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مسقط- الُعامنية

ارتفعت القيمة الســوقية لبورصة مســقط بنهاية األســبوع املــايض إىل 23 ملياًرا و405 
ماليني ريال عامين مســجلة مكاســب أســبوعية بنحو 410 ماليني ريال عامين، مستفيدة 
من اإلدراجات الجديدة التي شــهدتها البورصة األسبوع املايض باإلضافة إىل ارتفاع أسعار 
العديد من األســهم املدرجة يف البورصة. وقامت بورصة مســقط األســبوع املايض بإدراج 
ســندات بنك مسقط الدامئة من الفئة األوىل بقيمة 375.3 مليون ريال عامين، كام قامت 
بإدراج الســندات الثانويــة غري املضمونة وغري القابلة للتحويل إىل أســهم أصدرتها رشكة 
تأجري للتمويل والبالغة قيمتها 14.6 مليون ريال عامين. وارتفعت القيمة السوقية لسوق 
الســندات والصكوك بعد اإلدراجــات الجديدة إىل 4 مليــارات و837 مليون ريال عامين 

مسجلة مكاسب أسبوعية عند 298.3 مليون ريال عامين.

23.4 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط
200 بيسة
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نظرة مستقبلية مستقرة وإشادة دولية بجهود خفض الدين العام

اقتصادنا الوطني يمضي في مساره 
الصاعد بتصنيف ائتماني إيجابي

الرؤية- مريم البادية

يف تطور الفــت يرُبهن عــى ما حققه 
اقتصادنا الوطني من منو، رفعت وكالة 
ســتاندرد آند بــورز- للمــرة الثانية يف 
2022- التصنيــف االئتــامين لســلطنة 
 ،»BB« إىل »-BB« ُعامن من مســتوى

مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وعزت الوكالة رفــع التصنيف االئتامين 
إىل التحســن امللحــوظ يف األداء املــايل 
للدولة، وتحسن أداء ميزان املدفوعات؛ 
بفضل اإلجراءات املاليــة التي اتخذتها 
املاليــة  الخطــة  إطــار  يف  الحكومــة 
متوســطة املدى وارتفاع أسعار النفط، 
متوقعــًة أن يشــهد األداء املايل للدولة 
مزيًدا من التحسن خالل العام الجاري 

إىل جانب تحســن مركــز صايف األصول 
يف العــام املُقبــل. وذكــرت الوكالة يف 
تقريرها أن حكومة سلطنة ُعامن بذلت 
جهوًدا كبريًة يف خفض املديونية العامة 
للدولة، مســتفيدًة مــن العوائد املالية 
ين  اإلضافية، متوقعــًة تراجع معدل الدَّ
العام للدولة كنســبة من الناتج املحيل 
اإلجاميل من 61 باملائة يف عام 2021 إىل 

44 باملائة يف عام 2022. وقالت الوكالة 
إنه عــى الرغم من افرتاض أن تشــهد 
أســعار النفط انخفاضا تدريجيا خالل 
عامــي 2023 و2024  مــن 90  دوالًرا 
أمريكيًــا للربميل يف العام املقبل إىل 80 
دوالًرا أمريكيًا للربميل خالل عام 2024، 
إاّل أنهــا تتوقع أن تظل ســلطنة ُعامن 

تحقق فائًضا ماليًا.

مسقط- الُعامنية

كشــف موىس بن مســعود الجديدي 
الرئيــس التنفيــذي لبنــك اإلســكان 
الُعــامين أنه يجري العمــل حاليًّا عى 
إضافة منتجات مرصفيــة جديدة إىل 
البنك لدعــم إيراداته، مبــا ميّكنه من 

التوّســع يف خدماتــه يف ظــل اإلقبال 
املتزايد عى قروضــه، وتعزيزًا لدوره 

الريادي يف حركة اإلسكان والتعمري.
وأكــد الجديــدي أنَّ هــذه املنتجات 
ستســهم يف تحقيــق رســالة البنــك 
الهادفــة إىل توفــري املســاكن املالمئة 
لــأرس الُعامنيــة، وتأيت انســجاًما مع 

الخطــط اإلمنائيــة للحكومــة يف ظل 
نهضــة ُعامن املُتجــددة التي يقودها 
لطان هيثم  حرضة صاحب الجاللة السُّ
بن طارق املُعظَّم- حفظه الله ورعاه.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك اإلســكان 
إنَّ الدراســة تتضمــن أيًضــا تطويــر 
األنظمــة التقنيــة لتعزيــز خدماتــه 

املرصفية؛ مبا يُواكب متطلبات عمليات 
الصريفــة الحديثة، وما تســتلزمه من 
دقة وسهولة ورسعة يف اإلجراءات، ما 
يسهم يف تحقيق املزيد من اإلنجازات 
يف مختلــف مجاالت عمليــات البنك، 
إســكانيٌة  »ريــادٌة  رؤيتــه  ويدعــم 

متكاملة«.

الرؤية- وليد الخفيف

ُمني منتخبا تونس والســعودية بالخسارة من 
أسرتاليا وبولندا، مع تعرث حظوظهام يف مباراتني 
شهدتا أداًء جيًدا من »نســور قرطاج« وتفوقًا 
كبــريًا لـ«األخرض« عى البولنديــني، لكن آمال 
التأهــل ما زالت قامئة بانتظــار الجولة الثالثة 
واألخرية مــن دور املجموعات، ضمن نهائيات 

كأس العامل لكرة القدم امُلقامة يف دولة قطر.
واســتقبل املنتخب التونــي هدفًا يف الدقيقة 
تجــدي  أن  دون  دوك،  ميشــال  برأســية   23
مســاعيه الحثيثــة إلدراك التعــادل ليتجمــد 
رصيده عند نقطــة وحيدة نالها من تعادله يف 

املبــاراة األوىل أمام الدمنارك. ومل يشــفع األداء 
البطــويل والحصار املحكم الــذي فرضه رجال 
األخــرض الســعودي عــى منتخــب بولندا يف 
الوصول لشــباكه البعيدة، ليخــرج األخرض يف 
نهاية املطــاف خارسا بهدفني دون رد، دون أن 

تعرّب النتيجة عن سري اللقاء ومجرياته.
ويف مباريات اليوم األحد، يبحث منتخب اليابان 
عــن فوز ثــاٍن يؤهله لدور الســتة عرش عندما 
يالقي كوســتاريكا الجريح، فيام تستعد إسبانيا 
ملواجهة نارية أمام أملانيا، فيام يعوِّل العرب عى 
املنتخــب املغريب الذي يالقي نظــريه البلجييك، 
وتخوض كرواتيا وصيــف بطل مونديال 2018، 

مباراة صعبة أمام كندا الطموحة.

منتجات مصرفية جديدة من »بنك اإلسكان« مع نمو اإلقراض 

»مونديال قطر«: العرب في موقف 
صعب.. ومواجهات نارية اليوم
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اقرأ يف األحد املمتاز:

طوفان »المحتوى الُمبتذل« على »منصات 
التواصل« ُينذر بإغراق القيم المجتمعية

د. يوسف البلوشي يفّصل في 3 حلقات 
األدوار المرتقبة لـ»الغرفة«

عالم اآلثار نائل حنون: أدلة على مدن 
مطمورة من حضارة ُعمان القديمة

بهال.. ُعمق الحضارة الُعمانية وشاهد 
عيان على حياة قبل 5 آالف سنة
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»التنمية« تطلق حملة »قّري عيًنا« 
لمناهضة العنف ضد المرأة

مسقط- الرؤية

أطلقت وزارة التنمية االجتامعية ممثلة 
يف دائرة شــؤون املرأة النســخة الثالثة 
للحملــة الوطنية »قّري عيًنــا«، والتي 
تستمر 16 يوًما؛ لبث الوعي والتعريف 
للمرأة  املكفولة  والترشيعات  بالحقوق 
التوجهــات املجتمعيــة نحو  وتعزيــز 
مســاندة املرأة وحاميتها، وذلك تزامًنا 
مع النشــاط العاملي لحملة الـ16 يوًما 
ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة، وهي 
حملــة دوليــة أطلقتها منظمــة األمم 
املتحــدة، وتقام كل عام خــال الفرتة 
مــن 25 نوفمرب ويصادف اليوم العاملي 
للقضاء عىل العنف ضــد املرأة ولغاية 
10 ديســمرب، الذي يوافق اليوم العاملي 

لحقوق اإلنسان.
وتشهد أيام الحملة بث رسائل توعوية 
عــرب تصميم منشــورات تعكــس دور 
اإلســام يف حامية وحفــظ مكانة املرأة 
الترشيعيــة  والجوانــب  املجتمــع،  يف 
لحاميتها، وكذلك منشورات حول بعض 
القصص الواقعية ألنواع اإلساءة التي قد 
تتعرض لها املرأة، واملواد القانونية التي 
تتعامل مــع هذه األوضــاع. وتتضمن 
الحملــة نــرش مقاطع قصــرة توعوية 
حول بعــض املشــاهد اإليجابية لواقع 
املرأة املستقرة مع التنبيه لبعض الوقائع 
من اإلســاءة التي قد تتعرض لها املرأة، 
ومقاطع أخــرى قصــرة توعوية لعدد 
من الشــخصيات االجتامعية والقانونية 
التــي توضــح األدوار الوطنية يف مجال 
حامية املرأة قانونيًا واجتامعيًا، وكذلك 
العمــل عىل تخصيص مســاحة صوتية 
حواريــة عىل منصة الــوزارة  يف تويرت؛ 

إلبــراز اآلليات الوطنيــة لحامية املرأة 
من العنف.

وتشــهد الحملة عقد لقــاء يوم الثاثاء 
املقبل حول »واقع الترشيعات والربامج 
لحامية املرأة« وذلك يف جامعة السلطان 
قابوس؛ بهدف رفع الوعي لدى الطلبة 
والطالبــات يف كليــة اآلداب والعلــوم 
االجتامعيــة حــول القوانــن واآلليات 

املكفولة يف سلطنة عامن للمرأة.
وتؤكــد وزارة التنميــة االجتامعية من 
خــال أدوارها التخصصيــة عىل تعزيز 
التكاملية مع جميع الجهات الحكومية 
والخاصة ومؤسسات املجتمع املدين يف 
تكاتف الجهود الوطنية ملســاندة املرأة 
وتحقيــق قدر مــن االســتقرار النفيس 

واالجتامعي.

منُذ بــدء الخليقة واملعركة الوجودية 
بن الخــر والــرش، الحــق والباطل، 
الحميدة  الجــامل والُقبح، األخــاق 
والذميمــة، املوضوعيــة واالنحيــاز، 
الوضــوح وازدواج املعايــر، وغرهــا 
الكثر مــن الثنائيات، قامئٌة ال تنتهي، 
طاملا اســتمرت الحيــاة، وواصل بنو 
البرش مســاراتهم يف هذه الحياة، مبا 
يعرتيها من منعطفــات ومنحدرات، 
امتــداٌد  إنهــا  ورواٍب،  ومرتفعــات 
لفلســفة الخلــق، التــي ترتكــُز يف 
جوهرهــا عــىل قاعــدة االختيار بن 
الفضيلــة والرذيلــة، الصــح والخطأ، 
وليتحمل كل فرٍد مســؤولية وتبعات 
اختيــاره، لكن املؤكــد أنَّ قيم الخر 
والجامل والعدل والحــق تعلو فوق 

ما سواها.
نقول ذلك وقد بلغ السيل الزىب، تجاه 
ما مُُيعن الغرب املُتعجرف يف ُمامرسته 
بحق شــعوب العامل، نعرتض بصوٍت 
ُمرتفــع عىل موجة النفاق الشــنيعة 
التي يقوم بها الكثرون ممن يُسّمون 
أنفســهم »العــامل املتقــدم«، نرفض 
رفًضــا قاطًعا تلــك االزدواجية الفجة 
د اإلساءة لشعوب ال  يف املعاير، وتعمُّ
ذنب لها ســوى أنَّها ترغب يف العيش 
بسام ووفق قيمها وأخاقها وأعرافها، 
دون املساس باآلخر. ال شك أنَّ القايص 
والداين بات يعلم متــام العلم أنَّ مثَّة 
تيار واضح حول العامل يضغط باتجاه 
التطبيــع وقبول الشــذوذ الجنيس أو 
ونه حاليًا »املثلية الجنسية«،  ما يُسمُّ
تحت زعم »حقوق اإلنسان«، والواقع 
أن الحقوق بريئة من هذه املامرسات 
التي ترفضهــا الحيوانات غر العاقلة، 
فام بالنا باإلنســان الــذي أُنِعم عليه 
بنعمة العقل والتفكر. فخال األعوام 

القليلة املاضية، تصاعدت موجة منح 
هذه الفئة الشــاذة »حقوقها«- كام 
يزعمون زوًرا وبهتانًا- فتهافتت دوٌل 
أو أشباه دول لســن ترشيعات تُبيح 
زواج الرجــل بالرجل واملــرأة باملرأة، 
وُضخــت املليارات من أجل ترســيخ 
تلك الثقافة املُتدنية، يك ينشأ الصغار 
عــىل التطبيع مع هذه املســألة، فا 
يرون فيها رضًرا وال يستشعرون فيها 
تعارًضــا مع القيم الســويّة. تســابق 
منتجو األفام، وخاصة بعض منصات 
املحتوى املريئ ذات الشعبية الكبرة، 
يف إنتــاج أفام وبرامج وُمسلســات 
تتعامل مع الشــذوذ الجنيس عىل أنَّه 
سلوك طبيعي علينا أن نتقبله. واألمر 
ال ينتهــي عنــد هذا الحــد؛ بل صار 
من يعرتض أو يرفض أو يســتهجن أو 
حتى ينتقد املثلية الجنســية، ُمخالًفا 
للقانون وُمنتهًكا للحقوق ويستوجب 
األمــر ُمحاكمته!! هكذا بن عيشــة 
وضحاهــا تحــول املجــرم إىل بريء، 

وصار الربيء مجرًما!

ـت هذه املعايــر املُنحطَّة بقوة  تجلَـّ
يف كأس العــامل لكــرة القــدم التــي 
تستضيفها دولة قطر الشقيقة بنجاح 
فاق التوقعات، فخال األشهر القليلة 
التي سبقت انطاق املونديال، شنت 
وسائل إعام غربية وزعامء سياسيون 
وشــخصيات عامة ومشــاهر حملة 
شــنعاء عىل دولة قطــر، وهاجمتها 
بكل مــا أوتيت من قوة، ومارســت 
أسوأ أنواع التشهر بالباطل، فتحدثت 
عن »حقوق« العامل الذين شــاركوا 
يف بناء ماعب كأس العامل، وضغطت 
بشــدة يف بيع املرشوبــات الكحولية 
بالقــرب وداخل املاعــب التي تُقام 
عليهــا البطولة؛ بل ووصــل األمر أن 
طالبــت بحرمــان منتخبــات بعينها 
مــن املُشــاركة! أزمــة هــؤالء أنهم 
األبيض«،  »الرجــل  بعقلية  يؤمنــون 
التــي ارتكــز عليها االســتعامر عىل 
مدى قــرون عدة، وارتكب باســمها 
مذابح شتى يف ُمختلف بلدان العامل، 
واآلن هم مُيارســون ذلك االســتعامر 
يف صورة مغايرة عامَّ ســبق، يريدون 
فرض آرائهم ووجهــات نظرهم عىل 
الجميع، من منطلق أنهم الوحيدون 
القادرون عــىل إدارة شــؤون العامل، 
القوة  الوحيــدون أصحــاب  وأنهــم 
والتكنولوجيــا، ومــا أحقره من باطل 
يتشــدقون به، وما أرذلهــا من أفكار 
عنرصية تتعارض أساًسا مع ما يدعون 
عن حقوق اإلنســان. تصاعدت حدة 
الهجوم عىل قطر، عندما قرر االتحاد 
الــدويل لكرة القــدم »فيفــا« حظر 
شعارات املثلية أو أعامها وغر ذلك، 

فقامت الدنيا ومل تقُعد!
العاملية  اتحــدت قــوى اإلمربياليــة 
ضد منــح دولة عربية ُمســلمة حق 

اســتضافة كأس العــامل، أهــم حدث 
كروي يرتقبه املاين كل أربع سنوات، 
يســعون ملُعاقبــة قطــر ليــس ألنها 
تُريد الحفاظ عــىل قيمها وتقاليدها 
وحسب؛ بل ألنها تصب جام حقدها 
وحســدها عىل دولــة متكنت يف أقل 
من 12 عاًما من بناء منظومة ُمتكاملة 
مــن البُنــى التحتية، من اســتادات 
عماقــة مجهزة عىل أعىل مســتوى، 
ومرتو أنفاق ُمذهل، وطرق وجســور 
تضاهي الــدول املتقدمة بل وتتفوق 
عليها، ومطارات قادرة عىل استيعاب 
املايــن من املســافرين.. هكذا رأينا 
الهجامت الرشســة تتواىل واحدة تلو 
األخرى، صحف ووســائل إعام كربى 
يف بريطانيــا وأملانيــا وأمريكا وغرها 
مــن دول الغــرب، تطلــق ســهامها 
السامة عىل كل ما هو عريب، حتى إن 
هيئة النقل العام يف بريطانيا حظرت 
نرش إعانات مدفوعة ترّوج للسياحة 

يف قطر!!!
لقــد تناىس هــؤالء أن الحَق أحُق أن 
يُتّبع، وإال أين هــذه الحقوق عندما 
يتعلــق األمــر بالشــعوب القابعــة 
تحــت نــر االحتــال الغاشــم، فها 
هي فلســطن ُمحتلة منــذ ما يقارب 
75 عاًمــا، واملُحتــل الصهيوين مُُيارس 
أشنع ُســبل القمع والتهجر القرسي، 
دون  والقتــل  األرايض،  واغتصــاب 
وجــه حــق، واالعتقــال بــا تُهم أو 
محاكمــة، وهــدم املنــازل، وتدنيس 

املقدســات الدينيــة، وغرهــا الكثر 
من الجرائــم التي يجــب أن يُحاكم 
عليهــا، لكــن يف املقابــل يُكافَأ عىل 
فعلتــه، فيحصل عىل أعتى األســلحة 
فتــًكا، ويحظى باملُعاملــة التفضيلية 
يف تجارتــه واقتصاده، ويتمتع بأقىص 
درجــات الحامية الدوليــة، فصار أن 
حصــل املُحتــل القاتل عــىل رشعية 
دولية.. ُمزيفة لكنها فاعلة. مل يســأل 
أحــٌد عن حقــوق الفلســطينين يف 
بناء دولتهم املُســتقلة، يف أن ينعموا 
بخرات أرضهم وبحارهم وســامئهم، 
يف أن يُحاكُِموا قتلة األطفال والنســاء 
والشــيوخ.. أين قتلــة الطفل محمد 
الدرة، والشــيخ القعيد أحمد ياسن، 
واإلعامية شــرين أبوعاقلة، وغرهم 
اآلالف ممــن ال تحصيهــم القوائم؟ 
متى نجد الغــرب يُدافع عن حقوق 
الشعب الفلســطيني كام يُدافع عن 

حقوق الشواذ؟
مرة أخرى أين حقوق اإلنســان التي 
ينــادون بها عندما يرتبط األمر مبأكل 
الفقــراء ودوائهم، مــاذا فعل الغرب 
»املُتحرِِض«- كــام يزعمون- للحيلولة 
دون وفــاة األطفال جوًعــا يف اليمن 
والصومال وسوريا ومخيامت الاجئن 
ًدا يف مراكب  أو وفاتهــم غرقًا أو تجمُّ
وســفن الهجرة عرب البحــار، وغرها؟ 
ما الــذي قدمته الــدول التي تدافع 
عن الشــواذ لتقديم الدواء للشعوب 
الفقرة التــي أعيتها األمراض الناتجة 
عــن الصناعــات الضــارة بالبيئة وما 
أحدثتــه مــن اختاالت باملنــاخ؟ أال 
يبيعون األدوية واألمصال واللقاحات 
بأمثان باهظة، بينام يرتكون املخدرات 
واألســلحة تنتقل بــن النَّاس يف دول 
الــرصاع بأمثــان بخســة؟! أمل متارس 
الــدول الكــربى القرصنــة البحريــة 
لاستياء عىل ســفن املعدات الطبية 
وأجهزة التنفس خال جائحة كورونا؟ 
أمل يبيعوا اللقاحات بأســعار مرتفعة 
لجنــي األربــاح عىل حســاب صحة 
الفقراء؟ أمل مُينحوا الغرب األولوية يف 
الحصول عىل كميات هائلة من هذه 
اللقاحات، فبينام كانــت تلك الدول 
تقدم الجرعة الثانيــة من اللقاحات، 

كانــت دوٌل أخرى مل متنــح مواطنيها 
حتى الجرعة األوىل!!

موضوعيــة  وأُي  تلــك،  عدالــة  أُي 
هــذه، وأُي حقــوق يزعمــون أنهم 
يدافعــون عنها؟ إنهــا حقوق الزيف 
التدليس والنفاق،  والبهتان، حقــوق 
حقوق التعايل والِكرب، حقوق الكذب 
واالفرتاء، حقوق التزوير والتضليل، أو 
باألحرى إنها انهيار القيم اإلنســانية 

لحساب الغرائز البهيمية.
ويبقى القــول.. إنَّ العامل أمام مفرتق 
طرق حقيقــي يف الدفاع عــن القيم 
اإلنسانية القومُية باعتبارها حقا أصيا 
ا أن تنترص  )محاربة املثلين مثااًل(، فإمَّ
الفطرة اإلنســانية السليمة، أو تسود 
العامل صفات البهائم ويسترشي الُقبح 
والشــذوذ.. إما أن نصــون الحقوق- 
ويف املُقدمــة حقوق املُســتضعفن- 
أو أن نتنــازل عن إنســانيتنا وقضيانا 
العادلــة.. إمــا أن نقــول قولة الحق 
للمطالــب  نيــًا  جهــوري  بصــوت 
املرشوعــة وإعاًء للخــر، أو نصمت 
إىل األبد، فتتداعى حضارتنا املعارصة 
كام تداعت أمم من قبلنا، حادوا عن 
جادة الصواب، وساروا وراء غرائزهم 
وشهواتهم الدنيئة، وابتعدوا عن أداء 
رسالة اإلنســان املُستخلَف يف األرض، 
من أجــل التعمر والبنــاء والتعايش 
مع اآلخر وتقبُّل االختافات، يف اللون 
واللســان واألفــكار.. فلمن ســتكون 

الغلبة؟!

»كأس العالم« تفضح دناءتهم
حاتم الطائي يكتب:

بلغ السيل الُزبى 
تجاه المحاوالت 

الُمستميتة 
للتطبيع مع 

»الشذوذ 
الجنسي«

»كأس العالم« 
تفضح ازدواجية 

معايير الغرب 
واستمرار عجرفته 

االستعمارية

اإلمبريالية 
العالمية تحقد 

على العرب 
والمسلمين 

وتستنكر تقدمهم 
في أي مجال
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تقليد المشاهير وغياب األسرة من أسباب وقوع النشء في »المصيدة«

ويؤكد عدٌد م��ن املتخصصني يف اإلعالم ومنصات 
التواص��ل االجتامع��ي، أن هذه الظاه��رة أثرت 
بش��كل كبري ع��ى س��لوكيات كثري من الش��باب 
واألطف��ال واس��تقطبت عددا منه��م لتوقعهم يف 
براثن حب الش��هرة وجني املال، مطالبني بتضافر 
الجهود وتكاملها بني املؤسس��ات املعنية املختلفة 
وكذل��ك من طرف األرسة للحد من انتش��ار هذه 
الظاه��رة وحامي��ة املجتمعات م��ن انهيار القيم 

واألخالق.
وُتشدد إميان بنت عيل الوشاحية، كاتبة محتوى، 
ع��ى رضورة  وض��ع محددات ومعاي��ري أخالقية 
والعمل عى تنمية امُلجتمع ورفع مستوى الوعي 
والثقاف��ة فيام يخص اس��تخدام منصات التواصل 
االجتامع��ي، باإلضاف��ة إىل املح��ددات الديني��ة 
باعتبارها املرجع األس��ايس للمعام��الت والتعبري 
عن اآلراء، وكذلك امُلح��ددات الفكرية والثقافية 
الت��ي تضمن طرح األفكار واآلراء بش��كل مقبول 
دون إهان��ة اآلخرين أو مهاجمتهم، وكذلك طرح 
األفكار بناء عى التجارب الش��خصية واستعراض 
الدروس التي يتعملها الشخص من هذه التجارب.
وتش��ري إىل أن ظاهرة النقاش��ات الجدلية سوف 
تختف��ي من منصات التواص��ل االجتامعي عندما 
تض��ع جهات االختص��اص قوانني تح��د من نرش 
املحت��وى امليسء أو املخالف للع��ادات والتقاليد 
املجتمعية، ومعاقبة كل من يتجاوز هذه القوانني، 
مضيفة أن ذلك يجب أن يصاحبه حمالت توعوية 
عن س��لبيات مث��ل هذه النقاش��ات الجدلية وما 

تحدثه من تفرقة وتفكيك بني أفراد املجتمع.
ويذك��ر بس��ام عبدالل��ه، مذيع وصان��ع محتوى 
رقمي بالسعودية، أن حل هذه املشكلة يكمن يف 
محاربة مثل هذه الحسابات التي تقدم املحتوى 
»التاف��ه« عن طريق تجاهله��ا وعدم متابعتها أو 
التعلي��ق عليها س��لباً أو إيجاباً، موضح��اً أنه إذا 
انترشت ثقاف��ة التجاهل لكل ما ه��و غري مفيد، 
ستكون هذه الحسابات مجربة عى نرش املحتوى 

الهادف.
وأض��اف: »يجب علينا أن نعرب عن وجهات نظرنا 
يف القضايا اإليجابية والرتكيز قبل التعليق والتثبت 
م��ن املوضوع هل هو صحيح أم إش��اعة؛ ألنَّ ما 
ستكتبه يعرب عنك ويجب عليك التأكد من صحته، 
ألن ليس كل ما ينرش صحيحاً«، مشريا إىل أن كثريا 
من مس��تخدمي منص��ات التواص��ل االجتامعي 
أصبحوا م��رىض بإعادة التغري��د واإلعجاب، وأن 
البعض منهم يلجأ للمحتوى املنايف لألخالق طمعا 

يف الشهرة وجذب املزيد من املتابعني.
ويدعو بس��ام عبدالله إىل قيام الجهات املختصة 
مبتابع��ة ومحاس��بة كل م��ن يس��تخدم منصات 
التواصل االجتامعي بش��كل مناٍف لألخالق، حتى 
يعود ه��ؤالء إىل رش��دهم ويعي��دوا النظر فيام 

يقدمونه للجمهور.
م��ن جهتها، تق��ول آمنة بنت صال��ح البنا، مدير 

تحري��ر صحيفة البيان اإلماراتي��ة، إن الوعي هو 
الره��ان األول مبختل��ف املجتمع��ات، فكلام زاد 
الوع��ي قلت املخاط��ر واختفت اآلثار الس��لبية 
ألي محتوي��ات غ��ري أخالقية، مؤك��دة أن زيادة 
ال  الوع��ي تكون من خالل الحض��ور األرسي الفعَّ
والحم��الت التوعوية من قبل الجهات الرس��مية 
ومراقبة كل ما يبث وينرش لتس��ليط الضوء عى 

املفيد ومعاقبة امليسء.
وتسلط البنا الضوء عى دور وسائل اإلعالم املحلية 
وصن��اع املحتوى واملؤثري��ن يف هذا األمر، ملا لهم 
من تأثري قوي عى عقول وأفكار وأخالق الشباب، 
ومساهمتهم يف نضج هذه الفئة باملجتمع وحثهم 
عى التمسك بعاداتهم وتقاليدهم، حتى ال يقعوا 
يف مصيدة الشائعات واألفكار املغلوطة والرتويج 

للمحتوى غري املفيد.
وتابعت: »فضاء السوش��يال ميدي��ا اليوم مفتوح 
أمام العامل، وبإمكان كل ش��خص أن يشارك وُيعرب 
عن رأي��ه يف قضاي��ا الوطن وهموم الش��عب أو 
أي قضي��ة مجتمعية، لكن يج��ب أن تكون اللغة 
املس��تخدمة يف التعب��ري بعي��دة ع��ن التنمر أو 
انتقاص حق أي جهة أو شخصية واحرتام اآلخرين 
وخصوصيتهم، ك��ام يجب التأكد م��ن مصداقية 
الرس��الة واملحتوى ونقلها بإيجابية وشفافية، وأن 
تكون مس��تندة عى حقائق ومص��ادر موثوقة«، 
مش��ددة ع��ى رضورة تفعي��ل الرقاب��ة من قبل 
والتدخ��ل حس��ب  االختص��اص  الجه��ات ذات 
الحاجة، ورفع الوعي املجتمعي من خالل تدشني 
حمالت توعوية لفئ��ات املجتمع املختلفة توضح 
االس��تخدام األمث��ل واإليجايب ملنص��ات التواصل 
االجتامع��ي، وتفعيل دور الجه��ات القانونية عرب 
توعية املجتمع بالقوانني واللوائح املرتبطة بش��أن 
إس��اءة اس��تخدام منصات التواص��ل االجتامعي 
والجرائم املتعلقة بتقني��ة املعلومات والعقوبات 

املرتبطة بها.
ويرى محمد العويطي، مختص بالتسويق الرقمي 
باململك��ة العربي��ة الس��عودية، أهمي��ة متابعة 
امللهمني واملحتوى الهادف الذي يعزز بناء القيم، 
ودعمهم وتحفيزهم حتى يتمكنوا من االس��تمرار 
والتطور، معتربا أن س��ن القوانني املنظمة ملحتوى 
التواص��ل االجتامعي س��وف يس��اهم يف اختفاء 

املحتويات األخرى.
وتبني نوّير بنت سعود الحارثية، صحفية سعودية: 
»أس��اس املجتمع هو أبناؤه، ويجب عى كل رب 
أرسة مراقبة ما يشاهده أبناؤه من املحتوى وأيضاً 
توعيتهم وإبعادهم قدر اإلمكان عنها وش��غلهم 
بالزي��ارات األرسية أو الخ��روج للتنزه، وتدريبهم 
عى طرح وجهات نظرهم بشكل صحيح واالبتعاد 
ع��ن التعصب والتمس��ك بال��رأي واح��رتام آراء 
اآلخري��ن، والتأكد من األخب��ار قبل إعادة نرشها 
وترويجه��ا«، مطالبة بفرض عقوب��ات وغرامات 
وإغالق حسابات األشخاص الذين يخالفون القيم 

والعادات أو يعملون عى ترويج الشائعات.
وتلفت مالك الكوري، مستشارة إعالمية وصاحبة 
رشك��ة ميديا باإلم��ارات، إىل أن منصات التواصل 
االجتامعي تشهد انتش��ار محتويات غري أخالقية 
ال تع��رب عن قي��م املجتمع وأخالقيات��ه، باإلضافة 
إىل وج��ود محتوى ه��ادف عى الجان��ب اآلخر، 
معتربة أن املسؤولية تقع عى عاتق املتلقي الذي 
يختار ما يش��اهده مبحض إرادته، وهو من يختار 
مشاهدة السلبي أو اإليجايب من هذه املحتويات.
وعن األس��باب االجتامعية والنفس��ية التي تدفع 
بعض األشخاص إىل اللجوء للمحتوى املنايف للقيم، 
تقول إمي��ان الوش��احية إن الش��بكة العنكبوتية 
يس��تخدمها املاليني ح��ول العامل، ولكل ش��خص 
ش��خصيته وأفكاره ومعتقداته وعاداته وتقاليده، 
الفتة إىل أن سهولة استخدام هذه املنصات جعلها 
تجذب الكب��ري والصغري وفتح��ت املجال للبعض 
الس��تخدامها بشكل غري أخالقي، موضحة: »هناك 
أس��باب اجتامعية منها التقليد األعمى وس��لوك 
القطيع الذي انترش بشكل كبري يف اآلونة األخرية، 
والبعض يح��ب تقليد بعض النجوم واملش��اهري، 
وآخ��رون يحبون تقليد بعضهم بعًضا وامُلنافس��ة 
فيام بينهم ألجل كس��ب أكرب ع��دد من املتابعني 
ورصي��د أك��ر من امل��ال، ناهيك ع��ن ترصفاتهم 
وسلوكياتهم التي ُدفنت يف حرضة ُمسمى الُشهرة، 
كام أن منصات التواصل سهلت اليوم كسب املال، 
فأصبحنا نرى وجوه��اً كثرية ال صلة لها باملحتوى 
القّي��م أو امُلفي��د، لتنرش محت��وى مضيعاً للوقت 
وُمدم��را للعقل من أجل امل��ال فقط، كام أن قلة 
االحتواء من ِقبل املحيطني بهم جعلوهم يلجؤون 

للمنصات اإللكرتونية باعتبارها متنفًس��ا للتعبري 
عام يدور بخاطرهم«.

وتفيد إميان البنا بأن أسباب هذه الظاهرة كثرية، 
ومنه��ا: »حب الظه��ور دون تقديم م��ا ينفع أو 
يفيد، والش��هرة التي قد تدفع الشخص إىل فعل 
أي يشء يف س��بيل إرضاء نفس��ه وغروره، وجني 
أرب��اح رسيعة ب��أي طريقة س��واء أكانت رشعية 
تتواءم مع ثقافة املجتمع أم ال، واالعتقاد الخاطئ 
بأن الجمهور س��طحي ويحتاج إىل أشياء خفيفة 
ترفه عن��ه، وعدم اإلملام بحج��م الرضر الذي قد 
يحدثه الش��خص بس��بب ترصفه غري املس��ؤول، 
وكذل��ك إحداث بلبلة به��دف زيادة التفاعل عرب 
منص��ات التواصل االجتامعي وع��دم تقبل الرأي 
اآلخر وتش��ويش صورته عن قص��د بهدف النيل 
منه، إضافة إىل اس��تقاء املعلومة من مصادر غري 

موثقة للنيل من األوطان وثوابت األمة«.
وتذك��ر نّوي��ر الحارثي��ة أن من ضمن األس��باب 
النفسية قلة الثقة بالنفس ومحاولة إثبات الذات 
ولفت انتب��اه الجمهور حتى ل��و كان يعلم هذا 
الش��خص أن الطريقة ه��ذه منافية، باإلضافة إىل 
أنَّ م��ن بني األس��باب االجتامعي��ة الفقر وتفكك 
األرسة أو تشددها، مضيفة: »صانع املحتوى اليوم 
مثل قبطان السفينة، وهو ال يصنع املحتوى فقط 
وإمنا يصن��ع ويؤثر يف نفس الوق��ت؛ حيث يبدأ 
صانع املحت��وى يف قيادة س��فينته إىل اتجاه ذي 
قيمة فّعالة يف امُلجتمع، ويبدأ دوره يف تعزيز قّيم 
امُلجتمع اإليجابية من خالل نرشه للامدة املفيدة 

والقّيمة عى صفحته”.
وتوضح إميان الوشاحية أن صانع املحتوى يكمن 

دوره وتأثريه يف توعي��ة الناس، وتصحيح مفاهيم 
مغلوطة لديهم، ومش��اركتهم التجارب والقصص 
امللهمة حتى تن��ري طريقهم وتحفزّه��م، والتأثري 
الجيِّد يبدأ من خل��ق محتوى إيجايب وُمحّفز ذي 
جودة وقيمة عالية يالم��س الجمهور ويخاطبهم 

ويؤثر فيهم بطرق سليمة.
وتوج��ه الوش��احية رس��الة إىل كل صانع محتوى 
قائلة: “وجودك قوة يف منصات التواصل، استخدم 
هذه القوة ملس��اعدة الناس ودعمهم وتوجيههم 
نحو بن��اء حياة ومس��توى فكري أفض��ل، وبادر 
بصنع مجتم��ع ميلء بالفكر اإليجايب والتحس��ني 
امُلستمر”. وُيؤكد بسام عبدالله أن صانع املحتوى 
يج��ب عليه الرتكي��ز عى محتوى إيجايب وش��يق 
وُممتع، وتحديد الجمهور املس��تهدف ودراس��ته 

بالشكل الصحيح.
وت��رى آمنة البنا أنه يجب عى كل صانع محتوى 
أن يتمتع بقيم وس��لوكيات املواطن��ة اإليجابية؛ 
حيث يعترب اإلعالم اليوم القوة الناعمة ألي دولة، 
وأن من يرى نفس��ه صانع محتوى يجب عليه أن 
يكون قدوة حسنة يف نقل الصورة املرشفة لوطنه 

باملقام األول والعادات والتقاليد وسمعة الدولة.
ويوض��ح صق��ر الجاب��ر، إعالمي وعض��و باملركز 
اإلعالم��ي بنادي القادس��ية بدول��ة الكويت، أن 
الدواف��ع األرسي��ة من حي��ث بيئة الف��رد داخل 
أرست��ه وبعض الخالفات األرسي��ة، قد تخلق أزمة 
نفس��ية داخلية تجعلهم يلجؤون إىل السوش��يال 
ميديا وتقدي��م أي محتوى دون النظر إىل قيمته، 
مؤكدا أهمية عقد االجتامعات واملؤمترات لتوعية 

املجتمع ومعالجتها بالطريقة الصحيحة.

طوفان »المحتوى 
الُمبتذل« على »منصات 

التواصل« ُينذر بإغراق 
القيم المجتمعية

مع االنتشار الواسع لوســائل التواصل االجتامعي وسهولة استخدامها 
بــن مختلف فئات املجتمــع، انترشت املحتويــات اإليجابية املفيدة، 
وكذلك الســلبية غري األخالقية، األمر الــذي جعلها ناقوس خطر يدق 
بــاب األرسة واملجتمع، ألنها متثل خطرا عىل النشء والشــباب. وعىل 
الرغــم من وجــود املحتــوى املفيد الذي يلهــم الكثري من الشــباب 
بالتجارب الشخصية واألفكار املســتنرية، إال أن املحتوى غري األخالقي 
يطغى أحيانا ويســاهم يف اإليقاع بصغار الســن لتقليد ما يشاهدونه 

عرب املنصات املتنوعة..

الرؤية- سارة العربية
الوشاحية: يجب وضع 

قوانين تعاقب مروجي 
المحتويات المخالفة 

للعادات والتقاليد

بسام: محاربة 
»الحسابات التافهة« عبر 
التجاهل التام.. والبعض 

»مريض بالشهرة«

البنا: وسائل اإلعالم 
والمؤثرون لهم دور 

في حماية الشباب من 
التردي الفكري

العويطي: يجب دعم 
المحتوى الهادف وتحفيز 

الُملهمين

الحارثية: على األسرة 
القيام بدورها تجاه 

األبناء وتوعيتهم منذ 
الصغر

 »سلوك القطيع« 
من أسباب تفشي 
»المحتوى الرديء«

منصات التواصل 
سّهلت كسب المال عبر 
األعمال المنافية لآلداب

الفقر وتفكك األسرة 
من أسباب الوقوع في 

»مصيدة االبتذال«

آمنة البنا

مالك الكوري

بسام عبدالله

صقر الجابري

محمد العويطي

إميان الوشاحية
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** حدثنا عن أهم املحطات النوعية 
يف مسريتك العلمية وأهم املؤلفات..

كانت بدايــة الرحلة قبــل 54 عاما، 
ولكنها عىل الرغم من كل يشء، كانت 
استكشــافاً وتبحراً ونتاجاً بال انقطاع، 
تغلت خاللها يف عامل مجهول انطوت 
عليه حضارة رائدة عمالقة مبنجزاتها 
مثل حضارة وادي الرافدين. ومل تكن 
مرحلــة الدراســة يف ظــل التخصص 
كافية، فدمجت بها املرحلة الجامعية 
األوىل مع مرحلة املاجســتري، وكان يل 
يف املرحلتني أستاذان معلامن مرشدان 
الدكتور فيصل الوائيل واألســتاذ طه 

باقر.
ال أعــرف كيــف ضمنــت التفوق يف 
الدراسة يف كال املرحلتني الجامعيتني، 
فــام كنت أعبأ بدراســة أو بشــهادة 
بقدر ما شــغفت بالتعلــم وباملزيد 
منــه. و  ما بني حصويل عىل شــهادة 
املاجســتري األوىل »يف اآلثار القدمية« 
وسفري إىل كندا للحصول عىل شهادة 
اللغــات  الثانيــة يل »يف  املاجســتري 
القدمية والكتابات املســامرية«، ومن 
ثــم شــهادة الدكتــوراه يف التخصص 
نفســه من جامعــة تورنتــو، مضت 
خمس ســنوات شــغلتها بالعمل يف 
املتاحــف ويف التنقيب األثري، كانت 
السنوات الثالث األخرية منها انقطاعاً 
تامــاً متواصــاًل للتنقيــب يف مواقــع 
اآلثار، توجت باكتشاف مدينة ميرُُتان 
»أو ميرُُتنــاة« التي كانت مفقودة وال 
يعــرف عنها إال من خــالل ما ذكرته 

النصوص املسامرية عنها. 
يف تلك الســنوات أدركت أن التنقيب 
األثري ال يعلم يف الجامعات وال ميكن 
إتقانه إال من خالل ُمامرسته بشغف 
ونباهــة، وال ميكــن أن يجيــده أحد 
بغري العمل الشــاق والتقيص والتعلم 

باســتمرار فضــالً عــن اإلقــدام عىل 
االســتنباط واإلبداع يف تطويره، وهذا 
اإلدراك هــو الذي تحكم فيام بعد يف 
كل جهودي التــي بذلتها يف التنقيب 

والبحث والتدريس والتدريب.

** وكيف كانت دراســتك يف جامعة 
تورنتو؟

مضيت يف جامعة تورنتو ست سنوات 
للحصول عىل شهادة املاجستري، ومن 
بعدهــا الدكتوراه يف اللغــة األكدية 
وآدابها، كانت تلك الســنوات الست 
هي املدة الصغرى ألمد حدد له مسبقاً 
مثاين ســنوات، وما كان لضعف هذه 
املدة أن يكفي إلنهــاء الربنامج الذي 
وضعته الجامعة لدراســتي، فقد كان 
عيل أن أويف متطلبات أربع ســنوات 
 Course work من الدراسة الفصلية
صيفاً وشتاء، قبل أن أتفرغ 
إلعــداد األطروحــة، وكان 
عــيل أن ألبــي متطلبــات 
التخصص يف ثالثة مجاالت 
بعضهــا،  تكمــل  علميــة 
 Major الرئييس  التخصص 
األكديــة وآدابها،  اللغة  يف 
التخصــص الثانــوي األول 
علــم  يف   First minor
آثار غريب آســيا والتخصص 
 Second  الثانــوي الثــاين
minorيف اللغة السومرية، 
ومل يكن هــذا هو التحدي 
الرئييس يل، بل أن التحدي 
هــو كيف أغــرُتف أكرب ما 
مــن معرفــة يف  ميكننــي 
وقت محدد ومثقل باملهام 

الدراسية.
ولحســن الحــظ أن مــدة 
دراســتي شهدت قيام أحد 
التي  الكربى  املشاريع  تلك 
اشتهرت بها جامعة تورنتو، 
ترجمــة  مــروع  وهــو 
النصوص امللكية يف حضارة 
وكان  الرافديــن،  وادي 
صاحب فكرة هذا املروع 
أســتاذي  هــو  ومديــره 
نفســه الذي عربت البلدان 
واملحيط األطليس لاللتحاق 
به والدراسة تحت إرشافه، 
وهو األستاذ كريك جريسن، 
وعىل يده تعلمت ودرست 

وعملت.

** حدثنا عن فرتة التحاقك 
بجامعــة القادســية ومــا 

أنجزته بعد ذلك؟
التحقت بجامعة القادسية، 
ومل يكــن فيها قســم آثار 
فعملت يف قســم التاريخ، 
ولكن رئيس الجامعة وافق 
عىل مقرُتح قدمته لتشكيل 

هيئة للتنقيــب األثــري يف الجامعة 
لتقوم بالدراســات وأعــامل التنقيب 
األثــري، كانــت الخطــوة األوىل هي 
اختيار موقع أثري مل يســبق التنقيب 
فيه ويكون قرب موقــع الجامعة يف 
محافظة الديوانية يف جنوب العراق، 
ووقع اختياري عىل تل الصدوم الذي 
يبعد نحو 16 كم عن الجامعة، وكان 
عــامل اآلثــار واملســامريات الفرنيس 
ثورو دانجن قد كشــف أن هذا التل 
األثري هــو موقع مدينة َمرَد القدمية 
التي ازدهــرت قبل أكــر من 4300 
عام، وكانــت مركز محافظة حينذاك، 
واستمرت يف الوجود نحو 2500 عام، 
وتوصلت إىل كل هذه املعلومات قبل 

البدء بالتنقيب يف هذا التل الرُتايب.
بعد الحصول عىل املوافقات القانونية 
قمت بتدريب عدد من سكان املنطقة 
عىل طريقة الحفر الفني، وخالل أيام 
قليلــة كنا قد كشــفنا عن أهم معامل 
املدينــة، ونرت عن الحفريات التي 
قمــت بها هنــاك يف كتــايب »حقيقة 
السومريني ودراســات أخرى يف علم 

اآلثار والنصوص املسامرية«.
أمضيت قرابة تسع سنوات يف دمشق 
منهمــكا يف عمــيل بــني التدريس يف 
جامعــة دمشــق ويف معهــد اآلثــار 
والحضــارة والتنقــل بــني املتحــف 
الوطني والعمل يف املوسوعة العربية، 
وســوى هذا وذاك كنت أعكف عىل 
الكتابــة والبحث، فطبعت يل يف تلك 
الســنوات 8 كتب ونرت يل بحوث 
كثرية والقيت سلسلة من املحارضات.

** بعــد كل هذه الرحلة.. ما ظروف 
مجيئك إىل سلطنة ُعامن؟

جئت إىل ســلطنة ُعامن قبل 5 أعوام 
بدعوة لتأسيس متحف جديد، منحت 
العمــل يف هــذا املتحــف كل وقتي 
وجهدي، وأجلت من أجله مشــاريع 
علميــة مهمــة كنت قــد رشعت بها 
ثم أوقفــت العمل عليها حني أقبلت 
عــىل العمل الجديــد، ما ندمت عىل 
املجيء إىل هــذا البلــد الكريم، وما 
كنت ألفوت العيش مع شــعب يزهو 
بتاريخ عريق وحارض مرف، تنقلت 
كثرياً وتعاملت مع شــعوب يف الرق 
والغرب فام وجدت شعباً مهذباً زينته 
التواضع والتسامح مثلام وجدته هنا.

كنت أعمل لعدة عقود عىل مروع 
العمــر، وحــني اقتضــت الظــروف 
العــودة ملواصلة العمل عليهام وعىل 
ما يحف بهام من بحوث ودراســات 
بالضياع،  وجدت مشــاريعي مهددة 
وما مــن مؤسســة عربية قــادرة أو 

راغبــة يف احتضــان املشــاريع، حتى 
توجهــت إىل  جامعــة نــزوى بعدما 
تابعت دورياتها وإصداراتها العلمية، 
وأعجبــت مبوقعهــا بــني الجامعات 

الُعامنية والعربية، والعاملية.
لقد فتح رئيس جامعة نزوى، األستاذ 
الدكتور أحمد بن خلفــان الرواحي، 
األبــواب أمام مشــاريعي وانضممت 
إىل فريــق عمــل مركــز الخليــل بن 
اللغوية  للدراسات  الفراهيدي  أحمد 
واإلنســانية، ومل يضــع منــي وقت، 
فمنذ اليــوم األول ولقــايئ األول مع 
الدكتور ســليامن بن سامل الحسيني، 
مديــر املركز، وخطــط العمل تتواىل، 
والفــرص تهيــأ للنهوض باملشــاريع 
الكربى والفعاليــات العلمية. وما أن 
انقىض الشهر األول يل يف املركز حتى 
كان أول نظــام توثيق متحفي جاهزاً 
يف املركز، وسيشهد الشهر الثاين إشهار 
مروعــني كبرييــن ضمن مشــاريع 

املركز ونشاطاته. 

** تنقلــت بــن جامعــات عامليــة 
وعربية كثرية.. كيف ترى مســتقبل 

جامعة نزوى؟
مــن املآخــذ التــي تشــوب عمــل 
الجامعات العربيــة هو رجحان كفة 
التدريس عــىل البحث العلمي، ولقد 
تابعــت عمــل جامعة نــزوى طوال 
األعــوام األربعــة التــي أمضيتها يف 
للمشــاريع  توجهها  وأعجبني  ُعامن، 
البحثية، وكنت أشــعر أن هناك رؤية 
عميقة واســعة األفــق صادقة تقود 
عمــل هــذه الجامعة، وحــني انتهى 
عمــيل يف املتحــف وعــدت ملواصلة 
العمــل يف املشــاريع العلمية الكبرية 
التي بــدأت بها منذ عقــود، وجدت 
أنهــا صارت مشــاريع تفــوق العمل 
إىل  تحــول  أن  وتســتحق  الفــردي 
عمل مؤسســايت لرُتى النور، فشددت 
الرحال ملقابلة األستاذ الدكتور أحمد 
بن خلفــان الرواحي، وأعــرض عليه 
منح هذه املشاريع الفرصة لتنجز يف 
جامعة نزوى، واآلن أســتطيع القول 
بثقة أن هذه املشــاريع ســرُتى النور 
خالل وقت ليس بالطويل، وقد باتت 
موضوعــاً للبحث والتخطيط يف عمل 
مركــز الفراهيــدي ويف منهاج مديره 

الدكتور سليامن بن سامل الحسيني.
** مــا تقييمك ملســتقبل علم اآلثار 

والتنقيب يف سلطنة ُعامن؟
قطعــت الســلطنة شــوطا كبــريا يف 
التنقيب عــن اآلثــار القدمية ورصد 
إىل  النتقالهــا  األوان  وآن  مواقعهــا، 
مرحلــة جديــدة متطــورة تتمثل يف 

البحث عن املدن القدمية؛ فســلطنة 
ُعامن موطن لحضارة قدمية من املهم 
وطنياً وإنســانياً وعلمياً أن يكشــف 
عنها ويدرس دورهــا يف تاريخ البالد 

وتاريخ الحضارة اإلنسانية. 
وبالطبع لكل حضــارة أبعاد مختلفة 
ومظاهــر مطبعة بطابــع خاص بها، 
ولكن املدن متثل الســمة األساســية 
التــي تــؤرش ارتقــاء الحضــارة، كام 
أنهــا متثل البوتقة التــي تعتمل فيها 
الكربى،  الحضارة ومنجزاتها  فعاليات 
لدينــا اآلن يف جامعة نــزوى الدليل 
عــىل وجود املدن يف عصــور حضارة 
ُعــامن القدميــة، ولدينــا اإلمكانيــة 
لتحديد موقع أكر من مدينة واحدة 
والكشف عنها من خالل عمل مشرُتك 
ملركز الفراهيدي يف الجامعة مع وزارة 
الرُتاث والســياحة ومركز الدراســات 
الحضاريــة يف وزارة الثقافة والرياضة 
والشــباب، هذا العمل ســوف يكون 
تطوراً كبرياً يف دراســة حضارة ُعامن 
القدميــة وفاقاً ملنهــج علمي هادف، 
فقد بــات من الرضوري إنشــاء علم 
آثــار ُعامن الــذي يتجــاوز عمليات 
التنقيب يف مواقع مستوطنات قدمية 
مل ترتق إىل مســتوى املــدن القدمية 
وال تقدم ما ميكــن للمدن أن تقدمه 

للدراسات الحضارية.
** مــا أهم املشــاريع العلمية التي 

تعمل عليها يف جامعة نزوى؟
مركــز  يف  عمــيل  خطــة  تتضمــن 
الفراهيدي يف جامعة نزوى سلســلة 
مــن األوراق البحثيــة التــي تتناول 
مختلــف جوانب الحضــارة والتاريخ 
القديم، فضالً عن هذا نواصل العمل 
يف تشــكيل فــرق للبحــوث وإقامة 
الندوات العلميــة والورش التدريبية، 
وخــالل ذلك نســتمر يف العمل عىل 
إنجاز املروعني املوســوعيني اللذين 
ســيتم اإلشــهار عنهام يف مناســبتني 
قادمتني مختلفتني خالل شهر ديسمرب 

املقبل. 
هــذان املروعان يقومان عىل إنجاز 
موســوعة ومعجــم لغــوي جديــد، 
وكالهام مروع رائد ينجز ألول مرة 
عىل املستوى العاملي وسيكون له دور 
كبــري يف إغناء حركــة البحث العلمي 
والكشــف عن املــدن القدمية يف كل 
أرجاء الرق األدىن، وكذلك الكشــف 
عــن التاريخ املســترُت للّغــة العربية 
مبعرفة التاريــخ الحقيقي للكثري من 
مفرداتها، وســيقدم هذان املروعان 
للدراســات  كبــرية  علميــة  فوائــد 
الحضارية واللغوية ودراســة التاريخ 

القديم واللغات القدمية.

جامعة نزوى تعكف على مشروع عالمي إلنتاج موسوعة ومعجم لغوي

د. نائل حنون لـ»        «: أدلة على مدن مطمورة من 
    حضارة ُعمان القديمة.. وأدعو لتأسيس »علم آثار ُعمان«

تحفل مســرية الربوفيســور وعامل اآلثار العراقي نائل حنون، بالعديد من الكنوز العلمية واملعرفية املرتبطة بعلم اآلثار واستكشــاف املدن القدمية، فقد 
اســتطاع أن يوظّف مهارات الســكان املحلين للتنقيب واستكشاف مدينتي »َمرَد« و«ميرُتناة« يف العراق، ويف سلطنة ُعامن يعمل حنون عىل مرشوعات 
استكشــافية بحثيــة تحــت مظلة جامعة نزوى ومركــز الخليل بن أحمد الفراهيدي للدراســات اللغوية واإلنســانية. ويف حوار مــع »الرؤية«، تحدث 

الربوفيسور نائل حنون، عن ملحات من مسريته العلمية والعملية، وجاءت تفاصيل الحوار كالتايل:

الرؤية- نارص أبو عون 

تعاون بين جامعة 
نزوى ووزارة الثقافة 
للكشف عن المدن 

الُعمانية القديمة 

الشعب الُعماني 
يملك تاريًخا عريًقا 

وحاضًرا مشرًفا 
وزينته التواضع 

والتسامح

بعد عودتي من 
جامعة »تورنتو« 

اكتشفت مدينتي 
»َمَرد«و«ميُترناة« 

في العراق
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خميس بن راشد العدوي

يبــدأ الذهن العــريب مخياله الزمنــي عند مجيء 
اإلســام، أو قبيلــه بقليــل، وال عجــب يف ذلــك؛ 
فالحضور القوي للفكر اإلســامي يف االجتامع جبَّ 
ما قبله، كام إنَّ التأريخ العريب نشــط تدوينه بعد 
ظهور اإلســام. وهــذا القول ال ينفــي أن للعرب 
أســاطريهم كام أن لهم أشــعارهم، إال أن التأريخ 
مبعنــاه الواقعــي مل يصلنا منه إال نتــف مقتضبة؛ 
ال تبنــي مســاراً للتاريــخ وال تربط بــن وقائعه. 
وُعامن.. ليســت بدعاً من أمر العرب، فقد شملها 
هــذا القانون العام، فتأريخها الكاســييك يبدأ مع 
بداية اإلســام، وهي بداية مل تســلم من أقاصيص 
األولن غري الثابتة تأريخياً؛ مثل تكليم الصنم ملازن 
بن غضوبة يف قصة إســامه، مع أن الله نفى ذلك 
عىل لسان نبيه إبراهيم بقوله: )َفاْسأَُلوُهْم إِْن َكاُنوا 

َيْنِطُقوَن( ]األنبياء:63[.
وأما ما قبل اإلســام فُيشــّكل »يوم سلوت« الذي 
وقــع مخياله بن الفرس واألزد يف صحراء ســلوت 
بَبها، بدايــة التأريــخ الُعامين بحســب الروايات 
الكاســيكية، وكأنه انبلج مــن َبها. ورغم أن هذه 
اللحظة الحاســمة ُمغريــة يل، إال أن املفارقة بأين 
ممن دعا إىل متحيــص هذه الروايات، وقد اعتربت 

مالك بن فهم شخصية شبه تأريخية.

عراقة وأصالة

األساطري.. مؤرش مهم عىل عراقة الحضارات، وميثل 
»يوم ســلوت« الُبعد األســطوري للوجود الُعامين، 
ورمبا أن »الضمري الكاســييك« مل يخــر َبها بدايًة 
للتأريــخ الُعامين مبحض الصدفة؛ بل كان عن عمد، 
بــإدراك ما متثلــه املنطقة من عمــق يف الحضارة 
الُعامنية، وهذا ما كشــفت عنه اآلثار، وخري شاهد 
ملــا أذهب إليه هو حصن َبها وســورها ومعبدها 
والعقــر أقدم حــارة بها، فكلها ترجــع إىل األلفية 
الثالثة قبل املياد. لقد شكلت هذه الحقبة الطّور 

املؤسس للتاريخ والحضارة بُعامن.
ال نســتغني يف قراءة املشــهد الحضاري لَبها عن 
التطــرق إىل مدينــة كــدم، وهي مدينــة مجاورة 
لهــا، ال تبعد املســافة بــن ســوري املدينتن أكرث 
مــن ســبعة كيلومــرات، وكاهــام ينتميــان إىل 
نظــام »املدينــة الدولة« الذي عــّم املنطقة خال 
تلك الحقب الســحيقة، وامتد زمنــاً طويًا، وظل 
محافظاً عىل وجــوده إىل وقت قريب، ويفهم من 
بعض الكتابات األكدية وجــود 32 »مدينة دولة« 
رة، بيد  بُعامن. من خصائص هذه املدن أنها مســوّ
أنه مل يبق منها مســّور إال مدينة َبها. وكدم.. هي 
رة يف ُعامن؛ التي اكتشــفُت  املدينة األخرى املســوّ
ســورها مبعية ابني عبدالرحيم، لكــن مل يبَق منه 
إال األساســات الحجرية عىل الجبال واألرايض التي 
مل يزحف إليها العمــران. لقد أثر هذا النظام عىل 
البنية السياســية والقبلية يف ُعامن، فقد احتاجت 
إىل أزمنــة متطاولة حتى تتوحــد يف دولة مركزية، 
ومــع ذلك فإنه يف زمن الضعــف ترجع لحكومات 

قبلية محدودة.
سور َبها.. أهم َمْعَلم عاملي قادم من األلفية الثالثة 
قبل املياد، فهو يســبق ســور الصن بحوايل ألفي 
عام، ويأيت بعده مــن حيث طوله، وقد حظي من 

أهــايل َبها عىل تعاقب أجيالهــم بعناية متواصلة، 
وكان ذلك عىل مستوين؛ هام:

- الحفــاظ عــىل مبنــاه، واملواصلــة يف ترميمــه 
وإصاحه، وكان له عامل مختصون بذلك، بل هناك 
أرس كانــت معروفة لعامرة الســور. وقد أوقف له 
أهــايل املدينة أوقاًفــا كثرية لصيانتــه، منها: نخيل 
ومياه من األفاج وبســاتن وعقــار وأموال عينية، 
باإلضافة إىل ما تقوم بــه الحكومات املتعاقبة من 
ترميمه، ولذلك؛ بقي الســور حتــى يومنا. بيد أنه 
حتى اآلن مل يحظ بدراسة آثارية تنقب عنه، وعن 
الحقب التي بنــي فيها، واملراحل التي أعقبتها من 
إصاحات. كام مل تقدم دراسة عن دوره الحضاري؛ 

السيايس واالجتامعي واالقتصادي.
- توثيــق األحكام املتعلقة به، فقــد اهتم الفقهاء 
بتنظيم أحكام الســور، وتوزيــع األدوار املجتمعية 
يف االهتــامم به، وبحثوا فيمن يجــب عليه صيانة 
السور؛ هل عىل َمن حاذاه ببستان أو عقار، أو كل 
من ســكن َبها، أو من له مصلحــة فيها؛ مام يلزم 
حاميته؟ وقد فّصل الحديــث يف ذلك الفقيه عمر 
بن سعيد ابن معّد الَبهلوي )ت:1009هـ(، صاحب 
الكتاب املوســوعي »منهاج العدل«، والذي نعمل 
يف مركز الندوة الثقايف بَبها عىل تحقيقه، رجاء أن 
يــرى النور قريًبا. كام إن له ســجًا خاًصا بصيانته 
وأوقافــه وأماكه، محفوًظــا يف دائرة املخطوطات 
بوزارة الثقافة والرياضة والشــباب، وتحتفظ غرفة 

َبها مبركز الندوة الثقايف بنسخة رقمية منه.
لقد أوليُت الســور اهتاممــي؛ بالبحث يف تأريخه 
وعمقــه الحضــاري، وأدليــت ببعــض املاحظات 
العلميــة حوله مــن خــال اللقــاءات اإلعامية؛ 
التلفزيونيــة والصحفية، كــام كتبت عنه يف بحويث 
التي قدمتها عن الوالية، وخصصت جريدة »ُعامن« 
الغّراء بثاثة مقاالت؛ نرش منها »سور َبها.. مقاربة 
يف النشأة والبقاء« بتاريخ: 14/ 3/ 2022م، و»سور 
َبهــا.. قــراءة يف أقــدم وثائقه«، بتاريــخ: 26/ 6/ 
2022م، واملقال الثالث بعنوان »ســور َبها.. قراءة 

يف أحدث وثائقه« بانتظار نرشه.

حصن بهال

وإذا كان الســور يف نشــأته وتطــوره أخذ الجانب 
االجتامعــي، أي أنَّ أهــايل َبهــا قــد احتاجوا إىل 
بنائه يف ظل تطور األنظمة السياســية وتنافســها، 
فإن الحصن يف املقام األســايس هو مبنى ســيايس؛ 
فالحكومــات التي تولت حكم َبها يف تلك األعرص 
الغابرة هي التي احتاجت إىل الحصن؛ ســواء كان 
مقرًا لحكمها، أو حامية لها من أعدائها الخارجين، 
أو خوًفــا من ثــورات األهايل ضد الحــكام، وهذا 
األخري قد ُيشــري إليه اســم املدينة »َبهــا«؛ الذي 
يعنــي يف اللغة القدمية الســائدة حينــذاك -التي 

أسميتها »اللغة السلوتية«- أرض الثورة والرصاع.
كان الحصــن عبارة عــن قلعة ابتدأ تأسيســها يف 
األلفية الثالثة قبل املياد، تحوز من الحصن الجهة 
الرشقيــة الجنوبيــة، وهــي ذات عــامرة ضخمة، 
تحــيك قصة العــامرة التــي ســادت املنطقة قبل 
املياد عموًمــا، بيد أنَّ أهل َبها مل يتخلوا عن هذا 
املبنى، فاســتمروا يف تطوير مؤسسة الحكم، حتى 
توســعت، فأصبحت حصًنا ذا مرافــق عدة. وآخر 
عمل فيها هــو ترميمها يف عهد الســلطان قابوس 
بن ســعيد- طّيب الله ثراه- وتحت إرشاف موالنا 
جالة الســلطان هيثم بن طــارق املعظم- حفظه 

الله وأدام مجده. 
بيد أن فخامة البناء ظهرت كذلك يف عهد اليعاربة 
يف البيــت الحديث. نتيجــة التنقيب اآلثاري الذي 
أجري يف الحصن أثناء الرميم مل يعرث عىل استيطان 
غــري ُعامين فيــه، وهذا يعني أن الحصن يكشــف 
عن أقــدم عامرة ُعامنية ترجع إىل حوايل خمســة 
آالف عام، ويكشــف كذلك عن التطور الذي مرَّت 
بــه العامرة الُعامنية خال مراحلها العديدة، وعىل 
قــدرة الُعامين يف تطوير حضارته املادية واملعنوية. 
وقــد تعــرض الحصــن إىل العديد مــن األحداث 
السياســية والعســكرية مام يســهم يف تتبع حركة 
األحــداث يف ُعــامن واملنطقة عموًمــا. وهذا مام 

يحتاج أن يخصص له مقال بذاته.
مل أقــف بشــكل واضح عــىل املعتقــدات الدينية 
القدميــة التــي كانت ســائدة يف َبها، فــا زالت 
الدراسات مبتدئة فيام يتعلق بها يف ُعامن عموًما. 
وقــد قدمت بعض الرؤى عاّم ســبق اإلســام من 
معتقدات دينية يف ُعامن، أثبتها يف كتايب »السياسة 
بالديــن«، وميكــن الحديث هنا عــن معبد ديني 
عرث عليــه تحت أرضيــة الجامع القديــم املجاور 
للحصــن أثنــاء ترميمه، وهــو يقع عــىل الزاوية 
الجنوبيــة الرشقيــة، مقابل القلعة. عــرث فيه عىل 
تقدمــات برشية، فقد كشــف التنقيب عن عظام 

محروقــة. وهي ال تنتمــي إىل ديانة معروفة حتى 
اآلن، وبالتأكيد ال عاقة لها بالزرادشــتية الفارسية، 
فهــي أقدم من ذلك بكثــري. ومعتقد حرق أموات 
البرش عّمر كثريًا يف شــبه الجزيرة العربية، واستمر 
يف أماكن متفرقة منها منذ حوايل األلفية السادســة 

حتى األلفية األوىل قبل املياد.
القبور الربجية

مل يكشــف الُبعد الحضاري عن هذا املعتقد فقط؛ 
فقــد كان معتقد دفن األموات موجوًدا أيًضا خال 
األلفية الثالثة للميــاد؛ حيث وجد يف َبها العديد 
من القبور الربجية »الركامية« املتوزعة عىل الجبال 
املحيطة بها، وهي مقابــر جامعية، ومقابر الدفن 

اتخذت أربع مراحل؛ هي:
- القبــور التــي شــّيدت عىل قمم الجبــال، وعىل 
سفوحها، ترجع إىل األلفية الثالثة قبل املياد، وهذا 
النوع هو األكرث وجوًدا بَبها، بيد أنه مل يســلم من 
التخريب والهدم ورسقة محتوياته، وال تزال القبور 
تتعرض لاضمحــال بفعل حركة العمران والتمدد 
يف البناء، إال أنها أحســن حًظــا من بقية األنواع يف 

البقاء.
- القبور التي بنيت عىل سطح األرض، وقفت عىل 
هــذا النوع يف منطقــة الظبي عــىل الجنوب من 
مدينــة َبها، وهــي قبور دائرية واســعة وفخمة؛ 
أشبه باألبراج، مام قد تكون قبورًا ألرس ذات مكانة 
سياســية أو قبليــة، وهذا النوع يعــود إىل األلفية 

الثانية قبل املياد.
- القبور التي بنيت تحت سطح األرض، وهذا النوع 
يعود إىل األلفية األوىل قبل املياد، وهو موجود يف 
منطقة كيد بَبها، وكيد تعني بـ»اللغة الســلوتية« 
األرض املطمورة، ولرمبا سميت بهذا االسم لتحولهم 
يف دفــن موتاهم إىل تحــت األرض. واملنطقة اآلن 
تسمى »املعمورة« وهو اســم حديث، منذ حوايل 

ثاثن عاًما فقط.
- القبــور املفــردة بــدون بناء، وإمنــا عن طريق 
التلحيد يف بطــن األرض، ولعلها ظهرت يف األلفية 
األوىل بعــد املياد، بعد دخول النرصانية إىل شــبه 
الجزيرة الُعامنية، بل وانتشــارها يف العامل بانتشار 
املســيحية، ثــم تأكدت لــدى املســلمن بظهور 
اإلســام، وأصبح دفن األموات موجًها نحو الكعبة 

املرشفة.
تجدر اإلشــارة إىل أن معبد »ين صلت«، الذي يقع 
يف قلــب مدينة كــدم، يعترب أهــم وأكمل معبد 
وصلنا من األلفية الثالثة قبل املياد، و»ين صلت« 
تعني بيت الله أو بيــت الصاة، وال يزال يحتفظ 
بالعديد من مواقع نســكه وُنُصبه وأماكن تقديم 
األضاحي، ولوحة صخرية برســامت نوع األضاحي 
املقدمة للنســك؛ وهي البقر. ورمبا أن أهايل َبها 
حينها كانــوا يتوجهون بالعبــادة إىل هذا املعبد، 
والدليــل عىل ذلك؛ أن الطريق املؤدي إليه يف َبها 
يســمى »ســكة كدم« حتى يومنا، كام إنه توجد 
عىل جانب هذا الطريق حارة اســمها »ين صلت« 

تيمًنا بهذا املعبد.
لقد جــاء تركيزي عــىل تأريخ َبهــا القديم، ألنه 
أسهم يف التأســيس الحضاري لُعامن، وألنه كذلك 
مل يتطرق إليه من قبل إال يســرًيا، وســأخصص ما 
بقي من املقال ألهم خمس شــخصيات أســهمت 

بالتأسيس املعريف يف الحضارة الُعامنية؛ وهم:

- أبو محمد عبداللــه بن محمد بن بركة الَبهلوي، 
وهو من علامء القــرن الرابع الهجري، ترك العديد 
مــن املؤلفــات؛ منهــا: »الجامــع« وهو أشــهرها 
وأهمهــا، و»التقييــد« و»التعــارف« و»املبتــدأ« 
و»املوازنــة«، وابــن بركــة منّظر أصــول الفقه يف 
املذهــب اإلبــايض، وميّثــل العقل األصــويل لدى 
اإلباضيــة، وقد وضــع نظريته األصوليــة يف كتابه 
»الجامع«، كام أن له نظريته السياســية يف الحكم، 
فقد كان عميد املدرســة الرســتاقية، التي ال تجيز 
الخروج عــىل اإلمام، ما مل يرتكب ما يوجب خلعه 
من اإلمامة، ولذلك تشــددت هذه املدرسة يف حق 
مخالفيها ممن عرف باملدرسة النزوانية. البن بركة 
أيًضا نظرية اجتامعية أودعها يف كتابه »التعارف«، 
مل تــدرس حتى اآلن. تويف ابــن بركة يف َبها، وقربه 
معروف يف حارة الرضح، ُبنــي عليه قبة، وبجواره 
مســجد يعرف باســم »مســجد الخرّي«. وهو اآلن 

َمْعَلم يزوره الناس؛ خاصة أهل العلم.
- أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي؛ من العارض 
بوالية الحمــراء اآلن، معارص البن بركــة الَبهلوي، 
ونــّده يف الزعامة الفكرية بُعــامن، إذ كان عميًدا 
للمدرســة النزوانيــة، والتــي مل تتشــدد يف حــق 
الخارجــن عىل اإلمام الصلت بــن مالك الخرويص 
)ت:273هـ(، واعتربت النزاع بن العلامء دعاوي ال 
توجب براءة. ويعد الكدمي العقل السيايس لنظام 
اإلمامة بُعامن، فقد وضع قواعده من خال نظريته 

يف الوالية والرباءة، كام أن له نظرية يف علم الكام؛ 
«، ويعترب أبو سعيد وابن بركة  وهي »نظرية املعربِّ
أهم مفكَرين ُعامنَين تركا أثرهام يف الفقه والفكر 
الُعــامين، ومن أهــم مؤلفات الكدمــي: »املعترب« 
و»االستقامة« و»املوافقة« و»الجامع« و»الزيادات 
عىل كتاب األرشاف البن املنذر النيســابوري«. تويف 
الكدمي يف العارض، وقربه بها، بني بجواره مسجد، 
يعرف بـ»مســجد أيب ســعيد«، وهو كذلك َمْعَلم 

يزوره الناس؛ خاصة أهل العلم.
- أبو الحســن عيل بن محمد البســيوي، من بسيا 
بوالية َبها، عاش يف القرن الرابع الهجري، تلميذ ابن 
بركة ومن أتباع مدرسته الرستاقية، بيد أنه استفاد 
من علامء املدرستن الرســتاقية والنزوانية، ومنهم 
شــيخه ابن بركة وأبو ســعيد الكدمي، أهم كتاب 
تركه أبو الحسن البســيوي هو »الجامع«، خصص 
قســمه األول يف علم الكام، وهو بذلك يكون أول 
من كتب بتوســع يف هذا العلــم من الُعامنين، بل 
ومن عموم اإلباضية، بعد عبدالله بن يزيد الفزاري 
البــرصي، لكن مل يقع االهتــامم مبؤلفات الفزاري، 
فلــم تنترش، ومل تطبــع حتــى اآلن، يف حن اهتم 
العلامء كثريًا بـ»جامع أيب الحسن البسيوي«؛ قدمًيا 
وحديًثــا، وقد اعتمد األزهــر الرشيف نرشه، وقد 
كان يل رشف إعداده وضبطه ومراجعته. ويعد أبو 
الحسن البسيوي العقل الكامي للمذهب اإلبايض، 
وله كذلك كتاب »مخترص البســيوي«، ظل منهًجا 

معتمًدا يف الفقه مدة طويلة.
- عائشــة بنــت راشــد بــن خصيــف الرياميــة 
)ت:1147هـــ(، مــن أرسة بلخفــري التــي كان لها 
حضور علمــي يف مدينتي َبها ونزوى؛ حيث خرج 
منها مجموعة من أهل العلم. وعائشة فقيهة كبرية، 
فهي مــن املراجع الفقهية بُعــامن، ومل تأِت امرأة 
ُعامنيــة قبلها وال بعدها مثلهــا يف الفقه، وأقوالها 
وآراؤهــا كثرية منثورة يف كتب الفقه الُعامنية التي 
جاءت من بعدها، وقد قيل إن لها كتاًبا من جزئن، 
يسمى »البســتان«، لكننا مل نعرث عليه، وإمنا وجد 
لها كــراٌس يف آرائها. كان لعائشــة الريامية حضور 
ســيايس يف ُعامن، فقد كانت مع اإلمام بلعرب بن 
ســلطان )ت:1104هـ( يف مواجهة أخيه سيف بن 
ســلطان »قيد األرض« )ت:1123هـــ(، الذي خرج 
عليه، فعارضته الشــيخة عائشة، وأرسل لها رسالة 
يحــاول فيها أن يثنيها عن رأيها. وإلن تعارض امرأة 
أحد أقوى حكام ُعامن، وأوسعهم نفوًذا؛ فهذا يدل 
عىل صابة شخصيتها، وحضورها القوي يف املشهد 

السيايس الُعامين.
- اإلمام بلعرب بن ســلطان اليعــريب، ثالث األمئة 
الكبار زمن قوة الدولة اليعربية، سكن َبها، واختار 
أن يبني فيها بجربين قرصه العجيب، الذي ال يوجد 
له مثيل يف جزيرة العرب، وقد أسســه ليكون بيته، 
وافتتح فيه كلية لتدريس العلوم الرشعية واألدبية، 
والعديد من املعارف كاللغــة والتاريخ، وقد اهتم 
بهــا شــخصًيا، فتخرج منهــا العديد مــن الفقهاء 

والقضاء والشعراء.
وهكــذا هي َبهــا؛ قد حــازت قصب الســبق يف 
تأســيس العديد من مجاالت الحضارة منذ القدم، 
وقــد ذكــرت بعــض أهــم معطياتهــا الحضارية 
والعلمية والتاريخية، وإال فهناك الكثري مام ينبغي 

أن يذكر لوال خشية اإلطالة.

ُعمق الحضارة الُعمانية ُعمق الحضارة الُعمانية بهال..بهال..
وشاهد عيان على إنسان وشاهد عيان على إنسان 

األلفية الثالثة قبل الميالداأللفية الثالثة قبل الميالد

كدم تجسد مفهوم 
»المدينة الدولة« 
وتبرهن على علو 

كعب الحضارة 
الُعمانية

سور بهال يسبق 
سور الصين 

العظيم بـ2000 
سنة

»َبهال« في اللغة 
السلوتية القديمة 
تعني أرض الثورة 

والصراع

فخامة البناء 
المعماري في بهال 

تجلت في عهد 
اليعاربة

معبد »ني صلت« 
في قلب مدينة 

كدم.. والكلمة 
تعني »بيت 

الصالة«

5 شخصيات رائدة 
أسهمت في 

التأسيس المعرفي 
للحضارة الُعمانية
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وأضاف يف ترصيحــات لـ”الرؤيــة”: “إن 
هناك الكثري من السياســات التي ســتأيت 
عــى غرار هــذا املؤمتــر التــي نأمل من 
تطبيقها محليا ودوليا، وليكون هناك نوع 
من الرغبة السياســية األكيــدة عى كافة 
املستويات سواء كانت عى مستوى الفرد 
أو عى مســتوى الدولة، وبالتايل نأمل أن 
توجد سياسات معينة للحد من استخدام 

املضادات الحيوية”.
وخرج املؤمتر بإعالن مسقط بشأن ترسيع 
إجراءات “الصحة الواحدة” حول مقاومة 
أهداف  لتحقيــق  امليكروبات  مضــادات 
التنميــة املســتدامة لعــام 2030 فيــا 
يتعلق مبجابهة مشــكلة مقاومة مضادات 
امليكروبات، وقد تبنى املشاركون يف املؤمتر 
هــذا اإلعالن املؤمل أن يرفــع للنقاش يف 
االجتاع رفيع املســتوى للجمعية العامة 
لألمم املتحدة لعام 2024 بشــأن مقاومة 

مضادات امليكروبات. 
ومبوجب هذا اإلعالن يتم االلتزام بالعمل 
عــى تحقيق ثالثة أهــداف وهي: تقليل 
امليكروبــات  مضــادات  كميــة  إجــايل 
املســتخدمة يف نظــام األغذيــة الزراعية 
بنســبة 30-50% عى األقل من املســتوى 
الحايل بحلــول عــام 2030، باإلضافة إىل 
عــدم اســتخدام مضــادات امليكروبــات 
ذات األهميــة الطبية للطــب البرشي يف 
الحيوانات بشــكل نهايئ لألغراض الطبية 
غــري البيطريــة أو يف إنتــاج املحاصيــل 
وأنظمــة األغذيــة الزراعيــة ألغراض غري 
متعلقــة بالصحة النباتيــة، وكذلك ضان 
أن تشــكل املضادات الحيوية املدرجة يف 
مجموعة “ اإلتاحة/ أكســيس” ما ال يقل 

عن أو تســاوي 60% من إجايل استهالك 
املضادات الحيوية لدى البرش بحلول عام 

 . 2030
ودعا إعالن مســقط الــوزاري املنظات 
الرباعية وأمانتها املشرتكة املعنية مبقاومة 
مضــادات امليكروبــات إىل تقديم الدعم 
الفني القطاعي الــالزم والتوجيه يف وضع 
املعايري والسياسات لتنفيذ هذه األهداف 
واإلجراءات، ويشــمل ذلك قيام املجالس 
اإلداريــة لهذه املنظــات بوضع األحكام 
ذات الصلــة، والجهــات املعنيــة العاملة 
يف صحــة اإلنســان والحيــوان واملجاالت 
ذات العالقــة، باإلضافــة إىل املختصني يف 
نظــام األغذية الزراعية والبيئة، لتنســيق 
آليــة تنفيذ خطط العمل الوطنية للصحة 
مضــادات  مبقاومــة  املعنيــة  الواحــدة 
امليكروبات عى املســتويات الوطنية من 
خــالل إرشاك منظات املجتمــع املدين، 
والقطاع الخاص، والرشاكات بني القطاعني 
الخاص والعام عرب سلسلة الصحة الواحدة.  
كــا دعا اإلعالن جميع األطــراف املعنية 
لدعــم وتوفري الفــرص املالمئــة للتعاون 
واملجتمعــات  الــدول،  بــني  والرشاكــة 
االقتصاديــة اإلقليمية، واملنظات الدولية 
للتصــدي ملقاومة مضــادات امليكروبات 
يف ســياق أجندة عام 2030 بشأن التنمية 
الصلــة،  ذات  واألهــداف  املســتدامة 
التمويــل  وآليــات  وجميــع مؤسســات 
العامة والخاصــة لتخصيص املوارد املالية 
الخارجية واالستفادة منها وتعبئتها لتنفيذ 
خطط العمــل الوطنية املعنيــة مبقاومة 
مضــادات امليكروبــات وإتاحــة الفرصة 
لجميــع القطاعات للقدرة عــى االبتكار 

بشــكل فّعال وُميرس وعادل، ليشمل ذلك 
خط إنتاج مســتدام ملضادات ميكروبات 
جديــدة )وباألخص املضــادات الحيوية( 
واللقاحات والتشــخيص وأدوات معالجة 
والفّعالــة  اآلمنــة  والبدائــل  النفايــات 
ملضــادات امليكروبــات، وكذلــك لتطوير 
ومنتجــات  وأدوات  وتنفيــذ مارســات 
وعمليات الوقاية من العدوى ومكافحتها 
ويشمل ذلك حاية البيئة وإزالة التلوث.

ووافــق املجتمعــون عى طلــب اململكة 
العربيــة الســعودية باســتضافة اململكة 
ألعــال االجتاع الــوزاري العاملي الرابع 
ملضادات امليكروبات ليكون بذلك املؤمتر 
الثــاين خارج مملكة نذرالندز يف نســخته 

الرابعة.
وتضمن الربنامج العلمي للمؤمتر جلسات 
نقاشية بني الوزراء املشاركني واملنظات، 
تطرقت ملا أنجز حتى اآلن من 
حراك للســيطرة عــى الوباء 
الصامــت ملقاومــة املضادات 
امُلتاحة  والفــرص  والتحديات 
االنتشــار  عــى  للســيطرة 
وتخفيــف اآلثار الســلبية لها 

عــى صحة البرش والحيوانــات واالقتصاد 
والنمو والتطور العاملي. وتخلل جلســات 
النقاش اســتعراض التجارب الناجحة من 
الدول املشاركة، وتبادل الخربات واآلليات 
الصحــة  مبنظومــة  لالســتجابة  املتبعــة 

الواحدة. 
300

يشــار إىل أن املؤمتر شــارك فيــه مديرو 
عموم ورؤســاء وممثــي  مجلس الصحة 
لدول مجلس التعــاون، ومنظمة الصحة 
لصحــة  العامليــة  واملنظمــة  العامليــة، 
الحيــوان، وبرنامج األمــم املتحدة لصحة 
البيئة، ومنظمة األمــم املتحدة  لألغذية 
والزراعة، باإلضافة إىل صانعي السياسات 
ونخبــة من الخــرباء العامليــني يف املجال 
من الجانــب الصحي والحيــواين والبيئة 
واالقتصــاد والزراعة، وممثلني من القطاع 
الخــاص واملجتمــع املــدين ومؤسســات 
البحث العلمــي واملنظات العاملية ذات 

الصلة .
وقد شــهد املؤمتر جلسات متوازية بإدارة 
خــربات عامليــة ومشــاركة دوليــة ومن 
منظات مختصة ناقشــت أربعة محاور 

مهمة حول: تفعيل خطط االستجابة عى 
مستوى الدول، الرتصد للمقاومة مبنظومة 
الصحــة الواحدة التي تشــمل اإلنســان 
والحيوان والبيئة، الحراك السيايس واملوارد 
املاليــة، البحث واالبتكار، كا تم تدشــني 
منصــة الرشاكة املتعددة األطراف بشــأن 
مضــادات امليكروبات بواســطة التحالف 
املضــادات  مقاومــة  ملتابعــة  الرباعــي 

الحيوية.
ويعــد املؤمتــر فرصــة لتحفيــز الحــوار 
التفاعــي حــول أهميــة نهــج “الصحة 
الواحدة” للتصدي لوباء مقاومة مضادات 
امليكروبــات، بهدف ترسيع وترية التعامل 
مــع مقاومــة مضــادات امليكروبات عى 
الوطنية واإلقليمية والعاملية  املســتويات 

وتعزيز التعاون الدويل.
وتعد إقامة املؤمتر يف ســلطنة ُعان نقلة 
للمؤمتر ليشمل أقاليم أخرى خارج القارة 
األوروبية، ونرشا للتجربة واالســتفادة من 
اإلجــراءات التــي اتخذت يف تلــك الدول 
والتــي ســاعدت كثــريا يف التخفيف من 
انتشــار امليكروبات املقاومــة للمضادات 

وآثارها السلبية عى الصحة واالقتصاد.

السبتي: االستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية يعد من المخاطر التي تسبب وفيات كثيرة

3 أهداف رئيسية ضمن »إعالن مسقط« في ختام المؤتمر 
الوزاري العالمي حول مقاومة مضادات الميكروبات

اختتمــت أعامل املؤمتر الــوزاري العاملي الثالث رفيع املســتوى حول مقاومة 
مضادات امليكروبات، والذي اســتضافته مســقط ملدة يومني، مبشاركة أكرث من 
30 وزيرا وممثلني ألكرث من 40 دولة مبجاالت صحة اإلنسان والصحة الحيوانية 
والبيئيــة. وقال معايل الدكتور هالل الســبتي وزير الصحة، إن االســتخدام غري 
الرشــيد للمضادات الحيويــة يعد من املخاطر التي تســبب وفيات كثرية، ألن 
بعــض البكترييا أصبحت ال تتجاوب مع املضادات الحيوية بســبب قدرتها عىل 
املقاومــة والرفض بســبب التغريات التكمينيــة فيها، وعندهــا يصاب املرىض 
مبضاعفات صحية ســيئة، مشــددا عىل رضورة توعية املجتمع برتشيد استخدام 

املضادات امليكروبات الحيوية.

الرؤية- خالد الكعبي- أسعد البدري

اإلعالن يهدف إلى 
تسريع إجراءات 

»الصحة الواحدة«

السعي لتقليل كمية 
مضادات الميكروبات 

المستخدمة في 
األغذية الزراعية 

السعودية تستضيف 
االجتماع الوزاري 

العالمي الرابع

صحار- سعيد الهندايس

أبدى كثري من زوار مهرجان صحار األول 
2022 إعجابهــم بالفعاليــات املتنوعــة 
التي يشــهدها املهرجان املقام يف املركز 
الرتفيهــي بصحار، مؤكديــن أن القامئني 
عى هذه الفعاليات نجحوا يف استقطاب 
جميع فئــات املجتمــع كبــارا وصغارا 

لحضور هذا الحدث الكبري.
وقال الدكتور حميد الشبي عضو الفريق 
التنظيمي بالقرية الرتاثية للمهرجان،  إن 
الفعاليات شــهدت تفاعال كبريا من قبل 
الزائريــن، الفتــا إىل أن القريــة الرتاثية 
حاولت تقديم تفاصيل البيئات املختلفة 
من خــالل األركان املتعــددة، مثل ركن 
البيئــة البحريــة بتفاصيلهــا وأدواتهــا 
والبيئــة البدوية التي حظيــت بتفاعل 
كبري من قبل زوار املهرجان والتي تتميز 
بطقوســها الجميلة وأدوات البدو التي 
يستخدمونها يف تنقالتهم، وكذلك البيئة 
الزراعيــة وتعريــف الــزوار باملنتجات 
الزراعية واألعال التي مارســها األجداد 

يف عملهم بالزراعة.
وأشــار إىل أن املهرجــان تضمن تنظيم 
مســابقة فــن الجولــة تحت مســمى 
“بطولة مهرجان صحار للجولة الحاسية 
2022”، والتي شارك فيها 300 شخص يف 
ظل تواجد جاهريي كبري، حيث تستمر 
املنافسات طوال أيام انعقاد املهرجان يف 

مســاء كل خميس، والتي تستهدف فئة 
جولــة العيص وجولة البنــادق، عى أن 

يتم منح الفائزين جوائز مالية وعينية.
واعتــربت بديــة الســيابية أن مهرجان 
صحار بدأ قوياً مبا يتضمنه من فعاليات 
متنوعــة ثقافية وترفيهيــة واجتاعية، 
باإلضافة إىل فرصة التعرف عى منتجات 
األرس املنتجة. ويــرى محمد الغيثي أن 
مهرجــان صحار يعــد املهرجان األرسي 
األول ألنه يوفر كل الفعاليات واألدوات 
مضيفــا:  األرسة،  إليهــا  تحتــاج  التــي 
“أســعدين كثريا ما وجدته من تخصيص 
مرسح لــألرسة والطفل يحــوي العديد 
مــن الفقــرات الشــيقة والتــي تفاعل 
معهــا األطفــال، وأيضــا تواجد ســوق 
اســتهاليك يلبي حاجة أفــراد األرسة من 

مســتلزمات”. وأشــار درويــش املقبايل 
إىل األنشــطة الرياضيــة التي شــهدها 
املهرجان، واالستمتاع مبشاهدة مباريات 
كأس العــامل عــرب الشاشــات العمالقة، 
مقدماً الشكر لجميع املنظمني والقامئني 
عى هــذه الفعاليــات الكبرية. وتحدث 
أحمــد املزروعي عــن انطباعــه قائال: 
“اســتمتعت باألجــواء الرتاثيــة الرائعة 
التي شــاهدتها وأعادتنا إىل ذلك الزمن 
الجميــل، واألجمــل كان ذلــك التنوع 
الرائع يف تفاصيــل البيئات العانية مع 

تعددها وتفردها”.
وأبدى عــار البلويش إعجابــه بالفنون 
موضحــا:  املهرجــان،  ُيقدمهــا  التــي 
“اســتمتعت باألصــوات الفنية الجميلة 
وأيضا متشــوقون للحفالت الفنية التي 

سمعنا عنها، وكلنا عى ثقة بأن الفنانني 
الذين سيتم اختيارهم هم أساء جميلة 
يف عامل الفن والغنــاء لذلك أحرص عى 
التواجــد يف املهرجــان من خــالل هذه 

األجواء الجميلة”.
وأوضح صهيــب البلــويش أن املهرجان 
يقدم تنوعــا كبريا هذا العــام ميزج بني 
عبق املايض العريض واملستقبل املرشق، 
لرتتســم لوحة فنيــة متناغمة من خالل 
الفعاليات املتنوعة التي تدل عى نجاح 

هذا املهرجان املميز.
وقالت ابتهاج آل رحمة: “ما شاهدته يف 
املهرجان يشء يثلــج الصدر وما زاد من 
إعجايب هذا التفاعل من وســائل اإلعالم 
يف تغطيتهــا للحدث األبــرز يف محافظة 
شــال الباطنة، كا أن اللجنة اإلعالمية 
للمهرجــان تقــوم بجهد كبــري لتغطية 
الفعاليــات. أمــا معصومــة املوســوي 
فبينــت أن مهرجــان صحــار نجــح يف 
تقديم فعاليات متنوعة ومتجددة تضم 
املجــاالت الفنية والثقافيــة والفعاليات 
والــرتاث  والطفــل  بــاألرسة  الخاصــة 
واملوروث الشعبي واملسابقات الرتفيهية 

والحفالت الفنية املوسيقية.
وذكــرت الشــاعرة رحاب الســعدية أن 
مهرجــان صحار يعد عامــال من عوامل 
حيــث  املمتــع،  املجتمعــي  الجــذب 
يســتقطب الصغار والكبــار والجاليات 

املقيمة يف الوالية.

إشادات واسعة بفعاليات »مهرجان صحار األول«.. والزوار: يلبي تطلعات الجميع
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المحروقية ومحافظ شمال الباطنة يبحثان ممكنات تطوير الكليات المهنية
مسقط- الرؤية

 زارت مع��ايل الدكتورة رحم��ة بنت إبراهيم 
املحروقي��ة وزي��رة التعليم الع��ايل والبحث 
العلم��ي واالبتكار، الكليات املهنية يف كل من 
الخابورة وصحم وشناص.  رافق معايل الوزيرة 
س��عادة محمد بن س��ليامن الكندي محافظ 
ش��امل الباطنة، وس��عادة الدكتورة منى بنت 
سامل الجردانية وكيلة الوزارة للتدريب املهني، 
وأصح��اب الس��عادة والة واليت��ي الخاب��ورة 
وصحم ونائب وايل ش��ناص، وعدد من ممثيل 
القطاع��ني الصناعي والخ��اص واملختصني من 

الوزارة.
وت��أيت ه��ذه الزي��ارات يف إطار خط��ة وزارة 
التعلي��م الع��ايل والبحث العلم��ي واالبتكار 
لتعزي��ز تكام��ل الجهود بينه��ا وبني مختلف 
قطاع��ات املجتم��ع وس��وق العم��ل، وربط 
وأنش��طة  وبرام��ج  وخط��ط  اس��راتيجيات 
قطاع��ات التعلي��م العايل والتدري��ب املهني 
والبحث العلم��ي واالبتكار بخط��ط وبرامج 
املحافظ��ات للمس��اهمة يف تطوي��ر ه��ذه 
املحافظات، حيث تتوزع مؤسس��ات التعليم 
العايل وكليات التدريب املهني واملؤسس��ات 

التدريبية الخاص��ة يف مختلف املحافظات ما 
ال يف  يجعلها ممكنا أساسيا يساهم بشكل فعَّ
تنمية املحافظات باس��تحداث برامج أكادميية 
وتدريبية جديدة تتواءم وخطط املحافظات.

وخ��ال الزي��ارات، اطلع��ت مع��ايل الوزيرة 
وس��عادة املحافظ والوف��د املرافق لهام عىل 
أقسام وورش ومختربات الكليات املهنية التي 
تضم مختل��ف التخصصات وهي: الهندس��ة 
البحري��ة وتقنيات املاح��ة البحرية، والصيد 
وتربية األحياء املائية، وس��امة وضبط جودة 

األغذية البحرية، وتقنية الس��يارات، وهندسة 
الطاق��ة، وهندس��ة اإللكروني��ات، واللح��ام 
امليكاني��كا،  وهندس��ة  املع��ادن،  وتش��كيل 
وتقنيات الزراعة، وهندسة التربيد والتكييف، 
والدهان والديكور الداخيل، وامليكاترونيكس، 
والدراس��ات التجاري��ة باإلضافة إىل هندس��ة 
البناء والتش��ييد، والنجارة،  كام اطلع الفريق 
عىل الربامج املهنية واملجتمعية لهذه الكليات، 
وأبرز برام��ج واتفاقيات الرشاكة التي تربطها 

بالقطاعني الصناعي والخاص.

ويف زيارته��ا للكلي��ة املهنية للعل��وم البحرية 
بالخاب��ورة، أوضحت املحروقية أهمية تطوير 
صناع��ات قامئ��ة عىل ال��روة الس��مكية من 
أجل تحويلها إىل منتج��ات ذات نفع وفائدة 
لتس��ويقها يف األس��واق املحلي��ة والعاملي��ة، 
موجهة برضورة التعاون لوضع خطة لدراسة 
امل��وارد التي ميكن االس��تفادة منها وتحويلها 
إىل منتج��ات وصناع��ات تحويلي��ة وتحديد 
التخصصات التي ميكن اس��تحداثها بالتعاون 
بني مكتب س��عادة املحاف��ظ والكلية ومركز 

ُع��امن للم��وارد الوراثية الحيواني��ة والنباتية 
)موارد(. وأشارت معاليها إىل أهمية االستفادة 
م��ن موارد الطاق��ة املختلف��ة وتطوير آليات 
واس��تحداث  للخ��ارج،  لتصديره��ا  فاعل��ة  
التخصص��ات التي س��تؤهل الطلبة للعمل يف 
ه��ذا املج��ال الحيوي للب��اد، مؤكدة رضورة 
تحديد متطلبات الش��هادات االحرافية وفق 
احتياج��ات املحافظ��ة وذلك بالتنس��يق مع 
مكتب املحاف��ظ والجهات املعنية باملحافظة، 
وأهمية اهت��امم الطلبة باملش��اريع املبتكرة 

والحصول عىل ب��راءات اخ��راع البتكاراتهم. 
وخال الجلس��ات النقاش��ية بني املس��ؤولني، 
قال��ت املحروقية إن محافظة ش��امل الباطنة 
تعد من أك��ر املحافظات متكينا لإلس��هام يف 
التنويع االقتص��ادي مبا تزخر به من مقومات 
اقتصادي��ة ممثلة باملنطق��ة الصناعية وميناء 
صح��ار، ومطار صح��ار، واملش��اريع الزراعية 
املمتدة، باإلضافة إىل املؤسس��ات التعليمية. 
كام حث��ت مؤسس��ات القط��اع الخاص عىل 
دعم الكليات املهنية واملؤسس��ات التعليمية 
باملحافظة لتطويرها والنهوض بها من منطلق 
مس��ؤوليتها االجتامعي��ة، األمر ال��ذي يعود 
بالنفع إيجابا عىل تطوير املحافظة واستدامة 
موارده��ا املتاح��ة. م��ن جانبه، أكد س��عادة 
محمد الكندي محافظ شامل الباطنة، أهمية 
هذه الزيارات يف تفعيل الخطط املشركة بني 
ال��وزارة واملحافظة والتي ته��دف إىل تعزيز 
التعاون بني قطاعات الوزارة وقطاع الصناعة، 
عرب تفعيل فرص التعاون املمكنة يف القطاعات 
املختلفة وس��وق العمل. كام تطرق س��عادته 
إىل اللقاء املشرك املزمع تنظيمه بالتعاون مع 
جامعة صحار الس��تعراض مشاريع ومبادرات 
الوزارة، وخطط التنمية املستدامة للمحافظة.

توقيع اتفاقية حوكمة اإلجراءات والخدمات بالظاهرة اعتماد نظام تصنيف وجداول مدد 
عربي- نارص العربي استبقاء الوثائق بـ»تنمية معادن عمان«

وقع سعادة نجيب بن عيل بن أحمد الراوس 
محافظ الظاهرة اتفاقية إعداد وثيقة لحوكمة 
اإلجراءات والخدمات يف املحافظة، مع السيد 
حامد بن سلطان  البوسعيدي املدير التنفيذي 

ملركز عامن للحوكمة واالستدامة.
وستس��هم االتفاقي��ة يف تطوي��ر أداء اإلدارة 
املحلية ووضع م��ؤرشات أداء واضحة للعمل 
عىل ترسي��ع تطبي��ق منظومة قي��اس األداء 
الفردي واملؤس��ي عىل مس��توى املحافظة، 
حيث يعد مركز عامن للحوكمة واالس��تدامة 
ه��و املرك��ز املتخص��ص يف مج��ايل الحوكمة 
واالس��تدامة . وت��أيت االتفاقية ضم��ن برامج 
رؤية عامن 2040 يف إطار تأسيس مجتمعات 
ممكنة تسهم يف صياغة أولوياتها االجتامعية 
واالقتصادي��ة والبيئي��ة، والعم��ل ضمن إطار 

الامركزية اإلدارية  واالقتصادية.
 ورصح س��عادة محافظ الظاه��رة بأن هذه 
االتفاقي��ة ته��دف إىل زي��ادة نس��بة رض��ا 
املس��تفيدين م��ن الخدم��ات الت��ي تقدمها 
املحافظ��ة، ورف��ع مس��توى ق��درات الدوائر 
واألقسام اإلدارية التابعة للمحافظة من خال 
تعزي��ز وتطوي��ر األداء املؤس��ي عن طريق 

املتابعة والتقييم املستمر.

وقال الس��يد حام��د البوس��عيدي إن هذه 
الوثيقة س��وف متكن املحافظ��ة من تنفيذ 
اس��راتيجيتها وخط��ط عمله��ا وتحقيقه��ا 
بالش��كل املطل��وب، حي��ث إن الهدف من 
حوكمة اإلدارة املحلي��ة وباألخص املحافظة 
هو تنفي��ذ مهامه��ا وواجباته��ا والتزاماتها 
املح��ددة بكفاءة وفعالية وأن تتخذ قراراتها 
وفق��ا للترشيعات الناف��ذة، والتأكد من أن 

هذا التنفيذ يخدم حاجات األفراد واملجتمع 
ومصالحهم، مضيفا أن هذه الوثيقة س��ركز 
عىل عدة مبادئ س��تكون مرجعا للمحافظة 
يف تعامله��ا م��ع األط��راف املتعامل��ة معها 
يف تنفي��ذ خططه��ا ومش��اريعها، مثل مبدأ 
املش��اركة ومبدأ االتصال والتواصل واملتانة 
والس��امة املالية والشفافية وإدارة املخاطر 

وتعزيز القدرات .

مسقط- الرؤية

وقع��ت رشك��ة تنمي��ة مع��ادن ُع��امن 
اتفاقي��ة اعتامد نظ��ام تصنيف وجداول 
مدد اس��تبقاء وثائقها م��ع هيئة الوثائق 
واملحفوظ��ات الوطني��ة. وق��ع االتفاقية 
كل م��ن س��عادة الدكت��ور حم��د ب��ن 
محم��د الضوي��اين رئيس هيئ��ة الوثائق 
واملحفوظات الوطنية، ونارص بن س��يف 
بن خلف��ان املقب��ايل الرئي��س التنفيذي 

لرشكة تنمية معادن ُعامن.
ويأيت توقي��ع هذه االتفاقية، اس��تناداً 
واملحفوظ��ات  الوثائ��ق  قان��ون  إىل 
الصادر مبوجب املرس��وم السلطاين رقم 
)2007/60(، حي��ث قامت رشكة تنمية 
معادن ُعامن بإعداد دليل إلدارة وثائقها 
وفق م��ا نص إلي��ه القان��ون، يتضمن 
الدليل كاف��ة أنواع الوثائ��ق املتداولة 
بالرشكة والتي تعكس املهام واألنشطة 
التي تقوم بها الرشكة، باإلضافة إىل نظام 
تصنيف لتلك الوثائق والذي يساهم يف 
حفظ الوثائق املتعلقة مبوضوع محدد 

تحت رمز تصنيف واحد؛ مام يس��اعد 
ع��ىل رسعة اس��رجاع الوثائق والبحث 
عنها، كام تضم��ن الدليل جداول مدد 
اس��تبقاء الوثائ��ق والذي يح��دد املدة 
القانونية لحفظ تلك الوثائق سواء عىل 
مستوى مكاتب العمل أو مكان حفظ 
الوثائق الوس��يطة وما سيؤول لإلتاف 

أو الحف��ظ الدائم ل��دى هيئة الوثائق 
واملحفوظات الوطنية، وبالتايل سيسهم 
الدليل يف متكني تنمية معادن ُعامن من 
إدارة وثائقه��ا وفق أفضل املامرس��ات 
ومب��ا ينعك��س إيجابي��اً ع��ىل تحقيق 
الجودة والريادة يف إدارة أعاملها وأداء 

مهامها.

»اجتماعية البرلمان العربي« تقر مقترحا ُعمانيا لحماية األسرة من الغزو الفكري

.. و»الشورى« يشارك في اجتماعات اللجان الدائمة بالقاهرة

مسقط- الرؤية

ش��ارك مجلس الدولة يف اجتامع��ات اللجان 
الدامئ��ة ويف الجلس��ة الثانية ل��دور االنعقاد 
السنوي الثالث من الفصل الترشيعي الثالث 
للربملان الع��ريب، التي عقدت برئاس��ة معايل 
السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس 
الربملان الع��ريب مبقر جامعة ال��دول العربية 

بالعاصمة املرصية القاهرة.
وض��م وفد مجلس الدولة املش��ارك يف أعامل 
اجتامع��ات الربمل��ان العريب، املك��رم الدكتور 
حس��ن بن عيل املدحاين عضو مجلس الدولة، 
نائ��ب رئيس الربمل��ان الع��ريب وعضو مكتب 
الربملان العريب ورئيس اللجنة املشركة املعنية 
بالتنمية املس��تدامة، واملكرم الش��يخ عيل بن 
نارص املحروقي، عض��و مجلس الدولة وعضو 
لجن��ة الش��ؤون االجتامعي��ة وعض��و لجن��ة 

الشؤون االجتامعية والربوية والثقافة واملرأة 
والشباب .

وناقشت الجلس��ة املحاور املتعلقة بالتنسيق 
العريب وس��بل تعزيز العمل الربمل��اين العريب 
املش��رك، واس��تعراض التحديات التي تواجه 
العمل املش��رك وس��بل تجاوزه��ا، باإلضافة 
إىل اس��تعراض تقارير اللج��ان الدامئة واتخاذ 

القرارات املناسبة بشأنها.
ك��ام ش��ارك مجل��س الدول��ة يف اجتامعات 
اللج��ان الدامئة للربملان العريب، حيث ش��ارك 
املكرَّم الدكتور حس��ن بن ع��يل  املدحاين يف 
مرشوع جدول أعامل االجتامع الثاين من دور 
االنعق��اد الثال��ث للفصل الترشيع��ي الثالث 
للجنة الش��ؤون الخارجية والسياسية واألمن 
القومي، التي ناقش��ت التطورات السياس��ية 
واألمنية يف العامل العريب، واستعرضت املسودة 
األولي��ة ملح��اور  تقرير الحالة السياس��ية يف 

العامل العريب من خ��ال عرض أهمية التقرير 
واله��دف من إعداده واإلط��ار العام للتقرير، 
باإلضافة إىل مناقشتها لخطة عملها خال دور 
االنعقاد الثالث من الفصل الترشيعي الثالث، 
والت��ي تنطلق من واق��ع اختصاصات اللجنة 
املنص��وص عليها يف النظ��ام الداخيل للربملان 

العريب.
وتضم��ن جدول أع��امل اجت��امع لجنة 
الش��ؤون الخارجي��ة والسياس��ية واألمن 
القومي اس��تعراض إعان الجزائر الصادر 
عن مجلس جامعة ال��دول العربية عىل 
مس��توى القم��ة يف دورت��ه العادية 31 
وال��ذي تضمن عدة بنود منه��ا: القضية 
الفلس��طينية واألوضاع يف الوطن العريب 
وتعزيز وعرصنة العمل العريب املش��رك، 
والعاق��ات مع دول الج��وار والرشاكات 
واألوضاع الدولية. وش��ارك املكرَّم الشيخ 

ع��يل بن نارص املحروقي يف اجتامع لجنة 
الش��ؤون االجتامعية والربوية والثقافية 
وامل��رأة والش��باب بالربمل��ان، واعتمدت 
اللجن��ة خ��ال اجتامعه��ا ع��ددا م��ن 
املقرح��ات يف إطار خط��ة عملها للدورة 
الربملاني��ة الحالي��ة منها: مق��رح حامية 
اللغ��ة العربية ومق��رح  األرسة العربية 
يف الش��أن الريايض وظاهرة كرة الطاق 

والعزوف عن الزواج .
وأقرت اللجن��ة خال االجتامع املقرح املقدم 
م��ن املكرم الش��يخ عيل بن ن��ارص املحروقي 
ح��ول م��رشوع قان��ون حامي��ة قي��م األرسة 
العربية، والذي قىض بإيجاد قانون اسرشادي 
عريب لحامي��ة األرسة العربي��ة وقيم ومبادئ 
الدول العربية واإلس��امية مام يحصل لها من 
غزو فك��ري ممنهج باتفاقي��ات تحت غطاء 

الحرية وحقوق اإلنسان واملرأة .

مسقط- الرؤية

يف  الش��ورى  مجل��س  ش��ارك 
اجتامعات اللجان الدامئة والجلسة 
الثانية من دور االنعقاد الثالث من 
الفصل الترشيع��ي الثالث للربملان 
الع��ريب، والت��ي عق��دت أعاملها 
مبقر األمانة العامة لجامعة الدول 

العربية خال الفرة من 24 إىل 26 
نوفم��رب الجاري. مث��ل املجلس يف 
أعامل االجتامعات كل من سعادة 
الش��يخ س��عيد بن حمد السعدي 
نائ��ب رئي��س مجلس الش��ورى، 
وس��عادة حميد بن عيل  النارصي 
عض��و مجلس الش��ورى. وتناولت 
الجلس��ة الثانية من دور االنعقاد 

الثال��ث للربملان الع��ريب عددا من 
بالتنس��يق  املتعلقة  املوضوع��ات 
العريب العريب، وسبل تعزيز العمل 
الربملاين العريب املش��رك، فضا عن 
التي  التحدي��ات  أبرز  اس��تعراض 
تواج��ه العم��ل املش��رك وس��بل 
تجاوزها، كام اس��تعرضت الجلسة 
تقاري��ر اللج��ان الدامئ��ة. وخال 

أعامل االجتامعات ترأس س��عادة 
الشيخ سعيد السعدي نائب رئيس 
مجلس الش��ورى، اجتامعات لجنة 
الش��ؤون الترشيعي��ة والقانوني��ة 
وحقوق اإلنس��ان، وشارك سعادة 
حميد النارصي عض��و  املجلس يف 
اجتامع لجنة الش��ؤون االقتصادية 

واملالية بالربملان.

التعريف بمميزات »التجارة 
اإللكترونية« في الحمراء

الحمراء- نارص العربي

أقيمت يف والية الحمراء حلقة عمل للتعريف 
بالتجارة اإللكرونية، مبشاركة عدد من التجار 
ورجال األعامل وأصحاب املؤسسات الصغرية 
واملتوس��طة واملهتمني بالتج��ارة اإللكرونية، 
وذلك يف قاعة مكتب عضو مجلس الش��ورى 

سعادة الشيخ جامل بن أحمد العربي.
وتضمنت املحارضة عدة مح��اور ومن بينها: 
مفهوم التج��ارة اإللكرونية ومجاالتها ومناذج 
من األس��واق اإللكرونية والفرق بينها وطرق 
الدف��ع اإللك��روين والظائف املس��تقبلية يف 
التج��ارة اإللكرونية وكيفية انتق��اء البضائع 
واملفاضلة بينه��ا واألمن املعلومايت يف التجارة 

اإللكرونية. 

حارض يف ه��ذه الحلقة امل��درب يعقوب بن 
يون��س الع��ربي، الذي تط��رق إىل أن التجارة 
اإللكروني��ة تعتمد عىل األجه��زة واإلنرنت 
والتطبيق��ات واملواق��ع، والتي ع��ن طريقها 
يت��م التواصل مع الباعة واملش��رين، مش��ريا 
إىل أن م��ن مميزات هذا الن��وع من التجارة 
القدرة عىل املقارنة بني البضائع والوصول إىل 
مختلف األس��واق العاملية، وعرض الخدمات 
األخ��رى املتعلق��ة بحي��اة الناس م��ن املهن 

والتصميامت وغري ذلك.
وش��دد العربي ع��ىل رضورة اختي��ار املواقع 
املوثوق��ة للتعام��ل معه��ا يف مج��ال التجارة 
اإللكروني��ة، الفت��ا إىل أن هذا الن��وع يتميز 
بالس��هولة وتوف��ري الجه��د والوق��ت ورسعة 

اإلنجاز.
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مونديال قطر وانتصار 
اإلرادة الوطنية

نجحــت قطر أخــرًا وبكل حكمــة واقتدار يف 
تنظيــم مباريــات كأس العامل لكــرة القدم يف 
الدوحة بعــد تحديات وعقبــات كثرة، بدأت 
منذ فــوز الدولة الصغرة مبســاحتها العظيمة 
بشــعبها وقيادتها الفذة، بتنظيــم هذا العرس 
الكروي والذي يحمل رقم التسلسيل يف بطوالت 
كأس العــامل لكرة القدم، )نســخة 22( يف هذه 
اللعبة التي تســحر عقول وقلوب الجامهر يف 
مختلــف دول العامل منذ إقامتهــا ألول مرة يف 

األورجواي عام 1930.
قادت دول كثرة وحكومات استعامرية حمالت 
دعائيــة مغرضة عرب مختلف وســائل التواصل 
االجتامعــي؛ وقنواتها الرســمية ضد دولة قطر 
ملنعها من اســتضافة املونديال، وذلك ألســباب 
واهية وغر منطقية، فهناك من يرفع شــعارات 
حقوق اإلنســان، بينام ُيعلن البعض بعنرصية 
مقيتــة أن العرب واملســلمني غر مؤهلني ملثل 
هــذه التجمعات ذات الطابــع العاملي. ولعلنا 
هنــا نتذكر آخــر هذه الخطابــات التي تحمل 
مضامــني الكراهيــة والحقد تجــاه دولة قطر 
الشــقيقة، ترصيــح وزيــرة الداخليــة األملانية 
نانيس فيزر التي قالت »بالنســبة لنا كحكومة 
أملانيا، فإنَّ حق االســتضافة هذا خادع للغاية«. 
لقد نست أو تناست الدول األوروبية يف القارة 
العجــوز، وخاصــة أملانيــا وفرنســا وبريطانيا 
وهولندا وإيطاليا وأسبانيا ما اقرتفته من جرائم 
يف حق شعوب العامل يف القارات الخمس خالل 
الحقبة االســتعامرية من عبودية للمستضعفني 
من األفارقة واآلســيويني، وقتــل وإبادة ونهب 
ثروات الشــعوب يف أنحاء العامل طوال القرون 
املاضيــة، فهؤالء اليــوم يزعمــون أنهم حراس 
حقوق اإلنسان ظلاًم وبهتاناً، فرنسا اليوم ونحن 
يف األلفيــة الثالثة، ما تزال تنهب أموال األفارقة 
وتبتزهــم للحصــول عىل نصف ثــروات هذه 
الشــعوب خاصة يف )بوركينا فاسو( وغرها من 
الدول، وهذا الكالم ورد عىل لسان رئيسة وزراء 
إيطاليا الجديدة جورجيا ميلوين قبل بضعة أيام. 
كــام أن ما يحدث عىل أرض فلســطني املحتلة 
من مجــازر وتهجر وإرهاب مــن الصهاينة مل 
يكن ضمن اهتــامم الوزيرة األملانيــة وأمثالها 
مــن الذين يتغنــون بحرية البــر وحقوقهم 
زورا ونفاقا، فالحكومة األملانية تخصص موازنة 
سنوية لدعم الكيان اإلرسائييل الذي يقتل يومياً 

أبناء فلسطني ويهجرهم من أراضيهم. 
لقد أظهر أمر قطر الشــيخ متيــم بن حمد آل 
ثاين، شجاعة ورباطة جأش يف مواجهة املعارضني 
إلقامــة هذه البطولة يف الدوحــة منذ أكرث من 
عقد من الزمــن؛ تاريخ إســناد االتحاد الدويل 
لكرة القدم الفيفا )FIFA( لهذه البطولة 2010. 
فاألمر الشــاب ميلــك إرادة فوالذية ال تجدها 
إال لــدى القليل من قادة العــامل يف هذا الزمن 
الرديء. فالشــعب القطــري األيب وقف خلف 
قيادته الرشيدة التي هي مفخرة لألمتني العربية 
واإلســالمية. وعىل الرغــم مــن كل املؤامرات 
التي حكيت يف هذا املجــال فلم يكن الطريق 
ســهال أو مفروشــا بالورود أمام االســتعدادات 
اللوجســتية، وبناء املرافق؛ بل كأس العامل لهذا 

العــام األكرث تكلفة عىل اإلطالق حســب بعض 
املصادر التي قدرت إجاميل مرصوفات الحكومة 
القطريــة عىل هذا الحدث العاملي بحوايل 220 
مليــار دوالر، بينام يتوقــع املنظمون أن تصل 
العائدات إىل 17 مليار دوالر فقط. ال شــك أنَّ 
هذا الحدث االســتثنايئ ســوف يجعل من قطر 
معروفة عىل الخارطة الدولية. كذلك استطاعت 
الدوحة بذكاء وحكمــة أن تقدم للعامل حقيقة 
ما يجهله البعض عن رسالة اإلسالم، وثقافة دول 
الخليج أثناء حفل افتتاح البطولة التي شاهدها 
مئات املاليني من البر حول العامل ليلة افتتاح 

املونديال األسبوع املايض. 
بالطبــع مل يكن هــذا اإلنجاز العاملــي الوحيد 
لقطــر؛ بــل أصبحــت هــذه اإلمــارة التي ال 
حدود لطموحها يف الريادة عىل مســتوى دول 
املنطقــة يف اإلنفاق عــىل البحث العلمي الذي 
وصل عــام 2017م إىل 2.8% من إجاميل الناتج 
املحيل للدولة، بينام تحتضن قطر فروعاً ألفضل 
الجامعــات العامليــة منــذ أكرث مــن عقد من 
الزمــن؛ إذ إنَّ الحكومــة القطريــة تقدم منًحا 
دراســية للقطريني يف هــذه الجامعات الرائدة 
ذات السمعة الرفيعة مثل جامعة لندن وكليتي 
الطــب والقانــون لجامعــة هارفــرد وجامعة 
أركنســاس وغرهم من الجامعات العاملية. وال 
شــك أن من روائــع القيــادة القطرية إطالق 
شــبكة الجزيرة بقنواتها املتعــددة، كالجزيرة 
الناطقــة باللغة العربيــة وشــقيقتها الناطقة 
باللغة اإلنجليزية؛ فهذا الحضور اإلعالمي املميز 
قــد منح دولة قطر مكانة رفيعة عىل مســتوى 
الوطــن العريب والعــامل قاطبة؛ إذ اســتطاعت 
هذه القنــوات التي متولهــا الحكومة؛ التفوق 
عىل وسائل اإلعالم العربية بال منازع، فالجزيرة 
اليــوم توجه الــرأي العام العريب مــن املحيط 
إىل الخليج بكل ســهولة، بينــام دخلت قنوات 
الجزيرة يف منافســة رشسة مع القنوات العاملية 
خاصــة )�CNN(، ونتيجة للثقة التي اكتســبها 
العاملون يف الجزيرة، فهم يرددون عبارة ُمعلقة 
يف غرفــة األخبار مبقر القناة مفادها »كل العامل 
يشــاهد قناة الــيس أن أن، بينام تشــاهد قناة 

اليس أن أن الجزيرة«. 
الــرتاث  وزارة  يف  املســؤولون  أعلــن  عامنًيــا 
والســياحة يف شــهر مايو املايض عن نية الوزارة 
إنشــاء قرى أوملبيــة خالل املونديــال، ولكن مل 
يتحقق ذلك ألســباب غر معروفــة، يف الوقت 
الــذي يتطلع فيه معظــم العامنيني، ومنذ عدة 
ســنوات أن تتاح للسلطنة املشــاركة يف تنظيم 
بعض مباريات البطولة يف مسقط لقرب املسافة 
بني البلدين الشقيقني؛ وكذلك للعالقات الخاصة 
التي تربط الشــعبني العامين والقطري، ولكن ال 

نعرف األسباب التي منعت تحقيق ذلك.   
ويف الختام.. ُنبارك لقطر حكومة وشــعًبا إقامة 
كأس العــامل عىل أرض الدوحة، وألول مرَّة ُيقام 
هذا الحدث العاملي يف منطقة الرق األوســط 
ونتمنــى للفــرق العربيــة املشــاركة يف هذه 

البطولة الفوز خالل املباريات املقبلة.
* أكادميي وباحث مختص يف الرأي العام 
واالتصال الجامهريي

د. صالح الفهديد. محمد بن عوض المشيخي *

بطولُة الِقيم

إِذا كانت بطولة كأِس العامل املقامة يف قطر منافســةً 
كرويًة فهي ال تقلُّ يف كونها منافسًة قيمية بني الغرِب 
ــًة العريّب املســلم الذي يعتــزُّ بدينِه  ِق خاصَّ والــرَّ

وقيمه، ويحفُظ كرامتُه وعزَّته، ورشفه.
بيَد أنَّ املرَء الرشــيد ليتســاءل عن هذا الدفِع الهائج 
املجنون لالنحــالل والتبذِل من الغرب، بل وفرضِه ملا 
يه بقيم الليربالية الحديثة، وهــي قيٌم تعارُض  يســمِّ
الفطــرة اإلِنســانيَة، وتعاكُس طبيعتهــا التي ُخلقت 
عليها يف هذا الوجود اإلِنساين املكرَّم من الله يف أصِل 

خليقته.
ُقلُت يف يوٍم من األَيام ألحد الغربيني: إن الذي ينحدُر 
صــُه يف كلمة واحدة  مبجتمعاتكــم إىل الحضيض ألخِّ
هي “الحريَّــة”، ويف بدايات القرن الواحد والعرين 
ســمعُت خطاًبا لرئيس وزراء بريطاين يقول:”ال حريَّة 
بدون مســؤولية” ولكــن كاَن مجرَّد شــعار، فحينام 
ســألني أحد اإلِيطاليني املقيمني يف إنجلرتا عن العالج 
ين، وعودة  من السقوط املدوِّي، ُقلت: الرجوع إىل الدِّ

القيم النبيلة، فردَّ عيل: لقد فاَت األَوان!!
يريدون فــرَض انحاللهــم يف ترابنا الطاهر، ووســط 
مجتمعاتنــا التي ال تجُد لها مــن رأِس ماٍل أعظُم من 

دينها، وقيمها، ورشفها، وتعلم متام العلم بأنَّ ســقوط 
القيم الســامية هو ســقوط مذلٌّ للهويِة، وســقوُط 

الُهوية يعني ضياع املصر.
لكننا نرى الوجــه املرَق أيًضا من هذا الدفِع الغريب 
املشــني لتبنِّي سفاالتهم، وانحرافاتهم، وهو “الفزعة” 
، واالعتزاز بالهوية  لنرصة دين الله، وإعالِء كلمِة الحقِّ
العربية اإلِسالمية، وقد أَحسنت دولُة قطر يف استدعاِء 
عاِة وعىل رأسهم الداعية الشهر ذاكر نايك  أشــهر الدُّ
الذي جاَء بعد ســنواٍت من اإلِقصــاء وتلميذ الداعية 
العظيــم أحمــد ديــدات، وتقاطر الدعــاة إىل قطر، 
بل  ت كافة السُّ وابتدأت البطولة بالقرآن الكريم، ويسَّ
لفهم اإلِسالم، وتنفيد االفرتاءات ودفع األكاذيب التي 

كرَّسها اإلِعالم الغريب املؤدلج يف الغرب.
الغــرُب الــذي يتَّجــُه بصــورة رسيعــة إىل منحدر 
اإلِســفاِف والضياع األخالقي يكتُب نهاياته بألســنِة 
العقالِء من أهلِه، والنبــالِء من أعالمه، الذي تهافتوا 
للتحذير من هذا املنحى املنحرِف الذي يعني تالىش 
تها فهي عىل الرغم من ضآلة النســل  الشــعوب برمَّ
فيها، وســقوط مفهــوم األرُسة، فإنَّها تتَّجه إىل ما هو 
ل الجندري  أشنع وأفضع من ذلك وهو املثلية والتحوُّ

لُتنهي بذلك وجودها بعــد حني، واملؤرشاُت واضحٌة 
يف هذا الصدد.

وفوق ذلــك يريدون أن يعلِّموا اآلخرين األخالقيات، 
ويفرضونهــا باإلِكــراه عليهــم يف بلدانهــم، يقــول 
اليوتيوبــر األمرييك مات وولش Matt Walsh: هذه 
قطر، هذه بالدهم، ويأيت غربيون بيض يقولون: أنا ال 
أحرتم عاداتك، ال أحرتم معتقداتك، سأفعل ما أريد يف 
بلدك، وســأخربك كيف تدير بلدك، قوانينك ال تعني 
يل شيًئا ألنني الرجل األبيض الغريب، وسأكون الحكم 
يف األخــالق، مصدر األخالق، لقــد أعدمنا 60 مليوًنا 
يف الرحم )بســبب اإلِجهاض(، نحــن مرتبكون متاًما، 
نحتفل بالرِّ والفجور، ثم نعتقد أننا يف وضع يسمح 
لنا بالذهاب الســتعامر الكرة األرضيــة أيديولوجًيا، 
وإخبارهــم بأنهم يجب أن يكونــوا مثلنا، ال أريد أن 

أكون مثلك”.
يقــول أحد األمريكيــني وهو طبيب عيــون متحدًثا 
مع إِعالمــّي: أتعرُف ملاذا جئت للعمــل واإلِقامة يف 
اململكة العربية الســعودية؟ حىك لــه كيف أن ابنة 
جرانهــم الوحيــدة التي ضحوا بحياتهــم من أجلها 
لكنها ما إن بلغت الثامنة عرة حتى ألقت حجابها، 

وخرجت من بيتها لتعيش يف بيت عشيقها وسقطت 
يف مســتنقع الغواية، يف املقابل تحطمت أمها نفسًيا 
وانــزوت يف بيتها منقطعًة عن العمل وهي تبيك ليل 
عني عىل قرار السفر إىل  نهار، يقول: هذا املوقف شجَّ
السعودية خوًفا عىل ابنتي، مضيًفا أنَّه ال قيمة للامل 
يف مقابــل إيجابيات العيش التي ال ميكن حرصها يف 

ة. اململكة العربية السعودية واملدينة املنورة خاصَّ
أختُم مقــايل بالقول مبــا رواه الشــيخ محمد راتب 
النابليس بعد زيارة له إىل أســرتاليا حني قال له رئيس 
الجالية ُهنالك: ســلِّم عىل إخوتنا يف الشام وقل لهم: 

إنَّ مزابل الشام خر من جنان أسرتاليا.
ال أشكُّ أن كلَّ ما يحدُث من الغرِب من أفعال مقيتة 
ــواذ ال يزيدنا اليــوم إال صالبة  تنــارُص املنحرفني الشَّ
ــك بديننا، واالعتزاز بقيمنا، إذ ال ميكن  وقوًة بالتمسُّ
ٍة  ، وال ألي قــوة عظمى أن تفــرَض عىل أُمَّ ــةٍ ألي أمُّ
لها وانحطاطها، إن  أُخرى ما تهوى وتشــتهي من تبذُّ
كانت األخرة ذات شــكيمٍة وعــزٍَّة وكرامٍة، وهذا ما 
كنَّا عليه، وسنكون بعون الله تعاىل القائل يف محكم 
ُكْم  وا اللََّه َينرُصْ َها الَِّذيَن آَمُنوا إِن َتنرُصُ التنزيــل “َيا أَيُّ

َوُيَثبِّْت أَْقَداَمُكْم )محمد: 7(.

د. حسن أحمد اللواتي

صراع الرموز

ال تقترص امُلناسبات واألنشطة الرياضية العاملية عىل 
ُمامرسة األلعاب الرياضية وال تتوقف عند املنافسة 
يف أنشــطة بدنية فتلك هي الواجهــة الجذابة لها، 
وإمنــا تتعدى ذلك إىل كونهــا ثقافة بحد ذاتها ولها 
جمهورها الواســع جدا املنتر من أقىص األرض إىل 
أقصاها، ويف نهايــات القرن العرين وخالل القرن 
الحايل فإنها توسعت لتشمل ثقافات وأيديولوجيات 
أخرى تدخل يف نطاق الفعاليات اإلنســانية، فرأينا 
الالعبني يدخلــون للملعب وهم ميســكون بأيدي 
أطفال كرمز لكونهم قدوة لهم ومثاًل أعىل ينظرون 
له بإعجاب شديد، ورأينا الشعارات املنادية بتجنب 
املخــدرات واملؤثرات العقلية كنــوع من التثقيف 
بأرضار تلك األمور عىل صحة اإلنســان، كام رأينا ما 
يزيد من وعي الناس ضد التفرقة العنرصية وغرها 
مــن األمور التي طاملا كانت أمورا متفقا عليها لدى 

غالبية الثقافات واألمم.
الجديــد يف الســنوات األخرة هو ســعار الحمالت 
الداعية للمثلية والشــذوذ وتقبل املتحولني جنسًيا، 
فبدأت كنوع من الدعــوة للفردانية وحرية األفراد 
التي تكفلها دســاتر األمم، وهذا املقدار ال يعنيني 
يف هــذا املقام فلكل أمة أطرهــا يف تقبل الحريات 
وخطوطهــا الحمراء التي ال تقبــل تجاوزها، وطاملا 
كانــت تلك الدعوات محصــورة يف نفس تلك األمم 
فهو شــأنها وهي التي ســتتحمل عواقبها عاجال أم 
آجــال، ولكــن امُلثر لالنتبــاه هو أن تلــك “الحرية 

الفرديــة” مل تكتــِف بذلــك املقدار مــن الرفاهية 
يف تلك األمــم، فبدأت بانتقاد مــن يخالفهم الرأي 
تحت عناوين زائفــة من قبيل “خطاب الكراهية”، 
فكل من كان ينتقد املثلية والشــذوذ أصبح متحدثاً 
بخطــاب الكراهيــة ويخضع لقوانــني ومحاكامت 
وعقوبــات تعســفية وذابــت الحرية الشــخصية 
التي كانــوا ينادون بها كبلورة ملــح يف ماء مّقطر، 
ويا ليــت تلك الدعوات وقفت عنــد منع االنتقاد، 
بــل أصبحت يف بعض البلــدان تنادي بإجبار الناس 
لقبول املثلية والشذوذ برصف النظر عن اعتقاداتهم 
الشــخصية الخاصة وإخضاعهم كرهاً لقبول تحويل 
أطفالهم جنســياً حتى ال يتم حرمانهم من الوصاية 
عليهــم وتدمــر عائالتهم، وهذا لعمــري يفوق ما 
كان ميكننــي تخيله يومــاً ما، ولكنــي كنت أعزي 
نفيس بــيء من املــرارة بأن كل تلك املامرســات 
تقف عند حدودهــم الجغرافية وأننا طاملا بقينا يف 
أوطاننا ومل تجربنا ظروف الحياة القاســية وكوارثها 
البرية والطبيعية عــىل الهجرة لتلك البلدان طلًبا 
للرزق أو طلًبا للحيــاة، فإننا يف مأمن من دعواتهم 
العفنة اآلســنة، ولكن مل يقف األمر عند حدودهم 

الجغرافية، أليس كذلك؟
فقــد أصبحوا يحاولون إكراهنا عىل قبول شــعارات 
املثلية والشذوذ يف أراضينا ويف عقر دارنا، وإن رفضنا 
ذلك، أرصوا عىل مخالفة قوانينا وثقافاتنا ومتادوا يف 
الوقاحــة حتى وهم ضيوف لدينــا يتمتعون بأرقى 

أنــواع الضيافــة والكرم، فال يخفــى عليكم ما فعله 
منتخب أملانيــا من إمياءات كتم األفــواه كنوع من 
التعبر أننا نكتم حريتهم يف التعبر عن مســاندتهم 
للمثلية والشذوذ، واألسوأ من ذلك قيام وزيرة أملانية 
بالحضور للمدرجات وهي تضع شعار املثلية تحت 
طبقة من مالبســها، حتى إذا ما استتب لها األمر يف 
مقعد الجمهور كشــفت ذلك الشعار يف تحٍد صارخ 
لســيادة الدولة التي اســتضافتها وإمعاًنا يف إظهار 
عدم احرتامهــا ألي قانون، أين ذهب مبدأ ســيادة 
القانــون وأين ذهبت الرتبيــة والحضارة واألخالق؟ 
لقد ســلختها كام ســلخت “الجاكيت” الذي أخفى 

شعار املثلية.
كل ما ســبق ذكره كان توصيفاً ملا حصل، وال أظنني 
زدت شيئا مل يكن القارئ الكريم يعرفه مسبقاً، ولكن 
فيام ييل أسطر بضع ملحوظات عن املوضوع، ولعلها 
مــرت عليكم أيضا من خالل الحوارات الســاخنة يف 

وسائل التواصل االجتامعي عن املوضوع.
أوال: كان بإمــكان منتخب أملانيــا أن يتحمل بطاقة 
اإلنذار الصفراء لكابــن املنتخب إن أرص عىل وضع 
شــعار املثلية، ولكنه تجنب ذلك حرصا عىل النتيجة 
الكروية للمســابقة، وهذا يرينا أن أهمية موضوع 
الشعار ليس مبدأ ذا أولوية لديهم، فهو مجرد عناد 
صبيــاين ال أكرث، ومبجــرد تزاحمه مــع نتائج اللعبة 

واملسابقة تم التخيل عنه.
ثانيا: نفس تلك الدول كانت لفرتة طويلة من الزمن 

تجرم املثلية والشــذوذ ومتنع الشــواذ من االلتحاق 
بوظائــف مثــل الجيش، وكانت عندهــا تدعي أنها 
رائدة حقوق اإلنســان يف العامل، واآلن مع تغر األمر 
ورضوخها لضغوط لوبيات الشــذوذ أصبحت تعترب 
قبول املثلية نوًعا من حقوق اإلنســان تطلق أحكاًما 
عىل بقيــة العامل مــن موقع أخالقي عــال وضعت 

نفسها فيه.
ثالثــا: من يقرأ شــيئاً من التاريخ يــرى فظائع تلك 
الدول االســتعامرية ونهبها لرثوات األمم ومقدراتها 
واســتعبادها لشــعوبها، بل ال تزال كذلك بشــكل 
مســترت، وليس ســعارها يف شــعارات املثلية إال ذر 
الرمــاد بالعيون لتغير التاريخ األســود البشــع لها 

بخفة يد الساحر عىل املسح.
رابعا: ســيتضح لك إن متعنت مبا جرى يف فعاليات 
كأس العامل لآلن أن تلك الســلوكيات السيئة كانت 
تسعى )لكس الرأس( وقهر القوانني ووطأ الثقافات 
يف البلد املستضيف واإلقليم الجغرايف ككل، املسألة 
هي فرض اإلرادة وإرســال رسالة واضحة أننا كعرق 
أبيــض ال زلنــا نحكم العــامل ونفرض عليــه معاير 
اإلنســانية واألخالق وأننا نفعل ما ُنريد متى شــئنا 

كيف شئنا. 
برأيــي أن تلك الشــخصية الرســمية كان األوىل أن 
يتــم إبالغها بأنها غر مرغــوب بوجودها يف أرايض 
الدولة املســتضيفة ألنها رضبــت باالحرتام واللباقة 

عرض الحائط.

)1(

أَْخرَبُونا أنَّ التاريخ يكتبه املنترصون؛ يفرُض املنترص 
قصته، واقعه وأسلوبه، ويحذف بجرَِّة قلم كلَّ ما ال 
يناســب ذلك، وكل ما يخالف نظامه. لكن ماذا إذا 
اًقا؟ فهل سيستمر يف  كان املنترص كاذًبا ومدلًسا وأفَّ
فرض واقعه وأفكاره وأكاذيبه عىل املهزومني َقرْصاً؟

وماذا لو ارتفَع نصف التفاحة بدالً من سقوطه عىل 
رأس “نيوتن”، وأصبح مســار قانــون الجاذبية إىل 
األعىل أو عموديًّا؟ هل كانت ستظل التفاحة شعارًا 

لعمالق التكنولوجيا “آبل”؟!

)2(

أعتقد هذا مــا فعلته قطر مع “نصــف التفاحة”؛ 
فاالســتضافة االستثنائية لبطولة كأس العامل، وضمن 
قوانني ومســار ونظام مل َيْخَضع لقوانني الرأساملية 
ر  امُلتحــرِّرة واألكاذيب املغموســة بـ”زقــوم التحرُّ
الالأخالقــي”، عبث يف الصــور النمطية التي عبثت 
بها ترســانة اإلعالم الغريب منذ عقــٍد من الزمن، مل 
يعد هناك رشق أوســط صحراوي وخيمة وبرئ من 
النفط وبدوي أشــعث أغرب ُيشهر سالحه استعداًدا 

لسفك الدماء. 

مــن امُلضِحك أن يكون املونديال مســامرًا يف نعش 
اإلمربياليــة الغربية املتوارثــة واملحصورة يف فجوة 
الحريــة العبثيــة، ُمعيــداً لألذهــان الســؤال: هل 
البــر أحــرار أم عبيــد الرَّقمية الحديثــة؟ وُتجار 
اســني الُجــدد.. مونديال قطر  “السوســيال”، النخَّ
2022 َفَضــح ازدواجيــة الغرب واملثقفــني العرب 

الليرباليني الُجدد.

)3(

“أوروبا حديقة، وبقية العامل أدغال، وعىل أصحاب 
الحديقــة حاميتهــا مــن األوغــاد”.. َفَضح ترصيح 
جوزيب بوريل، املمثل الســامي للشؤون الخارجية 
باالتحــاد األورويب العنرصية الغربية االســتعالئية 
والعقلية االســتعامرية التي تتســرتَّ برداء الُحريات 

املهرتئ. 
النَّظرة الغربية للرق األوســط ما هي إال تلخيص 
لواقع سطره امُلنترص الذي يطمح لتجديد استعامره 
العنرصي االســتعبادي للرق مرة أخرى؛ فقد قالها 
دونالد رامســفيلد وزير الدفاع األمرييك الســابق، 
إبان حــرب الخليــج: “مــن املســتحيل أن نطلق 
صاروخا أمريكيــا قيمته املاليني من الدوالرات عىل 

مجموعة من الخرائب والصحاري”.
لقد فقأ احتضان دولة عربية إسالمية رشق أوسطية 
“املونديال” عنَي الحريات امُلعربدة امُلتَِّشحة بألوان 

مجتمع “امليم”.

)4(

َسَقط “نيوتن” يف َقَطر الصغرة مساحًة، لكنها أثارت 
ا، سلسلة من التناقضات واالزدواجية  ضجة كبرة جدًّ
الغربية التي شــحذْت ترســانتها اإلعالميــة -املرئية 
واملكتوبة والرقمية- تضافرت األســباب واملســببات 
واالدعــاءات التي تدعو مُلقاطعــة قطر، ويف الوقت 
ذاته ســقطت معها أقنعــة التدليــس والنفاق بني 
األوروبيني، وأصبح أكرث األسئلة تضخاًم وغرابة: متى 
يتوقَّف نفاق الحريات الالأخالقي؟ ومتى يســتفيق 

املستعبد الرقمي الحديث من عبوديته؟ 
أقطاب الهجــوم عىل قطر “امليامت الثالث”؛ كانت 
امليــم الثالثــة “متخلفــة”؛ باعتبار قطــر دولة من 
العامل الرق األوســط املتخلف الثالث، ال يحق لها 
االنضامم إىل حديقة أوروبــا املزدهرة. امليم الثانية 
“مافيا الخمــور”، منع البرة ُيعــد كبرة عظمى ال 
ُتغتفر يف حــق البرية البيضاء النَّقيــة. أما “امليم 

ن”،  األوىل -وهــي األهــم- فـ”ميــم املجتمــع امللوَّ
ومجــرد منعه يتطلب اســتحضار فرســان الهيكل 
وإعادة أوروبا إىل 300 ســنة للوراء لحامية قداسة 

الحريات والعدالة.

)5(

ة واملتناقضة واملثرة  اعة األســئلة امُلحــرِّ م ُفقَّ تتضخَّ
للجــدل، والتــي رافقت انطــالق “مونديال قطر”، 
لتنفجــر فقاعــة التناقضــات العنرصيــة يف وجــه 
مدعــي الحريات حول مدى الزيــف والتدليس يف 
“قضايا جدلية” تفرتش الصحــف العاملية، وتتصدر 
ترنــدات منصات التواصــل الرقمية؛ كقضية أطفال 

“السوسيال”، وُعبودية األرقام.
فهل الغرب فعاًل شعب ُمتحضِّ كام يدعون؟ أم هم 
ُمجرَّد ُمنترص كاذب امتلك ســلطة النرص وقوة نر 

الكذب والنفاق باسم العدالة والحرية؟

)6(

أمسك “مونديال قطر 2022” قريْن “َثْور الرأساملية” 
امُلتعرِّي برداء “الحريــات للجميع”. وملن ال يعرف 
من هم أطفال “السوسيال”، فهو اختصار ملؤسسات 

الرعايــة االجتامعيــة يف أوروبا، والتــي دأبت عىل 
انتزاع أطفال املهاجريــن من العرب وغرهم، وفق 
القانون ووضعهم للتبنِّي، تحت ستار سوء امُلعاملة.
الغريــب أن تكون العائلــة الجديدة التــي تتبنَّى 
أطفال “السوســيال” من مجتمــع “امليم” األوىل.. 

فهل األمر ُصدفة؟
م بســلوك األفراد  ــص ُعبودية األرقام يف التحكُّ تتلخَّ
ُمســتخدمني الشــبكة العنكبوتيــة، عــن طريــق 
خوارزميات رقمية معقــدة، تتبع ُمحركات البحث 
مــا تبحث عنه أو ما تشــاهد أو مــا تعلق عليه يف 
منصات التواصل، وتبدأ يف بعث رســائل مشابهة ملا 
قمت بالبحث عنه، ال تهتم تلك الخوارزميات مبا إن 
كنت تبحث بالخطأ أو عن عمد، ما يهم أنها متتلك 
القدرة عىل قراءة وتحليل ســلوك الفرد املستخدم 
للشبكة، وتقلص كل خياراتك البحثية ضمن رشائح 
معينــة مختــارة لك، وفق ســلوك فــردي يحتمل 
م باملعلومة التي  الصــواب أو الخطأ، إذن هي تتحكَّ

تصل إليك!

)7(

“مونديــال قطــر 2022” فضح العنرصيــة الغريبة 

االســتعامرية، وكشف أحالم أوروبا الزائفة بتحقيق 
انتصار اســتعامري أيديولوجي حديث، عن العبيد 
الرقميــني الجدد وخطــف أطفــال أنجبتهم أرحام 
مهاجــرة مجانية ال تحتاج الســتئجار، ووضعهم يف 

ن. مجتمع مثايل من املجتمع امليمي امُللوَّ
وا فنحــن عىل أعتــاب حرب اســتعامرية  اســتعدِّ
أيديولوجية جديدة، تستهدف النسق الكيل لألفكار 
واملعتقــدات واالتجاهات العامة الكامنة يف األمناط 
الســلوكية للمجتمعات: تســطيح، وتهميش، وقتل 

األسس األخالقية للفعل الواقعي، بل وتوجيهه.
لــذا؛ مــن املهم، بــل من الــضوري، فضــح تلك 
املامرســات األيديولوجيــة االســتعامرية الحديثة، 
والتي تخول وتفرض تربير ســلوكها الشخيص فقط 
عىل اآلخريــن، وتقمع أيَّ رأي أو ســلوك مخالف، 

وتعده نوعاً من الرجعية.
إنَّ إضفــاَء املروعية عىل نظــام “امليامت الثالث” 
القائــم، والدفــاع عنه، لهــو نكبة أخــرى، فمجرد 
الســامح لهم بالتواجد يف مونديــال ُيقام عىل أرض 
عربية ُمسلمة قد ُيسهل -معاذ الله- تشكيل ومترير 
أيديولوجيات متهد لتغرات غر متوقعة مســتقباًل 

عىل املستوى املحيل والعاملي.

الطليعة الشحرية

نيوتن و»المونديال«.. والحريات المكذوبة!
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رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

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

املحليات
محول: 207 , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
اإلعالنات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

وزارة اإلعالم
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

ُيالحظ  املحلية،  للتطورات  امُلراقب 
وجود تحٍد واضح يف إدارة شــؤون 
الخاص، ومحدودية قدراته  القطاع 
عــى التأثري يف رســم السياســات 
العامة وتحديد األولويات الوطنية، 
وهناك من يرى اســتمرارًا يف وترية 
الضغوطات االقتصادية واالجتامعية 
املحليــة، امُلتمثلــة يف صور شــتى؛ 

ُمبارشة وغري ُمبارشة.
املتســم  امُلســتقبل  إىل  وبالنظــر 
بدرجــة عاليــة مــن عــدم اليقني 
عــى مختلف األصعــدة. يتضح أنَّ 
الســلطنة يف مرحلــة حاســمة من 
مسريتها التنموية؛ بل وعى مفرتق 
طرق هام يتطلب توجًها وسياســة 
اخــرتاق عميقة لالنتقــال إىل طور 
ونسق جديد من النمو، تتشارك يف 
إيجاده قاطرات ومحركات ُمتعددة 
وعى رأسها رشكات القطاع الخاص 
يف مختلف املجاالت والتي يجب أن 

يكون لها صوت مسموع ومؤثر.
د امُلربرات الداعمة  ويبدو جلًيا تعدُّ
لتحقيق تغــريات جوهرية يف إدارة 
وتنظيــم القطاع الخاص، ونظرًا ألنَّ 
التغيري ُسنة كونية، فإنَّ مرحلة النمو 
التي وصلت إليها سلطنة ُعامن بعد 
5 عقــود من التنمية، تفرض إطالق 
املختلفة  التنويع  قاطرات  وتشغيل 
والتي متتلك رشكات القطاع الخاص 
االســتفادة مام  لتعظيم  مفاتيحها، 
تحقق فعلًيا، ومــا يحتاج لتكثيف 
نشاط االبتكار، واســتخدام أدوات 
وأساليب جديدة تكون غرفة تجارة 
ممكناتها.  أبــرز  ُعــامن  وصناعــة 
ه اإلســرتاتيجي  عالوة عى أنَّ التوجُّ
يتمحــَور   ”2040 “ُعــامن  لرؤيــة 
الــذي  الهيــكيل،  ل  التحــوُّ حــول 
يســتند إىل متكني القطــاع الخاص 
وتفعيل دوره املحــوري يف التنمية 
الشــاملة،  واالجتامعية  االقتصادية 
بهــدف االنتقال إىل منــوذٍج جديٍد 
مــن النمــو والتنمية امُلســتدامة، 
قائــم بصفة رئيســة عــى العمل 
والتصديــر،  واإلنتــاج  واالســتثامر 
كبديــل للنموذج الحايل القائم عى 
واالســترياد  واالســتهالك  الحكومة 
والعاملــة الوافدة.. منــوذج تتعدد 
فيــه ُمحفــزات وقاطــرات النمــو 

بقيادة القطاع الخاص.
ونحــن يف ُعامن نحتاج الســتنهاض 
الِهَمِم ورفع الطموح لدى الرشكات 
لرجال  الوطنــي  الحــس  وتعزيــز 
اآلفــاق  فتــح  وكذلــك  األعــامل، 
إلحــداث تغيري جوهــري يف إدارة 
القطاع الخاص، وصواًل إىل دور أكرث 
فاعلية بتحقيق التنمية االقتصادية 

امُلستدامة يف املرحلة امُلقبلة.
ويف هذه السلســلة مــن املقاالت 
حلقــات،   3 إىل  قســّمناها  التــي 
نســتعرُض األدوار املرتقبة من هذا 
الكيــان االقتصادي امُلهــم لتحقيق 
املأمــول يف املرحلــة املقبلة، ونبدأ 
بأهميــة دوره يف تفعيل الحوار بني 
القطاعــني العــام والخــاص؛ كأداة 
لتمكــني رشكات القطــاع الخــاص 
ولتأطــري فلســفة جديــدة، تخدم 
التحــوالت املنشــودة يف املجاالت 
امُلختلفــة. ولذلك يســتوجب دوره 
الجديــد تبنــي خطــاب إعالمــي 
يعمــل عــى توضيــح التحديــات 
وإبــراز األدوار والتحوالت املطلوبة 
مــن القطاع الخــاص يف إطار رؤية 
“ُعــامن 2040”، إىل جانــب تعزيز 
الفهم والوعــي يف ُمجتمع األعامل 
الخــاص،  القطــاع  يف  والــرشكات 

الســلع  ومواصفــات  باشــرتاطات 
املحلية للولوج إىل األسواق الدولية. 
ولتحقيق ذلــك عليه تعزيز قدراته 
عى توفــري معلومات اســترشافية 
عــن أي تغريات ُمرتقبــة يف الوضع 
الداخــيل والخارجي قــد ُتؤثر عى 
األعــامل لتمكينه من بناء جســور 
وروابط أمامية وخلفية بني األعامل 
وإنشــاء حاضنات أعامل ُمتخصصة 
لقطاعات وسلع واعدة بعد تحديد 
فجوات امُلنتجات يف السوق املحيل 
وفتح األســواق الجديدة وتســهيل 

الوصول إليها. 
وهنا نؤكد عى دور القطاع الخاص 
يف استثامر يشء من أرصدة الغرفة 
الضخمة يف إعداد خارطة استثامرية 
للفــرص وفــق دراســات وأســس 
مكتملة األركان لتشــجع املستثمر 
املحيل واألجنبي عــى اإلقبال عى 
ملحة  وهنــاك رضورة  االســتثامر، 
لتعميــق ثقافة التصديــر والقيمة 
املحلية امُلضافة، ودراســة الفجوات 
يف ســوق العمــل مُلعالجتها بربامج 
التدريب والتأهيــل، وانتهاًء بتبني 
ملفات رواد األعامل. وليك نتعامل 
مع إشــكالية تفتت رشكات القطاع 
الخاص إىل كيانات صغرية، الُبد من 
تشجيع عمليات االندماج املدروس 
بــني الــرشكات املحليــة لتكويــن 
كيانات كبرية قــادرة عى امتصاص 
إىل  أعاملهــا  وتوســع  الصدمــات 
العاملية. وفوق كل ذلك يجب عى 
الغرفة أن ُتســهم بفاعلية يف تعزيز 
عامــل التوقــع اإليجايب مُلســتقبل 
األعــامل يف الســلطنة، وذلــك لن 
يتحقــق دون تكثيــف دور الغرفة 
القطاعيــة  الدراســات  مجــال  يف 
الــدورات  وتنظيــم  والبيانــات 
التدريبيــة يف مختلــف املجــاالت 
واملشــاركة يف تنظيــم الفعاليــات 
االقتصاديــة واالســتثامرية داخــل 
وخارج السلطنة. كام إن هناك دور 
محوري للغرفة يف دراســة وتقييم 
واالســتثامرية  التجارية  االتفاقيات 
الــدول، واملشــاركة  مــع مختلف 
يف توجيــه املؤسســات الحكوميــة 
حول إبرام االتفاقيات مع األســواق 
االســتثامرات  وتعزيــز  الواعــدة، 
الصناعية املشــرتكة مــع الرشكاء يف 

الدول واألسواق األخرى.
املنظومــة  إن  نقــول  وختاًمــا.. 
لغرفة  الحالية  والترشيعية  اإلدارية 
التجارة والصناعــة وبعض مجاالت 
األعــامل باتت تحتــاج إىل مراجعة 
وتفعيــل ومتكــني يف ظــل الواقــع 
االقتصــادي الجديد، وذلك يف ضوء 
التوجهــات الحكوميــة، ممثلــة يف 
بتمكــني   ،”2040 “ُعــامن  رؤيــة 
القطــاع الخــاص من تســيري دفة 
االقتصاد. وهــذه التوجهات تفرض 
رضورة  منهــا  جديــدة؛  تحــوالت 
توسيع مساحة اســتقاللية الغرفة، 
ومنح صالحيات أكرب لرؤساء الغرف 
نهــم من املســاهمة يف تســيري  مُتكِّ
املناطــق الصناعيــة واختيار نوعية 
االستثامرات املناسبة واملساهمة يف 
ــع  ترويجيها داخلًيا وخارجًيا. وتوسِّ
مهام الغرفة بتمثيل ودعم وحامية 
مصالح كافة الرشكات املقيمة عى 
أرض ُعــامن، والعمل كحلقة وصل 
بني هذه الرشكات والحكومة لنقل 
االرتقاء  بهدف  والحلول  املقرتحات 
ببيئة األعامل، والرتويج الستقطاب 
االســتثامرات وإنشــاء الرشكات يف 

السلطنة.
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34 لُنحسن االختيار لتجويد 
األداء

أحمد بن خلفان الزعابي

النمو االقتصادي والتصنيف االئتماني
قه حكومتنا الرشيدة من جهود  ما ُتحقِّ
ملموســة يف الفرتة املاضيــة، خاصة يف 
امللــف االقتصادي، بجانب ما نشــهده 
من تعــاون وتكامــل بــني القطاعات 
املختلفة؛ ســواء الحكومية أو الخاصة، 
أّثر بشكل إيجايب عى السياسات املالية 
واالقتصاديــة للبالد؛ األمــر الذي أدى 
إىل تحقيق فوائض مالية، ما ســاعد يف 
توسيع مخصصات املرشوعات التنموية 

املســتقبلية وفــق ما تضمنــه مرشوع 
امليزانية العامة للدولة لسنة 2023.

وبناًء عى هذه امُلعطيات، فقد رفعت 
وكالــة ســتاندرد آند بــورز التصنيف 
االئتامين لسلطنة ُعامن من “BB-” إىل 
“BB”، مع نظرة مســتقبلية مســتقرة 
نتيجة تحّسن األداء املايل للدولة، وهو 
التصنيف الثاين من نوعه خالل 2022.

رفــع التصنيف املايل القتصادنا الوطني 

مرتــني يف عــام، يعكس مــدى الرؤية 
والسياسات  الدؤوب  والعمل  الواضحة 
الناجعة، التي تخطها القيادة الحكيمة 
للعبور بســفينة الوطــن إىل بر األمان، 
بعــد التحديات العامليــة التي عصفت 
باقتصــادات كثــري من الــدول، إاّل أننا 
متّكنَّا من تخطي كل العقبات ومواجهة 
الصعاب، وصواًل إىل التحســن يف األداء 
املــايل وأداء ميزان املدفوعات، والعمل 

عى خفض املديونية العامة للدولة.
ال شك أن هذه السياسات املالية سوف 
تتواصــل لبلــوغ املزيد من التحســن 
االقتصــادي، وهو ما أكدت عليه وكالة 
ســتاندرد آند بــورز بــأن األداء املايل 
مستمٌر يف التحســن هذا العام والعام 
املقبل، وهــو ما يتطلب منَّــا مواصلة 
العمل والبنــاء وصواًل إىل ما نصبو إليه 

جميًعا.

اآلراء المنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة وإنما عن وجهة نظر كاتبيها

األدوار المرتقبة لغرفة 
تجارة وصناعة ُعمان )1 - 3(

yousufh@omaninvestgateway.comد. يوسف بن حمد البلوشي

قطر والجهود الدعوية

خليفة بن عبيد المشايخي

انتهاء التحكيم دون 
الفصل في النزاع
أنور خميس العريمي

ُنصيّل لله لتبقى قطر يف سالم وأمان واستقرار 
وازدهار وحرية، قطر أيتهــا املبهرة لك املجد 
ولــك الشــموخ والرفعة بني النجــوم، يا قطر 
الجميلــة والعزيــزة والغالية، يــا دانة ولؤلؤة 
وجوهرة الخليج، فكلــام ُذكرت دوحة الحب 
والسالم والتســامح والكرم دغدغ عشق قطر 
قلوبنــا، وقد رضعنا حبها منــذ أن كّنا صغارًا، 
وكان الناس يذهبون إىل قطر يف خمســينيات 
وســتينيات القــرن املايض، حرًصــا عى طيب 
وزين أرضهــا وأهلها وليس ســعًيا وراء لقمة 

العيش فحسب.
كانــوا يتحدثــون عن قطــر أمامنــا بإعجاب 
وانبهــار والذكريــات الحلوة عــن قطر تحيك 
بال ملل، وتعاد وتعــاد حتى كرب حب قطر يف 
نفوســنا. وظل الحلم بزيارة قطر يراودنا كلام 
اجــرتَّ أهلنا ذكرياتهم عن قطر وكرم أهل قطر 
وجامل شامئلهم وأخالقهم وأرض قطر العذبة 

التي تألفها النفوس وتحن إليها القلوب.
ملــاذا؟ ما الذي ُييز قطر عن غريها من البالد، 
ســألت أحد كبــار الســن الذين ســافروا إىل 
قطــر يف ذلك الزمان، فقال حبهــا من الله، ال 
تسأل عن الســبب إن الله يحبب بعض بالده 
إىل عبــاده، وقال: مل نكن منلك الســيارات يف 
ذلك الوقت ونحــن يف قطر، لكن القطري إذا 

شــاهدك متيش فإنَّه يوقف ســيارته ويحملك 
إىل الوجهة التي تريــد، بال مقابل وال منة وال 
فضول، وهو ال يزعجك بكرثة األسئلة، يحملك 
ألن املروءة والشــهامة متــيل عليه ذلك فقط. 
ويضيــف هذا الرجل قائاًل: “يف أغلب األوقات 
كان الطعــام يأتينــا من الشــيوخ الكرام ومن 

التجار واألرس القطرية الغنية”.
قطــر البحــر والصحــراء واملزارع واألســواق 
والحارات والناس والبيــوت واألهازيج وأغاين 
البحر وفنون البادية وقصائد الشعر الشعبي، 
إنه الشــعور األجمل وكأنــك تعيش يف بلدك. 
ولــدى اإلنســان الخليجــي هذا اإلحســاس 
الفريــد الذي يجعله ال يكاد ييز بني بلده األم 
والبلد الخليجي الذي يســافر إليه هنا النسب 
واملصاهرة والقبائل ذات األصل الواحد وأبناء 

العم الذين قد يتوزعون بني دول الخليج.
الحــب واحــد واملصري مشــرتك، وقطــر التي 
أذهلــت العامل بتطورها املتســارع يف شــتى 
املجــاالت وســعيها لحــل النزاعــات بالطرق 
الســلمية والحوار ومحاولة إخــامد الحروب 
واالضطربــات والقالقــل ومؤسســات قطــر 
الخرييــة متد يد الخــري إىل الناس يف كل أقطار 
العــامل  وإىل األرس املحتاجــة يف غزة املحارصة 
وهــي التي متد غــزة بالوقود وتســاند قضايا 

اإلنســان العادلــة، وهــي التي أنشــأت قناة 
الجزيرة الرائدة التــي أحدثت نقلة نوعية يف 

اإلعالم العريب الحر.
هذه الرفاهية التي يعيشــها اإلنسان القطري 
وهذا التالحم الفذ بني القيادة والشــعب، وأن 
قطر األوىل يف دخل الفرد ويف التعليم والصحة، 
وهــي يف الصدارة دوًما يف محافل الخري والعز 

والرشف.
قطــر اآلن ُتبهــر الكون بحســن تنظيم كأس 
العامل، رغم التحديات وحمالت التشويه والتي 
يغذيها الحقد والحســد والنفــاق وازدواجية 
املعايــري من بعض الجهات والــدول األجنبية، 
لكــن قطر تنتــر دامئًا، وقافلتها تســري بثقة 
وقــوة واقتدار وحكمة ورويــة دون االلتفات 

إىل الوراء.
إننا نشــعر بالفخر واالعتزاز بقطر ونفرح حني 
نرى تألق قطر ونجاح قطر وصمود قطر ومتيز 
وتفــرد قطر.. لــك املجد يا قطــر ولك الحب 
منَّا والدعاء بأن يحفظــك لله. وتثلج صدورنا 
األخبــار املتواتــرة التي تبرش باعتنــاق الناس 
للدين اإلســالمي عند حضورهــم كأس العامل 
لكرة القدم يف الدوحة، والفضل يف ذلك لله ثم 
جهود قطر التي اســتضافت الدعاة، وأبرزهم 
الداعية ذاكر نايك، وأفســحت املجال واســًعا 

للدعوة لإلســالم والســالم واإلســالم توأمان ال 
يفرتقان.

املجد لقطر التي أحســنت الترف مع املثلية 
وشــعاراتها بالحــزم والعزم والثقــة واالعتزاز 
بتعاليــم الدين اإلســالمي والقيــم واألخالق 
واآلداب العربيــة النبيلة الســامية واملحافظة 

عى الهوية القطرية األصيلة.
ومتيــم املجد أمــري قطر الشــاب الــذي نال 
اإلعجاب والتقدير واالحرتام وأعامله وإنجازاته 
تشــهد عــى براعتــه الفائقــة يف السياســة 
واالقتصــاد واإلدارة واملواقف اإلنســانية وقد 
استطاع أن يغري من أوضاع بلده إىل األفضل يف 
وقت قصــري حتى إن الذي زار قطر قبل عرش 
ســنوات أو أقل ويزورها اآلن ســوف يشاهد 
التطــور الرهيب واملذهــل واملدهش ليس يف 

املباين الشاهقة فقط ولكن يف كل يشء.
ولقد أنعــم الله عى قطر بالغاز والنفط، وتم 
اســتغالل هذه املوارد بطرق ذكية ومدروسة 
ومخطط لها وانتعشــت الصناعــات املتعلقة 
بالغاز والنفط والصناعات األخرى واالســتثامر 
ثــم ظهر أثر هذه النعم عى الشــعب والبلد 

كلها.
 وقد قيل بحق إن قطر كعبة املضيوم، ولقطر 

املجد وعليها السالم ولها الشكر الجزيل.

سالم بن نجيم البادي

قطر الُمتفّردة

الروح في عربة الزمن..!

مرَّ يف املقالة السابقة بعنوان “اثنان أم واحد؟” 
أن مثَّــة رؤيــة فلســفية ظهرت مــن )خارج 
الصنــدوق( ُتعــرف بـ”الحكمــة امُلتعالية”، 
يصفها الشلبي بقوله: “ثورة فلسفية عميقة، 
قلبــت القاعدة املاهويــة املتمكنة بعمق يف 
الرتاث الفلسفي السابق ُمحدثة بذلك تغيريًا 
يف العديد من املخاضات الفلســفية”. )انظر: 
الشــلبي، كــامل عبدالكريم: أصالــة الوجود 
عند الشــريازي من مركزية الفكر املاهوي إىل 

مركزية الفكر الوجودي ص 14(.
وأحــد تلكــم املخاضــات: “عالقــة الــروح 
بالجسد”؛ فالروح بحســب الرؤية الفلسفية 
الكالســيكية كانت تسكن األعايل، ثم وبقدرة 
قادر، نزلت من عليائها ُمتخذة البدن ســكناً 
مؤقتــاً لها، كالطري الــذي وقع يف القفص، وال 
خــالص له من ســجنه إال بذبــول وفناء هذا 

الجسد فيتحرر ويعود مجددا إىل عليائه. 
كائنان غريبان عن بعضهام، ال تربطهام صلة، 
فأيــن الكائن الروحــاين من الكائــن الرتايب، 
وفجأة وعن غري ميعاد مسبق، التقيا يف عربة 
من عربات الزمن، وسيرتجل الروح حاملا تصل 
العربة محطة املوت، ليعود إىل عليائه، بينام 

يعود البدن إىل الرتاب كام كان من قبل.  
مــرة أخرى تــربز “الثنائيــة” لــدى التفكري 
الفلسفي الكالسييك يف تصوره لعالقة “الروح 
بالجســد”، وبذلــك تظــل األســئلة املتعلقة 
بعالقــة هاتــني الكينونتــني األجنبيتــني عن 

بعضهام بال أجوبة حاسمة.
يكتــب بدوي فيقول: “لقد قــرر ديكارت يف 
التأمل الســادس من تأمالته وجــود النفس 
يف الجســم ليس كوجود الربان يف الســفينة، 
وإال ملــا تأملت النفس كلام اختل يف الجســم 
يشء، كام أن املالح ال يتأمل إذا أصيب جزء من 
الســفينة بعطب. إذن كيــف يفرس ديكارت 
العالقة بني الجســم والنفــس؟ الواقع أنه يف 
إجابتــه عى تســاؤالت األمــرية “أليصابت” 
يتحري وال يقدم تفسريا مقنعا لهذه املسألة”. 
)انظر: عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة 

ج1ص497(. 
يشري بدوي إىل األسئلة التي بعثت بها امللكة 
“أليصابــت” إىل ديــكارت تســتوضحه حول 
عالقــة املجرد باملادي كيف تتــم عى الرغم 
من التميز التام بني البدن وبني النفس؟ كيف 
ُتحــرك اإلرادة املادة؟ كيف يحدث يف النفس 

أمل لوقوع خلل يف البدن؟ 
إنها “الثنائية” مرة أخــرى، والتي ظل اإلرث 
الفلســفي يرزح تحــت ثقلهــا، حالت دون 

إعادة التفكري يف املوضوع برمته. 
بذات املنظار الذي أجرى به الشريازي عملية 
اســتئصال تلــك “الثنائية” يف ميــدان عالقة 
الحركة باملتحــرك، وتحديدا منظــار “أصالة 
الوجود” الذي يصفه كوربــان بقوله: “فتيل 
ثورة أذكاها الشــريازي يف رسديات الفلســفة 
اإلســالمية” )انظر: مقدمة كوربان عى كتاب 
املشــاعر ص 13( أجــرى عمليــة اســتئصال 
ناجحــة للغاية، لهذه الثنائية يف هذا املخاض 

أيًضا.
الخطــوة األوىل بعد ثبــوت “أصالة الوجود” 
كانت: إزالة الثنائية والفواصل الوجودية بني 
أبعاد الوجــود الواحد، وهــذا يجعلنا “أمام 
فهــم متصل للوجود ال ثغــرات فيه” )انظر: 
الشــلبي، كامل عبد الكريــم: أصالة الوجود 
عند الشــريازي مــن مركزية الفكــر املاهوي 
إىل مركزيــة الفكر الوجودي. ص161، مصدر 

سابق(. 
“يف ظل هذا املنهج، يتم تفسري حقيقة الوجود 

بصــورة ُمتميزة، بحيث ُتحفــظ وحدته رغم 
متتعــه بالكرثات من قبيل الشــدة والضعف، 
والزيــادة والقلة، والعلو والدنو، فتشــبه من 
هــذه الجهة حقيقة الضوء. وكام أن الظاهرة 
الطبيعيــة تنمو وتظفر بالتكامل من دون أن 
تفقد هويتها الخارجية، فكذا حقيقة الوجود 
فهي واحد خارجي شــخيص يكن أن ينترش 
يف جميــع مراحله املختلفــة، ويتمتع بألوان 
الكرثة، كالســبق واللحوق والشدة والضعف، 
من دون أن تلحق هذه الكرثات- وإن كانت 
غــري متناهيــة- أي رضر بوحدتــه وهويتــه 
الشخصية الخارجية”. )انظر: اليزدي، مهدي 
الحائري: هرم الوجود دراسة تحليلية ملبادئ 
علم الوجود املقارن. ص7. ترجمة محمد عبد 

املنعم الخاقاين(.
بعد ذلــك نخطــو الخطــوة التاليــة بطرح 
التســاؤل التايل وفــق زوال الفواصل وإزاحة 

االثَنْيِنيَّة: 
“مل ال يكــون هــذان الغريبان كائًنــا واحًدا؟ 

ُبعدان لكينونة واحدة؟”.
النتائــج الثوريــة التــي متخضت عــن ذلك 

نوجزها الحًقا.

محمد بن رضا اللواتي
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حلول تمويلية إسالمية في المدينة المستدامة »يتي« من بنك نزوى

بعد تبني أفضل المعايير الدولية للحفاظ على البيئة 

تجديد شهادة االعتماد الدولي الكربوني لمطار الدقم للسنة الثانية على التوالي

مسقط- الرؤية
وّقللع بنك نللزوى- رائد الصريفة اإلسللامية يف 
سلطنة ُعامن- مذكرة تفاهم مع رشكة التطوير 
واالسللتثامر املسللتدام، لتقديم حلول متويلية 
عقارية متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسامية، 
ُتناسب كافة العماء الراغبني يف متلك العقارات 
والوحللدات السللكنية ضمن مللرشوع املدينة 
املستدامة- يّتي، حيث ستمّكن هذه االتفاقية 
العماء من الحصول عىل متويل للعقارات التي 

يتضمنها املرشوع خال املراحل اإلنشائية.
وُيقدم بنك نللزوى متويا عقاريا بنسللبة ربح 
تنافسللية تبللدأ مللن 4.85% سللنوياً، لتوفللري 
خيللارات سللكنية متنوعة ضمللن أول مرشوع 
مسللتدام بالكامل يف سلطنة ُعامن، حيث يلبي 
مللرشوع املدينة املسللتدامة- يتي أعىل معايري 
االسللتدامة االجتامعية والبيئيللة واالقتصادية، 
ويوفر خيارات سكنية متنوعة ُتناسب مختلف 
الفئات. وتعكس االتفاقية الجهود التي يبذلها 
البنللك لتقديم حلول مالية متوافقة مع أحكام 

الرشيعة اإلسامية تراعي مختلف االحتياجات 
املتغرية للعماء وتواكب تطلعاتهم املستقبلية، 
ويتوافللق املرشوع مللع القيم الرئيسللية لبنك 
نزوى التي تسعى للحفاظ عىل البيئة والرتكيز 

عىل االستدامة يف كل عملياتها.
وعللر خالللد الكايللد الرئيس التنفيللذي لبنك 
نزوى عن سللعادته بتوقيع هللذه املذكرة التي 
تتوافق مللع رؤية البنك يف لعب دور أسللايس 

يف املشللاريع الوطنية الرئيسية التي تساهم يف 
تشللكيل مسللتقبل الباد، الفتا إىل أن االهتامم 
الكبللري الذي يوليه املللرشوع بالطاقة الخرضاء 
يكمللل جهود بنللك نزوى نحو تعزيللز التقدم 
االجتامعي واالقتصادي املسللتدام يف الباد من 
خال منتجات وخدمللات فريدة من نوعها يف 
الصناعللة. وأضاف: “باعتبارنا البنك اإلسللامي 
األول يف سلللطنة ُعللامن، فقللد أثبللت بنللك 

نزوى نفسلله كجهة متويلية تتسللم بالشفافية 
واملوثوقيللة والقللدرة عللىل االمتثللال ألحكام 
ومبادئ الرشيعة اإلسللامية، وُجل ما نقوم به 
من مامرسللات مدفوعة بحامس متأصل لجعل 
التمويل اإلسللامي أبسط وأكرث ساسة ويسهل 
عللىل املجتمللع الوصللول إليه، ونحن نسللعى 
باسللتمرار لنرش املقرتحللات التي تضيف قيمة 
إىل حياة عمائنا، وستتجاوز الحلول التمويلية 

املرنللة املتوافقة مللع الرشيعة اإلسللامية من 
بنك نزوى إعطاء دفعة للقطاع العقاري، فهي 
ستسللاعد العمللاء األفراد عىل املسللاهمة يف 
الرؤية الخرضاء لسلللطنة عامن حيث يعززون 

محفظة أصولهم”.
من جانبه، أوضح هاشللل بن عبيد املحروقي، 
رئيس مجلس إدارة رشكة التطوير واالسللتثامر 
املسللتدام، أن هللذا التعللاون يأيت اسللتكامال 
لجهودهللم املتواصلة يف العمللل مع مختلف 
الللرشكاء لتقديم خدمللات اسللتثنائية وحلول 
متويليللة موثوقللة للمسللتثمرين والعماء يف 
مرشوع املدينة املسللتدامة- يتللي، الفتاً إىل أن 
قيمة االسللتثامرات يف هذا املرشوع وصلت إىل 

قرابة 1 مليار دوالر.
وأضللاف: “املللرشوع ُيقللدم مفهومللا جديدا 
ملشاريع التطوير العقاري ذات الُبعد السياحي 
املسللتدام، حيللث ُيعتللر أول مللرشوع يوفر 
مرافق ووحدات سكنية وسياحية تم تصميمها 
بالشللكل الذي يلبللي أعىل معايري االسللتدامة 

البيئية واالقتصاديللة واالجتامعية يف آن واحد، 
وسيصبح حني اكتامله أكر مجمع مستدام من 
نوعه يف املنطقة، وأول مجمع سللكني سياحي 
صفري الكربون يف سلطنة ُعامن، وبالنسبة لنا 
فإنَّ االستدامة مل تعد مجرد خيار، بل أصبحت 
يف طليعة أولويللات التنمية االقتصادية، ونحن 
عىل ثقة بأن املدينة املسللتدامة- يتي ستكون 

منوذجاً رائداً للمدن الُعامنية يف املستقبل”.
يشللار إىل أن مللرشوع املدينللة املسللتدامة- 
يتللي، يتللم تطويره مللن قبل رشكللة التطوير 
واالستثامر املسللتدام، والتي ُأنشئت بالرشاكة 
بني مجموعة ُعمللران، الذراع التنفيذية لتنمية 
وتطوير القطاع السللياحي يف سلللطنة ُعامن، 
ورشكللة داميونللد ديفلوبرز، الرائللدة يف مجال 
تطوير املجتمعات وامُلدن املسللتدامة. ويجري 
تطويللر املدينة املسللتدامة ضمن مرشوع يتي 
السياحي املتكامل، أكر مرشوع تطوير حرضي 
يف املنطقللة، ويضللم مرافق سللكنية وتجارية 

وتعليمية وترفيهية عالية املستوى.

الدقم- الرؤية

متكن مطار الدقم- أحد بوابات سلطنة عامن 
الجويللة بإدارة رشكللة مطارات ُعللامن- من 
تجديد شللهادة االعتامد الكربوين للمسللتوى 
األول »مسللتوى رسللم الخرائط«، حيث منح 
مجلس املطارات العاملي »ACI” مطار الدقم 
هللذه الشللهادة الدولية للسللنة الثانية عىل 
التوايل، ليصبح مطار الدقم أحد املسللاهمني 
الفاعلللني يف مواجهة أثر الطللريان واملطارات 
عىل تغللري املنللاخ، والحللد مللن االنبعاثات 
الكربونيللة، من خللال تبني أفضللل املعايري 
الدوليللة للحفللاظ عللىل البيئة عللر أحدث 

الرامج امُلعتمدة دولًيا. 
ويأيت تجديد شللهادة االعتامد الكربوين لهذا 
املسللتوى ضمن خطللط “مطللارات ُعامن”، 
لارتقاء مبسللاعيها لبلوغ مسللتويات أعىل يف 
هللذا املضامر الذي يتكون من 4 مسللتويات 
دولية، حقق املسللتوى الثللاين والثالث فيهام 
مطار مسللقط الدويل ومطار صالة وتشمل 
تحديد وقياس نسللب االنبعاثللات الكربونية 

وخفض نسب االنبعاثات الكربونية والحفاظ 
عىل نسللب أقل مللن االنبعاثللات الكربونية 
والوصللول إىل الحيادية، وذلللك بهدف الحد 
من االنبعاثات الكربونيللة يف البيئة املحيطة 
باملطللارات التي ترشف عىل تشللغيلها رشكة 

مطارات عامن.
وتللأيت هللذه الجهود إتسللاًقا مع املسللاعي 
اإلسرتاتيجية الوطنية لتحقيق الحياد الصفري 
عللام 2050، والتي تسللعى لتنفيذهللا كافة 
الجهات املعنية يف سلللطنة ُعامن، وذلك من 
أجللل تحقيق التوازن بللني متطلبات التنمية 
والللرثوات  املللوارد  واسللتخدام  املسللتدامة 
الطبيعية بشللكل مسللتدام لنمللو االقتصاد 
الوطنللي وتقليللل آثللار التغللري املناخي من 
خال اإلجراءات املتبعة والتي تعتر من أهم 
مكونللات االسللرتاتيجيات املرتبطللة بتحقيق 

رؤية عامن 2040.
وهّنأ محمد بن حميد الشعييل، نائب الرئيس 
التنفيذي للمطارات اإلقليمية مبطارات عامن، 
فريق مطار الدقم وباقي الفرق ذات العاقة 
يف مطارات عامن والرشكاء االسرتاتيجيني عىل 

تجديد شللهادة االعتللامد الكربللوين الدولية 
للعام الثاين عىل التوايل، حيث سلليبدأ العمل 
لارتقاء مبستوى مطار الدقم يف هذا الرنامج 
العاملللي املهللم وذلك عر تبنللى العديد من 
املبادرات والرامج الخرضاء، وااللتزام باملعايري 
الواردة يف شللهادة االعتللامد الكربوين لبلوغ 
مسللتويات أعىل وهو التزام دائم نحو تطوير 
مستقبل مستدام يف مجال الطريان واملطارات 

وإدارتها عىل نحو فعال لعملياتها والحد من 
اآلثار السلبية عىل البيئة.

وأشار أحمد الفاريس مدير مطار الدقم إىل أن 
مشللاركة مطار الدقم يف برنامج اعتامد إدارة 
االنبعاثللات الكربونية للمطللارات، جاءت يف 
إطار الحرص عىل الوصول مستقبا إىل تطبيق 
إدارة شللاملة النبعاثات الكربللون يف املطار، 
وإمياناً مللن اإلدارة التنفيذية ملطارات عامن 

يف تبنللي النموذج التشللغييل املسللتدام من 
خال تطبيق اسللرتاتيجيات تشغيلية صديقة 
للبيئة مبا يضمن تخفيض مجموع االنبعاثات 
الكربونية الصادرة عن عمليات املطار. يشار 
إىل أن مجلللس املطللارات العاملللي ملنطقللة 
أوروبا قام بتوسيع نطاق برنامج اعتامد إدارة 
االنبعاثات الكربونية للمطارات الذي أطلقه 
يف عام 2009 يف أوروبا، لتشللمل منطقة آسيا 

واملحيللط الهادئ، حيث يقوم املجلس بتوفري 
األدوات الكفيلللة لتمكني املطارات من إدارة 
والحد من انبعاثات الكربون.  وسللجل مطار 
الدقم ارتفاعا بنسللبة 6.6% يف عدد الرحات 
الداخليللة “املغللادرة والقادمللة” لتصل إىل 
386 رحلللة حتى نهاية شللهر يوليو 2022م، 
مقارنة بللل362 رحلة خال الفللرتة ذاتها من 
عام 2021م، فيام ارتفع عدد الركاب بنسللبة 
1ر45% مللن 25 ألفللا و402 راكبا حتى نهاية 
شللهر يوليو 2021م إىل 36 ألفللا و868 راكبا 
حتى نهاية شهر يوليو 2022. واستطاع مطار 
الدقللم من تحقيق تكامل بشللكل رسيع مع 
بقيللة املكونللات الحديثللة ضمللن منظومة 
املنطقللة االقتصادية الخاصللة بالدقم كأحد 
الدعائللم املهمللة للمنطقة إلكللامل خارطة 
الرؤية الحكومية الشللاملة لجعل الدقم أحد 
مرتكزات التنمية االقتصادية والسللياحية يف 
محافظة الوسللطى، وملواكبللة خطط التنويع 
االقتصللادي الحايل واملسللتقبيل التللي توّفره 
املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم للمواطنني 

واملستثمرين عىل حد سواء.
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بنك مسقط يوقع اتفاقية مع »اتحاد العمال« 
لالستفادة من حلول الربط المؤسسي

»اقتصادية الدقم« تواصل جهود توطين مشاريع التقنية الحديثة والذكاء االصطناعي

مسقط- الرؤية

أعلن بنك مس��قط، املؤسسة املالية الرائدة يف 
س��لطنة ُعامن، عن توقيع اتفاقية مع االتحاد 
الع��ام لعامل س��لطنة ُعامن لالس��تفادة من 
الحلول املرصفية الرقمية الحديثة التي يقدمها 
البنك؛ حيث س��يمكن هذا التع��اون االتحاد 
العام من االستفادة من حلول الربط املؤسيس 
التي يقدمها بنك مس��قط، عل��اماً بأنَّ االتحاد 
العام لُعامل سلطنة ُعامن هو الجهة الرسمية 
املمثلة للعامل يف البالد أمام الجهات الرسمية 

ويف املحافل املحلية واإلقليمية والدولية.
وقالت وفاء بنت إبراهيم العجمية، مس��اعد 
مدي��ر عام املعام��الت والخدم��ات املرصفية 
الحكومية ببنك مس��قط: “يس��عدنا انضامم 
االتح��اد الع��ام لع��امل س��لطنة ُع��امن إىل 
حلولن��ا املرصفية املتطورة لل��ركات الخاصة 
والحكومي��ة، لقد تم تصمي��م حلولنا لتمكني 
رشكائنا م��ن معالج��ة معامالته��م املرصفية 
بطريق��ة فّعالة م��ن خالل القن��وات الرقمية 
الحديثة”. وأضافت أن الطبيعة املبارشة لحلول 
الدفع الخاصة بالبنك س��تقدم الدعم لالتحاد 
العام لعامل س��لطنة ُعامن لتقديم اس��تجابة 
أرسع ألصحاب املصلحة، كام سيتمكن االتحاد 
م��ن تس��وية املدفوع��ات وتقلي��ل املخاطر 
املتعلق��ة بعمليات الدفع بطريقة آلية وآمنة، 

مؤك��دة العجمية حرص البن��ك عىل مواصلة 
تعزيز رشاكته االس��راتيجية مع االتحاد العام 
لعامل س��لطنة ُع��امن من خ��الل املجموعة 
الكاملة من املنتجات والخدمات التي تشمل 
حلول التحصي��ل والدفع. م��ن جانبه، أعرب 
نبه��ان بن أحمد البطايش رئيس مجلس إدارة 
االتحاد العام لعامل سلطنة ُعامن، عن سعادته 
بهذه الراكة مع بنك مس��قط لالستفادة من 
أحدث حلول الربط املؤس��يس الخاصة بالبنك 
لتحس��ني كفاءة العمليات التشغيلية لالتحاد 
بش��كل كبري. وقال إن هذه الحلول س��تقدم 
الدع��م لألعض��اء واملورّدي��ن وال��ركاء من 
خالل تس��هيل إكامل معامالتهم معنا، مؤكدا 
أن االتح��اد عىل ثقة من أن ه��ذه الخدمات 
ستس��اهم يف تعزيز تجربة البنك مع االتحاد. 
وأض��اف أن ه��ذه الراكة ع��ّززت من رحلة 
التحول الرقمي لالتحاد العام لعامل س��لطنة 
ُعامن، معرباًا عن تطلعه لتعزيز هذه الراكة 
الناجحة يف املس��تقبل والدخ��ول يف خدمات 
ومناف��ع مرصفي��ة متمي��زة تخ��دم العاملني 
بالقط��اع الخاص. ويحافظ بنك مس��قط عىل 
مكانته املتقدم��ة يف تطبيق أحدث الخدمات 
التكنولوجية املتط��ورة لتحقيق أفضل منفعة 
للزبائ��ن، حيث يس��اهم التح��ول التقني يف 
تحقيق العديد من املنافع منها زيادة الفعالية 

و خفض التكاليف واملرونة.

مسقط- الُعامنية

تعم��ل املنطق��ة االقتصادي��ة الخاص��ة 
بالدق��م ع��ىل متك��ني الش��باب الُعامين 
لتوطني مشاريع التقنية الحديثة والذكاء 
االصطناع��ي وتطبيقات إنرنت األش��ياء، 
وتوّفر لهم البنية األساسية لهذه املشاريع 
والسياس��ات والنُّظ��م والقواعد املنظمة 

واملسّهلة ألعاملهم.
وقال املهن��دس أحمد بن ع��ي عكعاك 
الرئي��س التنفي��ذي امُلكّل��ف باملنطق��ة 
االقتصادي��ة الخاصة بالدق��م إن املنطقة 
االقتصادية الخاص��ة بالدقم هي منطقة 
اقتصادي��ة متكاملة بها مش��اريع كبرية، 
ا مش��اريع قيد التنفيذ، ومش��اريع  وأيضاً
اسراتيجية سوف يتم إطالقها خالل العام 
القادم، وإّن االستثامرات الحالية يف الدقم 
تبلغ حوايل 3 مليارات و600 مليون ريال 
ُعامين. وأضاف أن هناك مش��اريع سوف 
تش��ّكل نقل��ة نوعية يف الف��رة القادمة، 
فقد اكتم��ل الكثري من البنية األساس��ية 
يف املنطقة االقتصادي��ة الخاصة بالدقم، 
ا حقيقيًّا  وهذه املش��اريع س��تكون رافداً
إلجاميل الدخل املحي للدولة، وس��تعزز 
مكانة الدق��م وتحقق الحصة الس��وقية 

املستهدفة.
وأوض��ح أن املنطق��ة االقتصادية بالدقم 
أصبحت تعم��ل بُخطى حثيث��ة لتوطني 
وج��ذب االس��تثامر املتعلق��ة بالتقني��ة 
وال��ذكاء االصطناع��ي؛ إذ ت��م تخصيص 
مناطق خاصة ملثل هذه األنشطة الخاصة 
بالذكاء االصطناعي واستراف تكنولوجيا 
املستقبل مبا يتواءم مع الرؤية املستقبلية 
“ُع��امن 2040”، وكذل��ك توف��ري البني��ة 
األساسية ووجود سياسات وُنظم وقواعد 
ا التواصل مع  تنّظم هذه األنش��طة، وأيضاً
كثري من الباحثني واملهتمني بهذا القطاع.

وب��نّي أن مش��اريع ال��ذكاء االصطناعي 
والتق��ّدم التقني هي إح��دى املحركات 
األساس��ية ألي نش��اط اقتص��ادي حاليًّا، 

وأن املنطق��ة االقتصادية الخاصة بالدقم 
أخذت بعني االعتبار استقطاب التقنيات 
الحديث��ة، خاص��ة يف الث��ورة الصناعي��ة 
الرابعة املتعلقة بالذكاء االصطناعي وعلم 

الروبوتات.
: “قام��ت الهيئة  وتاب��ع عكع��اك قائ��الاً
بتخصيص منطق��ة خاصة لتجارب الذكاء 
ة وتقنيات  االصطناعي والطائرات املس��ريّ
املستقبل، تبلغ مساحتها نحو 18 كيلومراًا، 
وبارتفاع 80 مراًا عن مستوى البحر، وتقع 
قرب منطقة الصناعات السمكية والطاقة 
النظيفة، ك��ام قامت بدعم هذه املنطقة 
بعدد من املرافق، ووضعت السياس��ات 
مة، وتم تش��كيل فري��ق عمل لهذا  املنظِّ
األمر واالس��تفادة من كثري من املختصني 
س��واء يف البحوث أو التجارب؛ فاملنطقة 
االقتصادي��ة الخاص��ة بالدق��م منطق��ة 
واعدة، وهي مدينة املس��تقبل، وتحمل 
الكثري من الف��رص التجريبية واملقومات 
ا يف  االقتصادية، وتسعى ألن تصبح منوذجاً

العمل والسكن ومنط الحياة”.

من جهته، أكد الدكتور سعيد بن خليفة 
القرين��ي مدير ع��ام تطوير االس��تثامر 
بالهيئ��ة العام��ة للمناط��ق االقتصادية 
الخاص��ة واملناط��ق الح��رة إن املنطقة 

اس��تقطبت  بالدقم  الخاصة  االقتصادية 
العدي��د من التقني��ات الحديث��ة، منها 
تقنية الطباعة ثالثية األبعاد لإلنشاءات، 
وذلك للتغلب عىل تحديات اإلنش��اءات 
املتعلقة بالوقت والتكلفة؛ إذ إن املبنى 
التجاري امُلنش��أ بتقني��ة الطباعة ثالثية 
األبعاد هو أول مبناًى تجاري يتم تصميمه 
واس��تخدامه يف املنطقة بتقنية الطباعة 
ثالثية األبعاد، كمبنى مش��غل تس��عى 
الهيئ��ة من تش��غيله ألن يك��ون بادرة 
تنفي��ذ مب��اٍن أخرى ذات اس��تخدامات 
مختلفة، وإن التوج��ه القادم هو تنفيذ 
مباٍن بهذه التقنية يف قطاعات مختلفة، 
منه��ا القط��اع الس��ياحي. وأض��اف أن 
املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم تقوم 
عىل استخدام الطائرات املسرّية عن ُبعد 
“الدرون”؛ ألغراض املس��ح الطوبوغرايف، 
كام نّف��ذت تج��ارب لتوصي��ل الطرود 
ا  الربيدية واألطعمة عرب “الدرون”، وأيضاً

الخامس  الجي��ل  رافع��ات  اس��تقطبت 
لة عن ُبع��د، وس��تكون يف ميناء  املش��غَّ
الدقم وه��ي رافعات مرتفع��ة الكفاءة 

ذات التقنية العالية.
وأوضح أن املنطق��ة االقتصادية الخاصة 
بالدقم قامت بتوفري العديد من املمكنات 
األخرى املرتبطة بتسهيل إجراءات الكثري 
من الخدم��ات، كالتصاري��ح والراخيص 
والشهادات واملوافقات التي تحتاج إليها 
مروعات النوعية التي تستخدم التقنية 
الحديثة واملشغلة يف املنطقة االقتصادية 
الخاص��ة بالدق��م، ومن جان��ب آخر تم 
تخفي��ض رس��وم الراخي��ص والتصاريح 
لتصبح برس��وم رمزية يف متناول الشباب 
السيام املروعات الناشئة، وكذلك قامت 
املنطقة بتوفري حاضنات لتقديم خدمات 
االستش��ارات الفنية واإلدارية والقانونية 
له��ؤالء الش��باب، مب��ا يضمن اس��تمرار 

مروعاتهم ومنوها.

الوكالة تشيد بجهود الحكومة في خفض الدين العام وتعزيز االحتياطي المالي

للمرة الثانية في 2022.. »ستاندرد آند بورز« ترفع التصنيف االئتماني لسلطنة ُعمان مع نظرة مستقبلية مستقرة

وكيل »االقتصاد«: 47 مشروعا بـ10 ماليين ريال في الداخلية.. وتنمية المحافظات أولوية وطنية

الرؤية- مريم البادية

للمرة الثانية يف 2022، رفعت وكالة ستاندرد 
آن��د بورز التصنيف االئتامين لس��لطنة ُعامن 
من مستوى التصنيف »BB-” إىل “BB”، مع 
نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة تحّسن األداء 

املايل للدولة.
وأش��ارت الوكالة يف تقرير تصنيفها االئتامين 
لس��لطنة ُع��امن الذي أصدرت��ه أمس إىل أن 
رفع التصنيف االئتامين جاء نتيجة التحس��ن 
امللحوظ يف األداء املايل للدولة، وتحس��ن أداء 
مي��زان املدفوعات وذلك بفض��ل اإلجراءات 
املالية التي اتخذتها الحكومة يف إطار الخطة 

املالية متوس��طة املدى وارتفاع أسعار النفط، 
ا  متوقعةاً أن يش��هد األداء املايل للدولة مزيداً
من التحس��ن خالل العام الح��ايل إىل جانب 

تحسن مركز صايف األصول يف العام امُلقبل.
وذكرت الوكالة يف تقريرها أن حكومة سلطنة 
ا كبريةاً يف خفض املديونية  ُعامن بذلت جهوداً
العامة للدولة، مس��تفيدةاً من العوائد املالية 
ين العام  اإلضافية، متوقعةاً براجع معدل الدَّ
للدولة كنسبة من الناتج املحي اإلجاميل من 
61 باملائ��ة يف ع��ام 2021م إىل 44 باملائة يف 

عام 2022.
وقال��ت الوكالة إنه عىل الرغم من افراض أن 
تشهد أس��عار النفط انخفاضا تدريجيا خالل 

عام��ي 2023 و2024  من 90  دوالراًا أمريكياًا 
للربميل يف العام املقبل إىل 80 دوالراًا أمريكياًا 
للربمي��ل خالل ع��ام 2024، إاّل أنها تتوقع أن 

ا مالياًا. تظل سلطنة عامن تحقق فائضاً
وتتوّقع الوكالة ارتفاع عائدات س��لطنة ُعامن 
خ��الل العام��ني املقبلني، واس��تمرار امليزانية 
العامة للدولة والحس��اب الجاري يف تحقيق 
فوائ��ض مالية حتى عام 2024م؛ ما س��يؤّدي 
إىل تعزي��ز مس��تويات االحتياطي��ات املالية 
للدولة، وتحقيق فائض مايل بنحو 5.8 باملائة 
من الناتج املح��ي اإلجاميل خالل هذا العام. 
ا  كام تتوّقع أن يحقق الحس��اب الجاري فائضاً
ماليًّ��ا بنح��و 5.2 باملائ��ة م��ن الناتج املحي 

اإلج��اميل مقارنةاً بعجز بلغ نح��و 4.9 باملائة 
و 16.2 باملائة خالل عامي 2021م و 2020م 

عىل التوايل.
وأوضحت الوكالة أن منو النش��اط االقتصادي 
يف سلطنة ُعامن سيحظى بدعم ارتفاع اإلنتاج 
االستثامر،  الهيدروكربوين وتحس��ن معّدالت 
وتقدي��م الحكوم��ة املزي��د من اإلج��راءات 
الداعم��ة املوجهة للمجتمع والقطاع الخاص، 
متوقع��ةاً أن يص��ل معدل من��و الناتج املحي 
اإلج��اميل إىل م��ا يقرب م��ن 4 باملائة يف عام 

2022م، و3 باملائة للعام القادم 2023م.
ومن جانب آخر، أشارت الوكالة إىل أن قطاع 
األنشطة غري النفطية سيصبح املحرك الرئييس 

للنمو خالل الس��نوات القادم��ة، متوقعةاً منو 
ه��ذا القطاع من 1.8 باملائة يف عام 2022 إىل 
معدل متوس��ط يبلغ نح��و 2.5 باملائة خالل 

الفرة 2024- 2025.
كام أشادت الوكالة مبا قامت به الحكومة من 
جهود ملموس��ة تجاه تعزيز مبدأ الش��فافية 
واإلفص��اح ع��ن البيان��ات املالي��ة والنقدية 
والنات��ج املح��ي اإلجاميل، وذل��ك من خالل 

النرات الدورية.
وذك��رت الوكالة أن معدل تصنيف س��لطنة 
ُعامن قد يستمر يف االرتفاع يف حال استمرّت 
اإلج��راءات املالي��ة يف تعزي��ز املرك��ز املايل 
للدولة، من حيث توجيه املزيد من الفوائض 

ين الع��ام، وزيادة  املالي��ة تج��اه خف��ض الدَّ
املرون��ة املالية للتصدي ألي أزمات وصدمات 

غري متوقعة.
وخ��الل الفرة املاضية، أش��ادت املؤسس��ات 
الدولية مبا أحرزته سلطنة ُعامن من تقدم يف 
ملف االستقرار املايل والتعايف االقتصادي، عىل 
الرغم من تحديات الدين العام. ومثنت بعثة 
صندوق النقد الدويل التي زارت السلطنة يف 
س��بتمرب املايض، الجهود العامنية التي تبذل 
ملواجهة املتغريات العاملي��ة. وقال الصندوق 
إن تحقي��ق فوائ��ض مالية ُيع��زى إىل ارتفاع 
أس��عار النفط، وكذلك استمرار جهود الضبط 

املايل، وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية.

نزوى- الُعامنية

قال سعادة الدكتور نارص بن راشد املعويل 
وكيل وزارة االقتصاد إن محافظة الداخلية 
م��ن خ��الل برنام��ج تنمي��ة املحافظات 
واملوازن��ة اإلمنائية املخّصص��ة تعمل عىل 
ا بقيمة تقارب 10 ماليني  تنفيذ 47 مروعاً

ريال ُعامين.
وأضاف سعادته- يف ترصيح لوكالة األنباء 
الُعامني��ة- أن تل��ك املروع��ات تتعلق 
برص��ف وتأهيل طرٍق، وتطوير األس��واق 
والحدائ��ق واملتنزهات العامة وغريها من 
املروعات ذات الُبعد االجتامعي والعائد 
االقتص��ادي. وأوضح س��عادته أن زيارته 
إىل محافظ��ة الداخلية تأيت يف إطار تعزيز 
التع��اون والتكام��ل ب��ني وزارة االقتصاد 
تنفي��ذ  بش��أن  املختلف��ة  واملحافظ��ات 
برنامج تنمي��ة املحافظات، والوقوف عىل 

املروعات التنموية املختلفة ومتابعتها.
وأوض��ح س��عادته أن زيارت��ه ملحافظ��ة 
ا م��ن مروعات  الداخلي��ة ش��ملت عدداً
برنامج تنمي��ة املحافظات الت��ي تنّفذها 

محافظ��ة الداخلي��ة يف جمي��ع الواليات، 
واالط��الع عىل ِنس��ب التنفيذ، ومناقش��ة 
وإيج��اد حلول للتحدي��ات التي تواجهها. 
وأش��ار س��عادته إىل أن الزي��ارة تضمنت 
االطالع ع��ىل أولويات املروع��ات التي 
من املخطط تنفيذه��ا خالل العام القادم 
يف محافظ��ة الداخلي��ة، منه��ا ازدواجية 
طريق ح��ي الراث الذي يربط نيابة بركة 

امل��وز بوالية إزيك وحديق��ة نزوى العامة، 
والوقوف عىل ع��دد من املروعات التي 
متّث��ل أولوي��ة للمحافظ��ة للتنفيذ خالل 
األعوام القادمة للخطة الخمسية العارشة، 
ومنه��ا ازدواجي��ة طريق )مرف��ع دارس- 
بهال(، ورصف وصل��ة الطريق املؤدي إىل 
جبل ش��مس، ورف��ع كفاءة طريق س��يح 
قطن��ة، وتنفيذ أكتاف عىل الطريق القائم 

بوادي بن��ي حبي��ب. وقال س��عادته إن 
ا من مواقع السدود  الزيارة ش��ملت عدداً
التخزينية يف والية الجبل األخرض واالطالع 
والوقوف عىل بعض مروعات الش��باب 
واملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف واليتي 
ن��زوى والجب��ل األخ��رض، وزي��ارة بعض 
مروعات تنمي��ة املحافظات بوالية إزيك 
كتطوير املنطق��ة التجارية بالعلم، وزيارة 

مدينة سامئل الصناعية التابعة ل�”مدائن”، 
ومروع تطوير املنطقة التجارية باملدرة 
بوالية س��امئل. وأضاف سعادته أن تنمية 
املحافظات واملدن املس��تدامة هي إحدى 
األولوي��ات الوطنية يف الخطة الخمس��ية 
العارشة الت��ي ته��دف إىل تحقيق تنمية 
اقتصادي��ة واجتامعية متوازنة تعزز امليزة 
النس��بية للمحافظ��ات، وتراع��ي الُبع��د 

امل��كاين للتنمية بجانب الُبع��د القطاعي 
للقطاع��ات االقتصادية املختلفة، ُمش��رياًا 
إىل أن برنام��ج تنمي��ة املحافظات يرّسع 
التحول االسراتيجي لتوجه الحكومة نحو 

الالمركزية.
وأوضح س��عادته أن وزارة االقتصاد- بناءاً 
عىل املرسوم الس��لطاين رقم )36/ 2022( 
بش��أن نظ��ام املحافظ��ات ال��ذي من��ح 
املحافظ��ات االس��تقالل اإلداري وامل��ايل، 
وبالدعم املقّدم من خ��الل برنامج تنمية 
املحافظ��ات- أوجدت منص��ة دعم أخرى 
لتقديم الدعم امل��ايل للمحافظات، وذلك 
من خالل اآللية التي أقرّتها وزارة االقتصاد 
العت��امد وتنفيذ أولوية مروعات الخطة 
الخمس��ية العارشة املتمثلة يف اس��تخدام 
املش��اريع  أولوي��ات  تقيي��م  مصفوف��ة 
اإلمنائي��ة. وبنّي س��عادته أن��ه أصبح من 
املمك��ن الي��وم- بعد االس��تقالل اإلداري 
واملايل للمحافظ��ات- أن تتقّدم املحافظة 
لتنفيذ مروعاتها اإلمنائية بشكل مبارش؛ 
مبا يتوافق مع األولويات الوطنية والربامج 

االسراتيجية للخطة الخمسية العارشة.

 »تنمية 
المحافظات« 
يسرع التحول 

االستراتيجي نحو 
الالمركزية

أحمد بن عيل عكعاك



تقديم 2572 قرًضا بـ110.8 مليون ريال في 10 أشهر

»بنك اإلسكان« يدرس طرح منتجات مصرفية جديدة لدعم اإليرادات والخطط التوسعية
مسقط- الُعامنية

يدرس بن��ك اإلس��كان الُعامين حاليًّ��ا إضافة 
منتج��ات مرصفي��ة جدي��دة إىل البنك لدعم 
إيرادات��ه مبا ميّكن��ه من التوّس��ع يف خدماته 
يف ظل اإلقبال املتزايد ع��ى قروضه، وتعزيزًا 
لدوره الري��ادي يف حركة اإلس��كان والتعمري، 
وتحقيًقا لرس��الته الهادفة إىل توفري املس��اكن 
املالمئة لألرس الُعامنية، وانسجاًما مع الخطط 
اإلمنائي��ة للحكوم��ة يف ظ��ل نهض��ة ُع��امن 
املتجددة التي يقودها حرضة صاحب الجاللة 
لطان هيثم بن طارق املعظم- حفظه الله  السُّ

ورعاه.
وقال موىس بن مس��عود الجدي��دي الرئيس 
التنفيذي لبنك اإلس��كان إن الدراسة تتضمن 
أيًضا تطوير األنظم��ة التقنية لتعزيز خدماته 
املرصفي��ة؛ مب��ا يواك��ب متطلب��ات عمليات 
الصريف��ة الحديث��ة، وم��ا تس��تلزمه من دقة 
وس��هولة ورسعة يف اإلجراءات، ما يس��هم يف 
تحقي��ق املزيد م��ن اإلنج��ازات يف مختلف 
مجاالت عمليات البنك، ويدعم رؤيته »ريادٌة 

إسكانيٌة متكاملة«.
وأض��اف الجديدي- يف ترصي��ح لوكالة األنباء 
الُعامني��ة- إن بن��ك اإلس��كان الُع��امين منذ 

إنشائه قبل أكرث من 45 عاًما، كان له بصامت 
واضحة يف س��جل اإلنجاز من خالل إس��هامه 
الفّع��ال يف التنمي��ة االقتصادي��ة والعمرانية 
بالب��الد. وبني الجديدي أن البنك يس��عى إىل 
مواصل��ة دوره لدع��م التنمي��ة والعمران يف 
ُعامن، ويس��ترشف مس��تقباًل واعًدا؛ استلهاًما 
للرؤية الس��امية للقيادة الحكيمة التي تعمل 
عى تعزيز املسار النهضوي لسلطنة ُعامن يف 

جميع املجاالت؛ حيث يعمل الجميع يف إطار 
منظوم��ة متكاملة، ووفًق��ا لتخطيٍط منهجيٍّ 
مدروس يستجيب الحتياجات املجتمع ويلّبي 
طموح��ات أف��راده، ويواك��ب رؤي��ة »ُعامن 
2040« باعتبارها املرج��ع الوطني للتخطيط 

االقتصادي واالجتامعي لسلطنة ُعامن.
وتابع الرئيس التنفيذي لبنك اإلس��كان الُعامين 
أن البنك ارتأى تخصيص جميع موارده املتاحة 

لإلقراض بحيث تقترص عى القروض املدعومة، 
وذل��ك ملقابل��ة اإلقب��ال الكبري ع��ى اإلقراض 
املدع��وم إث��ر إق��رار الهي��كل الجديد لرس��م 
الخدمات املرصفي��ة واإلدارية. وأوضح أن بنك 
اإلس��كان الُعامين متّكن حتى نهاية شهر أكتوبر 
من الع��ام الج��اري 2022 م��ن تقديم 2572 
قرًض��ا مدعوًما بقيمة أكرث م��ن 110.8 مليون 
ريال ُع��امين، ومن املقرر أن يبلغ إجاميل قيمة 

القروض بنهاية العام الجاري 120 مليون ريال 
ُع��امين؛ إذ ُتع��د أعى قيمة للق��روض يقّدمها 
البن��ك خالل ع��ام واح��د منذ إنش��ائه. وقال 
الجديدي إن إجاميل عدد القروض التي قّدمها 
البن��ك للمواطن��ني منذ تأسيس��ه وحتى نهاية 
ش��هر أكتوبر م��ن العام الج��اري بلغ 51466 
قرًضا بقيمة إجاملية تبلغ نحو 1.4 مليار ريال 
ُعامين، وذلك عرب فروع��ه املنترشة يف مختلف 
محافظ��ات وواليات س��لطنة ُع��امن. وبنّي أن 
نصيب محافظة مسقط من هذه القروض بلغ 
18931 قرًضا بقيمة أكرث من 457 مليون ريال 
ُعامين، وبنس��بة 36.8 باملائ��ة من إجاميل عدد 
القروض، ونس��بة 32.7 باملائة من قيمتها. أما 
الق��روض املقّدمة للمواطن��ني باملناطق خارج 
محافظة مسقط، فقد بلغ عددها 32535 قرًضا 
بقيمة نحو 942.6 مليون ريال ُعامين، وبنسبة 
63.2 باملائة من إجاميل عدد القروض، ونس��بة 
67.3 باملائة من قيمته��ا.  وأفاد الجديدي بأن 
إج��اميل موج��ودات البنك بلغ بنهاي��ة أكتوبر 
امل��ايض 718.5 مليون ريال ُع��امين مقارنًة مع 
649.3 ملي��ون ريال ُع��امين بنهاية عام 2021. 
وع��زا الجديدي س��بب ط��ول ف��رة االنتظار 
لقروض البنك إىل العدد الكبري للطلبات، منّوًها 
أن البن��ك تبّن��ى منهجية للتعام��ل مع قوائم 

االنتظ��ار، يتم م��ن خاللها الب��ّت يف الطلبات 
وفًقا ألس��بقية التقديم، وتوّفر امل��وارد املالية 
الكافي��ة لتغطية طلبات الق��روض. وأوضح أن 
مجل��س إدارة البن��ك يضطل��ع بدور أس��ايس 
يف رس��م السياس��ات الكفيلة بتطوير مس��رية 
العمل بالبن��ك، وارتياد آف��اق جديدة ملواكبة 
التطلعات الكبرية املعقودة عليه. وأكد الرئيس 
التنفيذي لبنك اإلس��كان الُعامين أن البنك يويل 
اهتامًما كبريًا لتطوير امل��وارد البرشية، انطالًقا 
م��ن القناعة بأن العنرص الب��رشي ُيعترب الركن 
املكني ال��ذي يعتمد عليه نجاح أي مؤسس��ة، 
خاصة تل��ك التي لديها تعام��الت مبارشة مع 
الجمهور، مبّيًنا أن��ه يحرص عى تأهيل املوارد 
البرشية واالرتق��اء مبهارات وقدرات املوظفني. 
وقال إن بنك اإلسكان الُعامين درج عى تنظيم 
العديد م��ن الربام��ج التدريبية ملنس��وبيه يف 
جمي��ع املج��االت ذات الصلة بأع��امل البنك، 
حي��ث اس��تفاد من ه��ذه الربامج ع��دٌد كبري 
م��ن املوظفني يف صقل مهاراتهم، وانعكس��ت 
إيجاًبا ع��ى أدائهم لواجباتهم ومس��ؤولياتهم 
الوظيفية، مش��ريًا إىل أن نس��بة التعمني ببنك 
اإلس��كان الُعامين قاربت 99 باملائة، ليأيت البنك 
يف مقدمة البنوك العاملة يف س��لطنة ُعامن يف 

مجال تعمني الوظائف.

أطلقتها وزارة العمل للتشجيع على االلتحاق بالقطاع الخاص

إشادات واسعة بمبادرة »دعم األجور« لتوظيف الباحثين عن عمل
50 مشروًعا تقنًيا وصناعًيا مع بدء 

تقييم المتأهلين لنهائيات »أبجريد«
مسقط- الرؤية

أك��دت بدور بنت عيىس الحارثي��ة مديرة دائرة 
ف��رص العمل ب��وزارة العم��ل أنَّ مب��ادرة دعم 
األجور تندرج ضمن حزمة املبادرات التش��غيلية 
التي ص��درت بتوجيهات س��امية لدعم القطاع 
الخاص بعد التأثريات االقتصادية الس��لبية التي 
خلفته��ا جائحة كورون��ا، واس��تهدفت املبادرة 
القط��اع الخاص، م��ن خالل تقدي��م دعم يقدر 
ب���200 ريال ُعامين ملدة س��نتني، عى أن تتكفل 

املؤسسة بفارق الراتب املتفق عليه يف العقد.
وقال��ت إنه جرى دعم جميع الباحثني عن عمل 
الذين مل يس��بق لهم العمل يف جميع املجاالت: 
الطبي��ة، الطبي��ة املس��اعدة، األكادميية وجميع 
الوظائف النمطية والتخصصية، وتم اس��تهداف 
جميع املؤسسات الخاصة من مختلف األنشطة. 
وق��ال خالد بن حس��ن العربي م��رشف عالقات 
املوظفني برشكة املها لتسويق املنتجات النفطية، 
إح��دى الرشكات املس��تفيدة من مب��ادرة دعم 

األج��ور: “تكمن أهمية مب��ادرة دعم األجور يف 
رفد القط��اع الخ��اص بطاقات متج��ددة لديها 
الكف��اءات والق��درات ع��ى مواكب��ة التغريات 
ومواجهة التحديات وتس��اعد يف استدامة نجاح 
رشكات القط��اع الخ��اص، وي��أيت دور الرشكة يف 

تدري��ب وتأهي��ل املوظف��ني من خ��الل خطة 
التطوي��ر االس��راتيجية بتمكينه��م بالكف��اءات 
)املعرف��ة واملهارة والس��لوك( املطلوبة لش��غل 
الوظيفة مبنظومة 70% التدريب عى رأس العمل 
واملش��اريع وبرامج عرب اإلنرنت و20% بالتوجيه 
واإلرش��اد والتعل��م الذايت و10% حض��ور برامج 
تدريبية تقليدية”. من جانبه، قال عبدالعزيز بن 
عبدالله الحاريث، مهندس صيانة وأحد امللتحقني 
مبب��ادرة دعم األج��ور إن مبادرة دع��م األجور 
س��هلت توفري فرص العمل، مقرًحا رفع س��قف 
الدعم ملؤسسات القطاع الخاص. وأكد عامر بن 
صالح الش��عييل أحد املستفيدين من املبادرة أن 
مبادرة دعم األجور أسهمت بشكل كبري يف توفري 
املزي��د من فرص العمل، وأّدت دورها الفّعال يف 
حل أزمة الباحثني عن العمل، عالوة عى تشجيع 
املؤسس��ات الخاصة لجذب الطاقات الش��بابية 
وإلحاقها بسوق العمل. وقال الشعييل: “أهلتني 
وظيفتي من مب��ادرة دعم األج��ور يف الحصول 
عى فرص��ة عمل أفض��ل يف إحدى مؤسس��ات 

القطاع الخاص”. وتسعى وزارة العمل إىل توجيه 
الكفاءات العامنية لسوق العمل مرشكًة القطاع 
الخ��اص يف عملي��ة التوظيف، ولذل��ك أطلقت 
عدة مبادرات تش��غيلية من بينها؛ مبادرة دعم 
األج��ور لدعم أجور العامني��ني املنضمني الجدد 
لس��وق العم��ل يف القطاع الخاص. وتس��تهدف 
املبادرة الباحثني عن عمل الذين مل يس��بق لهم 
العمل لحاميل املؤهل الجامعي والدبلوم العايل 
والدبلوم ف��وق الثانوي والدبلوم املهني ولحملة 
دبل��وم التعليم العام. ويعد ه��ذا الدعم فرصة 
للرشكات الصغرية واملتوس��طة للنهوض اقتصادًيا 
من خالل دعم أجور املوظفني ملدة عامني وتتيح 
ه��ذه املبادرة ف��رص العمل للخريج��ني الجدد 
لتمهدهم للدخول يف س��وق العمل الكتس��اب 
الخ��ربة العملي��ة وتطوي��ر مهاراتهم. وُيس��مح 
للملتحقني بهذه املبادرة التس��جيل يف الوظائف 
الحكومي��ة وكذلك يس��مح له��م التنافس عى 
الوظائف يف القطاع الخاص برشط الحصول عى 

فرصة وظيفية أفضل.

مسقط- الرؤية

تبدأ الي��وم األحد يف قاع��ة املركز االجتامعي 
مبجم��ع االبت��كار مس��قط ب��وزارة التعلي��م 
الع��ايل والبح��ث العلم��ي واالبت��كار مرحلة 
تقيي��م املرشوعات املتأهلة م��ن الفرز األويل 
للمرشوع��ات املتقدم��ة يف برنام��ج تحوي��ل 
مرشوعات التخرج الطالبية إىل رشكات ناشئة 

»أبجريد« يف املسارين التقني والصناعي.
وتقوم عنارص التقييم عى عدة معايري تتضمن 
وض��وح وأصال��ة املوضوع، والج��دوى الفنية 
للفكرة، وتحديد الس��وق أو العمالء، والقدرة 
التس��ويقية  والخطة  للم��رشوع،  التنافس��ية 
وخطة تش��غيل امل��رشوع، وتش��كيل الفريق 
واس��راتيجية الحص��ول عى عوائ��د، وخطة 
التدفق املايل ملدة 3 س��نوات، وخطة اإلنفاق 

مع املخرجات.
وبلغ عدد املشاريع املتأهلة إىل هذه املرحلة 

50 مرشوًع��ا، منه��ا 30 مرشوًع��ا تأهلت يف 
املس��ار التقن��ي يف مج��االت حل��ول امل��دن 
الذكية، وتطبيق��ات انرنت األش��ياء، وحلول 
أمن املعلوم��ات، وتطبيقات الذكاء الصناعي، 
والبيانات الضخمة، وتقنية سلسة الكتل، و20 
مرشوًعا تأهلت يف املسار الصناعي يف مجاالت 
الصناعة والهندسة، والعلوم الزراعية، والعلوم 
البحرية، والعل��وم التطبيقية، وعل��وم البيئة 

واملوارد الحيوية، وغريها.
ويعد برنامج أبجريد من أهم الربامج الداعمة 
للبح��ث العلمي واالبتكار املوجهة إىل رشيحة 
طلبة مؤسس��ات التعليم الع��ايل، حيث تقوم 
رؤية الربنامج عى السعي إىل تحويل مشاريع 
التخ��رج لطلبة ملرحل��ة الجامعية يف الس��نة 
األخ��رية إىل رشكات ناش��ئة قامئة عى االبتكار 
وقادرة عى النمو بوترية مس��تدامة من خالل 
سلسلة من الدعم املادي واالستشاري والفني 

من قبل الرشكاء الداعمني للربنامج.
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»التدريب المقرون بالتشغيل«.. مبادرة طموحة لتوظيف الشباب

انطالق »مهرجان ليالي الشتاء«.. الثالثاء

مسقط- الرؤية

تدع��م وزارة العم��ل العدي��د من مس��ارات 
التدريب لتأهيل الباحثني عن عمل لاللتحاق 
بالعمل يف مؤسس��ات القطاع الخاص، وميثل 
التدريب املقرون بالتش��غيل أحد مس��ارات 
التدريب؛ حيث يرتكز هذا املس��ار عى توفري 
برنام��ج تدريب��ي إداري أو تقن��ي يف إحدى 
املعاهد املؤهلة ويت��درب الباحث عن عمل 
من خالل��ه يف معه��د تدريبي قب��ل التحاقه 
بالعم��ل يف إحدى مؤسس��ات القطاع الخاص 

بإرشاف وزارة العمل كجهة مانحة للتمويل.
وتستهدف املبادرة حملة الشهادات الجامعية 
والدبل��وم الجامع��ي وم��ا يعادل��ه والدبلوم 

العام وم��ا دونه، وتتمثل مج��االت التدريب 
يف املج��االت الفنية واإلدارية وتس��تمر مدة 

الربامج التدريبية من 3 أشهر إىل 18 شهرًا.
وقال عيل بن راش��د الصالحي من مركز دعم 
التدري��ب ب��وزارة العمل إنَّ آلي��ة العمل يف 
املب��ادرة والتي تبدأ من اس��تالم طلب متويل 
التدري��ب من الجه��ة التدريبية ثم دراس��ة 
وتقييم طل��ب التدريب وبعدها تتم مراجعة 
واعت��امد الربنام��ج التدريبي وم��ن ثم تعقد 
زي��ارة ميداني��ة للمعهد التدريب��ي والرشكة 
املشغلة ودراسة مقرح األسعار وأخريا اعتامد 
طلب التدريب. وأضاف الصالحي أن مميزات 
املبادرة تتمثل يف تقديم منحة ش��هرية خالل 
م��دة التدري��ب للمت��درب، والتس��جيل يف 

التأمين��ات االجتامعية خالل ف��رة التدريب 
والحص��ول ع��ى ش��هادات دولي��ة ومحلية 
واكتس��اب مهارات وخربات متعددة ومن ثم 
الحص��ول ع��ى وظيفة ودفع رس��وم تدريب 

شهرية للمعهد التدريبي.
وق��ال عب��د الحميد بن يحي��ى التويجري، 
مهن��دس كهرب��ايئ أول وأح��د امللتحق��ني 
باملب��ادرة إن مب��ادرة التدري��ب املق��رون 
مه��ارات  تعزي��ز  إىل  ته��دف  بالتش��غيل 
املت��درب يف مج��ال عمله وتؤهل��ه إلتقان 
العمل امليداين وتكسبه الطريقة الصحيحة 
للتعام��ل م��ع اآلخرين يف مجال��ه وكذلك 
املب��ادرة ته��دف إىل رف��ع نس��بة الكوادر 

العامنية يف سوق العمل.

مسقط- الُعامنية

تبدأ بعد غٍد الثالثاء يف س��احة املوج للجولف 
فعالي��ات “مهرج��ان ليايل الش��تاء”، ويهدف 
املهرج��ان إىل تس��ويق منتجات املؤسس��ات 
وتعزي��ز  والحرفي��ني  واملتوس��طة  الصغ��رية 
مبيعاته��ا وتعزي��ز ال��رشاكات والتواصل بني 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
ويه��دف املهرجان إىل إب��راز املواهب وتوفري 

خي��ارات ترفيه جاذبة، وتعزي��ز ثقافة اقتناء 
املنت��ج الع��امين، حي��ث يتضم��ن املهرجان 
مجموع��ة متنوع��ة م��ن األنش��طة وعربات 
األلع��اب االفراضي��ة، إضاف��ة إىل 100 منفذ 
للمنتجات االس��تهالكية والغذائية و25 عربة 

طعام متنقلة.
وس��يواكب املهرجان- الذي يس��تمر 5 أيام- 
مجموعة من العروض الفنية واملرسحية، منها 
مرسح الدمى والرسم عى الرمل والرسم عى 

الوج��وه، إضاف��ة إىل تقديم فق��رات متنوعة 
ملختلف األعامر يف الرسم والصناعات الحرفية 

اإلبداعية والعروض الفنية التفاعلية األخرى.
ويش��ارك يف املهرجان العديد من املؤسسات 
الصغرية واملتوس��طة من مختلف القطاعات، 
منه��ا صناع��ة العط��ور واألغذي��ة واألزي��اء 
والصناع��ات االبتكاري��ة والطاق��ة املتجددة 
والصناع��ات الحرفي��ة اإلبداعي��ة إضافة إىل 

أصحاب العربات املتنقلة.

صعود القيمة السوقية لبورصة مسقط إلى 
23.4 مليار ريال بدعم اإلدراجات الجديدة

مسقط- الُعامنية

ارتفعت القيمة الس��وقية لبورصة مس��قط 
بنهاية األس��بوع املايض إىل 23 مليارًا و405 
ماليني ريال عامين مسجلة مكاسب أسبوعية 
بنحو 410 ماليني ريال عامين، مستفيدة من 
اإلدراجات الجديدة التي ش��هدتها البورصة 
األس��بوع املايض باإلضافة إىل ارتفاع أس��عار 

العديد من األسهم املدرجة يف البورصة.
وقامت بورصة مسقط األسبوع املايض بإدراج 
سندات بنك مسقط الدامئة من الفئة األوىل 
بقيمة 375.3 مليون ريال عامين، كام قامت 
بإدراج السندات الثانوية غري املضمونة وغري 
القابل��ة للتحويل إىل أس��هم أصدرتها رشكة 
تأج��ري للتمويل والبالغة قيمتها 14.6 مليون 
ري��ال ع��امين. وارتفع��ت القيمة الس��وقية 
لسوق الس��ندات والصكوك بعد اإلدراجات 
الجديدة إىل 4 ملي��ارات و837 مليون ريال 
عامين مسجلة مكاسب أسبوعية عند 298.3 
مليون ري��ال عامين، كام دعم��ت الرشكات 
املقفلة القيمة الس��وقية اإلجاملية لبورصة 
مسقط بعد صعودها إىل 10 مليارات و378 
مليون ريال عامين مسجلة مكاسب أسبوعية 

تقدر ب�63.6 مليون ريال عامين.
وسجلت رشكات املس��اهمة العامة األسبوع 
امل��ايض مكاس��ب يف قيمتها الس��وقية نحو 

47.5 مليون ريال عامين بعد صعودها بنهاية 
ت��داوالت األس��بوع امل��ايض إىل 8 مليارات 

و188.9 مليون ريال عامين.
وشهدت بورصة مسقط العام الجاري عدًدا 
من اإلدراجات الجديدة يف مختلف أسواقها 
مام دفع القيمة السوقية اإلجاملية ورؤوس 
أم��وال ال��رشكات املدرج��ة يف البورصة إىل 
الصعود، وسجلت القيمة السوقية للبورصة 
خالل العام الجاري زيادة بنسبة 5.9 باملائة 
مرتفع��ة من 22 ملي��ارًا و91 ملي��ون ريال 
عامين إىل أكرث م��ن 23.4 مليار ريال عامين، 
مس��جلة مكاس��ب عند مليار و313 مليون 

ريال عامين.
إىل ذل��ك، س��جل امل��ؤرش الرئي��س لبورصة 
مس��قط األس��بوع املايض أفضل مس��توياته 
يف 7 أس��ابيع متجاوزًا مستوى 4550 نقطة، 
مس��جاًل أفضل مس��توى له من��ذ 6 أكتوبر 
امل��ايض. وأغل��ق امل��ؤرش الرئي��س للبورصة 
بنهاية تداوالت األس��بوع املايض عى 4555 
نقط��ة مرتفًع��ا 69 نقط��ة بع��د أن حظي 
بدعم من أس��هم البنوك وعدد من الرشكات 

القيادية األخرى.
وش��هدت البورصة األس��بوع املايض ارتفاع 
أس��هم البنك الوطني العامين والبنك األهيل 
وبن��ك ظف��ار وأومنفس��ت التي س��جلت 
ارتفاع��ات قوي��ة ق��ادت امل��ؤرش الرئي��س 

للبورصة إىل الصعود، فقد ارتفع سهم البنك 
الوطني الع��امين بنس��بة 7.4 باملائة وأغلق 
عى 290 بيس��ة، وصعد سهم البنك األهيل 
إىل 150 بيس��ة مرتفًع��ا 7.1 باملائة، وارتفع 
سهم أومنفست بنحو 4.5 باملائة وأغلق عى 
372 بيسة، وارتفع س��هم بنك ظفار بنسبة 
4.1 باملائة وأغلق عى 152 بيسة، كام حظي 
امل��ؤرش الرئي��س للبورصة أيًض��ا بدعم من 
أس��هم الجزيرة للمنتج��ات الحديدية وبنك 
صحار الدويل وريس��وت لإلس��منت وتأجري 

للتمويل التي سجلت ارتفاعات ملحوظة.
وانعكس��ت حالة التف��اؤل التي تش��هدها 
بورص��ة مس��قط من��ذ بداية ش��هر نوفمرب 
الجاري عى امل��ؤرشات القطاعية للبورصة، 
وس��جل مؤرش القطاع امل��ايل أفضل صعود 
مرتفًع��ا بنس��بة 2.4 باملائة وأغل��ق بنهاية 
تداوالت الخميس عى 7380 نقطة مس��جاًل 
ارتفاًع��ا أس��بوعيًّا عند 172 نقط��ة، وارتفع 
مؤرش قط��اع الصناع��ة 11 نقطة، وس��جل 
املؤرش الرشع��ي ارتفاًعا بنحو نقطة ونصف 
نقطة، فيام س��جل مؤرش قط��اع الخدمات 
تراجًع��ا ب���17 نقط��ة متأثرًا براجع أس��هم 
النهضة للخدمات واملها لتس��ويق املنتجات 
النفطية وعامنتل وش��ل العامنية للتسويق 
وعدد من الرشكات األخرى املدرجة يف عينة 

مؤرش القطاع.

الجديدي: طول 
فترة انتظار 

صرف القروض 
ناتج عن »العدد 
الكبير« للطلبات

بدور الحارثية
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كييف- رويرتز

اســتضاف الرئيــس األوكــراين فولودميري 
زيلينســي قمــة دوليــة يف كييف أمس 
الســبت للرتويج ملبادرة بالده “الحبوب 
مــن أوكرانيــا” التي تهــدف إىل تصدير 
الحبــوب إىل الدول األكــر عرضة لخطر 

املجاعة والجفاف.
وقال الزعيــم األوكراين إن املبادرة أثبتت 
أن األمن الغذايئ العاملي بالنسبة لكييف 
“ليــس مجرد كلــات جوفــاء”. ويقول 
الكرملــن إن الصــادرات األوكرانيــة عرب 
البحــر األســود خــالل الحــرب ال تصل 
إىل الــدول األكر عرضة لخطــر املجاعة 
والجفــاف. وتابــع زيلينســي أن كييف 
جمعــت نحــو 150 مليــون دوالر مــن 
أكر من 20 دولــة ومن االتحاد األورويب 
لتصديــر الحبــوب لــدول مثــل إثيوبيا 
الســودان والصومال  والسودان وجنوب 

واليمن. وأضاف “نعتزم إرسال 60 سفينة 
عىل األقل من املوانئ األوكرانية إىل الدول 

األكر عرضة لخطر املجاعة والجفاف”.
وحــر القمــة شــخصًيا رئيــس املجر 
ورؤســاء وزراء بلجيكا وبولندا وليتوانيا، 

بينا ألقى رئيسا فرنســا وأملانيا ورئيسة 
املفوضيــة األوروبية كلات عــرب دائرة 

تلفزيونية.
وتضــاف املبــادرة، التــي أعلنــت عنها 
كييف هذا الشــهر، إىل اتفاق بوســاطة 

األمم املتحدة سمح مبرور بعض شحنات 
الحبــوب األوكرانيــة عرب البحر األســود، 
وهــو طريق أســايس لصــادرات منتجي 

القمح الرئيسين تم غلقه.
وقــال زيلينســي، بينا وقــف بجواره 

رئيــس أركان الجيــش ورئيس الــوزراء، 
إن مبــادرة الحبوب مــن أوكرانيا تهدف 
إلثبــات أن كييف تقــرن أقوالها بأفعال. 
وأضاف “ستكون من أكرب املساهات يف 
تحقيق االستقرار العاملي، وخطوة واقعية 

ورضورية جدا”.
وأعلــن ماكرون يف كلمته عن مســاهمة 
بقيمة ســتة مالين يــورو )6.24 مليون 
دوالر( مــن أجل اضطالع برنامج األغذية 
العاملــي بنقل وتوزيع الحبوب األوكرانية 
إىل اليمن والســودان. وقــال “يجب أال 
تدفــع الــدول األكر عرضــة للخطر مثن 
حرب مل ترغب فيها. قررت فرنســا، مثل 
أوكرانيــا وجميع رشكائنــا، اختيار إظهار 
التضامــن عــرب األفعــال وســتفعل هذا 

دامئا...”.
ويف األثنــاء، قــال أندريــه يرمــاك مدير 
فولودميــري  األوكــراين  الرئيــس  مكتــب 
زيلينسي إن روســيا ستدفع مثن مجاعة 

يف الحقبــة الســوفييتية خلفــت مالين 
القتــىل األوكرانيــن خالل شــتاء 1932-
1933 ومثــن أفعالها يف الحــرب الحالية 
يف أوكرانيــا. وكتــب يرماك عــىل تطبيق 
تيليجــرام “ســيدفع الــروس مثــن قتل 
جميــع ضحايا هولدومور وسُيحاســبون 
عــن جرائــم اليوم”، مســتخدما االســم 
األوكــراين )هولدومــور( للكارثة. وحلت 
امس الســبت الذكرى الســنوية لضحايا 
املجاعــة. ويف نوفمرب 1932، نرش الزعيم 
قــوات  ســتالن  جوزيــف  الســوفييتي 
الرشطة ملصادرة جميع الحبوب واملاشية 
من املزارع األوكرانية التي أدخلت حديثا 
تحت مظلة الشيوعية، ميا يشمل البذور 
الالزمة إلنبات املحصول الجديد. وتضور 
ماليــن املزارعــن األوكرانيــن جوعا يف 
األشــهر التالية فيا وصفه تيمويث سيندر 
املؤرخ بجامعــة ييل بأنه “إبادة جاعية 

متعمدة بكل وضوح”.

فرنسا تساهم بـ6 ماليين يورو لصالح برنامج األغذية العالمي

أوكرانيا تستضيف قمة عن األمن الغذائي.. وكييف تتوعد موسكو بـ»دفع ثمن المجاعة«

لندن- رويرتز

أفادت صحيفة فايننشال تاميز أمس السبت 
أن قطر بدأت مراجعة الستثاراتها يف لندن 
بعدما منعت هيئة النقل باملدينة إعالنات 
ســياحية للدولة الخليجية عــىل الحافالت 
األنفــاق  وقطــارات  األجــرة  وســيارات 

بالعاصمة اإلنجليزية.
وقالــت الصحيفة إن الخطوة التي اتخذتها 
هيئــة النقل بلندن جــاءت نتيجة ملخاوف 
بشأن موقف الدولة املستضيفة لكأس العامل 
لكــرة القدم حيال حقــوق مجتمع “امليم” 

)الشواذ( ومعاملتها للعالة الوافدة.
ونقلت فايننشــال تاميز عن شخص مشارك 
يف املراجعــة القطرية قوله إن هيئة النقل، 
التي يرأسها رئيس بلدية لندن صادق خان، 
اتصلــت هذا األســبوع بلجنــة “قطر 22” 
التي ُتــرشف عىل بطولة كأس العامل وهيئة 
الســياحة القطرية إلعالمها بالقرار. وقال 
الشــخص إن الحظــر الذي فرضتــه هيئة 
النقــل “ُفسِّ عــىل أنه رســالة من مكتب 
العمدة بأن أنشــطة األعــال القطرية غري 

مرحب بها يف لندن”.
وقطر واحدة من أكرب املستثمرين يف لندن 

من خالل صندوقها للروة السيادية.
وميتلك جهاز قطر لالستثار سلسلة متاجر 

هارودز وناطحة الســحاب شــارد كا أنه 
رشيك يف ملكية حي كناري وارف لألعال. 
ومتتلك الدولــة الخليجية فندقي ســافوي 
وجروفرن هــاوس وحصة 20 باملئة يف مطار 
هيــرو و14 باملئــة يف سينســربي ثاين أكرب 

مجموعة ملتاجر التجزئة يف بريطانيا.
وقال متحدث باسم الهيئة إنها أرسلت قبل 
بطولــة كأس العامل إىل املعلنن من رشكائها 
والعالمــات التجاريــة “تعليــات إضافية 
بشأن اإلعالنات التي من املرجح أن نعتربها 
مناســبة للتنفيذ أثنــاء البطولة بينا نتأكد 
أيضا أال ُيحرم مشجعو كرة القدم من فرصة 
تشــجيع فرقهم”. وأضاف “نواصل مراجعة 

كل حملة إعالنية عىل حدة”.
وقالــت الهيئــة إن اإلعالنات التــي تروج 
للسفر إىل قطر أو السياحة يف قطر أو تصور 
قطر كوجهــة مفضلة لن تعترب مقبولة. ومل 
يرد مكتب االتصال الحكومي القطري حتى 
اآلن عىل رســالة بريدية من رويرتز تطلب 

تعقيبا.
ويف ظل تسليط األضواء عليها مع استضافتها 
كأس العــامل، تدافــع قطــر عن نفســها يف 
مواجهــة االنتقادات قائلة إنها بلد ودود ال 
تنطوي معاملته للناس عىل أي متييز ونفت 
االتهامات بانتهاك حقــوق العال. ويجرم 

القانون القطري العالقات املثلية.

قطر تراجع استثماراتها في لندن بعد 
حظر إعالناتها على وسائل النقل

الصين: نتائج انتخابات تايوان تظهر »رغبة الشعب في السالم«

تركيا تواصل قصف شمال سوريا.. و»قسد« تطالب بـ»موقف دولي قوي«إيران: خامنئي يمتدح »الباسيج«.. و448 قتياًل منذ اندالع االحتجاجات

بكني، تايبيه- الوكاالت

قالــت حكومة الصن أمس الســبت 
يف  املحليــة  االنتخابــات  نتائــج  إن 
تايوان “كشــفت أن التوجه الرئييس 
للــرأي العام يف الجزيرة هو للســالم 

واالستقرار والحياة الهانئة”.
جــاء ذلك بعــد أداء هزيــل للحزب 
الحاكــم يف  التقدمــي  الدميقراطــي 
الجزيرة. وقال مكتب شــؤون تايوان 
يف الصن يف بيان نرشته وكالة اإلعالم 
الرســمية شــينخوا إن بكن ستواصل 
العمل مع شــعب تايــوان يف توطيد 
عالقات الســالم ومعارضة اســتقالل 

الجزيرة والتدخل األجنبي بحزم.
واســتقالت رئيسة تايوان تساي إينج 
وين من رئاســة الحزب الدميقراطي 
التقدمــي الحاكــم بعد أن فشــلت 
اســرتاتيجيتها بتصويــر االنتخابــات 
املحلية عــىل أنها إبــداء للتحدي يف 
مواجهة العــداء املتصاعد من جانب 
الصن يف كســب التأييد الشعبي لها. 
والظاهــر هــو أن انتخابات رؤســاء 
البلديات ورؤساء املقاطعات وأعضاء 
املجالــس املحليــة تتعلــق بقضايــا 
داخليــة مثــل جائحــة كوفيــد-19 
والجرمية، ولن يكــون للفائزين فيها 
رأي مبــارش يف سياســة التعامــل مع 
الصن. لكن تساي صورت االنتخابات 

عــىل أنها أكر من مجرد اقرتاع محيل 
وقالــت إن العامل يراقب كيف تدافع 
تايــوان عن دميقراطيتها وســط توتر 
عســكري مــع الصن التــي تقول إن 

الجزيرة جزء من أراضيها.
وتصــدر حــزب كومينتانــج، حــزب 
املعارضــة الرئييس يف تايــوان، نتائج 
الســباقات االنتخابيــة ليفوز باختيار 
13 من 21 رئيس بلدية ومقاطعة يف 
أنحاء الجزيرة، مبــا يف ذلك العاصمة 
تايبه، يف حن فــاز الحزب الحاكم يف 
بلديــات ومقاطعــات. وكان  خمس 
حــزب كومينتانــج قد حقــق نتائج 

ماثلة يف االنتخابات املحلية السابقة 
يف 2018. وقالت تساي للصحفين يف 
مقر الحــزب أثناء إعالنها اســتقالتها 
من منصب رئيســة الحــزب، وهو ما 
فعلته أيضــا بعد النتائج الســيئة يف 
عــام 2018، “جــاءت النتائج عكس 
توقعاتنا. نتقبــل النتائج بكل تواضع 
التايــواين”.  ونقبــل قــرار الشــعب 
وأضافت تســاي، التي ستســتمر يف 
منصــب الرئيــس حتى عــام 2024، 
“فشــل الحزب الدميقراطي التقدمي 
مــن قبــل... ال وقــت لدينا لنشــعر 
باألســف. خسنا )االنتخابات(، لكننا 

سنقف عىل أقدامنا مرة أخرى”.
وقالــت تســاي إنها رفضت اســتقالة 
رئيس الوزراء سو تسينج تشانغ، وهو 
أيضا عضو بارز يف الحزب الدميقراطي 
التقدمــي، مضيفــة أنهــا طلبت منه 
تنفيــذ  لضــان  منصبــه  يف  البقــاء 
سياساتها بشكل صحيح. وقال مجلس 
الوزراء إن سو وافق عىل البقاء بسبب 
الحاجة إىل االســتقرار وسط الظروف 

املحلية والدولية “الصعبة”.
وقال مكتب شــؤون تايوان يف الصن 
التوجــه  “أن  أظهــرت  النتائــج  إن 
الرئيــيس للرأي العــام يف الجزيرة هو 
للســالم واالســتقرار والحياة الهانئة”. 
وأضــاف يف بيان نرشتــه وكالة اإلعالم 
الرســمية شــينخوا أن بكن ستواصل 
العمل مع شــعب تايــوان يف توطيد 
عالقــات الســالم ومعارضة اســتقالل 
الجزيرة والتدخل األجنبي بحزم. وركز 
كل من الحــزب الدميقراطي التقدمي 
وحزب كومينتانج، الذي يفضل إقامة 
عالقات وثيقة مــع الصن عىل الرغم 
من نفيــه كونه مواليــا لبكن، جهود 
حملتيها عىل منطقة شــال تايوان 
الغنية واملكتظة بالســكان، وخصوصا 
العاصمــة تايبه، التي مل يتمكن رئيس 
بلديتهــا املنتمي إىل الحزب الشــعبي 
التايــواين الصغري من الرتشــح مجددا 
نظرا الستنفاده أقىص مدة يف املنصب.

طهران- الوكاالت

قــال الزعيم األعىل اإليــراين آية الله عيل 
خامنئــي أمس الســبت إن أفــراد قوات 
الباســيج ضحــوا بأرواحهم فيــا وصفها 
إىل موجــة  الشــغب، مشــريا  بأحــداث 
االحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة شابة 
إيرانيــة كردية بعد احتجاز الرشطة لها يف 

سبتمرب.
وتحولــت االحتجاجات عىل وفاة مهســا 
أمينــي )22 عامــا( بعــد احتجــاز رشطة 
األخــالق لهــا يف 16 ســبتمرب إىل واحدة 
مــن أجرأ التحديات التي تواجهها القيادة 
الدينيــة للبالد منــذ الثورة اإلســالمية يف 
الجمهوريــة  تحــد لرشعيــة  1979. ويف 
اإلســالمية حــرق محتجــون مــن جميع 
أطياف املجتمــع صورا لخامنئــي ونادوا 
بســقوط النظام. وكانت قوات الباســيج 
التابعة للحرس الثــوري اإليراين يف طليعة 
حملة نفذتها الدولــة لقمع االحتجاجات 

عىل مدار األسابيع املاضية.
وقــال خامنئــي يف كلمة بثهــا التلفزيون 
“ضحــوا بأرواحهم لحاية الشــعب من 
مثريي الشغب... وجود الباسيج يظهر أن 
الثورة اإلســالمية بخري”. وتتهم املؤسســة 
الدينيــة اإليرانيــة أعداءهــا يف الخارج، 
املتحــدة، وعمالءهم  الواليــات  خصوصا 

بالوقوف وراء االضطرابات.
وأظهرت مقاطع فيديو ُنرشت عىل مواقع 
التواصل االجتاعي أمس الســبت تجدد 
االحتجاجــات يف عدة جامعات بالعاصمة 
طهــران ويف مدينة أصفهان وســط البالد. 

ومل يتسن لرويرتز التحقق من املقاطع.

من ناحية أخرى، أصــدرت مجموعة من 
140 طبيب عيون بيانا حذرت فيه من أن 
طلقــات الخرطوش وطلقات كرات الطالء 
التي تســتخدمها قوات األمن تســببت يف 
إصابة الكثريين مــن املتظاهرين بالعمى 
يف عن واحدة أو العينن، بحســب موقع 
)صبح ما( اإلخباري اإلصالحي ومنشورات 

عىل مواقع التواصل االجتاعي.
وقالــت منظمة العفــو الدولية إن قوات 
األمــن اإليرانيــة تســتخدم القــوة غــري 
املرشوعــة، مبا يف ذلك اســتخدام الذخرية 
الحيــة والخرطوش، ما أســفر عن مقتل 
العــرشات. وألقــت الســلطات اإليرانية 
باللــوم يف بعض عمليات إطالق النار عىل 

من وصفتهم مبنشقن مجهولن.
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق اإلنسان 
)هرانــا( أنه حتى يــوم الجمعة ُقتل 448 
محتجــا منهم 63 طفــال. وأضافت أن 57 
مــن قوات األمــن قتلوا أيضــا، فضال عن 

اعتقال نحو 18170 شخصا.
ومل تذكر السلطات العدد الرسمي للقتىل 

مــن املحتجــن لكن مســؤوال كبــريا قال 
يــوم الخميس إن 50 من قــوات الرشطة 
لقــوا حتفهــم يف االضطرابــات. وأصــدر 
النظام القضايئ املتشــدد يف إيران أحكاما 
بإعــدام ســتة محتجــن عىل األقــل، مع 
توجيه اتهامات لآلالف بسبب مشاركتهم 
يف االضطرابــات، وذلــك حســبا ذكــره 

مسؤولون.
وبعدما اتهم كثري من املشجعن اإليرانين 
عرب وســائل التواصل االجتاعي املنتخب 
الوطني لكرة القدم باالنحياز لحملة القمع 
العنيفة التي تشنها الدولة عىل املحتجن، 
أشــاد خامنئي بالفريق لفــوزه يف مباراته 
أمــام ويلــز يف كأس العامل لكــرة القدم. 
وقال خامنئي “أبناء منتخبنا الوطني لکرة 

القدم أناروا عيوننا بانتصارهم”.
وردد العبــو املنتخــب الوطنــي اإليراين 
النشيد الوطني قبل بدء املباراة عىل خالف 
ما فعلوه يف مباراتهم األوىل أمام إنجلرتا يف 
األسبوع املايض عندما اختاروا عدم ترديد 

النشيد يف تأييد واضح للمحتجن.

أنقرة- الوكاالت

واصل الجيش الــرتيك قصفه الجوي 
واملدفعــي عىل نقــاط متركز قوات 
يف  “قســد”  الدميقراطيــة  ســوريا 
الشــال الســوري، يف إطار العملية 
العســكرية التي تشنها تركيا بشايل 
سوريا والتي أكملت أسبوعها األول، 
يف حــن أعلــن الفصيــل الســوري 
املســلح أنــه يتطلــع إىل التنســيق 
مع الجيــش الســوري للتصدي إىل 

الهجات الرتكية.
وأكــد الرئيــس الرتيك رجــب طيب 
أردوغان أن بالده مصممة عىل تأمن 
خط الحدود مع سوريا بشكل كامل، 
وجعل كل شــرب من تركيا آمنا، عىل 
حــد زعمه. وقال أردوغان إن هدفه 
من العمليات العسكرية يف الشال 
الســوري هو إقامة “حزام أمني من 
الغرب إىل الرشق” عىل طول الحدود 

الجنوبية لبلده.
وتشن تركيا منذ األحد املايض سلسلة 
مــن الغــارات الجويــة والقصــف 
املدفعي عىل شــايل رشقي ســوريا 
وعىل مواقــع ملقاتلن أكــراد تحت 

اسم “عملية املخلب- السيف”.
وتشمل املنطقة األمنية التي يريدها 
أردوغان -بحكم األمر الواقع- مدينة 
عن العرب )كوبــاين( التي انتزعتها 
الدميقراطيــة مــن  قــوات ســوريا 
مســلحي تنظيم داعــش عام 2015 
بدعم من الواليات املتحدة، وتهيمن 
عىل هــذه القوات وحــدات حاية 

الشعب الكردية. وقال أردوغان -يف 
كلمة مبناســبة اليوم العاملي للقضاء 
عــىل العنف ضــد املــرأة- إنه “مع 
الحــزام األمني الذي ننشــئه خارج 
حدودنا، سندافع عن حقوق املالين 
من النساء واألطفال األبرياء.. إن شاء 
الله، ســننجز هــذه )املنطقة( عىل 
طول حدودنا بأكملها من الغرب إىل 

الرشق يف أقرب وقت ممكن”.
وقالت وسائل إعالم مقربة من قوات 
سوريا الدميقراطية إن الجيش الرتيك 
اســتهدف باملدفعية الثقيلة محيط 
مدينــة تــل رفعت يف ريــف حلب 
الشــايل و3 قرى تابعة لعن العرب 
الســورية  الحــدود  )كوبــاين( عىل 
الرتكية شــايل ســوريا. وأضافت أن 

15 جنديا من القوات التابعة للنظام 
السوري قتلوا نتيجة “التصعيد الرتيك 
األخري” الذي استهدف نقاطا تتمركز 
فيها هــذه القــوات بريــف حلب 

الشايل.
وقال قائد قوات سوريا الدميقراطية 
مظلــوم عبــدي إن حاية شــايل 
ســوريا مــن الهجــات الرتكية هي 
وظيفة الجيش الســوري، مشريا إىل 
أن قواته تتطلع للتنسيق مع الجيش 
الســوري للتصدي للهجات الرتكية. 
وأضاف عبــدي أن كال من الواليات 
املتحدة وروســيا تعارضــان الهجوم 
الرتيك، لكن املواقــف الدولية يجب 
أن تكون أقوى مع تصميم تركيا عىل 

الهجوم، حسب قوله.
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يبحث منتخب اليابان عن فوز ثاٍن يؤهله لدور الســتة 
عــر عندما يالقي كوســتاريكا الجريح، فيام تســتعد 
إسبانيا ملواجهة نارية أمام أملانيا، فيام يعوِّل العرب عىل 
املنتخب املغــريب الذي يالقي نظريه البلجييك، وتخوض 
كرواتيا وصيف بطل مونديال 2018، مباراة صعبة أمام 

كندا الطموحة.
ويبحث الســاموراي الياباين املنتيش بفوزه الثمني عىل 
أملانيــا يف الجولة األوىل، عن فــوٍز جديد يؤهله مبارشة 
لدور الـ16، بــرط تجاوز عقبة كوســتاريكا ووصوله 
للنقطة السادســة. ويفتقد املدرب هاجيمي مورياشو 
جهود العبيه ســاكاي وتومياســو، لذلك يبدو أن مركز 

الظهري األمين سيشغله ياماين.
ويف املقابل، يأمل منتخب كوستاريكا محو آثار الخسارة 
الثقيلة والصورة الباهتة التي ظهر بها أمام أســبانيا يف 
املبــاراة األوىل، متطلًعا لتصحيح مســاره وإحياء آماله 

الباقية يف التأهل قبل مالقاة أملانيا يف الجولة األخرية.
وقــدم املنتخــب اليابــاين أداًء رائًعــا عىل املســتويني 
الدفاعي والهجومي أمام املانيــا، فنجح يف قلب تأخره 

بهدف لفوز مثري يف الدقائق األخرية من املباراة.
وتحظى مباراة إســبانيا مع أملانيــا باهتامم كبري، ففوز 
اســبانيا يعني تأهله مبارشة للدور الثاين، أما أي نتيجة 
غــري الفوز فتعني وداع أملانيا مبكرًا عىل غرار ما حدث 

يف نسخة روسيا 2018.
وخرست أملانيا مــن اليابان 1-2 يف الجولة األوىل، بينام 
فازت أســبانيا عىل كوستاريكا 7-0 مسجاًل الفوز األكرب 

يف املونديال حتى اآلن.
املنتخـــــب  والتقــــى 

األملاين واألســــباين 
4 مرات ســابقة 
بطـــــوالت  يف 
العـــامل؛  كأس 
فـازت  حيث 
أملانيا مرتني، 
وتعـــــادال 
مرة واحـدة، 
وفـــــــازت 

نيا  إســــبا

يف آخــر مواجهة جمعتهام يف نصــف نهايئ كأس العامل 
2010 بجنوب أفريقيا، والذي توج األسبان بلقبه.

وعــىل صعيد مواجهتهــام الرســمية يف كل البطوالت، 
التقى الفريقان يف 25 مباراة، فازت أملانيا يف 9، وتعادال 
يف 8 وفــازت إســبانيا يف 8 مــن بينهم آخــر مواجهة 
جمعــت بينهام بدوري أمم أوروبــا عام 2020 وفازت 

إسبانيا 0-6.
وأبدى املــدرب لويس إنرييك املدير الفني للمنتخب 
اإلســباين احرتاًما كبريا للمنتخب األملاين قبل املواجهة 
املرتقبة بني الفريقني. وأشــار إنريــيك- 52 عاًما- إىل 

أنه إذا كان هناك فريق ميكنه 
تغيــري وضعــه وديناميكيته 
خــالل بطولــة كأس العامل 

فإنه املنتخب األملاين.

وقــال إنرييك خالل املؤمتر الصحفــي: “يف كأس العامل، 
عليــك أن تنظــر يف أي فريــق إىل عــدد النجــوم يف 
صفوفه” يف إشــارة إىل أن املنتخب األملاين يضم العديد 
مــن الالعبني املميزيــن يف مختلف الصفــوف ميكنهم 
مساعدته يف استعادة االتزان والخروج من هذا املوقف 

الصعب
وأضاف إنريــيك: “املنتخب األملاين يحــرص دامئاً عىل 
الهجوم، يسعى دامئا لالســتحواذ عىل الكرة.. منافسنا 
لديه نفس أهدافنا يف الســيطرة عىل مجريات اللعب. 
املنتخب األملاين ميتلك عدد من الالعبني العامليني، ولكننا 
نرى أننا نستطيع الفوز عليه. هذا هو هدفنا”. وتابع: 
“ســنتعرف عىل نتيجة مباراة كوستاريكا واليابان قبل 
خوض مباراتنا، ولكن األهم هو أننا نســعى للسيطرة 

عن عــىل مباراتنا والفوز بهــا بغض لنظر 

أي يشء آخــر”. ويعول العرب عــىل املنتخب املغريب 
لكرس حالة الخســائر التي مني بها املنتخبان التونيس 
والسعودي أمس من أسرتاليا وبولندا. ويلتقي املنتخب 
املغريب بنظــريه البلجيــيك ثالث النســخة املاضية يف 

روسيا املصنف الثاين عامليا بحسب الفيفا.
وميتلك املغــرب حظوًظا كبــرية يف التأهل 

لدور الـــ 16، بعد تعادلــه أمام وصيف 
بطــل العلــم كرواتيا ســلبيا يف الجولة 
األوىل، وعطفا عىل أدائه القوي وأسامء 
العبيــه التي تنشــط يف أكــرب األندية 

األوروبية.
يف املقابل، اســتهل املنتخب البلجييك 
مشواره يف املونديال بالفوز عىل كندا 
1- صفــر، إال أن األداء مل يكن مقنعاً، 

بخالف ما قدمه فريق املدرب األسباين روبريتو مارتينيز 
يف النسخة املاضية من مونديال روسيا.

ويعول املنتخب املغريب عــىل خربة العبيه يف مواجهة 
املنتخبات األوروبية يف بطوالت كأس العامل، وسبق أن 
التقى املنتخبان مرة واحدة يف كأس العامل 1994، وفاز 

وقتها املنتخب البلجييك 0-1.
ويف املجموعة نفسها يتطلع وصيف بطل العامل كرواتيا 
للفــوز عىل كنــدا يف أول مواجهــة تجمعهام يف كأس 
العامل والوصول للنقطة الرابعة قبل جولة الحسم أمام 

بلجيكا.
وتعادلت كرواتيا ســلبًيا أمام املغرب أما كندا فخرست 

صفر -1 من بلجيكا ما يجعل الرصاع بينهام محتدما.
وأكد وليد الركــرايك املدير الفني للمنتخب املغريب أن 
موقــف العبه نصري مــزراوي من املشــاركة يف مباراة 
الفريــق أمام نظــريه البلجييك لن يحســم بعد. وكان 
مــزراوي )25 عامــا( العــب بايرن ميونــخ األملاين قد 
تعرض لإلصابة يف الفخذ خالل مباراة املنتخب املغريب 
األوىل يف البطولة الحالية والتي تعادل فيها ســلبياً مع 
نظريه الكــروايت. وقال الركرايك يف مؤمتر صحفي أمس: 
“ أمتنى أن يكون متاحا يف املباراة. ســنقيم حالته قبل 

املجازفة مبشاركته”. 
من جهته، أشــاد األســباين روبرتــو مارتينيــز مدرب 
املنتخب البلجييك مبســتوى نظريه املغــريب قائال:”إنه 
ميتلــك العبــني مميزين مثــل حكيم زياش وســفيان 
بوفال ويحظى بإمكانيات فنية عالية ويتمتع بالتوازن 
الخططي واالنضباط وال يخىش مواجهة الفرق الكبرية”.

ويف معرض إجابته عن مشاركة املهاجم روميلو لوكاكو 
بعد غياب لفرتة طويلة بســبب اإلصابة قال مارتينيز: 
“أظــن أن لوكاكو ســُيواصل الغياب، 
لكن املؤرشات جيدة، وسرنى 
كيــف ســتكون حالته”. 
قلت  “كــام  وأضــاف: 
من قبــل، لدينــا أكرث 
من تشكيلة، وقد نبدأ 
نجري  ثــم  بتشــكيلة 
ومن  كبرية،  تغيريات 
نوظــف  أن  املهــم 
حســب  العبينـــــا 

مجريات املباراة”.

مواجهات نارية قبيل جولة الحسممواجهات نارية قبيل جولة الحسم

مباراة كسر عظم بين الماتادور والمانشافت.. 
والكروات يواجهون طموح كندا

الساموراي لتعميق جراح كوستاريكا.. وأسود 
األطلسي أمام بلجيكا
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ُمني منتخبــا تونس والســعودية بالخســارة من 
أســراليا وبولندا، مع تعــر حظوظهام يف مباراتني 
شهدتا أداًء جيًدا من »نسور قرطاج« وتفوقًا كبريًا 
لـ«األخرض« عــى البولنديني، لكن آمال التأهل ما 
زالت قامئة بانتظار الجولة الثالثة واألخرية من دور 
املجموعات، ضمن نهائيات كأس العامل لكرة القدم 

املقامة يف دولة قطر.
واســتقبل املنتخب التونيس هدفًــا يف الدقيقة 23 
برأســية ميشــال دوك، دون أن تجدي مســاعيه 
الحثيثة إلدراك التعادل ليتجمد رصيده عند نقطة 
وحيــدة نالها مــن تعادله يف املبــاراة األوىل أمام 

الدمنارك.
البطــويل  األداء  يشــفع  ومل 

والحصار املحكم الذي فرضه 
الســعودي  األخرض  رجــال 
يف  بولنــدا  منتخــب  عــى 

الوصول لشباكه البعيدة، ليخرج 
األخــرض يف نهاية املطاف خــارسا بهدفني دون رد، 

دون أن تعرّّب النتيجة عن سري اللقاء ومجرياته.
وخالف املنتخب التونــيس التوقعات عندما خرس 
بغرابة من أسراليا- الحلقة األضعف يف املجموعة 
الرابعة- ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة وأضحى 
مطالبا بالفوز عى فرنســا حامل اللقب يف الجولة 
الثالثــة إذا أراد حجز مقعــد يف دور الـ16. وعاب 
األداء التونــيس افتقاد العبيه للركيز الســيام خط 

الدفــاع، تزامًنــا مــع إهــدار فــرص عديدة 
للتهديف عرّب محمد دراجر واملساكني.

وبذل السليتي والطالبي واملساكني 
جهــودا هجوميــة متواصلــة، 

وعــزز تلك الجهــود لجوء 
ملقعد  القــادري  جالل 

البـــــــدالء فأرشك 
يس فرجـــــــــــاين  ســا

خط  العــب 
امليول  ذو  الوســط 
والخنيــيس  الهجوميــة، 
البديــل الناجــح الــذي صنع 
جبهة مينى شــكلت الخطورة عى مرمى أسراليا. 
واعتمد املنتخب األسرايل عى دفاع املنطقة والرد 
عرّب الهجوم املرتد الخاطف الذي شكل خطورة يف 
بعض األوقات املتباعــدة مثل الدقيقة 43، إذ كاد 
ميشال دوك أن يضاعف النتيجة لوال تألق الحارس 

أمين دحامن.
وشكلت الخســارة خيبة أمل كبرية عى الجامهري 
التونســية والعربية التي عولــت عى قدرة تونس 
لتجــاوز عقبة أســراليا وتعزيــز حظوظها يف نيل 

بطاقة العبور للدور الثاين. 
وعرّب جراهام أرنولد مدرب املنتخب 

األسرايل عن ســعادته بتحقيق 
الفوز عى تونــس قائال: »إن 
منتخــب بالده قــدم أفضل 

أداء يف بطولة كأس العامل 
 .»1974 عــام  منــذ 

أن  وأوضــح 
املنتخب األسرايل 
فــوزا  حقــق 
انتظــاره  طــال 
يف  عامــا  لـــ12 

مشــريا  املونديال، 
إىل االختالف الكبري بني مباراته األوىل أمام فرنســا 
مقارنــة مبواجهــة تونس، واصفا تونــس باملنافس 
القوي، وأن املباراة املقبلة ســوف تكون الحاسمة 

لتأهل منتخب بالده إىل الدور الـ16.
ويف املقابــل، طلبــت كــرة القــدم وّد بولندا عى 
حساب السعودية، فالساحرة التي منحت األخرض 
الفــوز عى األرجنتني أبت أن تعانق شــباك فريق 

ليفاندوفســي بعد حصار متني. وقــدم املنتخب 
الســعودي أداًء جيدا وأهدر ركلــة جزاء باإلضافة 
للعديد مــن الفرص عى مدار الشــوطني، لتخرس 
صفــر – 2 من بولنــدا يف الجولة الثانية لحســاب 
املجموعــة الثالثة يف املباراة التي أقيمت بإســتاد 

املدينة التعليمية.
ومــرر مــايت كاش إىل روبرت ليفاندوفســي لكن 

الحارس محمد العويس أنقذ املوقف، لرتد إىل 
مهاجم برشــلونة الــذي مررها إىل 

ليسدد  جيلينســي 
يف 

سقف املرمى يف الدقيقة 39. 
وبعــد تقــدم بولندا بخمــس دقائق 
وصلت الكرة إىل صالح الشهري داخل 
منطقــة الجــزاء وتعــرض لتدخل من 

بيليك، لكن الحكم أشار مبواصلة 
تدخل  قبــل  اللعــب 

الفيديــو  حكــم 
عد  ملســا ا

ليطلب من 
لحكم  ا

جعــة  ا مر
ليحتســب  قــراره 
ركلة جزاء، لكن شتينسني 

أنقذ تسديدة سامل الدورسي.
ليفاندوفســي خطأ  واســتغل 
من عبد اإلله املالي يف إيقاف 
متريــرة ضعيفة، وســدد كرة 
أرضيــة يف شــباك العويــس 
ليصبــح   82 الدقيقــة  يف 
رصيد بــالده أربع نقاط من 
أول جولتــني. ويعــد هدف 
ليفاندوفيســي هو األول له 
يف كأس العامل، حيث إنه لعب 
4 مباريــات يف املونديــال مع 
بولندا، ومل يســجل قبل مباراة 
السعودية، وهو ما جعله يبي 

بعد الهدف.
وشــكل ليفاندوفسي مهاجم 
برشــلونة األســباين خطــورة 
عى مرمى العويس فتصدى 
القائــم مــرة والعارضة مرة 
يف  لتســديداته،  أخــرى 

منه  يض محاولة  لتعو

ركلــة الجزاء التي 
أمــام  أهدرهــا 
يف  املكســيك 
األوىل.  املباراة 
حصــد  و
ت  بــر و ر

ليفاندوفسي، 

مهاجــم املنتخــب البولنــدي، لقب رجل 
مباراة منتخب بالده ضد السعودية.

ووجه مشجعو املنتخب السعودي التحية 
لالعبني بعد اللقاء، تقديرا لجهدهم الكبري 
عــى مــدار الشــوطني، وتوجه الفرنيس 
هرييف رينــارد والالعبــون إىل الجمهور 
لرد التحيــة. ورغم خســارة األخرض 
الســعودي إال أنه قدم مباراة كبرية 
كافح عى مدار شوطيها بحثا عن 
التعادل والتقدم، إال أن الحظ 
العاثر وقف أأمام مســاعي 
حظوظه  ومازالــت  رجاله 

باقية يف امليدان.
وتعهــد الفرنــيس هرييف 
الوضع  بتحســن  رينارد 
قائال:  املكســيك  أمــام 
»الزلنــا هنــا، نحتــاج 
املباراة  يف  للمشجعني 
الثالثة لنصنع التاريخ، 
ييأســوا  أال  يجــب 
نريدهــم داعمــني 
نحــن  لالعبــني، 
عى  قــادرون 

التأهــل«. وأضــاف« النتيجة ال تعــرّب عن أحداث 
اللقاء، تذكروا جيدا أن األمر مل ينته بعد«.

ويحتاج األخرض- 3 نقاط – إىل الفوز عى املكسيك 
يف املبــاراة األخرية والوصول للنقطــة الـ6 لضامن 
التأهــل املبارش لدور الـ16، فالتعادل قد يدخله يف 

حسابات معقده مع باقي املجموعة. 

الدوحة- رويرتز 

أحرز كيليان مبايب هدفني ليصبح منتخب 
فرنسا أول املتأهلني إىل دور الستة عرش 
يف نهائيات كأس العــامل لكرة القدم بعد 
فوزه 2-1 عى الدمنــارك يف مباراة قوية 

امس السبت.
وتتصدر فرنسا املجموعة الرابعة برصيد 
ست نقاط، بفارق ثالث نقاط عن أسراليا 
التي فــازت 1-صفر عى تونس 
اليــوم الســبت، بينــام متلك 

الدمنارك وتونس نقطــة واحدة. وتلعب 
الدمنارك ضد أســراليا يوم األربعاء، بينام 

تلتقي تونس مع فرنسا.
وخرج الشــوط األول قويا ومثريا، وكانت 
فرنســا الطــرف األخطر وأهــدر أدريان 
رابيو العب الوســط فرصــة برضبة رأس 
من مدى قريب، بينام اعتمدت الدمنارك 
عى التكتل الدفاعي ونجحت يف الحفاظ 

عى نظافة الشباك.
واســتمر األمر كذلك حتى ســجل مبايب 
هــدف التقــدم لفرنســا يف الدقيقة 61 

بعدمــا اســتغل هجمة مرتــدة رسيعة 
وســدد بشــكل مبارش بعد كــرة عرضية 

متقنة من زميله تيو هرنانديز.
وأدركت الدمنارك، التي تتحى بالخطورة 
يف الــركالت الثابتــة، التعادل بعد ســبع 
دقائق عن طريق أندرياس كريستنســن 
برضبــة رأس قويــة من مــدى قريب يف 

شباك الحارس هوجو لوريس.
ومل يظهر رضا أي فريق بالتعادل، وســدد 
رابيــو كرة قويــة يف الدقيقــة 80، وبعد 
دقيقــة واحدة ســدد مارتــن بريثويت 

مهاجم الدمنارك البديل كرة بجوار القائم.
وبدا أن املباراة قد تنتهي بالتعادل حتى 
حسم مبايب النتيجة لفرنسا يف الدقيقة 86 
بعد أن قابل متريــرة عرضية من أنطوان 

جريزمان ليسجل من مدى قريب.
ودفعت الدمنــارك بكل ثقلهــا بحثا عن 
التعــادل، وتركــت مســاحات كبــرية يف 
الخلــف، لكنهــا افتقرت لدقة اللمســة 
األخرية، وصمدت فرنسا لتخرج باالنتصار 
وتثأر لخسارتها مرتني متتاليتني يف دوري 

األمم األوروبية أمام هذا الفريق.

العرب في موقف صعب!

»الديوك« أول المتأهلين لدور الـ16 بعد 
الفوز على الدنمارك بثنائية مبابي
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بدر الشيباينبدر الشيباين

الغــرب ال يتوقف عــن الحديث عن حريــة االختيار والتنوع 
والتعــدد يف الحيــاة اإلنســانية، لكنه يف الوقت نفســه 

يُريد من اآلخرين املختلفني معه أن يقبلوا باختياراته 
الفكريــة، ومنهــا  الفكريــة إن خالفــت توجهاتــه 
قضية)املثليــة( وقضايا أخرى كثرية، ويســتخدم حتى 

وسائل الضغط:أمر غريب!

انقســم شباب العرب لســنني بني حب مييس ورونالدو وتعصبوا 
للربشــا أو الريال إال أن ميىس يخرج من اصطفافات شبابنا 

ليتحول إىل خصم حني يلتحق مبنتخب بالده ويلعب ضد 
العرب وكلام اشــرك مييس يف متريــرة أمطرته األمنيات 
لكيال يكمل جملتــه الهجومية قد نختلف، ولكن رسعان 

ما يحّن الدم فنحتشد ضد ألف مييس.

يف وقت مباريات كأس العامل املثرية هذا دورينا شــغال 
..الحظــوا املدرجــات وال شــخص حــارض بالله 

عليكم أيــة عقول هذه التي تصــم أذنيها عن 
أهم بطولة يف العامل وتحــرم أنديتنا من فائدة 
املتابعــة للفرق العامليــة وكأن دورينا أكرب من 

الكأس العاملية ... بعض القرارات عجيبة جًدا.

إنا لنحيي دولة قطر الشــقيقة تحية إكبــار وإجالل؛ لرفضها رفع 
شــعارات أفحش رذيلة يأباها الرشع ويشــمئز منها الطبع 

وتنفر منها الفطرة الســوية، والســتغاللها هذا املشــهد 
الكبري يف أرضها لعرض اإلســالم الحنيف يف صورته البهية 
وجامله الباهر من خالل شتى الوسائل؛ لتقوم عىل النَّاس 

حجته وتظهر لهم حقيقته. شتاج: #مغردو_الرؤية
م عبر الها

سلوا إلينا تغريداتك
ار

مسعود الحمداني
samawat2004@live.com

ُمنــُذ أن وعينا عــىل الدنيا ونحن نســمع 
عبارة »الفصل بني الكرة والسياســة«، حتى 
بتنا نعتقد أن العامل الذي تفرّقه السياســة 
تجمعــه الكرة، غــري أنَّه يبــدو أننا مل نكن 
ُمحقــني يف ذلــك، أو أن الشــعارات التــي 
يرفعها الغــرب ال يُطبقها حني ال تتفق مع 

سياساته، وثقافاته.
لن أتحدث هنــا عن تلك املعايري املزدوجة 
التي نعرفهــا جميًعا، وتدخالت السياســة 
يف الكــرة، وتنســف املقولة الســابقة من 
جذورهــا، وهذا مــا تجــىّل يف كأس العامل 
املقامة حاليًا يف دولــة قطر، فتلك الهجمة 
الرشســة التي واجهــت الدولــة الخليجية 
املســلمة مل يكن املقصــود بها قطر يف حد 
ذاتها؛ بل كانت حملة مســعورة ممنهجة، 
ومخطــط لها مســبًقا، ومل يكن كأس العامل 
إال بوابــة الغــرب لتنفيذ املخطــط، متهيًدا 
الكتساح ُمثل وقيم العرب واملسلمني دون 
اســتثناء، وهدم قيمهم، وإحــالل الفوىض 

األخالقية يف كل مكان من الكرة األرضية.
ولعــل كأس العــامل كان البداية، ولكنها لن 

تكون النهاية بكل تأكيد.
ومــا املنظامت التــي تتخذ مــن »حقوق 
اإلنســان« شــعاًرا لهــا، والتــي تتبنى تلك 
الهجــامت مــن أجــل قطيع مــن املثليني، 
وعابري الجنــس، إاّل أداًة لتنفيذ املخطط، 
ووجدت يف كأس العامل أفضل وسيلة لرويج 
تلك الدعوات لخلع عباءة كل ما هو ديني، 
وإســالمي، ونجحت يف توجيه أنظار العامل 
إىل »قضيــة« مختلقــة، ومغايــرة للفطرة 
البرشيــة، وجعلتهــا قضية إنســانية عليا، 
وال شــك أنها رغم فشــلها الذريع يف مترير 
أجندتها من خالل »الفيفا« يف هذه الدورة، 
إال أنها أخــذت ما أرادت من توجيه تفكري 
املجتمعات املحافظة إىل القبول بالشــذوذ 
كحق من حقوق اإلنســان، وهذا هو الذي 
أرادوه بالضبــط، رغــم متســك دولة قطر 
بالحد املقبول لدخول تلك الفئات املنحرفة، 
واشراطها عدم مامرسة رذيلتها عىل أرضها. 
لقد كان للغرب وســائله الخبيثة، وأهدافه 
البعيــدة، منــذ بدايات القــرن املايض وما 
قبله، يف فرض الفوىض األخالقية يف كل بقاع 
األرض، وتحويل العامل إىل مجرد وكر دعارة، 
ميارس فيه الشــذوذ دون خجل، وال مكان 
فيه للفضيلة والعّفــة، وتبّنى بعض العرب 
واملسلمني- لألسف- تلك الدعوات، ودافعوا 

عنها، وأصبحوا أبواقًا للرذيلة الغربية؛ حيث 
بــدأت الدعوات يف أول األمر بتحرير املرأة 
يف شكله املقبول منطقيًا، وإنسانيًا، وتلقفته 
النساء برحاب كبري، غري أن دائرة املطالبات 
اتسعت ليك »ترشعن« للزواج غري الرشعي، 
وتدعو لهــدم كل عالقة أرسيــة من خالل 
قوانــني ال تتوافق مع أي رشيعة ســاموية، 
ومــرروا ذلــك يف مواثيق األمــم املتحدة، 
ومــن خــالل معاهــدات تضمــن تفكيك 
املجتمعــات، وإضعافهــا، وتدمري العالقات 
الشــديد  ولألســف  والعائليــة،  الزوجيــة 
وقّعــت معظم الدول اإلســالمية عىل تلك 
املعاهدات، وعّدلــت قوانينها وترشيعاتها، 
مبا يتوافق مع أجندة الغرب، واستســلمت 

لكل ما طُلب منها دون أي تحفظ أحيانًا.
وبعــد أن نالــت »حقــوق اإلنســان« مــا 
خططت له، وحققــت هدفها األهم، وهو 
تفكيكك العالقات بني أفراد البيت الواحد، 
تحت شعار »حرية الفرد الشخصية«،  جاء 
أوان الهدف الثاين والذي ســتناله عاجاًل أم 
آجاًل، وهو فــرض »الشــذوذ الجنيس عىل 
العامل كله، وأوله العامل اإلســالمي والعريب، 
وأطلقوا عليه أسامًء بدأ الكثريون يرددونها 
دون وعي مثل »املثليني« و«مجتمع امليم«، 
و«عابــري الجنس«، وغري ذلك من أســامء 
تحاول تجميل الصورة، وتحســني الفســاد 
األخالقــي، وأعتقــد جازًمــا أنها ســتنجح 
فيام تســعى إليه؛ ألنَّ الطرف اآلخر طرف 
ضعيــف، ال يقاوم طوياًل، ويســعى لربهنة 
»حداثته« للغرب، واحرامه لحقوق األفراد، 
بكل الســبل، وسنجد يوًما لن يكون بعيًدا، 
أنَّ املثليــة الجنســية أصبحــت حًقــا من 
حقوق اإلنسان؛ بل وسيعاقب كل من ينبذ 
هذا الســلوك املنحط، ويدافــع عن القيم 
واملُثل اإلســالمية، وســيكون الهدف التايل 
لجامعــات »حقوق اإلنســان« هــو حرية 
»زواج املحارم« ولن يكون ذلك إال لبنة من 
البناء الدراماتييك لعودة اإلنســان إىل عرص 

»حيوان الغابة«.
لقــد كان كأس العامل يف قطر رضبة البداية 
لتمرير األجنــدة الغربية الشــاذة، ولكنها 
لــن تكون املحاولة األخرية للوصول للهدف 
الذهبي، ولن يكون ذلك إال مسألة وقت ال 
أكرث، وقريبًا ســرى أثر ذلك يف تغيري قوانني 
وترشيعــات كثــري مــن الدول اإلســالمية،  

وانتظروا إنّا معكم منتظرون.

كرة سياسية 
ال أخالقية

الرستاق- الرؤية

نظمــت إدارة الثقافة والرياضة والشــباب يف 
محافظة جنــوب الباطنة أصبوحــة وقصائد 
الثــاين  الوطنــي  بالعيــد  احتفــاال  شــعرية 
والخمسني املجيد، وذلك تحت رعاية سعادة 
الشــيخ ســيف بن حمــري آل مالك الشــحي 
محافــظ جنــوب الباطنة، وحضــور عدد من 
الســعادة والة املحافظة وأعضــاء  أصحــاب 
الشــورى والبلدي وعدد من مديري الجهات 

الحكومية والخاصة.

وتضمنــت األصبوحــة الشــعرية عــددا من 
الفقــرات املتنوعــة بهذه املناســبة املجيدة؛ 
حيــث تألــق الشــعراء بقصائدهــم املعربة 
والوطنيــة يف حــب عامن وجاللة الســلطان 
مجددين الــوالء والعرفان لجاللة الســلطان 
املعظــم- حفظه اللــه ورعــاه، ُمعربين عاّم 
تكنه صدورهم من حــب ووفاء؛ إذ صدحت 
حناجرهم بأعذب األبيات الشــعرية. وشارك 
يف األصبوحة الشعرية عدد من الشعراء وهم 
خميس املقيمي والشــاعرة هاللة الحمدانية 

والشاعر محمد املسلمي.

ينقل - نارص العربي  

للتنميــة  العامــة  املديريــة  نظمــت 
االجتامعية مبحافظــة الظاهرة ممثلة يف 
دائــرة التنمية االجتامعيــة بوالية بينقل، 
احتفــااًل مبناســبة اليوم العاملــي للطفل؛ 
وذلك مبشــاركة طــالب مــدارس الدمج 

الحكومية بالوالية.
وأقيم الحفل يف حديقة ينقل 
كلمة  الحفل  وتضمن  العامة، 
منوًها  الدائرة  ملدير  مخترصة 
بقانــون الطفــل، إىل جانــب 
وتحفيزيــة  مســلية  ألعــاب 

للطالب املشــاركني، ومســابقات مسلية 
والرســم عىل الوجوه والرســم والتلوين. 
ويف ختــام الحفل تم توزيــع الهدايا عىل 

األطفال من الطالب املشاركني.
وتويل سلطنة عامن مرحلة الطفولة أولوية 
باعتبارهــا أهــم مرحلة عمريــة يف حياة 
الفرد، وعليه وضعــت منظومة متكاملة 
لحاميــة حقوق الطفل بدءاً بالسياســات 
واآلليات والترشيعات وانتهاء باإلجراءات 
والتدابري التنفيذية التي اتخذتها الحكومة 
بالرشاكة مع الجمعيات األهلية والقطاع 
الخــاص يف إطار شــمويل وطني أساســه 

الرشاكة وتكامل األدوار.

قصائد شعرية في احتفال »الثقافة« 
بالعيد الوطني بجنوب الباطنة

أجواء احتفالية في »حديقة ينقل« 
بمناسبة اليوم العالمي للطفل

30 نشاًطا شبابًيا للترفيه في »أمد الدقم 22«.. 
ومخيم فلكي لعشاق النجوم

الدقم- الُعامنية

انطلقــت أعامل فعاليــة »أمد الدقم 
22« باملنطقــة االقتصادية الخاصة يف 
الدقــم، والتــي تتضمن أكــرث من 30 
نشــاطًا شــبابيًّا يف مجــاالت متعددة 
مثــل الثقافــة والرياضــة واالبتــكار 
والرفيه،  واالســتدامة  والتكنولوجيــا 
ويأيت تنظيمهــا بالرشاكة بــني الهيئة 
العامة للمناطــق االقتصادية الخاصة 
الثقافــة  ووزارة  الحــرة  واملناطــق 

والرياضة والشباب، وتستمر 9 أيام.
أنشــطة  عــدة  الفعاليــة  وتتضمــن 
منها جلســة تأمل، وحلبــة الدراجات 
الكهربائية )ســكوتر(، ومباريات بادل 
العقبات،  االستعراضية، ولعبة تخطي 
وطائرات االســتعراض الدرون، وحلبة 
ســباقات ســيارات التحكم عن بعد، 
الفيديــو  وألعــاب  الفــن  ومعامــل 
والطاولة، وعــرض املرسحي »المادا«، 

وكذلك إقامة مخيم الفلك.
وتعــزز »أمــد الدقــم 22« حضــور 
املنطقــة االقتصاديــة الخاصة بالدقم 
كمدينــة عرصيــة مزدهــرة تحتضن 

الفن واالبتكار، لتكون مدينة املستقبل 
الجاذبة للشباب ومرشوعاتهم؛ ملا فيها 
من ممكنــات إدارية مســتقلة وبيئة 
استثامرية متنوعة يف مجاالت مختلفة 
كالطاقــة والصناعــة واللوجســتيات، 

باإلضافة للمشاريع السياحية.
وقــال املهندس أحمد بن عيل عكعاك 
الرئيــس التنفيذي املكلــف باملنطقة 
االقتصادية الخاصــة بالدقم: إن »أمد 
الدقــم 22« هــي فعاليات وأنشــطة 
انطلقت من الشــباب وإىل الشــباب، 
وأعطــت الهيئــة العامــة للمناطــق 

االقتصاديــة الخاصــة واملناطق الحرة 
بالرشاكة مــع وزارة الثقافة والرياضة 
والشــباب فرصــة التفكــري والعصف 
الذهني يف عملية استرشاف املستقبل 
وتطبيــق ومحاكات هذا االســترشاف 
بواقــع عمــيل، مضيًفــا أن املنطقــة 
ذات  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 
ظــروف مهيــأة وممكنة ملثــل هذه 

األنشطة واملشاريع الشبابية النوعية.
وأوضــح أنَّ هذا التجمــع يف املنطقة 
االقتصاديــة بالدقــم يعطي الشــباب 
فرصــة إلظهــار مواهبهــم وقدراتهم، 

لنقــل وتبــادل  بيئــة خصبــة  فهــو 
املعــارف والخربات، مؤكــًدا أن الدقم 
مدينــة واعــدة ومنــط الحيــاة فيها 
مهيــأ الســتقطاب أنشــطة الشــباب 
العــامين ومرشوعاتهم التي تســتخدم 
التكنولوجيــا الحديثــة كمرشوعــات 
الذكاء االصطناعي والروبوتات والطاقة 
املتجــددة، وندعوهم لالســتفادة من 
واملســاحات  واالمتيــازات  الحوافــز 
املخصصــة للمرشوعــات واألنشــطة 
االقتصاديــة  املنطقــة  يف  املوجــودة 

الخاصة بالدقم. 
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