُملشــرتك، كونها 
تعكس مجموعة مــن الحقائق التي ميكن إجامل 

األبرز بينها يف النقاط التالية:
أن هذا التيــار، ما يزال، رغــم الرتاجعات الذاتية 
التــي يعاين منها، والصعاب املوضوعية التي يبقى 
مكالبــا بتجاوزها، ما يزال يحمــل بني أضلعه قلبا 
نابضا قــادرا عىل إثبات الحضــور، وإن كان ذلك 

عىل استحياء، ويف نطاق ضيق، وبشكل موسمي.
إن هذا التيار، رغم كل ما يوجه إليه من اتهامات، 
ما يزال يحمل يف أحشــائه القــدرة عىل اإلنجاب 
والعطاء يف امليدان السيايس، مهام كانت ضآلة هذا 
اإلنجــاب، لكنه دليل عىل الخصوبــة التي يتمتع 
بها هذا التيار، والقدرة عىل املشــاركة، عندما مير 
العمل الســيايس ببعض املنعطفــات الحادة التي 
تهدد، ليس التيار فحســب، وإمنــا مجمل فصائل 

العمل السيايس البحريني.
 إن طغيان حضور اإلســالم الســيايس يف الساحة، 
خالل العرشين ســنة املاضية، رغم تراجع الحصة 
الضئيلة التي نالها التيار الوطني الدميقراطي، لكن 
ذلــك مل يقد إىل اجتثاث جــذور التيار التي يبدو، 
كام تؤكد الحقائق عىل األرض مغروســة عميقا يف 
نفوس قطاع ال يستهان به من النشطاء السياسيني 
البحرينيني. إن ساحة العمل السيايس البحرينية مل 
تنبذ الفكر الوطنــي الدميقراطي، وما تزال مهيئة 
أمام من ُيريد أن ميارس نشاطه عىل أرضية فكرية 
تنتمي لهذه املدرســة، التي تشــكل يف جوهرها، 

نبعا جاريا قابال لالستمرار والنمو عىل حٍد سواء.
كل ذلك، رغم أهميتــه، واملدلوالت التي يحملها، 
واملعــاين التــي يعرب عنهــا، ال يصل إىل مســتوى 
املســؤولية امللقاة عىل عاتق مكونات هذا التيار، 
واملهــام التي ينبغي له التصــدي لها، والتي ميكن 
إلقــاء الضوء عىل أبرز معاملها مــن خالل النقاط 

التالية:
يحمل هذا التيار عىل عاتقه مسؤولية نقل التجربة 
السياســية الغنية التي يحملهــا الكثري من كوادره 
القيادية ممــن تربوا يف أحضــان الحركة الوطنية 
العربيــة التــي تنتمــي إىل املدرســة ذاتها. هذه 
التجربة اكتســبها التيار البحرينــي، عندما كانت 
حاضنتــه العربية يف أوج مدها. ليس املقصود هنا 
النقل الحريف الضيق األفق املحدود الفعالية، وإمنا 

ذلك النقل القادر عىل إغناء التجرية وتأصيلها.
تفتــح الظروف السياســية الراهنة التــي متر بها 
البحرين، مجاال واسعاً أمام هذا التيار يك يضاعف 
من نشاطاته، ويؤكد حضوره، حيث مل يعد يتصدر 
الرصاع، أو التنافس بني مكونات العمل الســيايس 
منصباً عىل الخالف مع هذا التيار، األمر الذي من 
شــأنه بناء بيئــة مريحة وصحية مُيكــن للتيار أن 
يتنفس من خالل رئتيها، وينعم بهامش واسع من 

الحرية التي متكنه من إثبات الحضور.
 تتيح العوملة، بعد تنقيحها من خواصها الجشــعة 
القبيحــة، مجاال واســعا أمام التيار يك ينشــط يف 
صفوف نســبة عالية من الشــباب ممن تربطهم 
الكثري من الوشــائج القوية مع العوملة، وخاصة يف 
شــقها االجتامعي، األمر الذي من شأنه مد التيار 
بالدماء الجديدة الشــابة التي بات اليوم يف أمس 
الحاجــة لها، من أجل نفض الغبــار الذي راكمته 
قيــادات شــاخت وآن أوان تنحيهــا عــن مقاعد 

القيادة، بعد االســتفادة من خربتهــا الغنية، التي 
يكتنز بها تاريخها امليضء.

عــىل أنَّ التيار الوطني الدميقراطــي يف البحرين، 
إن شــاء أن يعيد االعتبار لتاريخــه، وينال املكانة 
التي يســتحقها يف العمل الســيايس، أصبح مطالبا 
بالنظــر يف التحديات التي تواجهــه، واألبرز بينها 

ميكن حرصه يف النقاط التالية:
امتــالك الثقة بالنفــس عىل قدرتــه أن يكون يف 
طليعة مكونات العمل الســيايس املعارضة، مبعنى 
أن يكــون صلًبا من الداخــل، ال يخىش أن يتقدم 
الصفوف، يك يتبوأ املكانة التي يســتحقها، بفضل 
تاريخه الناصــع وتجربته الغنيــة، دون أن يعني 
ذلك إلغاء دور اآلخريــن، أو التقليل من قدرتهم 

عىل املساهمة. 
وضع الخالفات الفكرية بــني مكونات هذا التيار 
جانبا، واالتفاق عىل ماهو عريض ومشــرتك، يبيح 
بناء الكتلــة الوطنية وقيادتهــا، يك متثل مختلف 
فئــات الشــعب التي لها مصلحة مبــارشة يف بناء 
املجتمــع املدين الذي ناضل شــعب البحرين من 
أجلــه، وجــاء املــرشوع اإلصالحي تتويجــا لذلك 
النضال، بعد التفاف الشــعب حول ذلك املرشوع 
ونيلــه تلك النســبة العالية (٩٨٫٤) مــن املباركة 

الجامهريية.
الــرشوع يف صياغــة برنامج عمل وطني، يشــكل 
األرضية الصالحة لتكتيل أعرض كتلة وطنية وراءه، 
االســتفادة القصوى، وبشكل إســرتاتيجي، وليس 
تكتييك من مكتســبات املــرشوع اإلصالحي، ويف 
املقدمــة منهــا الســلطة الترشيعيــة بحجرتيها: 

الربملان والشورى. 
االلتفــات الجاد نحــو منظــامت املجتمع املدين، 
كونهــا النبع الذي ال ينضب، القادر عىل مد التيار 
مبــن يحتاجه من كوادر سياســية مؤهلة، وبرامج 

سياسية مناسبة.
يقــف التيار الوطني الدميقراطــي البحريني أمام 
تحديــات تاريخية، تضع عىل عاتقه مســؤوليات 
تاريخية، إن نجح يف التصدي لها، ســيكون قادرا، 
وبكفاءة عالية الخروج من عنق الزجاجة، والتمرد 
عــىل الســياج الــذي أحيط بــه، وخاصــة خالل 

السنوات األربع املاضيات.
الفرصة ســانحة، والظروف مواتية، لكنها ال تنتظر 
إال من يحســن االســتفادة منها، ويجريها لصالح 

مرشوعه الوطني.

عندما أراد الله سبحانه وتعاىل أن ُيعرّف نبيه 
الكريم - صىل الله عليه وآله وسلم- يف سياق 
تقدميه لنــا وتعريفنا به قــال واصفاً إياه يف 
ســورة املائدة اآلية ١٥: «قد جاءكم من الله 
نور وكتاب مبني» فوصفــه بأّنه «النور»، لذا 
فقد كانت أسمى مهامه -صلوات ريب وسالمه 
عليــه وآله- هي إخــراج النَّاس من الظلامت 
إىل النور، ثم جعل الله معيار قيمة اإلنســان 
هــي مبقدار مــا ميتلكه من علــم: «قل هل 
يســتوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون» 
(الزمر/٩)، هــذا وقد عّلم املــوىل نبّيه دعاًء 
جميًال اســتمر هذا الدعاء وبقي مرياثاً لهذه 
األمــة يدعون به إىل يومنــا هذا وهو: «وقل 
ربِّ زدين علاًم» (طه/١١٤).. فاســتطاع النبي 
األكرم أن يرتفع بتلك األمة الجاهلة ليصل بها 
يف سنني قليلة إىل قّمة الحضارة وأوج التقّدم 

وأعىل مراتب الِعلم.
وقد ورد يف ُكتب الســري أنَّ أحد األمئة ملا دنا 
أجلــه أوىص ابنــه قائًال: «أوصيــك بأصحايب 
خرياً، أن ُتعّلمهم وترفع مســتواهم» فأجابه 
ابنه: «جعلت فــداك، والله ألََدَعّنُهم والرجل 
منهــم يكون يف املِــْرص فال َيســأُل أحداً -أي 
يكــون أعلمهــم وال يحتاج لســؤال غريه-» 
وأخذ هــذا االبن عىل عاتقه -بعد وفاة أبيه- 

هذه املســؤولية يف زمن كان الوضع السيايس 
العام آنــذاك مهيَّئاً لهذه املهّمة النبيلة، فقام 
بتأســيس أوَّل جامعة إســالمية -باصطالحنا 
املعارص- يف عهد اإلســالم حيــث تخّرج منها 
قرابة األربعة آالف كام يذكر الشــيخ محمد 
أبو زهرة يف كتابه الذي تناول هذه الشخصية 
بإســهاب، فكان طوال تلك الفرتة ُيجيب عن 
أســئلتهم إن ســألوه ويبتدرهم بالسؤال إن 
ســكتوا عنه، حتى تخرج يف تلك الجامعة من 
ُيشار إليهم بالبنان يف تأسيس شتى العلوم، إذ 
مل تقترص تلك الجامعــة عىل العلوم الفقهية 
والعقائديــة وعلــم الكالم وغــريه، بل كانت 
أشــمل من ذلك بكثري، ومن بــني من تتلمذ 
فيهــا عامل الكيمياء جابر بن حّيان كام ورد يف 
وفيات األعيان البن خلكان، وكذلك اإلمام أيب 
حنيفة النعامن واإلمام مالك بن أنس ويحيى 
بن ســعيد وابــن عيينة والثــوري وغريهم.. 
هــل علمتم من هو هذا األســتاذ؟ إنه اإلمام 
جعفر بن محمد الصادق.. إنه االســتثامر يف 
الثقافــة وتنويــر العقول حســب توصيفاتنا 
املعــارصة. لرمبــا يغيب عن عقــل الكثري يف 
حارضنــا املعــارص ممن عــزَف عــن هكذا 
اســتثامر، أن هذا االســتثامر هو يف الحقيقة 
اســتثامر يف االنســان، وأنه إذا مــا أردنا أن 

نبني مواطنــاً قادراً عىل اخرتاق كل املجاالت 
بكل جــرأة وثبات فعلينــا أن نجعل الثقافة 
هــي أوىل عربات القطار الــذي يقُطر خلفه 
كل مقطورات التنمية املجتمعية واإلنســانية 
واالقتصاديــة والعلميــة، وتســنده جســور 
االنفتاح والوعي بالثقافــات األخرى لتحميه 
من االنحدار يف أودية الجهل يك يكون مساره 
واضحــاً ال إعوجاج فيــه. وال ينبغي علينا أن 
نقــرن ونقيس االســتثامر يف الثقافــة بالربح 
دامئاً، بل نقيســه مبا يعكســه هذا االستثامر 
عــىل كل جوانــب الحيــاة، ولــن ينهض أي 
مجتمع إال بعد أن يتشــّبع عقل كّل فرد منه 
بتلك الثقافة، فارتفاع مستواها سُيبدد حقوالً 
من الجهل بال شك، بل ورمبا يكون هو البديل 
لخروجنا من هذه األزمة االقتصادية الخانقة 
التــي مير بها العامل اليــوم، أال يعي الكثري منِّا 
أن هذا االستثامر هو أفضل ما مُيكن أن تتهّيأ 
به الشــعوب استعداًدا لنضوب حقول النفط 
يف دولنــا، ولعــل بعض املؤسســات الخاصة 
التــي كانت ســّباقة يف هــذا الجانب أخذت 
هــذا األمر عىل عاتقها وحملت بريق اُملبادرة 
فكان لها السبق يف الساحة الُعامنية تحديداً، 
إحداهــا هي بيــت الزبري الــذي انطلق عام 
١٩٩٨م، فمن متحف بصبغة خشــبية عريقة 

إىل أن وصــل به الحال أن يكون من املنصات 
الثقافية البارزة يف السلطنة.. الزاخرة بالكثري 
مــن املناشــط والفعاليــات الثقافيــة بكافة 
جوانبها وحافلــة بالربامج الثقافيــة الهادفة 
عىل مدار العام.. وهناك أيضاً مؤسسة الرُّؤيا 
للصحافــة والنرش التي اســتثمرت يف الثقافة 
بتبنيهــا إعالم املبــادرات لتصــل إىل مرحلة 
ترتّبع فيها عىل عرشه طوال السنوات املاضية، 
فجائزة الرؤية ملبادرات الشباب وما يصاحبها 
من جوالت تعريفية تثقيفية تحث الكل عىل 
املشــاركة واإلبداع يف أيٍّ مــن مجاالت هذه 
الجائزة ســواًء العلمية أو الثقافية أو األدبية 
أو اإلعالمية، ولعل أبرز دليل عىل نجاحها هو 

استمرار تألقها للسنة الخامسة عىل التوايل..
إن االســتثامر يف الثقافة هو ُمساهمة مهمة 
وخطة فاعلــة لالرتقاء باقتصادنا املحيل، ولنا 
يف اليابان وســنغافورة وماليزيــا أقرب مثال، 
فباستثامرهم لعقول مواطنيهم استطاعوا أن 
ُيحققوا ثروة بديلة تغنيهم عن الحاجة للغري 
أو االعتــامد عىل موارد أخــرى كالنفط يعلم 

الجميع أنها ستنضب يوماً ما.
فهــّال كانت لــرشكات القطــاع الخاص وقفة 
اســتدراك تتبعها خطــوات متتاليــة وفاعلة 

لالنخراط يف هذا االستثامر؟
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تحدثت يف املقال الســابق عن أثواب الكســل، 
وكيــف أنَّها صارت رداء لنا ونحن نؤدي فرائض 
العبادات أو نقوم مبهام الوظائف واملسؤوليات، 
وصار الشــباب خاصة أكرث املتلبســني بالخمول 
والكســل رغم املرحلــة العمريــة املهمة التي 
يعيشــونها، واألكرث من ذلك أنَّ أثواب الكســل 
متتــد لتشــمل أغلــب الفئــات، وتطــال كل 
املســؤوليات؛ فقد صار الكســل رداء لنا ونحن 
نطلب العلــم رغم أّن طلب العلــم يحتاج إىل 
الهمم العالية والصرب الجميل، فرصنا نســتثقل 
القــراءة واالطالع، ورصنا ال نقرأ كتابا وال نبحث 
عــن معرفــة إال يف حدود ما يســتوجبه املنهج 
التعليمي واملقرر الــدرايس؛ فالضحالة املعرفية 
باتت الســمة الغالبــة لطلبة العلــم يف زمننا، 
ورصنــا ال نذهــب إىل املدرســة أو الجامعة إال 

متثاقلني فاترين.
تجد مــن أبنائنا طلبة املــدارس يف بيوتهم من 
يعتمــد عىل أمه أو عاملــة املنزل حتى يف أتفه 
األمور وأبســطها، فرشبة املاء يأمر عاملة املنزل 
أن تحرضهــا إليــه، ويك ثوبــه أو تنظيف نعله 
يعتمــد فيه عىل غريه، وإن انتهى إفطاره أو أي 
وجبة أُحــرضت إليه تــرك كل يشء عىل حاله، 

فصار التثاقل والكســل والدعــة صفات غالبة 
عليهم. وانظر إىل حالهم مع طلب العلم إال من 
رحم الله كيف أنهم يتأففون كثريا من الواجبات 
املنزلية رغم قلتها، ويتذمــرون من أدائها رغم 
ســهولة حلها، ويهملون يف تســليمها يف وقتها 
املحدد رغم أهميتها، بــل وصل األمر ببعضهم 
أن يبحــث عمن يحل له واجباتــه املنزلية؛ ألنَّ 
ثقافة الكسل غرســت فيه منذ نعومة أظفاره، 
ورأى البيئــة املحيطــة يطغــى عليها الكســل 
والتــواكل يف أداء العمل والتســويف يف إنجاز 
املهــامت. رفض أحد الطالب ذات مرة أن يقوم 
بحــل واجب منزيل كان يراه شــاقا وغري معتاد 
عليه وأنَّه فوق كاهله، فلام ُنوقش يف ذلك قال 
بكل وضوح إنَّ أمــه هي التي أمرته بعدم حل 

هذا الواجب كونه طويال!
وانظر إىل حال أبنــاء اليوم وقت اإلجازات، كم 
من الســاعات التي يقضونهــا يف النوم! وانظر 
إليهــم ما مقدار العمل الــذي ينجزونه يف تلك 
الفرتة، هذا إن أنجزوا شــيئا أصــال! صار أبناؤنا 
يعتمــدون عــىل والديهــم يف أغلب األشــياء، 
وصاروا غري قادرين عــىل إنجاز املهام الصغرية 
فضــال عــن الكبرية، وهــذا بال ريب من ســوء 

تربيتنــا لهم وما أنشــأناهم عليه مــن التواكل 
والكسل والدعة والراحة!

صار الكســل رداء لنا ونحن يف بيوتنا وبني أفراد 
أرسنا ويف حياتنا االجتامعية، فأين صلة األرحام 
كــام ينبغي؟ وأين الوقــوف جنبا إىل جنب بني 
األرس واألهــايل يف األفــراح واألتــراح كــام كان 
ســابقا؟! وانظر إىل حال الشــباب من الجنسني 
الذين دخلــوا مرحلــة الحيــاة الزوجية كيف 
صارت أثواب الكسل طاغية يف كثرٍي من نواحي 
حياتهم، فهناك مــن الفتيات املتزوجات من ال 
ُتجيد طبًخا، وال تتقن مهارة من مهارات شؤون 
البيت، فصار االعتــامد عىل املطاعم والوجبات 
الرسيعة أكــرث من االعتامد عىل ســيدة البيت 
يف إعداد الطعام، وصــار جلب عامالت املنازل 
لرضورة وغري رضورة، وكل ذلك يف كاهل الشاب 
الذي هو بنفســه يعاين من خمول وكســل فال 
يعتمد إال عىل راتبه الشهري من املؤسسة التي 

يعمل بها.
تجد من النساء من رصن يعتمدن عىل عامالت 
املنــازل يف كل يشء، يف كل صغرية وكبرية، حتى 
يف خصوصيــات املنــزل، وخصوصيــات فلذات 
األكباد، فالطفل إن بىك أو شــىك فعاملة املنزل 

أوىل بــه من أمــه، والطفل إن اســتوجب أمرا 
مــن متطلباته الرضورية فعاملة املنزل أوىل به، 
ومام تأســف له كثريا ما تشــاهده باستمرار يف 
املتنزهــات والحدائــق من قيــام عاملة املنزلة 
مبهمــة الرتفيه لألطفــال وتســليتهم باأللعاب 
املوجودة يف حني يظــل الوالدان عىل خمولهام 
وكســلهام مشــغولنِي بهواتفهام؛ لذا فال غرابة 
إْن تعلــق الطفل بعاملة املنــزل أكرث من أمه، 
فقــْد فقَد منها الحنــان والرعاية حتى يف أخص 
خصوصياتــه. وما أكرث القصــص التي ُترسد عن 

بكاء األطفال عند سفر عامالت املنازل عنهم!
ومام ُيؤســف لــه أكرث من ذلك أن تــزور أحًدا 
يف منزله فتقوم عاملــة املنزل بواجب ضيافتك 
أكــرث من أبناء األرسة، فهــي التي تقوم بإحضار 
املــاء والقهوة وما به حق الضيافة، يف حني ترى 
األبنــاء ـ إن رأيتهم أصال ـ عىل األِرسَّة والنامرق 
متفرجني، فهل من دعة وخمول وكسل أكرث من 

ذلك ؟!
وهذا ُيذكرين بحالنــا يف مجالس العزاء فقد كنَّا 
يف الســابق إذا دخــل املرء معزًيــا ظل الجمع 
وقوفاً حتى ينتهي من ُمصافحتهم أجمعني، أما 

اليوم فبالكاد يقف لك وقت مصافحتك فقط.

وإن جئــت إىل حال مزارعنا التــي كان يعتمد 
عليها آباؤنا يف معيشــتهم، فواقع الحال أصدق 
مــن املقال، فصار االعتامد عىل العاملة الوافدة 
هــو الســائد، ورمبا ال ميلك املرء ســوى نخالت 
معــدودات فيجلــب لها عامل زراعــة متحايال 
بطــرق شــتى عــىل القوانــني التي ال تســمح 
باســتقدام العامــل إال يف حال كانت مســاحة 
األرض الزراعيــة تســمح بذلــك وفــق اللوائح 
واألنظمة. إننا اعتمدنا ولألســف الشــديد عىل 

غرينا يف كثري من شؤون حياتنا.
لقد حارب اإلســالم العجز والكســل والخمول 
وحثَّ عىل العمل والهمة والنشــاط، فاإلســالم 
ديــن عمل واجتهاد وكفاح، ديــٌن يحث أتباعه 
أن يســخروا كل أوقاتهــم وطاقاتهــم يف إعامر 
األرض وكسب املعاش وتحقيق كل مفيد ونافع 
مبا ُيحقق لهم ســعادة الداريــن إن هم أرادوا 
ذلك، وما تقدمت شعوب األرض إال ألنَّها نزعت 
عن نفســها أثواب الخمول والكســل وارتدت 
أثواب الهمة والنشــاط، وما تأخرنا إال ألننا ركنا 
إىل الدعة والخمول وارتدينا أثواب الكسل، فإن 
بقينا عــىل حالنا دفعنا أمثانــاً باهظة من أجل 

البقاء وال بقاء لكسالن... والله املستعان.
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الرؤية - نجالء عبدالعال
متكنت الحكومــة من تغطية كامل عجــز امليزانية 
العامــة للدولــة حتى نهايــة يوليــو ٢٠١٧؛ حيث 
جمعت ٤٫٩ مليار ريال عرب وسائل متويلية ُمختلفة، 
واســتطاعت متويل ذلك العجز املقدر بنحو ٢٫٥٨٥ 
مليــار ريال، لتحقــق فائضا متويليا بلــغ ٢٫٣ مليار 

ريال.
وأظهــرت بيانــات وزارة املاليــة أنَّ وســائل متويل 
العجز شــملت صايف اقرتاض بقيمة ٤٫١ مليار ريال، 
وذلك بزيادة ٤٦٫٨ يف املئة عن صايف االقرتاض خالل 
الفــرتة املامثلة مــن العام املــايض، بجانب اقرتاض 
محيل بقيمة ٣٠٠ مليون ريال، إضافة إىل متويل من 

االحتياطيات بقيمة ٥٠٠ مليون ريال.
وتراجع عجز امليزانية يف األشــهر السبعة األوىل من 
العام الجاري بنســبة ٣٥٫٧ يف املئــة عامَّ كان عليه 
بنهايــة يوليــو ٢٠١٦، ليســجل ٢٫٥٨٥ مليار ريال، 
ُمقارنــة مع عجــز بنحو ٤٫٢٣ مليــار ريال يف يوليو 

.٢٠١٦
وبحسب النرشة الشهرية الصادرة عن املركز الوطني 
لإلحصاء واملعلومات، ُيعزى تراجع العجز إىل ارتفاع 
اإليــرادات العامــة بفضل زيادة أســعار النفط، ما 
ســاهم يف منو إجاميل اإليــرادات النفطيــة بنهاية 
يوليو ٢٠١٧ لتســجل ٢٫٥٦ مليــار ريال، مقارنة مع 
عائــدات نفطية بنحو ١٫٧٩ مليار ريال بنهاية يوليو 

٢٠١٦، أي بزيــادة ٣٤ يف املئة خالل العام الجاري. 
وزادت جميع اإليرادات العامة للدولة إىل ٤٫٧ مليار 
ريال بنهاية يوليو وبنسبة ارتفاع ٢٥٫٧ يف املئة، عام 
كانت عليه اإليرادات العامة بنهاية يوليو من العام 
املــايض.  غــري أنَّ اإليــرادات ظلــت دون معدالت 

اإلنفاق العام للدولة، مع تفاوت نســبة الفارق مع 
الوضــع يف ٢٠١٦. فقد ســجل إجاميل اإلنفاق العام 
بنهاية يوليو ٢٠١٧ قرابــة ٦٫٤٩ مليار ريال، مقارنة 

مع ٦٫٦٦ مليار ريال بنهاية يوليو ٢٠١٦.
ومــن جانــب آخر، وفيــام يتعلق ببيانــات النقود 

والبنــوك، فقــد أوضحت النرشة- نقــال عن بيانات 
صــادرة من البنك املركزي العامين- أّن قيمة األصول 
األجنبية بالبنــك املركزي بلغت بنهاية يوليو ٧٫٢٢٧ 
مليــار ريال، وذلــك مقارنة مــع ٨٫٧٢٥ مليار ريال 
بنهايــة يوليو من العــام املايض وبنســبة انخفاض 

١٧٫٢ يف املئة. وســجل إجــاميل قيمة ودائع القطاع 
الخاص بالبنوك (تقليدية وإســالمية) ١٣٫٧٢ مليار 
ريال بزيــادة ٤٫٣ يف املئة، عام كانت عليه يف نهاية 
يوليــو ٢٠١٦. وارتفع إجاميل القروض والتمويل من 

البنوك إىل ٢٢٫٨٣ مليار ريال بزيادة ٦٫١ يف املئة.

صاللة - الرؤية
وقعــت رشكة صاللة للميثانول عىل اتفاقية متويل 
برنامج املســاعدات الدراسية لعام ٢٠١٧ (الدفعة 
الثالثة) ألرس الضامن االجتامعي والدخل املحدود 
واأليتام، وذلك مع الهيئة العامنية لألعامل الخريية 

فرع محافظة ظفار.
ووقع االتفاقية من جانب الهيئة العامنية لألعامل 
الخرييــة ســعادة املستشــار عبدالله بــن عقيل 
آل إبراهيــم القائم بأعامل نائــب محافظ ظفار 
رئيــس اللجنة املحليــة للهيئــة العامنية لألعامل 
الخرييــة مبحافظة ظفار، ومن جانب رشكة صاللة 
للميثانــول املهندس عوض بن حســن الشــنفري 
الرئيس التنفيــذي لرشكة صاللة للميثانول. وتنص 
االتفاقيــة عىل تخصيــص مبلــغ ٢٠٠ ألف ريال 
عامين مــن رشكة صاللة للميثانــول لتمويل (٣٣) 
طالبــاً مــن الذين يواجهــون صعوبــة يف إكامل 
دراســتهم الجامعية أو منح جديدة لتمويل (١٢) 
طالباً وكذلك سداد املتأخرات عن بعض الطلبة يف 
البكالوريــوس لعدد (٢١) طالبــا من أرس الضامن 
االجتامعــي والدخــل املحدود واأليتــام مبحافظة 

ظفار. وأعرب سعادة القائم بأعامل نائب محافظ 
ظفار عن شــكره لرشكة صاللــة للميثانول عىل ما 
قدمته من دعم ألبناء الضامن االجتامعي والدخل 
املحــدود واأليتام، مشــيداً بــدور الرشكة يف دعم 
املشــاريع االجتامعية يف مختلــف املجاالت التي 

تخــدم املجتمع املحيل باملحافظــة. وأكد الرئيس 
التنفيــذي لرشكة صاللة للميثانول أن الرشكة تويل 
اهتاممــاً بدعم أرس الضــامن االجتامعي والدخل 
املحدود واأليتام باملحافظة، مشــريا إىل أن الرشكة 
مســتمرة يف متويل برامج ومشــاريع املســؤولية 

االجتامعيــة. وقــال أحمد بن ســهيل قطن مدير 
الهيئة العامنيــة لألعامل الخريية فــرع محافظة 
ظفار إن هذه االتفاقية هي الثالثة للمنح الدراسية 
مــع رشكة صاللــة للميثانول، ضمن سلســلة من 
االتفاقيات مع مؤسســات القطاع الخاص الهادفة 
اىل تحقيــق الرشاكــة املجتمعيــة وتفعيل برامج 
املســؤولية االجتامعيــة مع مؤسســات املجتمع 
املدين للمســاهمة يف برامج املساعدات اإلنسانية 
والخريية التي يقدمها فــرع الهيئة لألرس املعرسة 

ومن يف حكمها من ذوي الدخل املحدود.
منطلق رؤيــة رشكــة  الدعم مــن  هــذا  ويــأيت 
لدعم أبناء أرس الضــامن  للميثانــول  صاللــة 
االجتامعــي والدخــل املحــدود واأليتــام لتكملة 
الدراســة  الجامعية وتجســيدا لهــذا النهج فقد 
مولــت الرشكة أكرثمن ١٣٠ منحة دراســية ألبناء 
الضامن االجتامعــي والدخل املحــدود مبحافظة 
ظفار وذلــك يف الجامعات املحليــة والدولية من 

أجل رفد املجتمع بالكفاءات والخربات املختلفة.
يشــار إىل أن إجــاميل مســاهمة رشكــة صاللــة 
للميثانــول يف دعــم ومتويل برامــج الهيئة خالل 

األعوام الثالثة املاضية بلغ ٤٠٤٦٤٢ رياال عامنيا.

صاللة - الرؤية
نظمت رشكة برتوفاك، حملة للموردين واملؤسســات 
املحلية مبحافظة ظفار املمثلون ألكرث من ٨٠ مؤسسة 
يف املحافظة، وقد رعى انطالق الحملة سعادة الشيخ 
ســامل بن عوفيت بن عبد الله الشنفري رئيس بلدية 
ظفار. وشمل الحضور ممثلون عن رشكة صاللة للغاز 
البرتويل املســال والجهات الحكوميــة املحلية، وذلك 
إميانــاً بأهميــة دعم مجتمع صاللة املحيل لتحســني 
املحتــوى املحــيل واالقتصــادي واالهتــامم بالقيمة 

املحلية املضافة لنجاح املرشوع.
ويف مطلع العام الجــاري، وقعت رشكة «برتوفاك إي 
آند يس ُعامن» عقداً مــع رشكة صاللة للغاز البرتويل 
املســال، اململوكــة بالكامل لرشكة النفــط العامنية، 
للقيام بأعــامل هذا العقد، وتشــمل أعامل برتوفاك 
بناء وحــدة الغاز البرتويل املســال واملرافق املرتبطة 
بها، مبا يف ذلك ربط البنية األساســية الحالية لخطوط 
األنابيــب مبرافــق تخزيــن الغــاز البرتويل املســال، 

واملرافق املوجودة عىل رصيف ميناء صاللة.
ومبوجب بنود مرشوع الهندســة واملشرتيات والبناء 
الذي يســتغرق ٣ سنوات، سيشمل نطاق العمل بناء 
وحدة غاز البرتول املسال واملرافق املرتبطة بها، مبا يف 
ذلك ربط الهياكل األساسية الحالية لخطوط األنابيب، 

إضافة إىل تخزين غاز البرتول املســال ورصيف امليناء 
املرافــق يف ميناء صاللة. وشــارك يف الحملة مقاولون 
يف مجــال البناء، ومصنعون ومــوردون، ذوو خربة يف 
توفري الخدمات املرتبطة باإلنشــاءات يف قطاع النفط 
والغاز وخدمات سلســلة التوريــد ذات الصلة، مبا يف 
ذلك املؤسسات الصغرية واملتوسطة. وأكدت برتوفاك 
التزامهــا بالعمل جنبا اىل جنب مــع جميع مكونات 

املنظومة االقتصادية لتنفيذ هذا املرشوع.
يشــار إىل أنَّ برتوفاك، مزّود عاملي رائد لحلول مرافق 

إنتــاج ومعالجة النفط والغاز. ومتتلــك الرشكة قامئًة 
متنوعة مــن العمالء تشــمل العديد مــن الرشكات 
الرائدة املتكاملة واملستقلة والوطنية يف قطاع النفط 
والغاز. وأسهم مجموعة «برتوفاك» مدرجة يف بورصة 
لندن تحت الرمز ”PFC“. وتقوم ”برتوفاك“ بتصميم 
وبناء مرافــق إنتاج النفط والغاز، وتشــغيل وصيانة 
وإدارة هــذه املرافــق، إضافــة إىل تدريــب الكوادر 
البرشية وتعزيز اإلنتاجية. وتعمل الرشكة عىل تطوير 
املشــاريع واملساهمة يف االســتثامرات يف القطاعات 

الصناعية والبنية األساســية، مبا ميكنها من االستفادة 
مــن قدراتها يف مجال الخدمــات. وتلبي ”برتوفاك“- 
من خالل محفظة الخدمات التي تقدمها- احتياجات 
العمــالء يف كافة مراحــل دورة حياة أصــول النفط 
والغــاز. وتتكــون مجموعة ”برتوفاك“ مــن ٧ مراكز 
اســرتاتيجية يف كل من: أبردين، والشارقة، وأبوظبي، 
ووكينج، وشــناي، ومومباي، وكواالملبــور، إضافة إىل 
٢٤ مكتباً يف مختلف أنحاء العامل. ويبلغ إجاميل عدد 

املوظفني لدى الرشكة حوايل ١٣٥٠٠ موظف.

الرؤية - نجالء عبد العال
قفز املؤرش العام لســوق مســقط لــألوراق املالية 
أمس إىل مســتوى ٥٠٤٢ نقطــة، بعدما ربح ٤٤٫٨ 
نقطة ونســبة صعود بنحو ١ يف املئــة، األمر الذي 
انعكــس باإليجاب عىل كافة املــؤرشات القطاعية 

بالسوق التي اكتست باللون األخرض. 
وساعد االرتفاع القوي لألســهم القيادية يف صعود 
املؤرش العام، وعزز ســهام االتصاالت زيادة القيمة 
السوقية بأكرث من ٣٧ مليون ريال التي منت بنسبة 
٠٫٢١٣ يف املئة ليصل رأس املال السوقي إىل ١٧٫٥٢ 
مليار ريال. وشــهدت قيمة التــداوالت قفزة أيضاً 
بنســبة ١٠٢٦٫٧ يف املئــة لتســجل ٢٣٫٢٤٩ مليون 
ريال، مقارنة مع قيمة تداوالت بلغت مليوين ريال 
يف جلسة التداول السابقة عليها. وتلقت التداوالت 
الدعــم من زيادة عمليات التداول عىل «ســندات 
بنــك صحار» يف اليوم األخــري لالكتتاب يف ٧٠ ألف 

ســند دائم من الفئة األوىل من رأس املال، بســعر 
إصدار ١٠٠٠ ريال عامين للســند الواحد. وكان بنك 
صحــار أعلن أن االكتتاب ميكــن أن يرتفع إىل ١٠٠ 
ألف ســند بقیمة إجاملیة قدرھا ١٠٠ ملیون ريال 
عامين. وكان باب االكتتاب قد افتتح يوم ٦ سبتمرب 

الجاري، ووافقت الجمعيــة العمومية غري العادية 
عىل إصدار ســندات رأس مال إضايف من  املستوى 
األول، وارتفع إغالق ســهم بنك صحار ٤ بيســات 
إىل ١٥٥ بيسة للسهم. ووصلت قيمة التداوالت يف 
ســندات بنك صحار إىل ٢٠٫٨٦ مليون ريال مثلت 

أكــرث مــن ٨٩٫٧ يف املئة من إجــاميل التداوالت يف 
الجلســة. وجرت التــداوالت يف ١٦ صفقة بإجاميل 
٣٠ ألف ورقة. ومن البيانات املتوفرة عن املتداولني 
خالل الجلســة، فإن أكرث من ٩٩ يف املئة من قيمة 
التداوالت (رشاء وبيعا) اســتحوذ عليها االســتثامر 

العامين، وبخاصة االستثامر املؤسيس. 
وجرى التــداول عىل ٣٨ رشكة ارتفع منها ١٥ رشكة 
عىل رأســها رشكة جلفار بنســبة زيــادة ٦ يف املئة، 
وتراجعــت ٨ رشكات، يف ُمقدمتهــا كابــالت عامن 

برتاجع نسبته ٤٫٨ يف املئة.
وســجلت املؤرشات القطاعيــة ارتفاعات متفاوتة، 
حيــث أغلق القطــاع املايل عىل ارتفــاع ٢٨ نقطة 
ليصل إىل مســتوى ٧٣٧١ نقطة. فيام أضاف املؤرش 
الصناعي ١٣ نقطــة ليغلق عند ٦٩١٦ نقطة. بينام 
متكن مــؤرش الخدمات من ربح ٣٤ نقطة بنســبة 
زيادة ١٫٣٤ يف املئة مقارنة باإلغالق السابق. وارتفع 

مؤرش السوق الرشعي ليصل إىل ٧٤١٫٥ نقطة.

دلهي- العامنية
وصفت شــبكة "ســكوب هــوب" الهندية 
الســلطنة بأنها وجهة سياحية ذات طبيعة 
خالبة تستحق الزيارة فهي تجمع يف داخلها 
بني أســلوب الحيــاة الحديثة وبــني تراث 

تاريخي رائع.
وقالت يف تقرير مطول لها نرشته مشــفوعا 
بعــدة بصور معــربة "نتحدث عن شــعب 
عريق ووجهة ســياحية فريــدة يف منطقة 
الخليــج العريب فهي تقع يف شــبه الجزيرة 
العربية، وتضم مزيًجا من الصحراء الشاسعة 
والسواحل الطويلة الخالبة". وأشارت إىل أن 
الصور املرفقة بالتقرير تعرب بشــكل واضح 

عن األماكن والنامذج السياحية التي تشتهر 
بها الســلطنة والعادات والتقاليد والفنون 

الفلكلورية العامنية.
وأضافــت الشــبكة الهندية أنَّ الســلطنة 
تجمع بني عصــور تاريخيــة تراثية عريقة 
وحديثــة وهي متتلك يف نفــس الوقت كل 
وســائل الراحة التي يحلم بها املرء مؤكدة 
أن الســلطنة ليســت مجرد مكان سياحي 
للزيارة بل إنها بلد جميل  لقضاء اإلجازات 

ووجهة رائعة للمغامرات.
يشــار إىل أن شــبكة "ســكون هوب" هي 
شــبكة هنديــة إعالميــة يصــل جمهورها 
املتلقــي إىل أكرث من ٣ ماليــني يف مختلف 
أرجاء الهند وتصدر ثالثة إصدارات إعالمية.

مسقط - الرؤية
اختتمــت وزارة النقــل واالتصــاالت ُممثلة 
يف اُملديريــة العامة للشــؤون البحرية حلقة 
العمــل التدريبيــة يف مجــال أمن الســفن 
واملوانئ والتي نظمتها الوزارة ملدة أســبوع، 
بالتعــاون مــع إحدى الــرشكات املتخصصة 
واملعتمدة بالسلطنة خالل الفرتة من ١٧-٢٠ 
سبتمرب الجاري، مبشاركة مختصني من املوانئ 
العامنيــة ومن مختلف الرشكات التي متتلك 
مرافــق مينائية. ويأيت انعقــاد هذه الحلقة 
انطالقاً من ســعي وزارة النقــل واالتصاالت 
إىل رضورة تدريــب وصقل مهــارات الكادر 

البرشي املســؤول عن أمن املرافق باملوانئ/ 
املرافــق املينائيــة، ليكــون قادراً عــىل أداء 
مهامــه بفعالية، إضافة إىل تحقيق متطلبات 
 ISPS» املدونة الدولية ألمن السفن واملوانئ
CODE“ واملنبثقــة من االتفاقيــة الدولية 
 “SOLAS” البحــار  يف  األرواح  لســالمة 
الصــادرة مــن املنظمــة البحريــة الدولية 
التدريبيــة  الحلقــة  واختتمــت    .“IMO”
بحضور عبد الله بن سامل بن محمد املجيني 
مدير دائرة تســجيل السفن وشؤون البحارة 
بالــوزارة، الــذي ســلَّم املشــاركون والبالغ 
عددهم ٢٠ مشاركا الشهادات املعتمدة من 

املنظمة البحرية الدولية.

املضيبي- العامنية
افتتح فــرع غرفة تجــارة وصناعة عــامن بوالية إبراء 
مبحافظة شامل الرشقية منفذا تسويقيا جديدا ألصحاب 
املشــاريع الصغرية واملتوســطة بواليــة املضيبي بنيابة 
سمد الشــأن. وقال نارص بن سيف الشبيبي عضو فرع 
الغرفة بشــامل الرشقية إن هذه األفكار واملبادرات لها 

أهمية كبرية لدى أصحاب هذه املشاريع من خالل فتح 
هــذه املنافذ التي تعمل عىل إتاحــة الفرصة ألصحاب 
هذه املشــاريع يف تســويق منتجاتهم والرتويج لها من 
خــالل هــذه املنافذ، مشــريا أن هذه املبــادرة جاءت 
مــن الغرفة العام املايض وبدأت مــن والية إبراء وهذا 
العــام يف بوالية املضيبي. ويف الختام تم تكريم أصحاب 

املشاريع الصغرية واملتوسطة واملؤسسات الداعمة.
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مسقط – الرؤية 
تواصــل ”الكروس أوڤر“ املتطــورة إنفينيتي 
QX٦٠ تحــدي مســتوى التوقعات من هذه 
الفئة بديناميكيات القيادة املمتازة، مع توفري 
امليزات والتقنيات الرائعة التي ُتَحّسن وسائل 
الراحة والشــعور بها، فضًال عن السالمة التي 

تشمل الراكبني.
ومع مقاعدهــا املريحة، واملحرك ٦ ســلندر 
V٦ ســعة ٣٫٥ ليرت، ومجموعــة من امليزات 
التكنولوجية والسالمة لتعزيز تجربة السائق، 
فائــزة  بوصفهــا   QX٦٠ إنفينيتــي  بــرزت 
بالتحدي عىل طول الطريق. وتتميز إنفينيتي 
QX٦٠ بتصميمهــا الداخيل والخارجي الرائع 
الجديد مع مجموعة من التقنيات املساعدة 
واملدمجة، إنها ”كروس أوڤر“ رائعة بها ثالثة 
صفوف من املقاعــد، وهي تبقى يف املقدمة 

بتوفري مزايا فريدة من نوعها يف هذه الفئة.
وقال املتحــدث من ”إنفينيتي ُعامن“: أثارت 

إنفينيتي  ســيارة 
ذات   QX٦٠

التي  مقاعــد،  الســبعة 
الفخامــة والعمليــة،  تقــدم 

إعجاب الزبائن يف ُعامن لتصميمها 
املتطورة،  الداخلية  الخارجي، وديكوراتهــا 

وأداءهــا الدينامييك املعزز، وقامئة ُمَحّســنة 
مــن التقنيــات املتاحــة يف مجال الســالمة 
القيــادة. إن ســيارة  واألمــن ومســاعدات 

فئــة  تــربز يف  الشــهرية   QXإنفينيتــي ٦٠
”الكروس أوڤر“ املمتاز يف السلطنة، ُمكتسحة 

بذلك باملناطق التي 
املشرتون  فيها  يرغب 

أكرث من غريها.“
ويف حــني أنهــا تثــري إعجاب 
ُعّشــاق الســيارات مبجموعــة من 
امليزات، فإن تقنية إنفينيتي QX٦٠ الذكية، 
واألداء املتقدم، والحرفية املتطورة قد جلبت 
أيضا مشجعني جدد. هذا هو الوقت املناسب 

لرشاء السيارة لعائلتك. ”

وتضم إنفينيتــي QX٦٠ عدداً من التطورات 
الداخلية والتكنولوجيــة التي من املؤكد أنها 
سُرتيض عشــاق السيارات. يف حني أن تصميم 
إنفينيتــي QX٦٠ املبتكــر يعطيهــا التنــوع 
الفاخــر والجاذبيــة، فــإن تعزيــز التصميم 
التكنولوجيــات  مــن  مبجموعــة  الداخــيل 
املســاعدة والبديهيــة يوفر براعــة مصممة 
بدقة الحتياجات كل ضيف بالسيارة. وعالوة 
 QXعىل ذلك، تم إعادة تصميم إنفينيتي ٦٠
املبتكرة متاماً من الخارج وتضم أيضا مجموعة 
كبــرية من امليزات والتقنيــات الجديدة التي 

تعزز الراحة والسالمة.
وتواصل إنفينيتي QX٦٠ االكتساح والتفوق 
عىل صعيد التكنولوجيا، حيث أضيفت فرامل 
الطوارئ األمامية (FEB) مع خاصية كشــف 
املشــاة عىل الطريق. عند الدمج مع امليزات 
القامئة بالفعل التي تعد األوىل من نوعها عىل 
مستوى صناعة الســيارات مثل نظام تحذير 
االصطــدام األمامي التنبــؤي، ونظام التدخل 

ملنع التصادم وشاشة الرؤية الدائرية الشاملة، 
فكل ذلك يجعلها أحد أكرث سيارات ”الكروس 
أوڤــر“ ذات ٧ مقاعــد ســالمة يف فئتها من 
وجهة نظــر تقنية.وتتضافر كل من مكونات 
نظام التعليق الجديدة يفQX٦٠ واإلعدادات 
لتقديم مســتويات أعىل مــن الراحة وخفة 
الحركة، يف حني أن نظام التوجيه املنّقح يقدم 
تجربة قيادة ممتعة. QX٦٠ بها نظام الدفع 
 Vالكيل الذيك ومجهزة مبحرك سعة ٣,٥ لرت ٦
قوي وفّعال. وإنفينيتي QX٦٠ الجديدة التي 
تتميز بالرثاء وتعدد االســتعامل، عىل الراحة 
والفائــدة. وهي تجــاوز التوقعات من هذه 
الرشيحة من الســيارات بتوفــري مقاعد مرنة 
تســع ما يصل إىل سبعة ركاب، هذه السيارة 
”الكروس أوڤر“ الفاخرة تقدم معايري متفوقة 
من الراحة والرفاهية. وتربز QX٦٠ الجديدة 
يف الحشــود ألناقتها القوية وحرفيتها العالية 
يف التصنيع، وبهذا أصبحت بالفعل جزءاً هاماً 

من إسرتاتيجية النمو الخاصة بإنفينيتي.

مسقط – الرؤية 
اختارت مجلــة ”كواتــرو رودز“ الربازيلية الســيارة 
نيســان كيكــس، املبتكرة والعرصيــة والكروس أوفر 
العمليــة للفوز بجائزة ”أفضــل رشاء يف عام ٢٠١٧“. 
والجائزة ليســت األوىل لهذه الســيارة الراقية حيث 
فازت بست جوائز راقية يف الربازيل وأمريكا الالتينية 
ومنها ”جائزة أفضل سيارة رياضية متعددة االستخدام 
لعام ٢٠١٧“ من االتحاد األمرييك لصحفيي السيارات 
وجائزة أفضل كروس أوفر يف أمريكا الالتينية من قبل 
مجلة أمريكار وجائزة ” أفضل سيارة رياضية متعددة 
االســتخدام مدمجة“ من قبل السيارة أوتو بريفرييتا 
( الربازيــل) وجائزة ” أفضل ســيارة رياضية متعددة 
االســتخدام مســتوردة ” من قبل تلفزيون توب كار 
وجائزة ” أفضل ســيارة رياضية متعددة االســتخدام 
للعام“ وجائزة أفضل ســيارة من قبل مجلة الســائق 

والسيارة يف الربازيل. 
وقال املتحدث باســم نيســان عامن من رشكة سهيل 
بهوان للســيارات: يسعدنا هذا التقدير العاملي لهذه 
الســيارة الراقية ولســنا متفاجئني بهذه الجوائز ألن 
الســيارة تحظى بكثري من الشــعبية أيضا يف سلطنة 

ُعــامن. وتتمتــع «كيكس» بكفاءة  يف قلة اســتهالك 
الوقــود بفضل محركهــا املتطور ســعة ١٫٦ ليرت، إىل 
جانب خفــة وزنها، بحيــث تبلغ قــوة املحرك ١١٨ 
حصانــاً مــع ١٤٩ نيوتن مــرت لعزم الــدوران. وهذه 
امليزات تضمن نجاحاً كبرياً يف مبيعات الســيارات يف 
مختلــف أنحاء العامل“.  ووفقاً لقــرار لجنة التحكيم، 
تفوقت نيســان كيكس ١٫٦ لرت عــىل كافة املوديالت 
التي وصلــت إىل املراحــل النهائية مــن التصفيات. 
وذكــرت لجنة التحكيم ”توفر نيســان كيكس ميزات 
متوازنة بشــكل كبري إىل جانب السعر الجيد وهو ما 
يجعلهــا واحدة من أكرث املركبات االقتصادية يف فئتها 
يف العــامل كام أنهــا تتميز بقلة تكاليــف قطع الغيار 

والخدمة دون ٦٠,٠٠٠ كلم. 
وبــدأ إنتاج الســيارة كيكس يف الربازيــل يف يونيو يف 
مجمع نيســان الصناعــي يف روســندي يف والية ريو 
دي جانــريو. مع اإلنتاج املحيل، يوفــر املوديل األكرث 
مبيعــا يف الســوق املحــيل نســخاً بإمكانــات أعىل 
وقياســية منها األنظمة والتقنيــات التي تعترب األوىل 
يف مثل هــذا النوع من الســيارات إىل جانب إضافة 
اثنني من األلوان الجذابة.  وتم تجهيز بتقنية التحكم 
الدينامييك يف الهيكل التى تســمح للســيارة بالتعمل 

مع الطــرق الوعرة القيــادة داخل طرقــات املدينة 
«كيكس» «بنظام شاشة الرؤية الشاملة» وتوفري رؤية 
بدرجة ٣٦٠ درجة ملحيط الســيارة من خالل شاشــة 
٧ بوصة مثبتة عــىل لوحة القيادة، وهو ما ميثل أداًة 
فاعلة وتتالءم الســيارة الجديــدة مع ظروف القيادة 
يف املدن، خصوصاً وأنهــا تجمع بني الهيكل الخارجي 
املتني، ومقعد الســائق املرتفع ، تضمن سالسًة كبرية 
يف األداء وقدرة أفضل عىل املنــاورة. ويتمتع الهيكل 
الخارجــي بتصميم دينامييك هوايئ متطور، يســاهم 
يف ترشيد اســتهالك الوقود ويقلل من الضوضاء، كام 
تعترب «كيكس» من الطرازات األوىل التي تجسد رؤية 
«نيسان» للتنقل الذيك، بحيث تم كشف النقاب عنها 

يف «معرض جنيف الدويل للسيارات ٢٠١٦».
ومثة ميزة فريــدة أخرى تتمثــل يف إمكانية التحكم 
بهيكلها، بفضل أنظمة إلكرتونية متطورة تعرف باسم 
«نظــام التحّكــم بالثبات»، و«نظام التحّكم النشــط 

بالركوب»، و«نظام الكبح النشط للمحرّك».
ويعمل «نظام التحكــم بالثبات» عىل التدخل خالل 
القيــادة عند املنعطفات، لضامن ثبات الســيارة عىل 
املســار الصحيح، من خالل اســتخدام الفرامل يف كل 
عجلــة لوحدها، مام يســهم يف الحفــاظ عىل ثبات 

السيارة، وضامن السيطرة عليها. 
ويعمل «نظام التحّكم النشط 

بالركــوب»، عىل اســتخدام 
الفرامل ألجزاء من الثانية، 
الســيارة  تعــرض  بعــد 
لحــركات ارتدادية قوية 
عىل الطريق، والحد من 
تأثــري االرتداد عىل نظام 
التعليق، إذ يتســم هذا 
الحــل البســيط والفعال 
بكونه أخف وأقل تعقيداً 

امتصــاص  أنظمــة  مــن 
التي تعترب مكلفة  الصدمات 

وثقيلة.
 « «التباطــوء  تأثــري  وملواجهــة 

الذي غالباً مــا يرتبط بنواقل الحركة 
األتوماتيكية وذات التعشــيق املســتمر 

«CVT»، تم تزويد «كيكس» بـ «نظام الكبح 
النشــط للمحرّك»، والذي يعمل عند زيادة الرسعة 

عــىل املنعطفــات، لثبيت اســتقرار الرسعة بشــكل 
تلقايئ.
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مسقط – الرؤية
أطلقت رشكة ”الند روڤر“ خالل مشــاركتها يف ”معرض 
فرانكفــورت الــدويل للســيارات“، ســيارتها الجديدة 
”ديســكڤري SVX“ أحدث طرازات ”ديسكڤري“ التي 
تواكب تطلعات عشاق الســيارات رباعية الدفع ممن 
ينشــدون تجارب قيادة حافلــة باملغامــرات. وتتمتع 
السيارة الجديدة بإمكانات هائلة تالئم جميع التضاريس 
وتشــكل إضافًة قّيمة لسيارات قسم العمليات الخاصة 
SVO، مبا فيها ســيارتا رينج روڤر سبورت SVR ورينج 
روڤر ديســكڤري إس ڤي أوتوبيوغــرايف اللتان تتميزان 
بســامت فائقة عىل صعيــد الرفاهية املطلقــة واألداء 
الوّثــاب عىل الطرقات. وتعد ”ديســكڤري SVX“ أول 
سيارة ســيتم تجميعها يدوياً عىل يد خرباء متخصصني 
 SVO يف املركز الفني مبركز عمليات الســيارات الخاصة
باململكــة املتحدة، وذلك عندما تدخــل مرحلة اإلنتاج 

خالل عام ٢٠١٨.  
وقال جــون إدواردز، مدير عام العمليات الخاصة لدى 
”جاكــوار الند روڤر“: ”انضم مصممو قســم العمليات 
الخاصــة SVO إىل فريق ”الند روڤــر“، حيث تعاونوا 
مع مهندسينا إلطالق العنان لشغفهم باملغامرة، وابتكار 
سيارة جذابة بكل معنى الكلمة ترثي مجموعة سيارات 

”الند روڤر“.
ومنــذ إطالقهــا عــام ٢٠١٦، حظيــت ســيارة الجيــل 

الخامــس مــن ”ديســكڤري“- التي تســتخدم هيكل 
”النــد روڤر“ املصنــوع مــن األملنيوم القــوي واآلمن 
وخفيف الوزن- بإشــادة واسعة كأفضل سيارة رياضية 
متعــددة االســتخدامات كاملة الحجــم يف العامل. وهو 
ما يجعلها قاعدة مثىل لســيارة SVX األوىل من نوعها 
بالنسبة لقســم العمليات الخاصة SVO. وتعترب سيارة 
”ديســكڤري“ الجديدة أول ســيارة مــن ”الند روڤر“ 
تحمل شــارة SVX.  وقال مارك ســتانتون، مدير قسم 
العمليــات الخاصــة SVO لدى ”جاكــوار الند روڤر“: 
”يشــكل خط إنتــاج SVX فرصة مواتيــة أمامنا إلبراز 
إمكانــات ”الند روڤر“ يف مختلــف التضاريس بطريقة 
ديناميكية مميزة من خالل ابتكار ســيارة قوية رياضية 
متعددة االســتخدامات ترقى إىل أذواق مختلف أفراد 
العائلة، وتتمتــع مبزايا االتصال وإمكانــات فائقة عىل 
مختلف الطرقات. وتحظى ”ديسكڤري SVX“ بتصميم 
يواكب تطلعات عشــاق الســيارات رباعية الدفع، مع 
إمكانات من املســتوى التايل عــىل مختلف التضاريس 

دون املساومة عىل جوانب الراحة والطابع العميل“.
وتــم تطوير برمجيات فريــدة بالنســبة لناقل الحركة 
األوتوماتيــيك بثــامين رسعــات من خــالل علبة تروس 
مزدوجة الرسعة. يضاف إىل ذلك، مجموعة من األنظمة 
الديناميكية الخاصة بســيارات ”ديســكڤري“، مبا فيها 
نظــام التحكم أثناء هبوط املنحــدرات، ونظام التحكم 
اإللكرتوين بالجر، ونظام الديناميكيات التكّيفية، ونظام 

التحكــم الدينامييك بالثبات، ونظــام التحكم بالقيادة 
عىل جميع التضاريس، ونظام التوجيه الكهربايئ بنسب 
متغــرية. وتم تزويد الســيارة، وألول مــرة، بذراع ناقل 
الحركة ”بيســتول شــيفرت“ Pistol Shifter بدالً من يد 
ناقل الحركة األســطوانية الدوارة ”درايف“ لتوفري أعىل 
درجــات التحكم عند اختيار الرسعــة أثناء املنعطفات 

عىل الطرق الوعرة. 
وقال جريي ماكغفرن، مدير التصميم لدى ”الند روڤر“: 
”يكمن جوهر عملياتنا يف متيز التصميم وأناقة الهندسة 
 SVX التي تتجىل يف جميع سيارات ”الند روڤر“. وتأيت
لتعزز الســمعة الطيبة التي اكتســبتها ســيارات ”الند 
روڤر“ من خالل تصميم ســيارات ذات إمكانات فائقة 
عــىل جميع الطرقات، مبــا يواكب طموحــات العمالء 

التواقني إىل أداء رفيع عىل الطرقات الوعرة“.
وسيجري تســجيل الظهور العاملي األول ألوىل سيارات 
الندروڤــر SVX مــن إنتاج قســم العمليــات الخاصة  
SVO لــدى ”جاكــوار النــد روڤر“، من خــالل جناح 
الرشكة  يف ”معرض فرانكفورت الدويل للسيارات“ الذي 
يقام بني ١٢ و ٢٤ ســبتمرب، إىل جانب مجموعة شاملة 
من ســيارات ”جاكوار الند روڤر“، من ضمنها سيارات 
قســم العمليات الخاصة SVO، مبا فيها سيارات رينج 
روڤر ســبورت SVR و رينج روڤر إس ڤي أوتوبيوغرايف 
 XE SV جاكوار ،F-TYPE SVR  ديناميك، وجاكــوار

.٨ Project

مسقط – الرؤية 
 Audi تحتفل رشكة ”أودي ســبورت“ باإلطالق العاملي لسيارة
RS ٤ Avant  الجديدة خالل فعاليات دورة ٢٠١٧ من معرض 
أملانيــا الدويل للســيارات، وتجمع الســيارة الجديدة بني األداء 
 TFSI العايل وســهولة االســتخدام اليومي، حيث تتمّتع مبحرك
ذي سعة ٢٫٩ ليرت ٣٣١ كيلوواط (٤٥٠ حصان) من القوة و٦٠٠ 
نيوتن مرت من عزم الدوران، األمر الذي يجعل منها أيقونة األداء 
 quattro ويعمل نظــام .Audi Aالريــايض لعائلة ســيارات ٤
القيايس للدفع عىل توزيع قوة املحرك ذو األســطوانات الست 
عىل العجالت األربع، ويبلغ إجاميل استهالك الوقود بالليرت لكل 
١٠٠ كم: ٨٫٨؛ وإجاميل انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون غرام/ 
كــم: ١٩٩-٢٠٠*) وقال ســتيفان فينكلــامن، الرئيس التنفيذي 
لرشكة ”أودي سبورت“ إن ســيارة Audi RS ٤ Avant أيقونة 
سلسلة RS التي متتاز بتاريخ منقطع النظري. وكام هو الحال مع 
جميع طرازات RS، تجمع الســيارة بني القوة الجبارة وإمكانية 
وسهولة االســتخدام اليومي الفائقة. ويف السوق الصينية، توفر 
 Avant الســيارة دفعًة جديدًة لتحقيق النمو باعتبارها ســيارة
ذات األداء العايل الوحيدة ضمن فئتها“.وعند بناء الجيل الرابع 
من ســيارة  Audi RS ٤ Avant، اســتعان املصممون بالعديد 
 ٩٠ Audi من تفاصيل رياضة ســباقات الســيارات يف ســيارة
quattro IMSA GTO  كمصــدر لإللهام. ومن شــأن مداخل 
الهواء الضخمــة ذات تصميم RS النموذجي الذي يحايك خاليا 

النحل والشبك األمامي العريض 
واملسطح ذو اإلطار األحادي 

الســيارة  أن متنــح واجهة 
مالمحهــا الخاّصة. وتتميز 
العاملة  األمامية  املصابيح 
 Matrix LED بتقنيــة 

بحوافهــا امللونة. وباملقارنة 
 ،Avant Audi Aمع سيارة ٤

تــم توســيع أقــواس العجــالت 
مبقدار ٣٠ مييل مرت يك تعّزز شعارات 

Quattro الطابع الريايض الوثاب للسيارة.  
ويف مؤخرة الســيارة، تجتمــع مجموعة من العنارص 

الخاصة بطــرازات RS من أمثال النــارش والفوهات البيضوية 
الخاصة بنظــام العادم والجناح الخلفي املثبت عىل الســقف 
لتمنــح هذا الجانــب من الســيارة مظهراً مميــزاً ال مثيل له. 
ويعمل لون الســيارة األزرق ‘نوجــارو بلو’، جنباً إىل جنب مع 
التأثري اللؤلؤي (املتاح كتجهيز اختياري من أودي) عىل إعادتنا 
يف الذاكرة إىل أول طــرازات Avant ذات األداء العايل من عام 
١٩٩٩. كــام تــم تجهيز ســيارة Audi RS ٤ Avant  الجديدة 
بعجالت من األملنيوم املطروق مبقاس ١٩ إنش كتجهيز قيايس، 
بينام تتوفر عجالت مبقاس ٢٠ إنش كتجهيز اختياري.وتســارع 
السيارة من حالة السكون إىل رسعة ١٠٠ كم/ سا يف غضون ٤٫١ 
ثانية مع تجهيزات قياســية كنظــام التعليق الريايض املخصص 

لطــرازات RS ونظام ”أودي درايف ســيليكت“ وينتج املحرك 
سدايس األســطوانات وثنايئ الشواحن التوربينية ٣٣١ كيلوواط 
 Avant ٤ Audi RS (٤٥٠ حصــان) مــن القــوة يف ســيارة
الجديدة. ويبلغ عزم الــدوران األقىص للمحرك ٦٠٠ نيوتن مرت 
(أي أكــرث مبقدار ١٧٠ نيوتن مرت قياســاً بالطراز الســابق) عرب 
مجموعة واســعة من رسعات املحرك ترتاوح بني ١٩٠٠ و٥٠٠٠ 
دورة يف الدقيقــة. ويعترب هذا األمر مفتاح قدرة الســيارة عىل 
التســارع من حالة الســكون إىل رسعة ١٠٠ كم/ سا يف غضون 
٤٫١ ثانية. وتصل الرسعة القصوى للســيارة إىل ٢٥٠ كم/ ســا، 
ومع حزمة RS الديناميكية االختيارية تزداد هذه الرسعة لتبلغ 

٢٨٠ كم/ سا.

مسقط – الرؤية 
 يعتمد الســائقون والرّكاب خالل أشــهر الصيف 
الحارّة عىل أنظمة تكييف الهواء بشــكل أسايس 
لتربيــد مركباتهــم، لكــن مــع ارتفــاع درجات 
الحــرارة الخارجيــة يف املنطقــة، تقــّدم ايه ىس 
دلكــو منتجاتهــا عاليــة الجودة ”ايــه ىس دلكو 
شــيلد، (ACDelco Shield) تســاعد عىل الحد 
من دخول أشــعة الشمس القوية إىل املقصورات 
الداخلية للمركبات، مــام يؤّدي بالتايل إىل تعزيز 
تجربــة القيــادة والراحة للســائقني.وتصنع ”ايه 
ىس دلكو شــيلد“ يف الواليات املتحدة األمريكية، 
وهــي رائدة يف قطاع الســيارات عــرب تصاميمها 
وتقنياتهــا املبتَكــرة واملتطّورة ملنتجــات تظليل 
الزجــاج واملســتخَدمة ضمن قطاعي الهندســة 
املعامرية والســيارات عىل حد ســواء.ومهام كان 
نوعها، شــّفافة أم معتَّمة، فإن منتجات ”ايه ىس 
دلكو شيلد“ متنح السائقني مجموعة من الفوائد 
للتمّتع بقيادة سلسة ومريحة، إذ تساعد منتجات 
تظليــل الزجاج عــىل تخفيض درجــة الحرارة يف 
داخل املركبة عرب قدراتها الفائقة للحد من أشعة 
الشــمس فوق البنفســجية . مام يعــّزز وظيفة 
مكّيف الهواء يف تربيــد املقصورة. كام توفر ”ايه 

ىس دلكو شــيلد“ منفعة كبرية ألصحاب املركبات 
عىل املــدى الطويل حيــث إنها متنــح املقصورة 
الداخلية حامية غري مبارشة، األمر الذي يســاعد 

بدوره يف الحفاظ عىل قيمة املركبة بشكل أكرب.
وميكن للســائقني يف عــامن االختيــار من ضمن 
تشكيلة واسعة من منتجات ”ايه ىس دلكو شيلد“ 

لتظليــل الزجــاج مع مســتويات تعتيــم ترتاوح 
بــني صفــر و٣٠ باملئة، إىل جانب االســتفادة من 
إمكانية جمع منتجات مختلفة وبشــكل مناسب 
عند تخصيص مركباتهم ومنحها بعض اللمســات 
الشــخصية بهدف الحصــول عىل املظهــر الذي 

يرغبون به.

     «
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عواصم - الوكاالت 
قالت وحــدة اإلعالم الحريب لجامعــة حزب الله 
اللبنانية إن قذائــف مورتر أطلقها تنظيم الدولة 
اإلســالمية أمــس اســتهدفت قافلة مســاعدات 
إيرانية يف مناطق انتزع الجيش السوري وحلفاؤه 

الســيطرة عليهــا يف اآلونة األخــرية يف دير الزور 
برشق ســوريا. وقال تلفزيون املنار التابع لحزب 
الله إن قذيفة أصابت شــخًصا وتسببت يف أرضار 
ماديــة لكن القافلة التي تحمل ما يربو عىل ألف 
طن مســاعدات مل تتعرض ألرضار.  وقالت قوات 
سوريا الدميقراطية املدعومة من الواليات املتحدة 

أمس إن حملتها النتزاع الســيطرة عىل الرقة من 
تنظيــم الدولة اإلســالمية يف مراحلها األخرية وإن 

مقاتليها سيطروا عىل ٨٠ يف املئة من املدينة. 
وقالــت قوات ســوريا الدميقراطيــة يف بيان إنها 
فتحت جبهة جديدة ضد الدولة اإلســالمية عىل 
املشارف الشاملية للرقة ووصفت ذلك بأنه "جزء 

من مالمح الخطة العسكرية العامة لتحرير الرقة 
بأقل الخســائر ونعتربهــا من تفاصيــل املراحل 
النهائية لحملة غضب الفرات والتي شارفت عىل 
النهاية وآذنت بأفول نجــم أحد أبرز التنظيامت 

اإلرهابية يف سوريا". 
وأطلقت قوات سوريا الدميقراطية، وهي تحالف 
ملقاتلــني عرب وأكــراد، عمليتها العســكرية ضد 
الدولــة اإلســالمية بالرقة يف يونيــو بدعم جوي 
مــن التحالــف الذي تقــوده الواليــات املتحدة 
وقــوات خاصة عــىل األرض. وكانــت الرقة هي 
املعقــل الرئيــيس للتنظيم املتشــدد يف ســوريا.  
وذكــر البيــان "بإمكاننا القول إن ما نســبته ٨٠ 
يف املئة مــن مدينة الرقة محــرر".  وقال املرصد 
الســوري لحقوق اإلنســان أمس إن قوات سوريا 
الدميقراطيــة انتزعت الســيطرة عىل أكرث من ٩٠ 
يف املئة من املدينة. وأضاف أن العقبة الرئيســية 
أمــام القوات ال تزال األلغــام الكثرية يف املنطقة.  

وأضــاف املرصد أن من تبقــى من مقاتيل الدولة 
اإلســالمية يف املدينــة يعانــون "نقــص املعدات 
العســكرية والذخرية واألســلحة واملواد الغذائية 

واملياه".
كــام تواجه الدولة اإلســالمية معركتني منفصلتني 
يف رشق ســوريا إحداهــام مــع قــوات ســوريا 
الدميقراطية والثانية مع الجيش السوري وحلفائه 
يف محافظة دير الــزور.  وقال املرصد إن الجيش 
الســوري مدعوما بطائرات روسية وسورية حقق 
"توسعا يف الســيطرة" عىل امتداد الضفة الغربية 
مــن نهر الفــرات. كام عــربت القوات الســورية 
إىل الضفــة الرشقية من النهر يــوم اإلثنني.  وكان 
التقدم الــذي أحرزته قوات ســوريا الدميقراطية 

عىل الجانب الرشقي من النهر. 
وأثــار التقــاء حملة الجيش الســوري مع عملية 
قــوات ســوريا الدميقراطية التوتر بــني الجانبني. 
وحذرت قوات سوريا الدميقراطية يوم اإلثنني من 

مغبة أي تقدم آخر للجيش الســوري عىل الضفة 
الرشقية من النهر. 

وقالــت وزارة الدفــاع الروســية أول أمــس إن 
منســوب املياه ارتفع يف نهر الفرات مبجرد أن بدأ 

الجيش السوري يف عبوره.
 وأضافت أن ذلك ميكن أن يحدث لســبب وحيد 
هو فتح الســدود أعىل النهر والتي تسيطر عليها 
املعارضة املدعومة مــن الواليات املتحدة.  وقال 
املرصــد الســوري إن حريًقــا اندلع ليــل الثالثاء 
يف حقــل غاز كونيكو واســتمر حتــى صباح يوم 

األربعاء.
 واندلع الحريق بعدما أعلن الجيش الســوري أنه 
يتقــدم باتجــاه الحقل. وقال املرصــد إن مقاتيل 
الدولة اإلسالمية فروا من هذه املنطقة.  وفقدت 
الدولة اإلســالمية ســيطرتها عىل معقلها الرئييس 
يف مدينــة املوصل العراقيــة يف يوليو يف مواجهة 

القوات العراقية املدعومة من الغرب. 

     ..       «



الرياض،أنقرة - الوكاالت 
نقلت وكالــة األنباء الســعودية، أمــس، عن مصدر 
مسؤول قوله إن اململكة تدعو رئيس إقليم كردستان 

العراق إىل عدم إجراء االستفتاء املزمع عىل االستقالل. 
وقال املصــدر: "الســعودية تتطلع لحكمــة وحنكة 
الرئيس مسعود الربزاين لعدم إجراء االستفتاء الخاص 
باســتقالل إقليم كردســتان العراق؛ وذلــك لتجنيب 

العراق واملنطقة مزيدا مــن املخاطر التي قد ترتتب 
عــىل إجرائــه". وأضــاف: "تدعــو اململكــة العربية 
الســعودية األطــراف املعنيــة إىل الدخــول يف حوار 
لتحقيــق مصالح الشــعب العراقي الشــقيق بجميع 

مكوناته، ومبا يضمن تحقيق األمن والسالم يف العراق 
الشقيق ويحفظ وحدته وسيادته".

من جانبــه، هدد الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان 
بفرض عقوبات عىل إقليم كردســتان العراق، بسبب 
ال ضغطا  اعتزامه إجراء اســتفتاء عىل االستقالل، ُمشكِّ
اقتصاديــا عىل الســلطات الكردية بعــد نرشه قوات 

قرب املعرب التجاري الحدودي الرئييس.
وكانــت تركيــا -التي تضم أكــرب عدد من الســكان 
األكــراد يف املنطقــة- قد حذرت من أن أي انقســام 
يف العراق أو ســوريا ميكن أن يثري رصاعا عامليا. ومن 
املقرر أن تعد ردا رســميا يــوم الجمعة أي قبل ثالثة 
أيام من االســتفتاء. وقال أردوغان إن مجلس الوزراء 
ومجلس األمن يف تركيا سيدرســان الخيارات املتاحة. 
ونقلــت وكالة األناضول لألنبــاء عنه قوله للصحفيني 
يف نيويورك -حيث يحرض اجتامعات الجمعية العامة 
لألمــم املتحدة- إن املجلســني "ســيعرضان موقفهام 
بشــأن نوع العقوبات الذي ميكننا أن نفرضه، إن كنا 
ســنفعل". وأضاف بأن العقوبات يف هذه الحالة "لن 
تكــون عادية". وتتحدى الســلطات الكردية العراقية 
الضغــوط الدولية املتناميــة إللغاء االســتفتاء الذي 
تخــىش دول الجوار أن يــذيك االضطرابات بني األكراد 
عــىل أراضيها، ويخىش الغــرب أن يرصف االنتباه عن 

قتال تنظيم الدولة اإلسالمية.
وبدأ الجيش الرتيك تدريبا عســكريا كبريا بالقرب من 
معرب الخابور الحدودي، قالت عنه مصادر عســكرية 
إن من املقرر أن يســتمر حتى ٢٦ ســبتمرب، أي بعد 
يوم عىل االســتفتاء املزمع. وانترشت نحو ١٠٠ دبابة 
ومركبة عســكرية تدعمها قاذفــات صواريخ وأجهزة 

رادار يف أراض زراعية مفتوحة قرب الحدود، وصوبت 
املدافع فوهاتها جنوبا باتجاه الجبال الكردية. 

وأرض الحشد العسكري بالعملة الرتكية التي تراجعت 
أمام الــدوالر يوم الثالثــاء لتتجــاوز ٣٫٥ لرية مقابل 
العملــة األمريكية، قبل أن تتحســن يوم األربعاء إىل 
حــوايل ٣٫٤٤٦٥ لرية للدوالر. إال أنه مل يرتك حتى اآلن 
أثرا يذكر عىل صفوف الشــاحنات املرتاصة للعبور إىل 
املنطقة الواقعة تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان 
بشــامل العراق. وتعتــرب تركيا منذ ســنوات الوصلة 
الرئيسية بني حكومة إقليم كردستان والعامل الخارجي. 
وقــد أقامت روابــط تجارية قوية مع املنطقة شــبه 
املســتقلة التي تصدر مئات اآلالف من براميل النفط 
يوميــا لألســواق الدولية عرب تركيا. وستســتثمر أيضا 
رشكة روســنفت النفطية الروسية العمالقة يف شبكة 

أنابيب لتصدير الغاز إىل تركيا وأوروبا.
ومل يحدد أردوغــان العقوبات التي قد تبحثها بالده، 
لكنَّ ســائقي شــاحنات متوقفة عند معــرب الخابور، 
أمــس، عــربوا عن خشــيتهم عىل مصــدر رزقهم إن 
توقفت التجارة عرب الحدود، والتي متثل أهمية قصوى 
بالنســبة لالقتصاد املحــيل. وقال أحدهــم -ويدعى 
عبدالرحمــن يكتي- "لدي أربعــة أطفال وعمري ٣٥ 
ســنة. واملنطقة تخلو من فرص العمل ومن املصانع". 
وأضاف يكتي -الذي ينقــل كميات من النفط الخام 
من العراق إىل مصفاة اإلســكندرونة يف إقليم خطاي 
بجنــوب رشق تركيا- "التصقنا بهذا العمل، ويف إغالق 
هذه البوابة فناؤنا". أما فرهات -الذي ينقل شحنات 
جافة عرب الحدود منذ عرش ســنوات- فقال إنَّ إغالق 
املعرب سيشل الحركة يف جنوب رشق تركيا.  وقال: "إنه 

لن يرض مبــن هم مثيل ممن يعملــون مقابل ١٥٠٠ 
لرية (٤٣٠ دوالرا) يف الشــهر، لكنه ســيؤثر أيضا عىل 
رجال األعامل. نجلــب النفط الخام من العراق، لكن 
شــاحنات كثرية تحمل أيضا سلعا من اسطنبول ومن 

جميع أنحاء تركيا إىل العراق".
ويعكس اســتعراض القوة العســكرية عــىل الحدود 
والتلويــح بالعقوبات مدى القلق الــذي ينتاب تركيا 
مــن أن يقــوي االســتفتاء املقرر يوم اإلثنــني املقبل 
شوكة حزب العامل الكردستاين املحظور الذي يخوض 
متردا منــذ ثالثة عقود يف جنوب رشق تركيا. ويحدث 
بني الحــني واآلخر أن ترضب القــوات الجوية الرتكية 
وحــدات لحزب العامل الكردســتاين تعمل من جبال 
يف شــامل العراق. كام ســبق وأن نفذت مجموعات 
محــدودة من قــوات املشــاة الرتكيــة هجامت عرب 

الحدود.
ونرشت تركيا قواتها يف بعشــيقة بالقرب من املوصل، 
متجاهلــة احتجاجات رئيس الــوزراء العراقي حيدر 
العبادي؛ وذلك قبل الحملة العســكرية لطرد تنظيم 
الدولة اإلسالمية من املدينة الواقعة يف شامل العراق. 
وترى تركيــا أيضا نفســها حامية لألقليــة الرتكامنية 
بالعــراق، وتركز عىل نحو خاص عــىل مدينة كركوك 
النفطيــة التي ســيطر عليها األكراد عــام ٢٠١٤ مع 
تقهقــر القــوات العراقية أمام تقــدم مقاتيل الدولة 
اإلســالمية.  وقال أردوغان إن االســتفتاء الذي يعتزم 
األكراد إجراءه يغفل دعم تركيا لزعامة حكومة إقليم 
كردســتان حتى اآلن.  وقال: "سنعلن أفكارنا النهائية 
بشــأن هذا األمر مــع اجتامع مجلس الــوزراء وقرار 

مجلس األمن القومي".

      ..«      
13 العالم الخميس ٣٠ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ  املوافق ٢١ سبتمرب  ٢٠١٧م - العدد رقم ٢٢٠٧



الخميس ٣٠ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ  املوافق ٢١ سبتمرب  ٢٠١٧م - العدد رقم ٢٢٠٧رياضة14

الرؤية – عادل البلويش
اكتســح منتخبنــا الوطنــي للناشــئني نظريه 
املنتخــب املالديفــي بثامنية أهــداف نظيفة 
وذلــك يف أوىل جــوالت التصفيات اآلســيوية 
املقامــة يف طاجيكســتان ضمــن منافســات 
املجموعــة الثانية والتي تضــم أيًضا منتخبي 

سوريا وطاجيكستان.
وأحرز أهداف منتخبنــا الوطني يف اللقاء كل 
مــن: عيىس الناعبي يف الدقيقــة الثامنة بينام 
جاء الهــدف الثــاين بإمضاء ملهم الســنيدي 
يف الدقيقــة ٢٤، وأحرز فهد الراســبي الهدف 
الثالــث يف الدقيقة ٤٢ واختتــم عمر الصلتي 
أهداف منتخبنا للشوط األول بتسجيله للهدف 
الرابع يف الدقيقة ٤٤ ويف الشوط الثاين، أضاف 
ملهم الســنيدي هدفا آخــر ملنتخبنا والهدف 
الثاين لــه يف املباراة وتحديــدا يف الدقيقة ٦٠ 
وســجل نارص الناعبي هدفــني يف الدقيقة ٦٣ 
و٧١ واختتــم طارق املعرشي أهداف منتخبنا 

الوطني بتسجيله الثامن يف الدقيقة ٨٦.
وســيطر العبونا عىل مجريات شوطي اللقاء، 
حيــث تواجــدوا يف منطقة الفريــق الخصم 
وأضاعوا سلسلة من الفرص السهلة التي كانت 
باإلمكان أن تزيد الغلة التهديفية، إال أن رعونة 
املهاجمني وغياب تركيزهم أدى إىل ضياع تلك 

الفرص، وأنهى العبو منتخبنا الوطني الشــوط 
األول برباعية نظيفة ومتكنوا من تسجيل ذات 
العدد من األهــداف يف الشــوط الثاين، ومن 
املؤكد أن هذا االنتصار سيشكل دافعا معنويا 
جيــدا لالعبني قبــل دخولهم لخــوض املباراة 

الثانية أمام املنتخب السوري غدا الجمعة.

وقــال يعقــوب الصباحــي مــدرب منتخبنا 
عقب نهاية املباراة:" نبارك ألنفســنا وللالعبني 
حصولنــا عــىل النقــاط الثالث ونقــول حظا 
أوفر للفريق املالديفــي"، وأضاف الصباحي:" 
ســيطرنا عىل املباراة بشــكل كامل، حيث كنا 
الطــرف األفضل يف اللقاء، ولكننا كنا ُنعاين من 

مشــكلة ضياع الفرص، موضحا يف الوقت ذاته 
أّن األهم هو كســب النقــاط الثالث خصوصا 
يف بداية املشــوار، وذكر الصباحي أن الفريق 
لديه مباراتــان يف غاية األهمية أمام املنتخبني 
الســوري والطاجيكســتاين ومن الرضوري ان 
يكمــل بنفس اإليقاع، الفتــا إىل أن الخصم مل 

يكن سهال"، وذكر الصباحي أن املنتخب خرج 
مــن لقائــه األول باألهم وهو نقــاط املباراة 
مشــريا اىل أنه كان يتمنى من الالعبني تسجيل 

املزيد من األهداف.
وأشــار الصباحي إىل أنه مل يشــاهد املنتخبني 
الســوري والطاجيســكتاين حتــى اآلن ولكن 

الرؤيــة ســتتضح بعــد معرفة نتائــج الجولة 
األوىل، مضيفــًا أن العبــي الفئة العمرية (أقل 
مــن ١٦ عاما) مســتوياتهم الفنية يف تذبذب 
مســتمر، ومن الصعب االعتامد عــىل مباراة 
واحدة، ونتطلع اىل أن نكســب بطاقة التأهل 

من املجموعة.

لندن – رويرتز
مل يظهر ســوانزي ســيتي بشــكل مميز بعد يف 
الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز لكــرة القدم هذا 
املوســم لكــن مدربه بــول كليمنــت يأمل يف 
مواصلة مشواره يف كأس رابطة األندية املحرتفة 
عقــب التفــوق عــىل ريدينــج. وســجل ألفي 
ماوسون هدفا يف الشوط الثاين وحسم جوردان 
أيو االنتصــار ٢-صفر ليتأهــل الفريق إىل دور 
الســتة عرش. وأشــاد كليمنت بأداء خط الدفاع 
الــذي حافظ عىل نظافة شــباكه أربع مرات يف 
خمس مباريات خارج أرضه منها ثالث مباريات 

يف الدوري اإلنجليزي هذا املوسم.
وقال كليمنت ملوقع النادي "نحن نضع أساســا 
جيــدا. نحن نلعــب بانضباط كبــري وعندما ال 
نســتقبل الكثري مــن األهداف تكــون الفرصة 

متاحة للفوز باملباريات".
وأضــاف "بلغنــا دور ١٦ واآلن تبدو األمور أكرث 
إثارة". ويأمل كليمنت أن تجعله القرعة يلعب 
املبــاراة املقبلة عىل أرضــه بعدما اضطر للعب 

خارج أرضه يف آخر مباراتني يف كأس الرابطة.
ويحتــل ســوانزي املركز ١٤ يف الــدوري برصيد 
خمس نقاط من خمس مباريات وسيســتضيف 

واتفورد بعد غد السبت. 
من جانــب آخر، قــال ســالفن بيليتش مدرب 

وست هام يونايتد إن العبه ماركو أرناوتوفيتش 
املنضــم يف صفقة قياســية للنــادي ميلك الكثري 
مــن القدرات لكنه يحتاج إىل إخراج ذلك وبذل 
املزيــد من الجهــد. وصنع الالعب النمســاوي 
هدفــني ألنجيلو أوجبونا وديافرا ســاكو قبل أن 

يحسم أرثر ماسواكو االنتصار ويفوز وست هام 
٣-صفر عــىل بولتون وانــدرارز يف كأس رابطة 

األندية اإلنجليزية املحرتفة أمس الثالثاء.
ورغم مســاهامت أرناوتوفيتــش طلب بيليتش 
املزيــد من الالعب املنضم من ســتوك ســيتي 

مقابل حوايل ٢٥ مليون جنيه إســرتليني (٣٣٫٨٠ 
مليــون دوالر) هــذا الصيــف. وقــال بيليتش 
لوســائل إعالم بريطانية عقــب اللقاء "ميكنني 
أن أطلــب منه املزيد. أريد منه املزيد. إنه ميلك 

القدرة عىل الظهور بشكل أفضل".

وأضــاف "أنا أحبــه كالعب لكنه أحيانا يشــعر 
بالسعادة بأداء بعض األمور القليلة لكني أريده 

أن يصل إىل مستويات أعىل".
وطــرد أرناوتوفيتش خالل الخســارة ٣-٢ أمام 
ساوثامبتون الشــهر املايض لكن بيليتش يعتقد 

أن أداء الالعب أمــام بولتون ميثل بداية عودته 
ملستواه.

ويخوض وســت هام مبــاراة مقبلــة صعبة يف 
الــدوري املمتــاز عندمــا يســتضيف توتنهــام 

هوتسبري يوم السبت املقبل.

الرؤية - مجيد العصفور
صادف يــوم اإلثنني ٢٠١٧/٩/١٨ مولد ســيد 
اُملهاجمــني وظاهــرة كــرة القــدم الربازيلية 
والعاملية، وأحد أســاطري لعبة كرة القدم منذ 

٤٠ عاماً . 
عن رونالدو نازارين داليام.

القلــب كاد يقطر دًما .. وأملــاً عندما أصيب 
يف ركبتــه وكان يلعــب آنــذاك مــع فريــق 
اإلنرت أصاب جامهريه وعشــاقه بهلع وذهول 
وصمت حوايل ٧٠ ألــف متفرج يف مدرجات 

النادي اإليطايل الشهري.
مل تنجب املالعــب الربازيلية العبــًا فذا بعد 
اعتــزال امللــك الجوهــرة "بيليه" مهــارة .. 
مراوغة، قوة، رسعة، تسديد وإحراز األهداف 

بكلتا قدميه .. 
كان محــاورا بارعــا .. مل يتفوق عليه ســوى 
امللــك.  كان أول ظهــور لــه مــع احتياطي 

املنتخــب الربازيــيل الحائز عــىل كأس العامل 
للمــرة الرابعة عام ١٩٩٩ وعمره اليتعدى ١٧ 
عاماً ومل تتح له فرصة املشاركة لصغر سنه ...
 يف بداية مشــواره االحرتايف خارج الربازيل يف 

إيد هوفن الهولندي ... 
 رونالدو الربازييل أو الظاهرة، االسم واللقب 

يكفيان ملعرفة عشق كروي بأكمله.
 كان جريئا فهــو مــن قلــة الالعبــني آنذاك 
الذيــن لعبــوا ألربعة أندية تعــد هي األكرب 
واألشهر من ناحية العراقة الكروية األوروبية 

والعاملية.
األلقاب والجوائز العاملية : 

-أفضل العب يف العام (١٩٩٦) 
 هو ابن العرشين عاما وأصغر من حققها 

- الحذاء الذهبي (١٩٩٦ - ١٩٩٧)
- الكرة الذهبية (١٩٩٧)

 وهو كذلك أصغر من حقق الكرة الذهبية. 
- أفضل العب يف العام (١٩٩٧) 

 - كرة إيداس الذهبية (٢٠٠٢ )
-أفضل العب يف العام ( ٢٠٠٢ )

- فاز مع املنتخب الربازييل مرتني بكأس العامل 
( ٢٠٠٢ -١٩٩٤)

ووصل للنهــايئ يف عام ١٩٩٨ يف باريس وكان 
مرشــحاً بقوة للفوز بكأس العامل لكرة القدم 
لوال الحــادث الغامض الذي تعــرض له ليلة 

املباراة النهائية لكأس العامل.
برشــلونة، إنرت ميــالن، ريال مدريــد، وأخرياً 

ميالن..
جيل بأكمله عشــق كرة القدم بســببه ... إن 
اإلصابات الكثرية التــي تعرض لها، فضًال عن 
خشونة الخصوم وتعمدهم إصابته وتعطيله 
عوامل مؤثرة ساهمت يف إنهاء رسيع ملشواره 

الكروي الساحر .
 لقــد أضاف إىل الكرة العامليــة فصال اليقدر 
بثمن من الفنون واإلبداعات التي أشــاد بها 
مختلــف الخــرباء واملدربــني والالعبني الذي 

زاملــوه أو لعبوا ضــده .... رونالدو الربازييل 
هو أيقونة برازيلية عاملية ترك بصمته واضحة 

األثر عىل خارطة هذه املستديرة الساحرة .
 العــب حــارب اليــأس وتحــدى العمليات 
الجراحية .. وعاد منها منترصا ليقود الربازيل 
إىل لقب خامس منتظر يف عام ٢٠٠٢ بالتغلب 
عــىل األملان بهدفني نظيفــني من ظاهرة كرة 

القدم العاملية ..
 جوائز وألقاب : 

الظاهــرة رونالدو هو الالعــب الوحيد الذي 
ظفــر بالكرة الذهبية ألفضــل العب يف العام 
مــع ثالثة أنديــة مختلفة ( اإلنرت، برشــلونة، 

ريال مدريد ) .
وقــال عنه زيــدان ربان الريال الــذي زامله 
كالعب يف فريــق األحــالم " *رونالدو*" هو 
أفضــل العب لعبــت معه... كل يــوم كنت 
أتــدرب معه وأرى ألعابــا ومتريرات جديدة، 

أنه العب ومهاجم استثنايئ.

مسقط - الرؤية
تواصــل اللجنــة املرشفة عىل مســابقة األندية 
لإلبداع الشــبايب يف نسختها الخامســة زياراتها 
بهــدف تعريــف األنديــة وفــرق العمل عىل 
املســابقة يف املوســم ٢٠١٨/٢٠١٧ وأيضا لحث 
األندية ورؤساء اللجان الشبابية عىل بذل املزيد 
من الجهد والعمل يف املســابقة التي تستهدف 
أكرب رشيحة ممكنة، حيث عقد خليفة بن سيف 
العيســايئ مدير عام األنشــطة الرياضية رئيس 
اللجنــة املرشفة عىل املســابقة اجتامعا لفريق 
عمل محافظة مسقط والذي يرأسه هاين الهويت 
وكذلك ملمثيل األندية ورؤســاء اللجان الشبابية 
بأندية املحافظة، وتحدث عن مجاالت املسابقة 
والضوابــط الجديــدة التــي اعتمدتهــا اللجنة 
الرئيســية لتســيري املســابقة ولضامن جودتها 
مبا يتناســب مع وضعهــا الطبيعــي، حيث تم 
اضافة مجال التصميــم الرقمي (تصميم مواقع 
إلكرتونية) يف الفئة األوىل للمسابقة (١٠ – ١٥) 
سنة إضافة إىل اإللقاء الشعري والشطرنج لإلناث 
والخطابة، أما الفئة الثانية (١٦ – ٣٠) سنة فقد 
ضمت مجــاالت املــرسح والفنون التشــكيلية 

(الرســم – الخــط العريب) والشــعر (الفصيح – 
النبطي) واإلخراج الســيناميئ والتصميم الرقمي 
(تصميــم تطبيق للهواتــف) والتعليق الريايض 

والخطابة وفن الشلة والتصوير الضويئ.
من جانــب آخر عقد باملجمــع الريايض بعربي 
مبحافظــة الظاهــرة اجتامع تحضريي ملناقشــة 
املســابقة من مختلــف الجوانب وذلك بحضور 
ســعيد بن نارص الرحبي عضو اللجنة الرئيسية 
للمسابقة ورئيس اللجنة اإلعالمية، وأعضاء فريق 

العمل املرشف عىل املسابقة باملحافظة وممثيل 
اللجان الشــبابية بناديي عربي وينقل،حيث تم 
خــالل االجتامع مناقشــة الجوانــب التنظيمية 
الخاصة باملســابقة وآلية التنفيذ واملتابعة خالل 
املراحل الثــالث، و التغيــريات واإلضافات التي 
ســوف تشملها املســابقة للفئتني، الوقوف عىل 
كافــة املالحظات واملقرتحات الــواردة من فرق 
العمل باملحافظات، واللجان الشــبابية باألندية 

املشاركة يف النسخة الرابعة من املسابقة. 

لندن - رويرتز
مل يشــارك تقريبا مايكل كاريــك وأندير هرييرا 
يف مشــوار مانشسرت يونايتد بالدوري اإلنجليزي 
املمتــاز لكــرة القدم هذا املوســم لكن املدرب 
جوزيــه مورينيــو أكــد أهمية هــذا الثنايئ يف 

خططه.
ومل يلعــب القائد كاريك أي مبــاراة بينام ظهر 
هرييرا، أفضل العب يف يونايتد املوســم املايض، 

مرة واحدة كأسايس يف خمس مباريات.
ومنــح مورينيــو األولويــة يف املشــاركة للثنايئ 
نيامنيــا ماتيتش ومروان فيالينــي لكنه أكد أنه 

سيمنح الفرصة لكاريك وهرييرا.
وقــال مورينيو ملوقــع مانشســرت يونايتد عىل 
اإلنرتنت "بالنسبة لكاريك وأندير املطلوب فقط 

هو الصرب ألن الفرصة ستأيت لهام".
وأضاف املدرب الربتغايل "ســيحظيان باألهمية 
بكل تأكيد. هذا هو الفريق وهذه هي التشكيلة 

وال ميكن اللعب فقط بأحد عرش العبا".
وظهر ماتيتــش، املنضم ليونايتد من تشــيليس 
هذا الصيف، بشــكل رائع واختري كأفضل العب 
خــالل االنتصاريــن ٤- صفــر عىل وســت هام 

يونايتــد وإيفرتون كام تطور أداء فياليني كثريا. 
وأكــد مورينيو أنــه ينبغي عــىل الجميع تقبل 

سياسة التناوب.
وقال مورينيو "(الحارس) سريجيو رومريو خاض 

نهــايئ الــدوري األورويب يف أهم مبــاراة لنا يف 
املوسم املايض وال يلعب اآلن. هرييرا كان أفضل 
العب يف املوســم وال يبــدأ املباريات. هذه هي 

الحياة يف الفرق الكبرية
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إن املتابع ألخبار الرياضة العامنية يف الفرتة األخرية بالتحديد، يجد العديد من األخبار الرياضية 
التي تخص االتحادات واللجان الرياضية من مشــاركات خارجية مختلفة، أو حتى بطوالت تقام 
-وأقيمــت- يف الســلطنة.. من تلكم األخبار ما يزرع األمل يف ظــل "العتمة" الرياضية العامة يف 

السلطنة.
لقد كان اختيار الشــيخ خالد بــن محمد الزبري رئيس اللجنة األوملبيــة العامنية، عضًوا باللجنة 
األوملبيــة الدولية، خربا مفرحا، ويعزز من مكانة الرياضة املحلية عىل املســتوى الدويل، وأفضل 
من ذلك أنه يرفع من الروح املعنوية -بشــكل نســبي- للوسط الريايض الذي يتطلع للمستقبل 
"بريبة"، خاصة فيام يتعلق بالبطل األوملبي، وندرك متاًما أن االختيار مل يكن من فراغ؛ بل نتيجة 
جهود مقدرة ومعايري محددة ليست محصورة يف اإلنجازات، لكن مع كلِّ ذلك سنبقى نردد: أين 
نحن اآلن؟ وماذا نريد؟ وكيف نصل؟ لنحلل الفجوات ونصنع خطة عملية نســتفيد فيها نقطة 

القوة املتمثلة بهذه العضوية األوملبية.
أحــد األخبار املفرحة يأيت من اللجنة العامنية للرياضة الجامعيــة، والتي احتفلت يوم األربعاء 
املوافق ٢٠ ســبتمرب الجاري، باليــوم العاملي للرياضة الجامعية.. الحديــث هنا ليس عن إنجاز 
االحتفال فذلك -رمبا- مــن الكامليات املطلوبة، بل الحديث عن الندوة التي عقدت واملتضمنة 
أربــع حلقات عمل غاية يف األهمية، ويجــب أن ال تكون كعادة معظم ندواتنا "حرب عىل ورق" 
خاصة وأنها تستهدف رياضيني يفرتض أن يكون لديهم "مفاتيح الفرج" لرياضتنا؛ حيث املستوى 
التعليمي الذي يرتقي بالوعي واإلدراك املنشــود لبناء رياضتنا بأســس ســليمة، وقد تكون لديَّ 
وقفة مع هذه الندوة يف مقال مســتقل، وحتى ذلك سرندد برضورة تحليل الفجوات من خالل: 
أيــن نحن اآلن؟ وماذا نريد؟ وكيــف نصل؟ وبرصاحة كنت قبل شــهر تقريًبا يف ملعب جامعة 
السلطان قابوس ملشاهدة مباراة ودية يف كرة القدم ضمن استعدادات األندية للموسم الكروي، 
وقــد صلينا املغرب يف مصىل هناك بالصالة الرياضيــة القريبة من امللعب، وتفاجأت أن املصىل 
عبارة عن ملعب "اسكواتش"، ومام أثار دهشتي أن يتعلم الطالب الجامعي مثل هذه الرياضة 
يف ملعب يفتقد أساسيات اللعبة من البنية األساسية الصحيحة ملثل هكذا رياضة؛ فامللعب عبارة 

غرفة بأربعة "حيطان" أسمنتية!
تتــواىل األخبــار الرياضية عن مجموعة من البطوالت هنا وهناك كالدورة اآلســيوية الخامســة 
داخل الصاالت املغلقة وفنون القتال بعشــق أباد، والبطولة اآلســيوية التاســعة لأللعاب املائية 
للفئــات العمرية بطشــقند، وبطولة الجمنزياد املدريس العريب األول ببريوت، إضافة الســتعداد 
الســلطنة الســتضافة البطولة العربية لكرة الطائرة الشــاطئية يف نوفمــرب املقبل، وتأهب بطل 
الكارتينج والعريب الوحيد شــهاب الحبيس للمشــاركة يف بطولة العامل بلندن للمرة الثانية، عالوة 
عىل أخبار متس االســتثامر يف الجانب الريايض؛ حيث تدشني "سابكو للرياضة" كرشكة متخصصة 
يف قطاع الرياضة يقودها الســيد خالد بن حمد الرئيس الســابق لالتحاد كــرة القدم، والعارف 
بخبايــا الرياضة وهمومهــا، دون أن نغفل أخبار مــا يدور يف كرة القــدم العامنية من أحداث 
املوســم الكروي ومشــاركات منتخباتنا بكل فئاتها، هذه األخبار تفرز -بال شــك- مؤرشات عن 
األداء مع النتائج املحققة تســتدعي قراءتها جيًدا، وتحليلها بذات مبدأ رسم الخطط: أين نحن؟ 
ومــاذا نريد؟ وكيف نصل؟ ومبا أن لجنة التخطيط واملتابعة باللجنة األوملبية العامنية عقدت يف 
األسبوع املايض اجتامًعا ملناقشة خطة ٢٠١٨م، فنتمنى حًقا أن تكون مشاركاتنا األوملبية القارية 
والعاملية قامئة عىل املعيار الحقيقي األول للمشاركة واملتعلق بأهلية الرياضيني كأبطال مجيدين 
ال بتكافؤ الفرص وما يســمى بالبطاقات البيضــاء؛ ألنها -البطاقات البيضاء- ما عادت "تغني وال 

تسمن من جوع" جمهوٍر ضُمر بطنه منذ عقود خلت وحتى اآلن!

املعتصم البوسعيدي
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الرؤية - أحمد السلامين
تصوير/ عبدالله الربييك

يواصــل قطــار دوري عامنتــل مشــوار رحلته 
ليصل إىل محطته ومرحلته الثالثة؛ حيث ُتلعب 
وكالعادة مســاء اليوم ٧ مواجهات؛ ليستضيف 
مرباط فنجاء، ويواجــه العروبة ظفار، ويلعب 
النهضة مع نادي عامن، والســويق مع املضيبي، 
والسالم مع صحار، ويستضيف الشباب النرص يف 

قمة الجولة، ويلعب مسقط مع صحم.
وكانت الجولة الثانية قد شــهدت صدارة ثالثية 
للنرص والشباب والسويق بعد فوز الشباب عىل 
ظفــار ٢/  ١، وفوز النرص عــىل املضيبي ٢/  صفر، 
وفــوز صحم عــىل النهضة ٤/  ٢ وهــو أكرب فوز 
يف الجولــة، وفوز العروبة عــىل مرباط ٢/  صفر، 
وفوز السويق عىل نادي عامن ٣/  ٢، بينام تعادل 

مسقط مع صحار ١/  ١.

مرباط vs فنجاء
مباراة العودة بالنســبة للفريقني بعد أن تلقى 
مرباط خسارته الثانية التي أدت الستغنائه عن 
محرتفيه الدوليــني؛ حيث جاءت النتائج مخيبة 
لآلمال، والبداية ســيئة بتلقيه خسارة ثقيلة يف 
الجولــة األوىل مــن الجار ظفــار برباعية دون 
رد، وعمــق العروبــة من وضع مرباط الســيئ 
بفوزه عليــه يف الجولة الثانيــة بثنائية نظيفة، 
وبالتايل يســعى مرباط بقيادة مدربه حربيش 
إىل تعديل املسار أمام فنحاء املطالب هو اآلخر 
بامتصاص صدمة خســارته مــن الوافد الجديد 
السالم، الذي قلب تأخره بهدف إىل فوز رصيح 
ورائــع ومفاجئ عىل فنجاء الــذي ميتلك فقط 

نقطة يتيمة من تعادل أمام مســقط بهدفني يف 
افتتاحية الدوري.

ظفار vs العروبة
لقاء صعب عــىل العروبة املنتيش بفوز عىل 
مرباط بثنائية يف الجولة الثانية رغم ظروف 
إعــداده املتأخــر؛ كونه ســيالقي ظفار أحد 
أكرث فــرق الدوري اســتعدادا، لكنــه تلقى 
درســا كرويا من الشــباب بعد خسارته منه 
٢/١، وهــي النتيجــة التــي مل يتوقعها حتى 
أشد املتشامئني، ولكن الشباب فعلها وواصل 
مزاحمتــه للصــدارة، وبالتــايل فــإن الزعيم 
بقيادة مدربه الرومــاين فلورين مطالب بأن 
يستعيد التوازن أمام أبناء املرصي أبو طالب 
العيســوي، الذي اســتطاع يف فرتة وجيزة أن 
يخرج بحصيلة جيدة من الالعبني الشــباب، 
وجلهــم من أوملبي العروبة، الذي فيام يبدو 
دامئا ما يتعامل مع املناســبات الكبرية بلغة 

وثقافة األبطال.

النهضة vs عامن
مبــاراة غايــة يف الصعوبــة للفريقــني؛ كونهام 
قادمني من خســارة يف الجولــة الثانية؛ النهضة 
تلقى أكرب خســارة يف هــذه الجولة من صحم، 
وتجمــد رصيده عند نقاط املباراة األوىل الثالث 
من فوز عــىل صحار يف لقاء مثــري انتهى بفوز 
العنيد النهضــاوي ٢/٣، وجاءت خســارته من 
صحــم بأخطاء دفاعية وحارس املرمى، حيث مل 
يكن الفريق ســيئا. نادي عــامن هو اآلخر قدم 
عرضا قويا أمام الســويق وتقدم يف مناســبتني 
قبل أن يعود السويق ويقلب الطاولة عىل نادي 
عــامن؛ وبالتــايل ال بديل أمــام النهضة وعامن 

سوى الفوز الليلة.

السويق vs املضيبي
يسعى السويق لالســتمرار يف املزاحمة عىل 
الصدارة التي يتقاسمها مع النرص والشباب، 
ومواصلــة عروضه الالفتــة بتحقيقه فوزين 
متتاليــني؛ بقيادة الروماين الشــهري بيالتيش، 
حيــث فاز يف األوىل عىل صحــم العنيد ١/٢، 
وهــزم نادي عامن بصعوبــة ٢/٣، ومع ذلك 
وضح متامــا معاناة الســويق من هشاشــة 
نســبية يف الدفــاع. ويف املقابــل، تبدو فرص 
املضيبي الوافد الجديد للدوري صعبة؛ كونه 
يواجه أحــد فرق الصــداراة وبني جامهريه، 
رغــم أن عنــايب الرشقيــة مل يكــن ســيئا يف 
الجولتــني األوىل والثانيــة، لكنــه يعاين من 
الرعونــة أمام املرمى رغم عديد الفرص التي 
أتيحــت ملهاجميه، يف حــني يبدو أنه بحاجة 

لتعزيز خطوطه الخلفية بليربو من طراز عال 
للتقليل من األخطاء القاتلة.

السالم vs صحار
مبــاراة يتوقع لها أن تشــهد حضــورا جامهرييا 
كبــريا؛ كــون الفريقــني الجارين ســيلعبان يف 
صحار.. صحــار مطالب بالفوز واســتعادة ثقة 
جامهريه بعد خســارة من النهضة وتفريطه يف 
الفوز عىل مســقط؛ وبالتايل فإن محمد املقبايل 
مدربه سيلعب بحذر كبري هذا اللقاء بعد صدى 
الفوز الالفت الذي حققه الســالم بقيادة مدربه 
الوطني عبيد الجابري عــىل فنجاء العنيد ١/٢؛ 
وبالتايل فــإن جامهري أحمــر الباطنة لن ترىض 
إال بالفــوز إلثبــات أن الفريــق وطاقمه الفني 
ومجلس إدارته كانــوا يعدون العدة كام ينبغي 

للــدوري، وأن الفريــق قادم للمنافســة وليس 
للمشــاركة أو الرصاع عىل عدم الهبوط. السالم 
أثبت أيضا االختيــار األمثل لإلدارة يف تعاقداتها 
مع الجهاز الفنــي الوطني والعبيه الحاليني مبن 

فيهم محرتفوه.

الشباب vs النرص
هي مباراة فك ارتباط الصدارة: الفريقان يسريان 
بثبات بعد فوزين للشــباب؛ األول عىل حساب 
املضيبــي بثنائيــة نظيفــة، وأخرى قلــب فيها 
الطاولة عىل ظفار القوي ١/٢ يف عقر دار األخري 
وبني جامهريه؛ ليثبــت الفريق -بقيادة الوطني 
الرائــع عيل الخنبيش، وبتغيرياتــه الناجحة- أنه 
من طينــة الكبار. يف املقابل، فــإن النرص متكن 
مــن الفوز عىل عامن يف ظفار بثنائية يف الجولة 
األوىل، ومثلهــا يف املضيبــي ليحقــق املطلوب 
بقيادة املــرصي حمزة الجمل؛ وبالتايل فإن لقاء 
اليوم هو قمــة مباريات الجولة التي ستشــهد 
أيضــا زحفــا جامهرييا كبريا لجامهــري الصقور؛ 

كون املنافس هذه املرة هو امللك النرصاوي.

مسقط vs صحم
يســعى مســقط إىل تخطي حاجــز التعادالت، 
عندما يســتضيف صحم املنتيش بفوز كبري عىل 
النهضة يف الجولة الثانية، برباعية مقابل هدفني، 
بعد عرض قوي قدمه صحم ليستعيد به توازنه 
إثر خسارته من السويق ٢/١. ويف املقابل، يأمل 
مســقط كســب املباراة للتأكيد عــىل حظوظه 
الجيدة هذا املوســم، وهو قادر عىل ذلك كونه 

سيلعب بني جامهريه.

إحصائيات وشواهد 
- بعد الجولة الثانية، جميع أندية الدوري هزت 

شباك املنافســني، عدا املضيبي ومرباط اللذين 
فشال يف التســجيل. - بعد الجولة الثانية، أندية 
الشــباب والنرص والســويق تواصــل انتصاراتها 
وتتصدر معا جدول ترتيب أندية دوري عامنتل 
برصيد ٦ نقاط، فيــام خرس ظفار والنهضة بعد 
فوزهــام يف أول جولة. - نادي مســقط الوحيد 

الذي تعادل يف أول جولتني بالدوري.
- بعــد الجولــة الثانية، فشــلت أنديــة مرباط 
واملضيبــي وصحار ومســقط ونــادي عامن يف 
تحقيــق الفوز األول. - أنديــة مرباط واملضيبي 
وعامن مل تســجل يف رصيدهــا أي نقطة؛ حيث 
خــرست يف مبارياتهــا بكلتــا الجولتــني األوىل 
والثانيــة. - أغىل فوز يف الجولــة الثانية متثل يف 
فوز الشــباب عىل ظفار يف الدقائق األخرية من 
اللقــاء؛ لينتزع منــه الصدارة. أمــا أكرب فوز يف 
الجولة، فحققه صحم عىل حساب النهضة ٢/٤.

- بعد الجولة الثانية، يكون النرص النادي الوحيد 
الذي حافظ عىل نظافة شباكه يف مباراتني، بينام 
اهتزت شباك النهضة ومرباط يف ست مناسبات.

- مــن وجهــة نظــر تحليلية خاصة، يســتحق 
املــدرب الوطني عبيــد الجابري مــدرب نادي 
الســالم أن ينتزع لقب مدرب الجولــة الثانية، 
بعد املجهودات العظيمــة التي قام بها يف أوىل 
جولتني؛ فالجابري مل َيَهَب تاريخ فنجاء والعروبة، 
وانتزع منهام ٤ نقاط؛ حيث تعادل مع العروبة 
يف الجولــة األوىل بدون أهداف، وفاز يف الجولة 
الثانية عىل فنجاء ١/٢ يف كربى مفاجآت املوسم؛ 

حيث مل يتخيل أحد فوز السالم عىل فنجاء.
- يشــاطر الجابــري تفوقه أيضــا، الوطني عيل 
الخنبيش مدرب الشــباب، بعــد تحقيقه فوزين 
متتاليــني؛ األول جــاء أمــام املضيبــي املجتهد، 
والثــاين جاء عىل حســاب أعتى فــرق الدوري 

ظفار، عىل ملعب األخري وبني جامهريه.

 مسقط - الرؤية
ســجل عداؤنا الوطني بــركات بن مبارك 

الحــاريث رقــام عامنيــا جديدا يف ســباق 
الرسعة ملســافة ٦٠ مرتا بزمن ٦٫٦٦ ثانية، 
وعيل الرغم من تســجيله هــذا الزمن إال 

أنــه مل يتمكــن من الحصول عــىل املراكز 
الثالثة األوىل وحــل يف املركز الرابع خلف 
املتســابقني اإليرانيني والفلبيني، وكذلك مل 
يتمكن العداء أحمد بن مبارك الســعدي 
مــن الظفر مبيدالية عىل الرغم من وصوله 
لنهايئ سباق ٤٠٠ مرت ليسجل اسمه ضمن 
أفضل ٦ عدائني يف قارة آسيا يف أول مشاركة 
له يف الصــاالت املغلقــة. ويواصل زوجي 
التنــس املكون مــن فاطمة بنــت طالب 
النبهانية وسارة بنت عبدالحميد البلوشية 
تدريباتهــام عىل مالعــب صالــة التنس؛ 
استعدادا ملنافســات التنس لفئة الزوجي 
بــإرشاف املــدرب رويــل وهديــة محمد 
مصطفــى. وبــدوره، عرب بــركات الحاريث 
عن أســفه لعدم تحقيقه ميدالية ٦٠ مرتا، 
وقال إنه قدم مجهودا كبريا، لكن مســتوى 

تحضري الثالثــة األوائل كان أكرث من خالل 
املعســكرات الخارجية؛ كونهم يقيمون يف 
أمريكا، إضافة إىل اشــرتاكهم يف البطوالت 
باســتمرار، بينــام كانت آخر مشــاركة يل 
قبل ثالثة أشهر، والحســنة الوحيدة التي 
خرجت بها هي تسجيل رقم عامين جديد 
يف ســباق ٦٠ مرتا، وأشكر اللجنة األوملبية 
العامنية عىل ما قدموه لنا، وأشــكر بعثة 
السلطنة يف البطولة لوقوفهم معنا، والقيام 
بــكل ما مكننــا من تقديم مســتوى جيد 
قياسا مبرحلة اإلعداد التي سبقت البطولة.

ووصــل العداء أحمد بن مبارك الســعدي 
إىل نهايئ سباق ٤٠٠ مرت يف أول مشاركة له 
بســباق داخل الصاالت املغلقة دون فرتة 
إعداد ملثل هذه الســباقات التي تختلف 
عن السباقات يف املضامر املفتوح، واالكتفاء 

بالتدرب قبل انطالق املنافســات بخمسة 
أيام، بعد وصولهم عشق أباد وعىل فرتتني 
صباحيــة ومســائية، وقال الســعدي إنه 
استفاد كثريا مبشــاركته والوصول للسباق 
النهــايئ ضمــن أفضل ٦ عدائني يف آســيا. 
وأضــاف: إن التحضري للبطوالت مهم جدا 
لالعــب مــن خــالل املعســكرات، إضافة 

للمشاركة يف مثل هذه السباقات.
 وأشــار املــدرب الوطني أللعــاب القوى 
حمود بن عبدالله الدلهمي، إىل أنَّ وصول 
بركات الحاريث وأحمد السعدي للسباقات 
النهائية يف دورة األلعاب االسيوية للصاالت 
يعد إنجازا يف حد ذاته، قياسا بفرتة اإلعداد 

والتحضري.
 وقال: أحمد الســعدي يشــارك ألول مرة 
وليســت لديــه خــربة، وعمليــة تحضريه 

وإعــداده كانــت غري كافية لعــدم وجود 
صالــة أللعــاب القوى يف الســلطنة حتى 
يتــدرب عليهــا، واكتفــى بالتــدرب عىل 
املضامر املفتوح مبجمع الســلطان قابوس 
ببورش، وهناك فرق بــني املضامر املفتوح 
ومضامر الســباق داخل الصاالت املغلقة؛ 
ألن نظامها مختلف متاما عن نظام املضامر 
املفتــوح؛ فالصالة املغلقة تحتــاج تكنيكا 
عاليــا من قبــل الالعب. إال أنه اســتطاع 
الوصول للســباق النهــايئ وكان من أفضل 
٦ عدائني عىل مستوى آســيا، ويعترب هذا 

إنجازا جيدا لالعب.
 أما بالنســبة لربكات الحاريث، فاستطاع أن 
يسجل رقام عامنيا جديدا وهو ٦٫٦٦ ثانية، 
علام بأنــه مل يشــارك يف أي بطولة منذ ٣ 

أشهر.

     ..     

مسقط- الرؤية
تصــدر منتخبنا الوطني الجامعــي مجموعته األوىل 
برصيد ٧ نقاط، بعــد التعادل مع منتخب جامعات 
كالدونيان الجديدة من قارة أوقيانوسيا ٢-٢؛ وذلك 
يف البطولة اآلسيوية الجامعية لكرة القدم للصاالت. 
وفوز بالجولة الثانية عــىل منتخب جامعات الصني 
-الدولة املســتضيف- بعد أن افتتــح البطولة بفوز 

مهم عىل منتخب جامعات قريغيزستان.

ويخــوض منتخبنا مبــاراة أمام الصــني تايبه، ضمن 
حســابات املجموعة األوىل؛ حيث يســعى للخروج 
من الحســابات املعقدة، وتصــدر املجموعة األوىل 
بالنقطــة العارشة، التي ســتجعل منتخبنا يف صدارة 

املجموعة منذ اليوم األول من البطولة.
وقــال املــدرب الوطني ســامي اليوســفي: إن كل 
املباريــات قوية، واملنتخبات جاءت للمنافســة عىل 
بطاقــة التأهل والعبــور، وال يوجد منتخب ضعيف 
أو دون املســتوى، ورمبــا نظــام البطولــة وضغط 

املباريات مل يســعف املنتخبات املشــاركة يف تقديم 
األفضل، وهذه حــال البطوالت التــي تقام بجدول 
زمني مضغوط. وعن لقــاء منتخب جامعات الصني 
ومنتخــب جامعــات كالدونيان الجديــدة، قال: مل 
يخدمنا جــدول البطولــة خــالل دور املجموعات؛ 
حيــث خــاض منتخبنــا لقاء مهــامٍّ أمــام منتخب 
جامعــات الصني صاحــب األرض والجمهــور، بعد 
مباراة قوية مع منتخب قريغيزســتان، ومل متض عىل 
هذا اللقاء أقل من ١٢ ســاعة حتى خوضنا لقاء أخر 

أمام منتخب محنك ميلك خربة تدريبية عالية ويضم 
نخبــة من العبي جامعات كالدونيان الجديدة الذي 

جاء كضيف لهذه البطولة.
وقال زامل البلويش من كلية الرشق األوســط: نأمل 
أن نكون عند مستوى الطموح واآلمال التي ينتظرها 
الجميــع منا يف هذه البطولــة، و نحن هنا يف الصني 
مــن أجل هدف واحــد وهو بلوغ املبــاراة النهائية 
والتتويــج بلقــب البطولــة الــذي كان حصل عليه 

منتخب إيران خالل النسختني األوىل والثانية.

برشلونة - رويرتز
م ليونيل مييس عرضا مذهال وســجل أربعة  قدَّ
أهــداف يف الفوز الســاحق ٦-١ عــىل إيبار يف 
دوري الدرجة األوىل اإلسباين لكرة القدم وقابل 
املدرب إرنستو بالبريدي ذلك برتحاب كبري لكنه 
مل يشعر باُملفاجأة مام قدمه نجمه األرجنتيني.

ورفع مييس رصيده إىل ١١ هدفا يف آخر خمس 
مباريــات يف كل املســابقات ويف ظــل إصابــة 
عثامن دميبيل املنضم يف صفقة قياســية للنادي 
وحصول لويس ســواريز عىل راحة نجح مييس 
يف قيــادة الفريق يف كامب نو ليعزز برشــلونة 

تصدره للدوري.
وقال بالبريدي للصحفيني "من تحرك ال يبدو أنه 
سيشكل أي يشء يستطيع صناعة اليشء الجيد 

لنا واليشء السيئ بالنسبة للمنافس".
وأضاف "تســجيله ألربعة أهداف ليس باليشء 

الجديــد. لقــد فعل ذلــك مرات ومــرات ويف 
العديد من الليايل والعديــد من املباريات. هو 
يكرر ما فعله ويكرره ويكرره". وسبق بالبريدي 
أثنــاء تدريــب أتليتيك بيلبــاو أن واجه مييس 
يف مــرات عديدة لكن بالنســبة لالعب املنضم 
حديثاً لربشــلونة نلسون سيميدو فإنه تابع من 
أرضية امللعب سحرا جديدا للهداف األرجنتيني 

الشهري.
وقال الربتغايل ســيميدو الظهري األمين لربشلونة 
الذي حصل عىل ركلة جزاء نفذها مييس بنجاح 
ليســجل الهــدف األول يف الدقيقــة ٢١ "هــو 
ُيفاجئني من مباراة إىل مباراة وال توجد كلامت 

لوصفه".
وســجل مييس الهدف الثاين بتســديدة متقنة 
معتــادة يف مرمى الحــارس ماركو دميرتوفيتش 
قبل مرور ســاعة من اللعب ثم أضاف الهدف 
الثالــث بعدمــا تلقــى مســاعدة باولينيــو يف 

الحصــول عىل الكــرة. وأكمل ميــيس مهرجان 
األهــداف بعدما تبادل الكرة مع أليكس فيدال 

يف الدقيقة ٨٧.
وقال بالبــريدي ملحطة موفيســتار التلفزيونية 
"إنه واحــد من أذىك الالعبــني الذين رأيتهم يف 

امللعب. إنه استثنايئ".
وأضاف دينيس سواريز الذي سجل هدفاً وصنع 
هدفا لزميلــه باولينيو من ركلــة ركنية "مييس 
يجعل كل األمور ســهلة. هــو األفضل يف العامل 
وال أحد يشك يف ذلك. أمتنى وجوده معنا لفرتة 

طويلة".
ورغم انتقــال الربازييل نيامر إىل باريس ســان 
جريمــان والتعرض إلحباط يف ســوق االنتقاالت 
وإثــارة تكهنات حول مســتقبل رئيــس النادي 
جوسيب ماريا بارتوميو فإن إبداع مييس ساعد 
برشــلونة عىل الحفــاظ عىل العالمــة الكاملة 

والفوز بكل مبارياته يف الدوري.
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تباينــت اآلراء حول تفاصيل الئحة تنظيــم وإدارة املعارض، التي صــدرت ُمؤخرا، ففيام أبدى 
البعــض من العاملني واملهتمني بالقطاع إشــادات بعدد من البنود التنظيمية، ذهب آخرون إىل 
عدم تأييد بنود أخرى، قالوا إن مصالحهم وأعاملهم قد تتأثر ســلبا بها؛ بسبب ما اعتربوه قيودا 
واشرتاطات عىل مزوالة أعاملهم، لكن الجميع بارك استحداث ٣ معارض جديدة؛ هي: الثقافية 

والخريية والعيد.
واستبرش البعض خريا بالبند الذي ينص عىل أنه «يجوز للجمعيات الخريية تنظيم معارض خريية 
بذاتها أو من خالل املرخص له»، ومن الجميل أن يتم إيجاد تسهيالت إلقامة معارض املنتجات 
والصناعــات الوطنية وإقامتها يف أكرث من محافظة طوال العام، واألجمل أن يتم إعطاء األولوية 
للمشــاركة يف املعارض لرواد األعامل والحرفيني، كام يتم توفري فرص عمل للعامنيني يف رشكات 
املعارض. جميعنا نتفق عىل أن هذه التســهيالت التي فتحــت يف قطاع العمل مبجال املعارض 
البد أن تصاحبها قوانني رادعة ورقابة مشددة لكل العاملني فيه من مواطنني ووافدين، لنضمن 
إفادة أكرب لُعامن وأهلها -بعيدا عن أي وســائل من التالعب والغش التجاري والتجارة املسترتة. 
ومن الجيد أن الالئحة ضمت تفاصيل وضوابط من الجزاءات اإلدارية؛ بحيث تم فرض غرامات 
إداريــة للمخالفــني تبدأ مــن ٥ آالف إىل ١٥ ألفا مع إيقاف أو شــطب النشــاط، كام أن طرح 
مزايــدات لتنظيم املعارض االســتهالكية التخصصية بني مؤيد ومعــارض من العاملني واملهتمني 
بهذا الشــأن. نرحب اليوم كمواطنني وعمالء وزبائن نرتــاد هذه املعارض ونتبضع منها، ببعض 
االشرتاطات التي تضع يف الحسبان مصلحة الوطن واملواطن، والتي تنص عىل أنه «يجوز للوزارة 
الرتخيــص إلقامة معارض املجوهرات واملشــغوالت الذهبية واألحجار الكرمية، رشيطة الحصول 
عىل موافقة مسبقة من املديرية العامة للمواصفات واملقاييس بالوزارة، ويشرتط تقديم موافقة 
مسبقة من وزارة الصحة بشأن الرتويج وبيع املنتجات الصيدالنية والدوائية واألعشاب الطبيعية 
التي تستخدم لالســتخدامات الطبية والعالجية يف مختلف املعارض». والبعض يرى أن األجمل 
من هذا كله تلك االشــرتاطات التي من شــأنها أن تكون سببا يف كشف تالعبات تقوم بها الجهة 
العارضة أو املنظمة، والتي تعتمد عىل الرشاوى التي توفر تأشريات إقامة للعارضني لفرتة زمنية 
محــدده «فرتة العرض»، وقد يحصــل البعض عىل امتيازات أخرى غري قانونية لينرش أنشــطته 
بشــكل غري مقننن وغري محدود، تحت ضامنة هذه التأشرية، واملصحوبة مببلغ رضيبة الحصول 
عىل هذه التســهيالت و»يصول ويجول» يف أرضنا بعيدا عن أعني الرقابة، فنصت الرشوط عىل 
أنه يجب أن يقوم املرخص له بإصدار بطاقات تعريفية لجميع العارضني توضح بيانات العارض 
واملنشــأة التجاريــة املنتمي إليها، ومثبٌت بها صــورة ملونة للعارض، وتعتمــد من قبل الجهة 
املختصــة قبل افتتاح املعرض، مــع رضورة ارتدائها من قبل العارضني طوال فرتة إقامة املعرض. 
وأكــدت الالئحة أنه يحظر تزامن إقامة املعارض االســتهالكية التخصصيــة يف أي محافظة من 

محافظات السلطنة مع فرتة إقامة مهرجان مسقط السنوي، ومهرجان صاللة السياحي.
وتشــجيًعا ألصحاب املشــاريع الصغرية واملتوســطة العاملة يف هذا املجال، فيشــرتط أن تكون 
إدارة املطاعم املشــارِكة يف املعــارض من قبل ُعامنيني متفرغني، وتكون تلك املطاعم مســجلة 
يف الســلطنة، ومرخصة من قبل البلدية املختصة. ويجــوز للوزارة تكليف بعض موظفيها ممن 
تتوافــر لديهم صفة الضبطية القضائية ملراقبة تنظيم املعارض، ودخولها يف أي وقت للتأكد من 

ف لهم من مخالفات. تطبيق أحكام هذه الالئحة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء ما يتكشَّ
م ألي معرض أن يتحمل تكاليف عالج أي عارض من خارج  ومــن التزامــات املرخص له أو املنظِّ
الســلطنة مشــارك يف املعرض الذي ينظمه يف حال عدم وجود تأمني صحي سار للعارض خالل 

فرتة تنظيم املعرض، وحتى مغادرته السلطنة.

فايزة الكلبانية
faiza@alroya.info

نعــم للدفــع بالحكومة للعمــل برسعة 
ورشاكــة حقيقيــة مــع القطــاع الخاص 
لتمكينه من توظيف الشباب، ولكن ليس 

ملطالبتها هي بالتوظيف!

"ال تغري طبعــك لرتضيهم، ال تبدل صوتك 
لتعجبهــم، ال تخالف مبدئك لتوافقهم، ال 
تتصنــع لرضاهم، أنت لك بصمة، عش مبا 

يرضيك".

العمــل يصنــع للحيــاة معنى وغايــة وإرادة، 
وأجمــل أنواع العمل ما أحســنت فيه وأتقنته 
وأمثر خــريا: "إن الله ال يضيع أجر من أحســن 

عمال".

أغلب اإلشكاالت التي نواجهها ال عالج 
لها سوى التخلص من لغة «األنا»!

لـ"مواصالت" عىل دعمها املستمر  شــكراً 
للمبادرات الشــبابية بشكل عام، وطالب 
إنجاز عامن بشــكل خاص.. ُدمتم داعمني 

للوطن والشباب.

فــوز ُعــامن باســتضافة "مؤمتــر  
االتحــاد الدويل للنقل الطرقي ٢٠١٨" -من بني 
أكــرث من ١٠٠ دولة- يعكس مكانة الســلطنة، 

وتطورها اللوجيستي الالفت، وثقة االتحاد.

سيتم عمل ورشــات عمل تدريبية للمشاركني 
مببادرة دعــم األرس املنتجة بالســيب؛ بهدف 
والتســويقية  اإلنتاجيــة  مهاراتهــم  صقــل 

باستخدام أحدث األساليب.

يؤجــل الله أمراً لريزقــك أفضل مام كنت 
تتمنى، فاصنــع الفرح وهذب التحديات؛ 

فاألهداف الكبرية تواجهها مطبات كبرية.
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ارسلوا إلينا تغريداتكم عرب الهاشتاج:
#مغردو _الرؤية

الرؤية - خاص
احتفلت مدرســة عزان بــن قيس العامليــة، مؤخرا، 
بافتتــاح امللعب الجديد لقســم ريــاض األطفال، يف 
خطوة جديدة تســهم يف تعزيز مشــاركة األطفال يف 
األنشــطة الرتفيهية والرياضيــة، يف بيئة آمنة ومالمئة 

ألعامرهم.
وافتتحــت ناجية بنت عبيد الكعبية رئيســة قســم 
التوعيــة املجتمعية باملدرســة، امللعــب، يف احتفال 
رســمي أقيم بداخل امللعب، مبشــاركة طالب رياض 
األطفــال وأولياء األمور ومعميل القســم، عالوة عىل 

حضور عدد من معلمي الصفوف األخرى.
وشــهد االحتفال تقديم فقــرات ترفيهيــة لألطفال؛ 
منها: الدمى املتحركة ألشــهر الشخصيات الكرتونية، 
ومنافســات بني الطــالب، إضافة لفتــح املجال أمام 
األطفال ملامرســة األلعاب الرتفيهيــة؛ مثل: التزحلق، 
والركض، وكرة القدم، وركوب الدراجات...وغريها من 

الفعاليــات التي أدخلت البهجــة إىل نفوس الجميع. 
وساعد عىل إدخال البهجة قيام إدارة املدرسة بتوزيع 
اآليس كريم ووجبات البيتزا الســاخنة عىل املشاركني 

يف الحفل.

يشــار إىل أن مدرســة عزان بن قيس العاملية تقع يف 
شــارع بورش بوالية بــورش، وتضم مختلــف املراحل 
التعليميــة من ريــاض األطفال وحتــى الصف الثاين 

عرش، وتقدم مناهج دولية متميزة.

        

أمسرتدام - رويرتز
تشــري دراسة حديثة أجريت يف هولندا إىل أن االستامع 
إىل موســيقى مبهجة أثنــاء العمل قــد يحفز طريقة 

مغايرة من التفكري، متصلة باالبتكار وحل املشكالت.
وخلــص الباحثون إىل أن املوســيقى الكالســيكية التي 
تتســم باإليجابية والحيويــة -مثل مقطوعــات ألفها 
امللحن اإليطايل الشــهري أنطونيو فيفالدي- ميكنها عىل 
األرجح تحفيز التفكري اإلبداعي. وقال ســام فريجسون 
أحد كبار الباحثني يف الدراسة من جامعة التكنولوجيا يف 
سيدين بأسرتاليا، لرويرتز هيلث -عرب الربيد اإللكرتوين- 
"االبتــكار إحدى املهارات األساســية املطلوبة للتعامل 
مــع عامل يتغــري أرسع من أي وقت مــىض... أصبحت 
معرفة سبل اكتساب هذه املهارة املهمة أكرث رضورة". 
وإلجراء الدراسة، أسمع فريجسون وزميله سيمون ريرت 
من جامعة رادبود نامييخــن الهولندية مقطوعات من 
املوســيقى الكالســيكية ملئة وخمســة وخمسني طالبا 
متطوعا أثناء إنجازهم الختبار يتطلب االبتكار. وقسم 
الباحثون الطالب لخمس مجموعات مل تستمع إحداها 
ألي موســيقى، فيام اســتمعت املجموعــات األربعة 
الباقيــة ألربع مقطوعات موســيقية قبل وخالل إنجاز 
االختبار، واتســمت كل مقطوعة منها بطابع مختلف؛ 
إذ مثلت املوسيقى الهادئة اإليجابية والسعيدة املبهجة 
والحزينــة بطيئة اإليقاع والســلبية املثــرية. والختبار 
درجة اإلبداع واالبتكار، ركز فريق الدراسة عىل التفكري 
املغاير الذي يتضمن الخروج بإجابات وأفكار متعددة 
مــن ذات املعطيــات واملعلومات املتاحــة من خالل 
دمجها خارج اإلطــار التقليدي املتوقع. ولتحقيق ذلك 
-عىل ســبيل املثال- طلب الباحثون من املتطوعني ذكر 
أكرب عدد من االستخدامات املبتكرة املمكنة لقالب من 

الطوب.

  
  


