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جاللة السلطان يتلقى شكر
رئيسي قبرص وكرواتيا
مسقط  -العامنية

الســلطان
تل َّقى حــرة َص ِاحــب َ
الجاللة ُّ
قابــوس بن ســعيد املعظــم -أبقــاه الله-
برق َّية شــكر جوابيــة من فخامــة نيكوس
انستاســيديس رئيس جمهوريــة قربص؛ ردًّا
عىل برقية جاللته املعزية له يف وفاة الرئيس
القربيص الســابق دميرتيس خريستوفياس..
ض َّمنهــا فخامتــه شــكره وتقديــره لجاللة
الســلطان املعظــم عــى تعــازي جاللتــه

ومواساته الصادقة .كام تل َّقى َح ْضة َص ِاحب
الســلطان قابوس بن سعيد املعظم
َ
الجاللة ُّ
حفظه الله ورعاه -برق َّية شكر جوابية منفخامة الرئيسة كوليندا كيتاروفيتش رئيسة
جمهوريــة كرواتيا؛ ردًّا عــى برقية جاللته
املهنئة لها مبناســبة العيد الوطني لبالدها..
ْ
أعربــت فخامتها مــن خاللها عــن خالص
شــكرها وتقديرها لتلقي برقية جاللته ،وما
تض َّمنته من تهانٍ طيبة لها ولشــعب بالدها
الصديق.
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التسجيل في السجل االنتخابي

تنامي اإلقبال يعكس تزايد الوعي المجتمعي

«الشورى »2019

ًغدا انتهاء القيد في السجل االنتخابي ..و«الداخلية» تحث المواطنين على سرعة التسجيل

الرؤية -مدرين املكتومية

يغلق غدا الخميس باب القيد يف الس��جل
االنتخايب النتخابات أعضاء مجلس الشورى
 ،2019وتدعو وزارة الداخلية املواطنني إىل
القيد يف السجل قبل انقضاء املوعد املُحدد،
لضامن حقهم يف املشاركة بيوم التصويت.
وتواص��ل وزارة الداخلي��ة اس��تعداداتها
النتخاب��ات مجل��س الش��ورى يف دورته��ا
التاسعة ،من خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لتس��هيل العملية االنتخابية خالل الشهور
القليلة املاضية.
وق��د أعلن��ت وزارة الداخلي��ة ب��أن فرتة
اس��تقبال طلبات القيد يف السجل االنتخايب
النتخاب��ات أعضاء مجلس الش��ورى للفرتة
التاسعة تستمر لغاية يوم الخميس املوافق
 12م��ن س��بتمرب  .2019ودع��ت الوزارة
املواطنني الذين مل يسبق قيدهم يف السجل
االنتخ��ايب إىل اإلرساع يف تقدي��م طلباتهم
ع��ن طري��ق مكات��ب أصحاب الس��عادة
ال��والة أو املوق��ع اإللك��رتوين لالنتخابات

شباب :بادرنا بالقيد في السجل االنتخابي إيمانا منا بأهمية أصواتنا

الرؤية  -مريم البادية
أكد عدد من الش��باب الذي قيدوا أنفسهم يف
السجل االنتخايب أنهم بادروا بهذا اإلجراء إميانا
منهم بأهمي��ة أصواتهم ،حت��ى يتمكنوا من

عواصم  -الوكاالت
رئيــس وزراء االحتــال اإلرسائييل
أعلــنَ
ُ
ضم غور
بنيامــن نتنياهو ،أمس ،عز َمــه َّ
األردن يف الضفــة الغربية املحتلة ،إذا فاز
يف االنتخابــات العامــة املق َّررة األســبوع

املقبــل .وقــال نتنياهــو -يف خطــاب
بثتــه قنــوات التليفزيــون اإلرسائيليــة
عىل الهــواء مبارشة“ :أعلــن عزمي ،بعد
تشــكيل حكومة جديدة ،تطبيق السيادة
اإلرسائيلية عىل غور األردن وشامل البحر
امليت” .ويف الســياق ،أظهر مقطع فيديو

تجمع انتخايب
مصور فــرا َر نتنياهو مــن ُّ
لحــزب “الليكود” مبســتوطنة أســدود،
بعدمــا دوت صافرات اإلنذار إثر تع ُّرضها
لقصف صاروخي فلسطيني؛ حيث شوهد
نتنياهو يخرج من القاعة التي كان يلقي
فيها كلمة مبستوطنة أسدود .وقال رئيس

الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ،يف بيان،
َّإن نتنياهو مدمر رئييس لعملية الســام.
وقال األمني العام للجامعة العربية أحمد
أبــو الغيــطَّ ،إن وزراء الخارجيــة العرب
نــدَّدوا بخطــة نتنياهو ضم أجــزاء من
الضفة الغربية املحتلة.

صفحة خاصة داخل العدد

( ،)elections.omم��ع رضورة أن تك��ون
البطاقة الشخصية س��ارية املفعول ،وعىل
مقدم��ي الطلبات عرب املوقع التأكد من أن
بطاقاتهم الشخصية مزودة بنظام التصديق
اإللكرتوين (.)PKI
ويف إط��ار ما تش��هده العملي��ة االنتخابية
من تطورات سابقة ،كانت وزارة الداخلية
أعلن��ت عن موعد تقديم طلبات الرتش��ح
النتخاب��ات أعضاء مجلس الش��ورى للفرتة
التاس��عة ،اعتبارا من يوم األح��د  3فرباير
 ،2019ولغاية يوم الخميس  21من الشهر
نفس��ه ،وفقا للقرار الوزاري رقم 2019/3
الذي أصدره معايل السيد حمود بن فيصل
البوس��عيدي وزير الداخلية بتحديد موعد
بدء وانتهاء تقديم طلبات الرتشح لعضوية
مجلس الش��ورى للفرتة التاس��عة وموعد
س��حبها .وكان آخر موعد لس��حب الرتشح
يوم الخميس  22أغسطس املايض .بعد ذلك
أعلنت الوزارة عن بدء فرتة تقديم طلبات
س��حب الرتش��ح لعضوية مجلس الشورى
للفرتة التاس��عة ،ولغاية ي��وم الخميس 22

أغس��طس امل��ايض ،وتم ذل��ك بالفعل عرب
املوقع اإللك��رتوين لالنتخابات .واس��تمراراً
لسعي وزارة الداخلية نحو تطوير العملية
االنتخابية باس��تخدام التقني��ات الحديثة
الت��ي تتيح للمواطنني الكرام املش��اركة يف
االنتخابات بكل سهولة ويرس ،فمن املقرر
أن تدش��ن ال��وزارة نظ��ام التصويت عن
بُعد للناخبني املوجودين خارج الس��لطنة
لتس��هيل اإلدالء بأصواته��م يف انتخاب��ات
أعضاء مجلس الش��ورى للفرتة التاس��عة،
بحيث ل��ن تكون هناك مق��ار لالنتخابات
يف بعض الس��فارات حس��ب ما كان عليه
يف الفرتات املاضية .وس��يعمل هذا النظام
عرب تطبيق بالهواتف املحمولة الذكية التي
تعم��ل برشيحة الهات��ف املتنقل لرشكات
االتصاالت العاملة بالسلطنة املعززة بنظام
التصديق اإللكرتوين ( ،)PKIومن املرتقب
أن توض��ح ال��وزارة جوانب ه��ذا النظام
وإجراءات��ه مع التأكيد عىل الناخبني الذين
سيس��تفيدون من ه��ذه الخدمة برضورة
تفعيل نظام ( )PKIيف تلك الرشيحة.

التصويت للمرش��ح الذي يرونه مالمئاً وميلك
الكفاءة التي تؤهل��ه ليكون عضوا يف مجلس
الش��ورى ،مشريين إىل أن املشاركة املجتمعية
من قبل املواطنني يف االنتخابات متثل العنرص
الفاعل يف هذه العملية الشوروية بالكامل.

الممارسة
الشوروية

محمد بن خلفان العاصمي
تتنوع أس��اليب املامرسة الشوروية وتتعدد أش��كالها ،وقد يظن الكثري منا أن الشوروية
تنحرص يف املطالبة مبساحة ال نهائية من الحرية وبتطبيق مبادئ العدل واملساواة فقط،
بينام هي يف الحقيقة تتعدى ذلك بكثري؛ لتشمل :مامرسة الفرد لجميع حقوقه يف األرض
الت��ي ينتمي إليه��ا .وتتضمن هذه الحقوق قدرت��ه عىل صنع السياس��ة العامة واتخاذ
القرارات واملشاركة يف التنمية والتطوير داخل الوطن.
وترتب��ط املواطنة يف مفهومها الواس��ع باملامرس��ة الش��وروية للف��رد؛ فاملواطن الصالح
يق��وم بواجباته نحو وطنه قبل املطالبة بحقوقه املكتس��بة نتيجة انتامئه الفريض لبقعة
األرض؛ حي��ث تفرض عليه املواطنة الصالحة ذل��ك .ومع اقرتاب موعد انتخابات مجلس
الش��ورى ،نسمع ونقرأ من خالل اإلعالم ووس��ائل التواصل االجتامعي العديد من اآلراء
التي تحملُ اتجاهاً س��لبيًّا نحو ه��ذه العملية وصل إىل حد اإلعالن رصاحة عن مقاطعة
ه��ذه االنتخابات ،والدعوة للعزوف عن االنتخاب؛ نتيجة بعض اآلراء الفردية حول أداء
املجلس وأعضائه خالل الفرتات السابقة ،والتي تكوَّنت لدى األفراد نتيجة بعض التجارب
الس��لبية ،ورمبا بس��بب املعلومات غري الكاملة عن أداء املجلس وأعضائه خالل املرحلة
السابقة من تاريخ العمل الشوروي يف السلطنة.
واجب يف ظل مفهوم املواطنة الصالحة؛ فالعزوف عن
ٌ
إن مامرس��ة املواطن لواجباته أمرٌ
مامرسة الحقوق يفقد الوطن واملواطن خصائص التشاركية ،والفرد الذي يشعر باالنتامء
وال��والء لوطنه يجب عليه أنْ ُميارس جميع الواجبات نح��و وطنه ليتمكَّ ن من الحصول
ع��ىل الحقوق كامل��ة دون نُقصَ ان؛ فالذي يصوِّت الختيار العضو الجيد س��ينعم بجودة
أداء هذا العضو ،وس��ينعكس ذلك من خالل حرصه ع��ىل أن تقدَّ م الخدمة للمواطن يف
أحس��ن صورة .أما من يعزف عن مامرس��ة دوره ،فهو يُسهم يف وصول غري الكفاءات إىل
قبة املجلس؛ من خالل إفساح املجال للناخب ذي امليول الفئوية ملامرسة حقوقه منفرداً.
فاملعرف��ة والخ��ربات واالنطباعات التي يكونها الفرد عن املجل��س قد تكون غري واقعية
نتيج��ة عدم معرفته بكل تفاصي��ل أداء املجلس؛ لذلك يكون غري قادر عىل تقييم أدائه،
فتتكون لديه خربات وانطباعات خاطئة تتس��بب يف عدم قيامه بدوره؛ األمر الذي يؤدي
به للعزوف عن مامرسة واجباته تجاه وطنه ،ومن ثم يعود الرضر عليه كمواطن.
واج��ب ،وال يوجد عذر يُقبل من مواطن
ٌ
ونؤكد أن املش��اركة يف العملية االنتخابية أمرٌ
يعيش يف وطن يطمح ألن يكون وطناً متطوراً مثاليًّا ينعم بقيم العدل واملس��اواة ،وينال
فيها املواطن حقوقه كاملة ،أن يعزف عن مامرسة هذا الواجب تحت أي سبب كان ،وإال
ُقرصاً يف حق وطنه مُمتنعاً عن تقديم دعمه ووالئه لهذه األرض التي يعيش عليها
كان م ِّ
وينعم بخرياتها .ومام يُؤسَ ��ف له خالل الفرتات املاضية أنْ نُش��اهد مجموعة من شباب
الوطن -والذين من املؤمل منهم أن يقودوا عملية البناء والتنمية يف املستقبل -ميتنعون
ويُحجِ مون عن خوض العملية االنتخابية واملشاركة فيها تحت أعذار غري مقنعة ،وحجج
غ��ري مربَّرة ،معتقدين أن هذا االمتناع هو الحل األنس��ب لهذه التحديات ،وغري مدركني
بأن هذا االمتناع والعزوف يزيد األمر س��وءًا ،ويُسهم يف تفاقم هذه التحديات ،ويكرسها
بشكل أكرب من السابق.
وختاما ..إن األمم تُبنى بس��واعد الش��باب ،وهم من سيعيش��ون املستقبل؛ لذلك يجب
عليهم -هم أكرث من غريهم -تقري َر مس��تقبلهم وتش��كيله ،وليس كبار السن الذين أدُّوا
دوره��م تجاه وطنهم وقرروا مس��تقبلهم وعاش��وه ،ومن أجل ذل��ك كان لِزاماً عىل كل
مواطن -خصوصاً الشباب -القيام بدورهم ،واإلقبال عىل االنتخابات ومامرستها من باب
الواجب الوطني ،وحقوق املواطنة الصالحة ،واإلميان بأهمية املش��اركة يف بناء مستقبل
الوطن.

وقال ثابت البحري إن الشورى مبدأ حضاري
يعك��س تكاتف جه��ود أبناء الوط��ن الواحد
الختيار األفضل ،مشريا إىل أن انتخابات مجلس
الش��ورى ترتكز يف األس��اس عىل فكرة اختيار
األفضل من املرش��حني وفق معايري موضوعية
بعيدة عن أي تحيز يرض باملامرسة الشوروية.
وأض��اف أن��ه يف ظ��ل التطورات املتس��ارعة
واملتالحقة يف عرصنا الحايل ووجود هذا الكم
م��ن املنصات التفاعلية التي تس��مح للجميع
بإبداء الرأي ،كان من الرضوري أن يحرص كل
مواطن عىل املش��اركة الفاعلة يف االنتخابات،
وأن تك��ون لكل ناخب بصم��ة فارقة يف هذا
الع��رس الش��وروي .وأكد البح��ري أن أهمية
املشاركة االنتخابية تكمن يف شعورنا كناخبني
مبدى تأث��ري أصواتنا االنتخابية يف عملية صنع
القرارات يف إطار دولة املؤسس��ات والقانون،
الفت��ا إىل أن��ه كل��ام كان لص��وت الناخب يف
العملية االنتخابية تأث��ريا قويا ،كلام أكد هذا
التأثري أن املسرية الش��وروية متيض وفق نهج
سليم ومتوازن ،خاصة وأن تجربتنا الشوروية
تتس��م بالت��درج .وأبرز البح��ري تجربته مع
القيد يف الس��جل االنتخايب ،وقال إنها اتسمت
بالس��هولة والرسعة ،ومنحته الفرصة ليشارك
بفعالي��ة يف عملي��ة االنتخاب��ات املرتقب��ة،
وترش��يح م��ن ميثل��ه يف املجل��س .ويف ه��ذا
الصدد ،دعا البح��ري املواطنني إىل اإلرساع يف
القيد بالس��جل االنتخايب واإلسهام بإيجابية يف
العملية االنتخابية وخاصة يف يوم االقرتاع ،من

أمل البوسعيدية

أجل مصلحة عُ امن ومس��رية التنمية الشاملة
يف البالد.
وقالت أمل بنت حمد بن هالل البوس��عيدية
إن االنتخاب��ات من أبرز الركائز األساس��ية يف
دولة املؤسس��ات والقانون ،وانعكاس للتطور
الشوروي الذي تش��هده السلطنة منذ عقود،
مش��رية إىل أن االنتخابات متثل الضامنة األوىل
للمواطن بأن صوته مس��موع وإس��هاماته يف
بناء الوطن تتحقق عىل أرض الواقع .وأضافت
البوسعيدية أن املش��اركة االنتخابية تعني أن
املواط��ن ي��درك أهمي��ة دوره والتزامه تجاه
عملية صنع القرار يف الدولة وسن الترشيعات
املختلف��ة ،مش��رية إىل أن الربنام��ج االنتخايب
للمرشح يس��هم بدور كبري يف جذب الناخبني
ل��ه واالقتناع به ومن ث��م التصويت لصالحه.
وأوضحت أن عىل املرشح أن يعلن عن أولوياته
وفقا لطموحاته ورؤيته الخاصة ،حتى يتمكن
الناخب م��ن الحكم عىل املرش��حني واختيار
األنس��ب .وحول القيد يف الس��جل االنتخايب،

دعاء الوردية

ثابت البحري

حثت البوس��عيدية املواطنات واملواطنني عىل
رسعة التس��جيل قبل انقض��اء املوعد املحدد؛
حيث سيتم غلق باب التسجيل غدا الخميس،
مؤكدة أن القيد يف الس��جل االنتخايب يحفظ
حق الناخب يف االقرتاع للمرشح املناسب.
وأكد املواطن س��لطان الوح��ي عىل أهمية
القيد يف الس��جل االنتخايب ،حيث يسمح هذا
اإلجراء للمواطن برتش��يح الش��خص املناسب
ومنح��ه مقعدا يف مجلس الش��ورى من أجل
إيصال رس��الة املجتمع إىل املس��ؤولني وصناع
الق��رار ،فض��ال عن وض��ع الترشيع��ات التي
تخدم مسرية التطور والنامء وتحقق للمواطن
تطلعاته .وقال الوحي إن مش��اركة الشباب
يف انتخاب��ات مجل��س الش��ورى تنطوي عىل
قدر كب��ري من األهمي��ة ،من خ��الل منحهم
الفرصة لإلسهام بصورة عملية يف صنع القرار،
واالس��تفادة من الطاقات الشابة للمشاركة يف
بن��اء الوطن .وأضاف أن مش��اركة كافة فئات
املجتم��ع يف االنتخاب��ات يع��ود بالنفع عىل

سلطان البحري

الوطن ،داعيا جميع املواطنني الذين يحق لهم
التس��جيل يف القيد االنتخايب بأن يس��ارعوا يف
التسجيل ،ومن ثم اختيار الشخص املناسب.
وقال��ت دع��اء الوردي��ة إن االنتخابات أحد
مظاه��ر املش��اركة السياس��ية يف النظ��م
الشوروية يف أي بلد ،وسأتحدث هنا بصفتي
مواطن��ة صحفي��ة يف مس��اعدة املجتم��ع
لاللتفات إىل املرتش��ح املناس��ب ،وذلك من
خالل عمل اللقاءات الصحفية مع املرتشحني
وأبني فيه��ا إمكانياتهم وخرباته��م املختلفة
ووجه��ات نظرهم ح��ول املواضي��ع البارزة،
وماهي��ة القضاي��ا الت��ي يدعموه��ا ومدى
امتالكهم لألدوات املعرفي��ة للقضايات التي
يؤمنوا فيها .وأضافت« :عند انتخايب ملرش��ح
مع��ني يجب أن أعرف أهداف��ه التي تدفعنا
لرتش��يحه ،وماه��ي رؤاه للمجل��س ،وكذلك
عىل ماذا ترتكز حملته االنتخابية ،وأن يكون
محتواه واضحا للمواطنني حتى يدفعهم ذلك
إىل انتخابه».

إشادة بحرص المواطنين على القيد في السجل االنتخابي

المشاركة اإليجابية في االنتخابات ضمان لتطور التجربة الشوروية

الرؤية -مدرين املكتومية
أَجْ َمع عددٌ من الكُ تَّاب عىل أهمية املشاركة
اإليجابي��ة يف انتخاب��ات الدورة التاس��عة
ملجلس الش��ورى ،والحرص عىل التس��جيل
يف قاعدة بيانات الس��جل االنتخايب؛ وعدم
االس��تجابة لبعض الدع��وات املُحبِطة من
جانب املتكاسلني واملشككني؛ ألنَّ املشاركة
االنتخابية مسؤولية جامعية لبناء مستقبل
عُ امن .ومثنوا تع��اون املواطنني مع الجهات
املعنية يف مواجهة املامرسات غري القانونية
املتعلق��ة بالعملية االنتخابي��ة ،ودعوا إىل
التصوي��ت يف االنتخابات بن��ا ًء عىل معيار
الكفاءة أوال.
وق��ال الدكتور صالح الفهدي إنَّ الش��ورى
هي املنهجُ اإلنس��اين الرفيع للمحافظ ِة عىل
املُكتسب التاريخي عرب تراكامت ِه اإلنسانية،
والس��تمرار بن��ا ِء الدول�� ِة ووض��عِ ال��رؤى
املحققة لنامئها وازدهاره��ا .واملواطنُ هو
حج�� ُر الزاوي ِة يف هذه العملية الش��وروية
مثالب هنا
اإلنس��انية ،الت��ي وإن اعرتته��ا
ُ

د .صالح الفهدي

وهن��اك ،فإنها تظ��ل منهجاً إنس��انيًّا رفيعَ
املامرس��ة ،س��ليمَ التعاطي ،مينحُ اإلنس��ان
بحس��ب
حقَّ��ه يف االختي��ار ،والتفضي��ل
ِ
أبعا ِد رؤيته ،ومس��توى نظرته ،والش��ورى
العامنية بعد تراكامتها التي تتوسَّ َ��ع فص ًال
بع��د فص��لٍ  ،ودور ًة بعد دورة ،تتوسَّ ��مُ يف
أن يكون املواطن املرشَّ ��ح واملواطن املرشِّ ح
عىل قد ِر املس��ؤولية التي تقتيض منه وعيًا
حضاريًّ��ا بقيمتها .وأض��اف“ :إذا كنا ندعو

عيل كفيتان

هن��ا إىل اإلقب��ال نح��و صناديق الرتش��يح،
فإنن��ا يف املقابل ندعو أيض��ا إىل الرتفع عن
أية اعتب��ارات ،أو مصال��ح ،أو أهواء ،فوق
مصلح��ة الوطن ،فه��ي أمانةٌ
يث��اب عليها
ُ
املدركون لقيمته��ا» .وقال الكاتب عيل بن
سامل كفيتان إنَّ املامرسة اإليجابية للمواطنة
تُحتِّم االستجابة للتسجيل يف قاعدة بيانات
السجل االنتخايب ،والذي يُعدُّ أحد السجالت
املهمة لألرشيف الوطني للسلطنة ،وال يجب

ربط القيد يف الس��جل االنتخايب مبحددات
أخرى كالصالحي��ات املمنوحة للمجلس أو
الحكم عىل اإلنتاجية خالل الدورات الثامين
يتع��دى ذلك الحيز الضيق
املاضية؛ فاألمر َّ
من التفكري؛ فتس��جيل الفرد يف الس��جل ال
يعني انتخابات مجلس الش��ورى فقط ،بل
هو تأس��يس لقاع��دة بيانات ُميك��ن البناء
ُعرب
عليها ألي مامرس��ة جامعي��ة يريد أن ي ِّ
عنها املجتمع ،وتسمح بها السلطات ،ومن
خالله��ا يتم الحصول عىل م��ؤرشات الرأي
التي تبن��ى عليها السياس��ات العامة التي
تهم املجتمع؛ فهي بال ش��ك تخدم مامرسة
الش��ورى والبلدي ،وميكن أن تصبح قاعدة
بيان��ات ألي اس��تفتاء مس��تقبيل .وأضاف
كفيت��ان أنَّ املواط��ن ال��ذي ت��مَّ قيده يف
السجل ال يلزمه ذلك برتشيح أي عضو ما مل
يكن مقتنع��اً بربنامجه االنتخايب؛ فله الحق
يف التصوي��ت أو االحتف��اظ بصوته؛ فالقيد
إج��راء روتين��ي ،أما التصوي��ت من عدمه
فتحكمه ُم��ربِّرات وقناع��ات الفرد ومدى
شعوره باملسؤولية اإليجابية تجاه وطنه.

الخبراء يناقشون آليات تمكين الجيل الجديد من رواد األعمال

السلطنة تحتضن «منتدى االبتكار التقني في
التعليم بالشرق األوسط» ..اإلثنين
الرؤية  -مريم البادية
أعلنَ َســ َعادة الدُّكتور عبدالله بن محمد
الصارمــي وكيل وزارة التعليــم العايلَّ ،أن
منتدى االبتكار التقني يف التعليم مبنطقة
الرشق األوســط وشامل إفريقيا ،سينطلق
الســمو
يوم اإلثنني املقبل ،برعاية صاحب ُّ
الســيد هيثــم بن طارق آل ســعيد وزير

الــراث والثقافــة؛ وبحضــور أكرث من 15
وزيرا إقليميا ،و 70رشكة عاملية يف مجاالت
التعليم واالتصاالت وتقنية املعلومات من
 45دولة حول العــامل ،إضافة لـ 120طال ًبا
ميثلون  35مؤسســة تعليميــة من داخل
السلطنة وخارجها.
وقال الصارمــي -يف ُمؤمتر صحفي ،أمس-
إ َّنه مــن املقــرر ُحضور عدد مــن صناع

ترامب يطيح بجون بولتون
«صقر البيت األبيض»

السياســات والقرارات يف قطــاع الصناعة
وريــادة األعــال ومؤسســات القطــاع
الخــاص املحليــة والدوليــة مــن رجــال
األعامل واملســتثمرين العرب واألجانب،
واألكادمييــن يف مجال توظيف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف قطاع التعليم يف
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا.
وأضاف ســعادته َّأن اســتضافة السلطنة

بجامعة السلطان قابوس
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نفط عمان يرتفع إلى  61.58دوالر..
وال خطط بديلة عن «أوبك بلس»

واشنطن  -رويرتز

الرؤية  -الوكاالت

الرئيس األمريــ ُّ
َ
ي دونالد ترامب
أقــال
ُ
مستشــار األمن القومي للبيت األبيض
جــون بولتون ،أمــس الثالثــاء ،بعدما
طلب منه تقديم استقالته بسبب كرثة
الخالفات السياسية معه.
وقــال ترامب عىل تويرت“ :أبلغت جون
بولتون ...بأنه مل تعد مثة حاجة لخدماته
يف البيت األبيض .اختلفت بشــدة مع
الكثــر مــن اقرتاحاته مثــل آخرين يف
اإلدارة” .ويف األثناء ،قال وزير الخارجية
األمرييك مايك بومبيــو ،إن ترامب قد
يجتمــع “دون رشوط مســبقة” مــع
الرئيــس اإليراين حســن روحاين ،خالل
اجتامع األمــم املتحدة املقبــل .وأدىل
بومبيو بهــذه الترصيحات خالل مؤمتر

َب َلــغ ســع ُر نفط عُ امن -تســليم شــهر
نوفمــر املقبــل 61.58 -دوالر ،بعدمــا
ارتفع  69ســنتا يف تــداوالت بورصة ديب
للطاقة ،أمس.
ْ
وارتفعت العقو ُد اآلجلة للنفط إىل أعىل
مســتوياتها يف نحو ســتة أسابيع بفضل
توقعــات َّ
بأن منظمة البلــدان املصدرة
للبرتول وحلفاءها ســيتفقون عىل متديد
تخفيضــات إنتاج الخام لدعم األســعار.
وكان برنت مرتفعا  1.01دوالر مبا يعادل
 1.6باملئــة إىل  63.60دوالر للربميل ،يف
حني زادت عقود الخــام األمرييك غرب
تكساس الوســيط  70سنتا أو  1.2باملئة
مسجلة  58.55دوالر للربميل.
لكــنَّ األمني العام ملنظمــة أوبك محمد

صحفي لكشــف النقاب عن عقوبات
جديدة تستهدف جامعات منها الحرس
الثوري اإليراين.
14

لهذا املنتدى تأيت من منطلق أهداف رؤية
“عُ امن  ”2040التي تقتيض رضورة التوسع
ملا هو أبعد من ســوق العمــل التقليدي؛
مــن خــال اســتثامر الكــوادر الوطنية،
وتزويدهــا مبقومــات عامليــة يف مجاالت
الصناعــة واالبتــكار واالتصــاالت؛ لدفع
الســلطنة نحو اقتصاد اجتامعي مستدام
قائم عىل املعرفة واالبتكار.
03

 1020طالبا وطالبة جدد في الدراسات العليا

باركنــدو ،قــال إ َّنه ال توجــد حتى اآلن
خطــط بديلة التفــاق “أوبــك بلس”.
وأضــاف باركندو -يف بيــان -أن منظمة
البلدان املصدرة للبــرول وحلفاءها ،يف
إطار مــا يعرف مبجموعــة أوبك بلس،
ملتزمــون بأخذ القــرارات الرضورية مبا
يكفل اســتقرار ســوق النفــط العاملية
وتوازنها.
وقال األمري عبدالعزيز بن ســلامن وزير
الطاقــة الســعودي الجديــد والعضــو
القديــم بوفــد اململكــة إىل أوبــك ،إن
سياســة الرياض لن تتغــر ،وإن اتفاق
خفــض إنتاج النفــط  1.2مليون برميل
يوميــا سيســتمر .وأضــاف أن تحالف
“أوبــك بلس” ،الذي يضــم منتجني من
خــارج أوبك مثل روســيا ،ســيظل قامئا
لفرتة طويلة.

التدريب على التغطية اإلعالمية النتخابات
الشورى في خصب
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طلبات لتوصيل أنظمة الطاقة الشمسية
في مسقط
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بحث مجاالت التعاون العسكري بين السلطنة وبريطانيا

الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يحضر المعرض الدولي لمعدات األمن والدفاع
مسقط  -الرؤية
حرض معايل الســيد بدر بن سعود بن
حارب البوســعيدي الوزير املســؤول
عن شــؤون الدفــاع املعــرض الدويل
ملعدات األمن والدفاع ()2019 DSEI
والذي يقــام يف العاصمــة الربيطانية
لنــدن ،بحضــور عــدد مــن أصحاب
املعــايل وزراء الدفاع ورؤســاء الوفود
املشــاركة مــن مختلــف دول العامل.
و ُيعد هذا املعرض مــن أبرز املعارض
العاملية املتخصصــة يف مجال معدات
األمــن والدفاع ،وميثــل ملتقى لتبادل
الخربات التكنولوجية بني املشاركني من
الهيئات والرشكات املختصة بالتســليح

والصناعــات الدفاعيــة العاملية .وقام
معــايل الســيد الوزيــر املســؤول عن
شــؤون الدفاع والوفــد املرافق بجولة

يف أجنحة عــدد من الدول املشــاركة
والرشكات يف املعرض؛ حيث اطلع عىل
أحدث التقنيــات واألنظمة واملعدات

العســكرية التــي تنتجهــا الــركات
املصنعــة ألنظمة الدفــاع من مختلف
دول العامل والتقى بعدد من مســؤويل

الــركات التي تتعــاون معهــا وزارة
الدفاع.
وعىل هامــش فعاليات املعرض ،التقى

معايل الســيد بدر بن سعود بن حارب
البوسعيدي الوزير املسؤول عن شؤون
الدفاع بالفريــق أول بحري تيم فريزر
نائب رئيــس أركان الدفــاع الربيطاين.
وتــم خــال املقابلة بحــث مجاالت
التعاون العســكري القائم بني البلدين
الصديقني ،وســبل تطويره وتعزيزه مبا
يخدم مصلحة البلدين.
حرض فعاليات املعرض واملقابلة مبعية
معاليــه ســعادة الشــيخ عبدالعزيــز
بــن عبدالله الهنايئ ســفري الســلطنة
املعتمد لدى اململكة املتحدة وامللحق
العســكري العامين يف لندن وعدد من
كبار ضباط قوات الســلطان املســلحة
املرافقني ملعاليه.

وكالء «العدل» بدول الخليج يناقشون في مسقط دفع مسيرة العمل المشترك
مسقط  -العامنية
اســتضافت الســلطنة أمس أعامل االجتامع
التحضريي الحادي والعرشين ألصحاب املعايل
والســعادة وكالء وزارات العدل بدول مجلس
التعاون لــدول الخليج العربيــة ،وذلك مبقر
الهيئــة االستشــارية للمجلس األعــى لدول
الخليج العريب مبسقط.
ويف بداية االجتامع ،ألقى ســعادة عيىس بن
حمد العزري وكيــل وزارة العدل رئيس وفد
الســلطنة كلمة رحب فيهــا بأصحاب املعايل
والسعادة وكالء وزارات العدل بدول مجلس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والوفود
املصاحبة .وقال ســعادة وكيل وزارة العدل-
يف كلمته خــال بدء أعامل االجتامع الحادي
والعرشين ألصحاب املعايل والســعادة وكالء
وزارات العدل بدول مجلــس التعاون لدول
الخليج العربية“ -إننا إذ نســتذكر االنطالقة
األوىل لالجتــاع األول ألصحاب املعايل وزراء

العــدل بدول املجلس يف ديســمرب من العام
 ،1982لنؤكــد مواصلــة املســرة يف تعزيــز
العمل العديل املشــرك مبــا يحقق مزيدًا من
التنسيق والتكامل والرتابط بني دول املجلس،
ويضيف إىل ما تحقق مزيــداً من اإلنجازات
واإلســهامات” .ويتناول االجتــاع عددا من
املواضيع املهمة والتي تتصل مبسائل التعاون
املشــرك بــن وزارات العدل بــدول مجلس
التعاون لدول الخليــج العربية ،ومن ضمنها
اجتامع لجنة مديري ورؤساء املراكز واملعاهد
التدريبيــة والقانونيــة والقضائيــة بــدول
املجلــس ،حيث قدمــت الســلطنة مرشوع
برنامــج تدريــب املدربني متضمنــاً الحقيبة
التدريبية الخاصة.
ويناقــش االجتــاع موضوع اجتــاع لجنة
مســؤويل اإلرشــاد والتصالــح األرسي بــدول
مجلــس التعــاون والتي من خاللها ّ
ســيطلع
أصحــاب املعــايل والســعادة وكالء وزارات
العدل عــى الخطة التنفيذية لتبادل الخربات

بــن أجهــزة ومســؤويل اإلرشــاد والتصالــح
األرسي .ويبحــث االجتــاع تطويــر اتفاقية
تنفيذ األحكام واإلنابات واإلعالنات القضائية
بدول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية
والتي جاء تطويرها بقرار من أصحاب املعايل
وزراء العدل يف اجتامعهم الثامن والعرشين،

كام ســيتم اســتعراض ما توصلت إليه لجنة
مســؤويل إدارات التعاون الــدويل والعالقات
الدولية بوزارات العدل .ومن املقرر مناقشــة
موضوع أحــداث اجتامع لجنة متخصصة من
جهــات التنفيــذ يف دول املجلــس ،وموضوع
اســتخالص املبــادئ الترشيعيــة الــواردة يف

القوانني (األنظمة) وموضوع النظام (القانون)
املوحد ملكافحة التطرف والعنرصية والكراهية
والتمييز ،ومقرتح الهيئة العامة لشؤون القرص
بدولة الكويت بأن تقوم األمانة العامة بدعوة
الهيئات واملؤسســات املامثلة بالدول األعضاء
باملجلــس لتفعيل التنســيق والتعــاون فيام
بينها.
وســيتم اســتعراض عدد من املوضوعات من
بينها الشبكة القانونية وتجارب الدول األعضاء
يف القضايــا العدليــة والقانونيــة والنــدوات
املتخصصة والتوطــن ،وتنفيذ وزارات العدل
بالــدول األعضاء آلليــة عمل لجــان الخرباء
املختصــن املكلفة مــن وزراء العــدل بدول
املجلــس ،ومحرض االجتامع الســنوي الثامن
ألصحــاب املعــايل والســعادة وكالء وزارات
العدل بــدول مجلس التعاون لــدول الخليج
العربية.
وقدم ســعادة الســفري حمد بن راشــد املري
األمني العــام املســاعد للشــؤون الترشيعية

والقانونيــة باألمانة العامة ملجلــس التعاون
لدول الخليج العربية كلمة رحب فيها أصحاب
املعايل والســعادة وكالء وزارات العدل بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،مشيدا
بالجهــد والتنظيم الدقيق يف تحضري االجتامع
الحادي والعرشين .وقال ســعادة الســفري يف
كلمته“ :أود أن أشــيد بالجهود الحثيثة التي
بذلها الســادة الخرباء واملختصون القانونيون
الذين شاركوا يف أعامل لجنة مسؤويل إدارات
التعــاون الدويل والعالقــات الدولية واللجان
الفنيــة املكلفــة بدراســة مواضيــع التعاون
العديل املشرتك للتحضري لالجتامع”.
ومــن املقــرر يف اختتام أعــال االجتامع أن
يرفع أصحاب املعايل والسعادة وكالء وزارات
العدل بدول املجلس لــدول الخليج العربية،
التوصيــات إىل االجتــاع املقبــل التاســع
والعرشين ألصحاب املعايل وزراء العدل بدول
مجلس التعاون املقرر عقده يف نهاية سبتمرب
الجاري مبسقط.

الرواحي يستعرض التعاون بمجاالت الرقابة مع نائب رئيس معهد المحاسبين بالهند السلطنة تشارك في ورشة خليجية حول التخطيط العمراني ببروكسل
مسقط  -الرؤية

مسقط  -الرؤية

التقى سعادة نارص بن حمود بن سامل الرواحي
نائب رئيــس جهــاز الرقابة املاليــة واإلدارية
للدولة ،مبكتبه يف مقر الجهاز مبنطقة البستان
أتول جوبتا كومار نائب رئيس معهد املحاسبني
القانونيــن بالهند والوفــد املرافق له ،بحضور
عدد من املختصني بالجهــاز .وتم خالل اللقاء
اســتعراض أوجه التعاون بــن الجهاز ومعهد
املحاســبني القانونيــن الهنــدي؛ حيث جرى
اســتعراض مجاالت التدريب يف الرقابة املالية
بشــقيها املحاســبي والقانوين ،ورقابــة تقنية
املعلومات وتحليل املخاطر ،وصوال إىل تحديد
األهمية النسبية وفق أفضل املامرسات الدولية،

تشــارك الســلطنة يف ورشــة التخطيــط
العمراين والتي تقام يف مقر بعثة مجلس
التعاون لــدول الخليــج العربية مبدينة
بروكســل خالل الفرتة من  11 -9سبتمرب
الجاري ،ويتم تنفيذها ُمبشــاركة أصحاب
السعادة الوكالء وكبار املسؤولني املعنيني
بالبلديات والتخطيط العمراين والحرضي
بــدول مجلس التعــاون لــدول الخليج
العربية .ويرتأس وفد الســلطنة ســعادة
حمد بن ســليامن الغريبــي وكيل وزارة
البلديات اإلقليمية وموارد املياه لشــؤون
البلديــات اإلقليمية ومبشــاركة املجلس
األعىل للتخطيط ووزارة اإلسكان.
وتتضمن الورشــة اإلطالع عــى التجارب
يف مجال التخطيط العمراين االسرتاتيجي
وتنفيــذ زيارة للمديريــة العامة لألقاليم
والسياســات الحرضيــة يف املفوضيــة

األمر الذي التي يتوافق مع الحرص الذي يوليه
الجهاز يف بنــاء الكفايات الوظيفية ملنتســبيه
ملواكبــة كافــة املســتجدات املعرفيــة ذات
الصلة بالعمل الرقايب .ويعد معهد املحاســبني
القانونيني الهندي الذي تأســس يف عام 1949

ثــاين أكرب هيئــة محاســبية يف العــامل؛ حيث
يضم أكــر من  250000عضو ،ويســهم بدور
بــارز وفاعل يف التعريف بالكثــر من القضايا
الحديثــة املتصلــة باملجــال املــايل وتأثرياتها،
وذلك من خالل الحلقات النقاشــية ،والربامج
اإلرشــادية ،واملؤمتــرات التــي
ينفذها حول موضوعات مختلفة
كاألمن السيرباين ،والتكنولوجيات
املحاســبية املســتجدة ،ورضيبة
القيمة املحلية ا ُملضافة.

تــم خــال
األوروبيــة ،ومناقشــة مــا َّ
الزيارة وخالل الورشــة لحرص التوصيات
لالستفادة منها يف استكامل تنفيذ دراسة
إعــداد اإلســراتيجية العمرانيــة لــدول
مجلس التعاون.
وتأيت مشــاركة السلطنة مع دول مجلس

التعاون لدول الخليج العربية يف الورشــة
والزيــارة تنفيــ ًذا لقرار أصحــاب املعايل
الــوزراء يف االجتامع الحــادي والعرشين
للجنــة أصحاب املعايل الــوزراء املعنيني
بشؤون البلديات يف دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية.

إشادات بمشاركة السلطنة في معرض «الصين  -الدول العربية»
مسقط  -العامنية
قــال موقع “تريد أرابيــا” إن العالقات
التجارية واالستثامرية العامنية املتنامية
مع الصني خطت خطوة أخرى إىل األمام
بعد ُمشاركة السلطنة يف معرض الصني
 الدول العربية الذي أقيم يف ينتشوان.وأكــد يف تقرير نرشه املوقــع أمس أن
مكانة السلطنة كنقطة لوجيستية والنمو
املطرد ملنطقة الدقم االقتصادية الخاصة

كان محــور العديــد مــن االجتامعات
األخرية التي عقدت يف ينتشوان بالصني
خالل مشاركة السلطنة يف معرض الصني
 الدول العربية ،مشريا إىل أن ذلك كانفرصة للقاء العديــد من رجال األعامل
العامنيني مع نظرائهم من الصني .ولفت
التقرير إىل أنه تم تخصيص  35استثامرا
متنوعــا يف منطقة الدقــم االقتصادية،
تشمل الصناعات الثقيلة ،والكيامويات،
والبرتوكيامويــات ،والتكرير ،والتصنيع،

والتجميــع ،والطاقة وامليــاه ،فض ًال عن
مصادر الطاقــة املتجددة ملجمع الدقم
الصناعــي العــاين ،ومــن املتوقــع أن
تبلغ االســتثامرات يف املرحلة األوىل من
املجمع الصناعي  10.7مليار دوالر.
وقال َّإن املشــاركة العامنية يف ينتشوان
لفتت انتباه مسقط إىل جيل جديد من
مســتثمري األعامل الصينيني ،مؤكدا أن
هناك معطيــات لوجســيتية تتمثل يف
األداء االقتصــادي ،واملوقــع الجغرايف،

والوصــول إىل األســواق اآلســيوية
واإلفريقيــة املتناميــة ،ومجموعــة
املواهــب املحليــة الشــابة متعــددة
اللغات يف الســلطنة التي تثري االهتامم،
ولكــن رمبا يكون العامــل األكرث أهمية
عــى اإلطالق هــو القيمــة التي ميكن
للمســتثمرين الصينيني العثور عليها يف
عــان وهي مكانة الســلطنة كمنطقة
للتجارة واالســتثامر املشــرك بني عامن
والصني.
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متابعات 03

يشتمل على حلقة عمل لمناقشة آليات تمكين الجيل الجديد من رواد األعمال

السلطنة تحتضن «منتدى االبتكار التقني في التعليم» اإلثنين المقبل ..ومسابقة للشباب المبتكرين ضمن الفعاليات
الرؤية  -مريم البادية
أعلن ســعادة الدكتــور عبدالله بن محمد
الصارمــي وكيــل وزارة التعليــم العايل َّأن
منتدى االبتــكار التقني يف التعليم مبنطقة
الرشق األوســط وشــال أفريقيا سينطلق
الســمو
يوم اإلثنني املقبل برعاية صاحب ُّ
الســيد هيثم بــن طارق آل ســعيد وزير
الــراث والثقافــة؛ وبحضور أكــر من 15
وزيرا إقليميا و 70رشكة عاملية يف مجاالت
التعليم واالتصاالت وتقنية املعلومات من
 45دولة حول العامل ،إضافة إىل  120طال ًبا
ميثلــون  35مؤسســة تعليميــة من داخل
السلطنة وخارجها.
وقال الصارمي -يف مؤمتر صحفي أمسَّ -إن
من املقرر حضور عدد من صناع السياسات
والقــرارات يف قطــاع الصناعــة وريــادة
األعامل ومؤسسات القطاع الخاص املحلية
والدولية من رجال األعامل واملســتثمرين
العــرب واألجانــب واألكادمييــن يف مجال
توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

يف قطاع التعليم يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا.
وأضاف ســعادته أن اســتضافة الســلطنة
لهذا املنتدى تأيت من منطلق أهداف رؤية
“عامن  ”2040التي تقتيض رضورة التوسع

إىل ما هو أبعد من سوق العمل التقليدي؛
مــن خــال اســتثامر الكــوادر الوطنيــة
وتزويدهــا مبقومــات عامليــة يف مجاالت
الصناعــة واالبتــكار واالتصــاالت لدفــع
الســلطنة نحو اقتصاد اجتامعي مســتدام

قائم عــى املعرفة واالبتكار .وتابع أن هذا
االهتامم يتجىل يف خطابات حرضة صاحب
الجاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم-
حفظه الله ورعاه -منذ ســبعينيات القرن
العرشيــن ،عندمــا قال“ :لقــد أكدنا دامئاً

اهتاممنا املســتمر بتنمية املوارد البرشية
وذكرنــا أنهــا تحظــى باألولويــة القصوى
يف خططنــا وبرامجنا فاإلنســان هو حجر
الزاوية يف كل بناء تنموي” ،مشريا سعادته
إىل أن عــان أصبحت وبــكل فخر واحدة
من أرسع الدول يف التنمية البرشية.
وأشــار الصارمي إىل أن املنتدى يهدف إىل
تبــادل الخربات والسياســات والتجارب يف
تعزيز قدرات الشــباب ومتكينهم مبهارات
ريادة األعــال ،واالبتكار ،وحل التحديات
التي تواجههم يف النهــوض بعجلة التنمية
يف املنطقــة ،وإنشــاء املشــاريع الصغرية
واملتوســطة ،إضافة إىل تحقيــق تطلعات
الشــباب العامين مبــا يتامىش مــع الرؤية
املستقبلية عامن .2040
وأوضــح أن وزارة التعليم العايل وبالتعاون
مــع الجهــة املنظمــة مؤسســة “عقــول
عامليــة” حرصت عىل إدراج برامج تفاعلية
مخصصة ضمن برنامــج فعاليات املنتدى؛
حيث تــم تخصيص حلقة نقاشــية خاصة
للمبتكرين تجمــع أكرث من  120طالبا من

مختلف املؤسسات التعليمية تناقش متكني
الجيل الجديد من رواد العمل واملبتكرين
الشــباب ،إىل جانــب تنظيــم “مســابقة
الشــباب املبتكريــن” والتي تشــتمل عىل
عــروض تقدمييــة مبنية عــى تكنولوجيا
املعلومــات واالتصــاالت يقدمها خمســة
من الشــباب املبتكرين العامنيني وخمسة
من املبتكرين الشــباب من منطقة الرشق
األوسط وشامل إفريقيا .ويف نهاية الجلسة
ســيكون هناك تصويــت إلكرتوين من قبل
الحضور لرتشيح أفضل ثالثة ابتكارات منها.
وأشــار الصارمي إىل َّأن الحلقات النقاشية
ســتجمع املســؤولني واألكادمييــن وصناع
القــرار بهدف مناقشــة مواضيع اقتصادية
ومعرفيــة عدة منهــا تشــجيع االبتكار يف
التعليم العايل والبحث العلمي واالستثامر
يف مجال التعليم التقني واملهارات الرقمية
مــن أجــل ريــادة األعــال وغريهــا من
املواضيع املشرتكة بني دول الرشق األوسط
وشــال أفريقيا مبا يخدم قطاعات التعليم
واالتصاالت واالبتكار والبحث العلمي.

انطالق أعمال ملتقى الصحافة العماني الصيني ببكين اليوم..
و«جمعية الصحفيين» تناقش التعاون مع «االتحاد الصيني»
مسقط  -الرؤية
تنطلــق اليــوم أعــال ملتقــى الصحافة
العامين الصينــي يف العاصمة بكني ،والذي
تنظمه جمعيــة الصحفيني يف إطار خطط
دعــم العالقات الثنائية املشــركة ،وســط
توقعات بحضور رفيع املستوى من السلك
الدبلومــايس واإلعالمــي عــى املســتوى
الصيني والعريب.
وزار وفــد جمعيــة الصحفيــن العامنيــة
أمس اتحاد الصحفيــن الصينيني ،وكان يف
اســتقبالهم أمني عام االتحــاد ،الذي عرف
باالتحاد قائال“ :االتحاد عبارة عن مؤسسة
أهليــة تجمــع الصحفيــن واإلعالميني يف
الصني ،وتتشكل العضويات من مؤسسات
إعالميــة وليــس من أفــراد ،حيــث يضم
االتحاد  216مؤسســة صحفيــة وإعالمية
كــرى يف الصــن ،مبجموع أفــراد يزيدون
عــن املليــون موظــف يف وســائل اإلعالم
تلك” .وأشــار األمني العــام إىل أن االتحاد
بصدد تنظيم منتــدى إعالمي ضخم ،وقد
تم توجيه دعوة للســلطنة باملشاركة ،وأنه

الصينية ،ســعادة السفري د.سفاريني سفري
ســابق لدولــة فلســطني يف الصــن .وأكد
سفاريني اهتامم اإلعالم الصيني بالعالقات
مــع عــان ،وكافــة دول الخليــج ،إال أن
للســلطنة خصوصية عند القادة الصينيني
ومتخــذي القرار .وعزا ســفاريني ذلك إىل
السياســة الحكيمة التــي تنتهجها حكومة
حرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن
سعيد املعظم -حفظه الله ورعاه.-
يتطلع لتلبية الدعوة ،وســيتزامن املنتدى
مع مناســبة وطنية يف األول مــن أكتوبر،
وسيكون املشــاركون مدعوون لالحتفاالت
الرسمية واملشاركة فيها .وتحدث املسؤول
الصيني عن املميزات التي يقدمها االتحاد
لإلعالميني ،منها عرشات الدورات التدريبية
ســنو ًيا ،وإقامــة املســابقات الصحفيــة
واإلعالمية بشكل دوري ،وتكريم املجيدين
مــن الصحفيــن واإلعالميــن الصينيــن،
إضافة إىل توفري الدفاع القانوين للصحفيني
املعرضني للمساءالت القانونية.
وقال نائب رئيس جمعية الصحفيني ســامل

الجهــوري إن جمعيــة الصحفيني العامنية
تتطلــع للتعــاون مــع اتحــاد الصحفيني
الصينيــن وبحــث املجــاالت التــي تعزز
العمــل اإلعالمي لدى الجانبني ،متطلعا إىل
أن التعاون سيكون خطوة لتوحيد الصوت
اآلســيوي اإلعالمي ليحمل رســالة واضحة
لكافة العامل.
ويف سياق متصل ،افتتحت الجمعية معرض
الصور الضوئيــة “مالمح من ُعامن” ،الذي
ُيعد من املعارض املهمة التي جابت العديد
من دول العــامل يف مختلف املحافل لتنقل
الصورة وتجســد مالمح املشــهد التاريخي

والحضــاري واالقتصــادي
والجــايل للســلطنة .وافتتح
املعرض سعادة الشيخ الدكتور
عبد الله بن صالح الســعدي،
وتجول يف أركانه.
ومــن جهة ثانية ،التقى ســامل
بــن حمــد الجهــوري نائــب
رئيــس جمعيــة الصحفيــن
العامنية رئيــس وفد الجمعية
املشــارك يف امللتقــى ،برفقــة
عدد من األعضاء ،برئيس مركز
الدبلوماســية الشعبية العربية

اليوم التعريفي بالدراسات العليا يستهدف

 1020طالبا وطالبة بجامعة السلطان قابوس
مسقط  -الرؤية
َّنظمت جامعة الســلطان قابــوس ممثلة
بعــادة الدراســات العليــا ،صبــاح أمس
الثالثاء ،اليوم التعريفي لطلبة الدراســات
العليا للعــام األكادميــي 2019م2020/م،
بحضــور ســعادة الدكتور عيل بن ســعود
البيــاين رئيــس الجامعــة ،وذلــك بقاعة
املؤمترات ،وقد بلغ عدد طلبة الدراســات
العليــا الذيــن جــرى قبولهــم للدراســة
بالجامعة  1020طال ًبا وطالبة ،مقسمني إىل
 921طالبا وطالبة بربنامج املاجســتري ،و99
طالبا وطالبــة يف برنامج الدكتــوراه ،ومن
املقرر أن يســتمر الربنامج التعريفي ملدة
يومني .واشــتمل برنامج اليــوم التعريفي
كلمة عميد الدراسات العليا الدكتور محمد
بــن نــارص الصقري عــن دور الدراســات
العليــا وبرامــج تنمية املهــارات ،ورضورة
اإلملام بكل اللوائح القوانني ســواء املرتبطة
مبتطلبــات الدرجــة العلميــة أو قوانــن

املنظمــة يف الجامعــة .وقــال الصقري إن
جامعة الســلطان قابوس ممثلة يف عامدة
الدراسات العليا تعمل عىل خدمة الطلبة؛
حيــث أسســت الجامعــة بيئــة أكادميية
عاملية املســتوى تشجع عىل مبدأ التحسني
املســتمر ،وتبنّي أعىل املعايري فيام يتعلق
باإلجادة العلمية عىل مســتوى الدارسات
العليا؛ إذ تضــم مكتبة مجهزة مبجموعات
واســعة من الكتــب والدوريــات العلمية

املحكمــة ،وأحدث تقنيــات البحث ،فضال
عن املختــرات املجهزة بأحــدث املرافق،
وبنية تحتية متينة ورسيعة يف مجال تقنية
املعلومات ،وغريها من املرافق والتجهيزات
التــي تعــزز مــن تجربــة الطلبــة خالل
دراستهم وبحثهم.
وذكر الصقــري أن عدد الربنامج األكادميية
للدراسات العليا بلغ  101برنامج ،مقسمة
عــى مختلف كليــات الجامعــة ،منها 35

برنامجاً لدرجــة الدكتــوراه ،و 66برنامجا
للامجســتري .وتابــع القول“ :شــهدنا منوا
ملحوظــاً يف عدد طلبة الدراســات العليا،
والذين بلغ عددهم  1020طالباً تم قبولهم
إلكامل الدراســات العليا يف الجامعة بداية
من هذا العام” .وخاطب الصقري الطالب
قائــا“ :أنتم اآلن أعضــاء يف هذا املجتمع
الجامعي الذي يتســم بالتنــوع ،وأنا عىل
يقني بأنكم ســتجدون الجامعة بيئة تنبض
بالحيوية تســاعدكم عىل إكامل دراساتكم
العليا وإجراء البحوث املتميزة”.
وتضمــن الربنامج التعريفي افتتاح املعرض
املصاحــب الــذي يشــارك فيه عــدد من
الجهات يف الجامعة تتمثل يف عامدة البحث
العلمــي ومركز نظم املعلومــات ومكتب
التعاون الدويل واملكتبة الرئيســية ودائرة
العالقات العامــة واإلعالم وذلك لتعريفهم
بقوانني ولوائح الدراســات العليا بالجامعة
والخدمات املقدمة لهم ،باإلضافة إىل جولة
تعريفية للطلبة حول الجامعة.
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التسجيل في السجل االنتخابي

تنامي اإلقبال يعكس تزايد الوعي المجتمعي

ًغدا انتهاء القيد في السجل االنتخابي ..و«الداخلية» تحث المواطنين على سرعة التسجيل

الرؤية -مدرين املكتومية

( ،)elections.omم��ع رضورة أن تك��ون
البطاقة الشخصية س��ارية املفعول ،وعىل
مقدم��ي الطلبات عرب املوقع التأكد من أن
بطاقاتهم الشخصية مزودة بنظام التصديق
اإللكرتوين (.)PKI
ويف إط��ار ما تش��هده العملي��ة االنتخابية
من تطورات سابقة ،كانت وزارة الداخلية
أعلن��ت عن موعد تقديم طلبات الرتش��ح
النتخاب��ات أعضاء مجلس الش��ورى للفرتة
التاس��عة ،اعتبارا من يوم األح��د  3فرباير
 ،2019ولغاية يوم الخميس  21من الشهر
نفس��ه ،وفقا للقرار الوزاري رقم 2019/3
الذي أصدره معايل السيد حمود بن فيصل
البوس��عيدي وزير الداخلية بتحديد موعد
بدء وانتهاء تقديم طلبات الرتشح لعضوية
مجلس الش��ورى للفرتة التاس��عة وموعد
س��حبها .وكان آخر موعد لس��حب الرتشح
يوم الخميس  22أغسطس املايض .بعد ذلك
أعلنت الوزارة عن بدء فرتة تقديم طلبات
س��حب الرتش��ح لعضوية مجلس الشورى
للفرتة التاس��عة ،ولغاية ي��وم الخميس 22

يغلق غدا الخميس باب القيد يف الس��جل
االنتخايب النتخابات أعضاء مجلس الشورى
 ،2019وتدعو وزارة الداخلية املواطنني إىل
القيد يف السجل قبل انقضاء املوعد ا ُملحدد،
لضامن حقهم يف املشاركة بيوم التصويت.
وتواص��ل وزارة الداخلي��ة اس��تعداداتها
النتخاب��ات مجل��س الش��ورى يف دورته��ا
التاسعة ،من خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لتس��هيل العملية االنتخابية خالل الشهور
القليلة املاضية.
وق��د أعلن��ت وزارة الداخلي��ة ب��أن فرتة
اس��تقبال طلبات القيد يف السجل االنتخايب
النتخاب��ات أعضاء مجلس الش��ورى للفرتة
التاسعة تستمر لغاية يوم الخميس املوافق
 12م��ن س��بتمرب  .2019ودع��ت الوزارة
املواطنني الذين مل يسبق قيدهم يف السجل
االنتخ��ايب إىل اإلرساع يف تقدي��م طلباتهم
ع��ن طري��ق مكات��ب أصحاب الس��عادة
ال��والة أو املوق��ع اإللك�تروين لالنتخابات

أغس��طس امل��ايض ،وتم ذل��ك بالفعل عرب
املوقع اإللك�تروين لالنتخابات .واس��تمراراً
لسعي وزارة الداخلية نحو تطوير العملية
االنتخابية باس��تخدام التقني��ات الحديثة
الت��ي تتيح للمواطنني الكرام املش��اركة يف
االنتخابات بكل سهولة ويرس ،فمن املقرر
أن تدش��ن ال��وزارة نظ��ام التصويت عن
ُبعد للناخبني املوجودين خارج الس��لطنة
لتس��هيل اإلدالء بأصواته��م يف انتخاب��ات
أعضاء مجلس الش��ورى للفرتة التاس��عة،
بحيث ل��ن تكون هناك مق��ار لالنتخابات
يف بعض الس��فارات حس��ب ما كان عليه
يف الفرتات املاضية .وس��يعمل هذا النظام
عرب تطبيق بالهواتف املحمولة الذكية التي
تعم��ل برشيحة الهات��ف املتنقل لرشكات
االتصاالت العاملة بالسلطنة املعززة بنظام
التصديق اإللكرتوين ( ،)PKIومن املرتقب
أن توض��ح ال��وزارة جوانب ه��ذا النظام
وإجراءات��ه مع التأكيد عىل الناخبني الذين
سيس��تفيدون من ه��ذه الخدمة برضورة
تفعيل نظام ( )PKIيف تلك الرشيحة.

شباب :بادرنا بالقيد في السجل االنتخابي إيمانا منا بأهمية أصواتنا

الرؤية  -مريم البادية
أكد عدد من الش��باب الذي قيدوا أنفسهم يف
السجل االنتخايب أنهم بادروا بهذا اإلجراء إميانا
منهم بأهمي��ة أصواتهم ،حت��ى يتمكنوا من

التصويت للمرش��ح الذي يرونه مالمئاً وميلك
الكفاءة التي تؤهل��ه ليكون عضوا يف مجلس
الش��ورى ،مشريين إىل أن املشاركة املجتمعية
من قبل املواطنني يف االنتخابات متثل العنرص
الفاعل يف هذه العملية الشوروية بالكامل.

الممارسة
الشوروية

محمد بن خلفان العاصمي
تتنوع أس��اليب املامرسة الشوروية وتتعدد أش��كالها ،وقد يظن الكثري منا أن الشوروية
تنحرص يف املطالبة مبساحة ال نهائية من الحرية وبتطبيق مبادئ العدل واملساواة فقط،
بينام هي يف الحقيقة تتعدى ذلك بكثري؛ لتشمل :مامرسة الفرد لجميع حقوقه يف األرض
الت��ي ينتمي إليه��ا .وتتضمن هذه الحقوق قدرت��ه عىل صنع السياس��ة العامة واتخاذ
القرارات واملشاركة يف التنمية والتطوير داخل الوطن.
وترتب��ط املواطنة يف مفهومها الواس��ع باملامرس��ة الش��وروية للف��رد؛ فاملواطن الصالح
يق��وم بواجباته نحو وطنه قبل املطالبة بحقوقه املكتس��بة نتيجة انتامئه الفريض لبقعة
األرض؛ حي��ث تفرض عليه املواطنة الصالحة ذل��ك .ومع اقرتاب موعد انتخابات مجلس
الش��ورى ،نسمع ونقرأ من خالل اإلعالم ووس��ائل التواصل االجتامعي العديد من اآلراء
التي ُ
تحمل اتجاهاً س��لب ًّيا نحو ه��ذه العملية وصل إىل حد اإلعالن رصاحة عن مقاطعة
ه��ذه االنتخابات ،والدعوة للعزوف عن االنتخاب؛ نتيجة بعض اآلراء الفردية حول أداء
املجلس وأعضائه خالل الفرتات السابقة ،والتي تك َّونت لدى األفراد نتيجة بعض التجارب
الس��لبية ،ورمبا بس��بب املعلومات غري الكاملة عن أداء املجلس وأعضائه خالل املرحلة
السابقة من تاريخ العمل الشوروي يف السلطنة.
اجب يف ظل مفهوم املواطنة الصالحة؛ فالعزوف عن
إن مامرس��ة املواطن لواجباته أم ٌر و ٌ
مامرسة الحقوق يفقد الوطن واملواطن خصائص التشاركية ،والفرد الذي يشعر باالنتامء
وال��والء لوطنه يجب عليه ْأن يمُ ارس جميع الواجبات نح��و وطنه ليتم َّكن من الحصول
قصان؛ فالذي يص ِّوت الختيار العضو الجيد س��ينعم بجودة
ع�لى الحقوق كامل��ة دون ُن َ
أداء هذا العضو ،وس��ينعكس ذلك من خالل حرصه ع�لى أن تقدَّم الخدمة للمواطن يف
أحس��ن صورة .أما من يعزف عن مامرس��ة دوره ،فهو ُيسهم يف وصول غري الكفاءات إىل
قبة املجلس؛ من خالل إفساح املجال للناخب ذي امليول الفئوية ملامرسة حقوقه منفرداً.
فاملعرف��ة والخ�برات واالنطباعات التي يكونها الفرد عن املجل��س قد تكون غري واقعية
نتيج��ة عدم معرفته بكل تفاصي��ل أداء املجلس؛ لذلك يكون غري قادر عىل تقييم أدائه،
فتتكون لديه خربات وانطباعات خاطئة تتس��بب يف عدم قيامه بدوره؛ األمر الذي يؤدي
به للعزوف عن مامرسة واجباته تجاه وطنه ،ومن ثم يعود الرضر عليه كمواطن.
واج��ب ،وال يوجد عذر ُيقبل من مواطن
ونؤكد أن املش��اركة يف العملية االنتخابية أم ٌر
ٌ
يعيش يف وطن يطمح ألن يكون وطناً متطوراً مثال ًّيا ينعم بقيم العدل واملس��اواة ،وينال
فيها املواطن حقوقه كاملة ،أن يعزف عن مامرسة هذا الواجب تحت أي سبب كان ،وإال
كان ُمقصرِّ اً يف حق وطنه ُممتنعاً عن تقديم دعمه ووالئه لهذه األرض التي يعيش عليها
ؤس��ف له خالل الفرتات املاضية ْأن ُنش��اهد مجموعة من شباب
وينعم بخرياتها .ومام ُي َ
الوطن -والذين من املؤمل منهم أن يقودوا عملية البناء والتنمية يف املستقبل -ميتنعون
حجمون عن خوض العملية االنتخابية واملشاركة فيها تحت أعذار غري مقنعة ،وحجج
و ُي ِ
غ�ير م َّربرة ،معتقدين أن هذا االمتناع هو الحل األنس��ب لهذه التحديات ،وغري مدركني
بأن هذا االمتناع والعزوف يزيد األمر س��و ًءا ،و ُيسهم يف تفاقم هذه التحديات ،ويكرسها
بشكل أكرب من السابق.
وختاما ..إن األمم ُتبنى بس��واعد الش��باب ،وهم من سيعيش��ون املستقبل؛ لذلك يجب
عليهم -هم أكرث من غريهم -تقري َر مس��تقبلهم وتش��كيله ،وليس كبار السن الذين أدُّوا
دوره��م تجاه وطنهم وقرروا مس��تقبلهم وعاش��وه ،ومن أجل ذل��ك كان لِزاماً عىل كل
مواطن -خصوصاً الشباب -القيام بدورهم ،واإلقبال عىل االنتخابات ومامرستها من باب
الواجب الوطني ،وحقوق املواطنة الصالحة ،واإلميان بأهمية املش��اركة يف بناء مستقبل
الوطن.

وقال ثابت البحري إن الشورى مبدأ حضاري
يعك��س تكاتف جه��ود أبناء الوط��ن الواحد
الختيار األفضل ،مشريا إىل أن انتخابات مجلس
الش��ورى ترتكز يف األس��اس عىل فكرة اختيار
األفضل من املرش��حني وفق معايري موضوعية
بعيدة عن أي تحيز يرض باملامرسة الشوروية.
وأض��اف أن��ه يف ظ��ل التطورات املتس��ارعة
واملتالحقة يف عرصنا الحايل ووجود هذا الكم
م��ن املنصات التفاعلية التي تس��مح للجميع
بإبداء الرأي ،كان من الرضوري أن يحرص كل
مواطن عىل املش��اركة الفاعلة يف االنتخابات،
وأن تك��ون لكل ناخب بصم��ة فارقة يف هذا
الع��رس الش��وروي .وأكد البح��ري أن أهمية
املشاركة االنتخابية تكمن يف شعورنا كناخبني
مبدى تأث�ير أصواتنا االنتخابية يف عملية صنع
القرارات يف إطار دولة املؤسس��ات والقانون،
الفت��ا إىل أن��ه كل�ما كان لص��وت الناخب يف
العملية االنتخابية تأث�يرا قويا ،كلام أكد هذا
التأثري أن املسرية الش��وروية متيض وفق نهج
سليم ومتوازن ،خاصة وأن تجربتنا الشوروية
تتس��م بالت��درج .وأبرز البح��ري تجربته مع
القيد يف الس��جل االنتخايب ،وقال إنها اتسمت
بالس��هولة والرسعة ،ومنحته الفرصة ليشارك
بفعالي��ة يف عملي��ة االنتخاب��ات املرتقب��ة،
وترش��يح م��ن ميثل��ه يف املجل��س .ويف ه��ذا
الصدد ،دعا البح��ري املواطنني إىل اإلرساع يف
القيد بالس��جل االنتخايب واإلسهام بإيجابية يف
العملية االنتخابية وخاصة يف يوم االقرتاع ،من

أمل البوسعيدية

أجل مصلحة عُامن ومس�يرة التنمية الشاملة
يف البالد.
وقالت أمل بنت حمد بن هالل البوس��عيدية
إن االنتخاب��ات من أبرز الركائز األساس��ية يف
دولة املؤسس��ات والقانون ،وانعكاس للتطور
الشوروي الذي تش��هده السلطنة منذ عقود،
مش�يرة إىل أن االنتخابات متثل الضامنة األوىل
للمواطن بأن صوته مس��موع وإس��هاماته يف
بناء الوطن تتحقق عىل أرض الواقع .وأضافت
البوسعيدية أن املش��اركة االنتخابية تعني أن
املواط��ن ي��درك أهمي��ة دوره والتزامه تجاه
عملية صنع القرار يف الدولة وسن الترشيعات
املختلف��ة ،مش�يرة إىل أن الربنام��ج االنتخايب
للمرشح يس��هم بدور كبري يف جذب الناخبني
ل��ه واالقتناع به ومن ث��م التصويت لصالحه.
وأوضحت أن عىل املرشح أن يعلن عن أولوياته
وفقا لطموحاته ورؤيته الخاصة ،حتى يتمكن
الناخب م��ن الحكم عىل املرش��حني واختيار
األنس��ب .وحول القيد يف الس��جل االنتخايب،

ثابت البحري

دعاء الوردية

حثت البوس��عيدية املواطنات واملواطنني عىل
رسعة التس��جيل قبل انقض��اء املوعد املحدد؛
حيث سيتم غلق باب التسجيل غدا الخميس،
مؤكدة أن القيد يف الس��جل االنتخايب يحفظ
حق الناخب يف االقرتاع للمرشح املناسب.
وأكد املواطن س��لطان الوح�شي عىل أهمية
القيد يف الس��جل االنتخايب ،حيث يسمح هذا
اإلجراء للمواطن برتش��يح الش��خص املناسب
ومنح��ه مقعدا يف مجلس الش��ورى من أجل
إيصال رس��الة املجتمع إىل املس��ؤولني وصناع
الق��رار ،فض�لا عن وض��ع الترشيع��ات التي
تخدم مسرية التطور والنامء وتحقق للمواطن
تطلعاته .وقال الوحيش إن مش��اركة الشباب
يف انتخاب��ات مجل��س الش��ورى تنطوي عىل
قدر كب�ير من األهمي��ة ،من خ�لال منحهم
الفرصة لإلسهام بصورة عملية يف صنع القرار،
واالس��تفادة من الطاقات الشابة للمشاركة يف
بن��اء الوطن .وأضاف أن مش��اركة كافة فئات
املجتم��ع يف االنتخاب��ات يع��ود بالنفع عىل

سلطان البحري

الوطن ،داعيا جميع املواطنني الذين يحق لهم
التس��جيل يف القيد االنتخايب بأن يس��ارعوا يف
التسجيل ،ومن ثم اختيار الشخص املناسب.
وقال��ت دع��اء الوردي��ة إن االنتخابات أحد
مظاه��ر املش��اركة السياس��ية يف النظ��م
الشوروية يف أي بلد ،وسأتحدث هنا بصفتي
مواطن��ة صحفي��ة يف مس��اعدة املجتم��ع
لاللتفات إىل املرتش��ح املناس��ب ،وذلك من
خالل عمل اللقاءات الصحفية مع املرتشحني
وأبني فيه��ا إمكانياتهم وخرباته��م املختلفة
ووجه��ات نظرهم ح��ول املواضي��ع البارزة،
وماهي��ة القضاي��ا الت��ي يدعموه��ا ومدى
امتالكهم لألدوات املعرفي��ة للقضايات التي
يؤمنوا فيها .وأضافت« :عند انتخايب ملرش��ح
مع�ين يجب أن أعرف أهداف��ه التي تدفعنا
لرتش��يحه ،وماه��ي رؤاه للمجل��س ،وكذلك
عىل ماذا ترتكز حملته االنتخابية ،وأن يكون
محتواه واضحا للمواطنني حتى يدفعهم ذلك
إىل انتخابه».

إشادة بحرص المواطنين على القيد في السجل االنتخابي

المشاركة اإليجابية في االنتخابات ضمان لتطور التجربة الشوروية

الرؤية -مدرين املكتومية
أَ ْج َمع عد ٌد من ُ
الكتَّاب عىل أهمية املشاركة
اإليجابي��ة يف انتخاب��ات الدورة التاس��عة
ملجلس الش��ورى ،والحرص عىل التس��جيل
يف قاعدة بيانات الس��جل االنتخايب؛ وعدم
االس��تجابة لبعض الدع��وات ا ُملح ِبطة من
جانب املتكاسلني واملشككني؛ َّ
ألن املشاركة
االنتخابية مسؤولية جامعية لبناء مستقبل
عُامن .ومثنوا تع��اون املواطنني مع الجهات
املعنية يف مواجهة املامرسات غري القانونية
املتعلق��ة بالعملية االنتخابي��ة ،ودعوا إىل
التصوي��ت يف االنتخابات بن��ا ًء عىل معيار
الكفاءة أوال.
وق��ال الدكتور صالح الفهدي َّإن الش��ورى
املنهج اإلنس��اين الرفيع للمحافظ ِة عىل
هي ُ
ا ُملكتسب التاريخي عرب تراكامت ِه اإلنسانية،
ووض��ع ال��رؤى
والس��تمرار بن��ا ِء الدول�� ِة
ِ
املحققة لنامئها وازدهاره��ا .واملواطنُ هو
حج�� ُر الزاوي ِة يف هذه العملية الش��وروية
مثالب هنا
اإلنس��انية ،الت��ي وإن اعرتته��ا ُ

د .صالح الفهدي

رفيع
وهن��اك ،فإنها تظ��ل منهجاً إنس��ان ًّيا َ
مينح اإلنس��ان
املامرس��ة،
س��ليم التعاطيُ ،
َ
بحس��ب
والتفضي��ل
االختي��ار،
ح َّق��ه يف
ِ
أبعا ِد رؤيته ،ومس��توى نظرته ،والش��ورى
تتوس َ��ع فص ًال
العامنية بعد تراكامتها التي َّ
��م يف
بع��د
ٍ
تتوس ُ
فص��ل ،ودور ًة بعد دورةَّ ،
أن يكون املواطن َّ
املرش��ح واملواطن ِّ
املرشح
عىل قد ِر املس��ؤولية التي تقتيض منه وع ًيا
حضار ًّي��ا بقيمتها .وأض��اف“ :إذا كنا ندعو

عيل كفيتان

هن��ا إىل اإلقب��ال نح��و صناديق الرتش��يح،
فإنن��ا يف املقابل ندعو أيض��ا إىل الرتفع عن
أية اعتب��ارات ،أو مصال��ح ،أو أهواء ،فوق
مصلح��ة الوطن ،فه��ي ٌ
يث��اب عليها
أمانة ُ
املدركون لقيمته��ا» .وقال الكاتب عيل بن
سامل كفيتان َّإن املامرسة اإليجابية للمواطنة
ُتحتِّم االستجابة للتسجيل يف قاعدة بيانات
السجل االنتخايب ،والذي ُيعدُّ أحد السجالت
املهمة لألرشيف الوطني للسلطنة ،وال يجب

ربط القيد يف الس��جل االنتخايب مبحددات
أخرى كالصالحي��ات املمنوحة للمجلس أو
الحكم عىل اإلنتاجية خالل الدورات الثامين
يتع��دى ذلك الحيز الضيق
املاضية؛ فاألمر َّ
من التفكري؛ فتس��جيل الفرد يف الس��جل ال
يعني انتخابات مجلس الش��ورى فقط ،بل
هو تأس��يس لقاع��دة بيانات يمُ ك��ن البناء
عليها ألي مامرس��ة جامعي��ة يريد أن ُيعبرِّ
عنها املجتمع ،وتسمح بها السلطات ،ومن
خالله��ا يتم الحصول عىل م��ؤرشات الرأي
التي تبن��ى عليها السياس��ات العامة التي
تهم املجتمع؛ فهي بال ش��ك تخدم مامرسة
الش��ورى والبلدي ،وميكن أن تصبح قاعدة
بيان��ات ألي اس��تفتاء مس��تقبيل .وأضاف
ت��م قيده يف
كفيت��ان َّأن املواط��ن ال��ذي َّ
السجل ال يلزمه ذلك برتشيح أي عضو ما مل
يكن مقتنع��اً بربنامجه االنتخايب؛ فله الحق
يف التصوي��ت أو االحتف��اظ بصوته؛ فالقيد
إج��راء روتين��ي ،أما التصوي��ت من عدمه
بررات وقناع��ات الفرد ومدى
فتحكمه ُم� ِّ
شعوره باملسؤولية اإليجابية تجاه وطنه.
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تعريف المشاركين بالقوانين المنظمة للعملية االنتخابية لضمان التغطية الحيادية

«جمعية الصحفيين» تنظم ثاني الحلقات التدريبية للتغطية اإلعالمية النتخابات الشورى في خصب
خصب  -العامنية
ْ
انطلقــت ،أمــس ،بواليــة خصــب يف
محافظــة مســندم ،فعاليــات الحلقة
التدريبية للتغطية اإلعالمية النتخابات
أعضاء مجلس الشورى للفرتة التاسعة،
والتــي ُتنظمهــا جمعيــة الصحفيــن
العامنيــة بالتعاون مع اللجنة اإلعالمية
النتخابــات مجلــس الشــورى للفــرة
التاســعة ،مبشــاركة مجموعــة مــن
الصحفيــن مــن مختلف املؤسســات
الصحفية بالسلطنة.
وتضم ْ
نــت فعاليــة الحلقــة كلمــة
َّ
ألقاها ســعيد بن نــارص النهدي رئيس

سعيد النهدي

لجنــة التدريــب بجمعيــة الصحفيني
العامنية ،حــول حــرص الجمعية عىل

إقامــة الحلقــات التدريبية يف مختلف
محافظــات الســلطنة للصحفيــن

واإلعالميــن واملصوريــن املعنيــن
بالتغطية اإلعالمية لالنتخابات ،والعمل

يف ســبيل إنجاز املهــام املوكلة لها؛ من
أجل إنجاح هــذا العمل الوطني املهم،
وتعتــر هــذه الحلقــة الثانيــة ضمن
سلســلة مــن حلقــات العمــل؛ حيث
عقــدت أول حلقــة يف محافظة ظفار
يف شهر أغســطس املايض ،فيام ستعقد
حلقات مامثلــة يف محافظة الربميي يف
منتصف ســبتمرب الجــاري ،ومحافظة
مسقط يف أكتوبر املقبل.
ْ
وجــاءت الحلقة التدريبيــة بعد ٍد من
أوراق العمل؛ كانت الورقة األوىل حول
التغطيــة اإلعالميــة لالنتخابات قدمها
املكرم الدكتور أحمد بن عيل املشيخي؛
أوضــح مــن خاللهــا الــدور اإلعالمي؛

باعتبــاره مــن أساســيات االنتخابــات
الربملانيــة ،والذي ُير ِّكز عىل املنافســن
واملوضوعــات وقضايــا الشــأن العــام
وتغطيــة العملية االنتخابيــة بأنواعها،
وفق النظم والقوانني والحقوق ،واملعايري
التي ُتســاعد عىل التغطية الحيادية يف
املبادئ والضوابط ،وفق اإلطار القانوين
ُ
وتهــدف الحلقة إىل إبراز
لالنتخابــات.
الحدث بالحياد والشــفافية ،واســتقاء
البيانــات واملعلومــة مــن مصدرهــا
الرســمي ،وإطالع املتلقي عىل القوانني
ِّ
املنظمة للعملية االنتخابية بالســلطنة،
ووضع الصحفيــن واإلعالميني يف خضم
االستعدادات الجارية لالنتخابات.

بدء برنامج «تطوير مهارات مساعدي وكيل «التعليم والمناهج» يتفقد عددا من المدارس الخاصة في ظفار

المديرين العامين» ..اليوم
مسقط  -العامنية
ينفذ معهد تطوير الكفــاءات بديوان البالط
الســلطاين ،وبالتعاون مع كلية سعيد لألعامل
التابعــة لجامعة أكســفورد -اليــوم ،بناديالواحــات ،الربنامج التدريبي “تطوير مهارات
مساعدي املديرين العامني ومن يف ُحكمهم”،
ويستمر يومني.
ويأيت تنفيذ هذا الربنامج مبشاركة  35مشار ًكا؛
إميانــاً بأهميــة التدريــب كمرتكــز أســايس
للتنميــة والتطويــر؛ حيث يتكــ َّون الربنامج
من سلسلة من األســاليب التدريبية الصفية،
وعرب استخدام الشبكة املعلوماتية (اإلنرتنت)

لتكون تجربة تعليمية شاملة لتنمية املهارات.
وص ِّم َم الربنامج ليتالءم مع مجموعة الكفاءات
ُ
الالزمة للقيــادة يف القرن الحادي والعرشين،
خصيصا مــن قبل معهد
والتــي َّتم وض ُعهــا
َ
تطوير الكفــاءات بديوان البالط الســلطاين؛
لتمكني القادة من االستفادة من فرص تعزيز
االقتصاد الجديد.
الربنامج ســيتم تنفيذه يف والية
ُيشــار إىل َّأن
َ
خصب خالل الفرتة  17-14من أكتوبر املقبل،
وسيشتمل عىل عدة محاور مختلفة كالتفكري
اإلبداعــي والعطاء ،والتعاون من أجل التأثري،
والقيادة والتحفيز واإلدارة ،ودور املديرين يف
بناء مؤسسات املستقبل.

صاللة  -الرؤية
تف َّقــد َســ َعادة الدُّكتــور حمود بــن خلفان
الحاريث وكيــل وزارة الرتبية والتعليم للتعليم
واملناهج ،عددًا من املدارس الخاصة مبحافظة
ظفار؛ وذلك برفقة الدكتور الوليد بن ســعيد
بن ســنان الهنايئ مدير عــام املديرية العامة
للرتبية والتعليم مبحافظــة ظفار ،والدكتورة
ســعاد بنت مبــارك الفورية املديــرة العامة
للمــدارس الخاصة بوزارة الرتبيــة والتعليم،
ومحمد بن عامر النقيب اليافعي مدير دائرة
املدارس الخاصة ،وميمونة بنت سامل املنذرية
املديــرة املســاعدة مكتــب ســعادة الوكيل
للتعليــم واملناهــج ،وعــدد من املســؤولني
الرتبويني.
ْ
وشــملت الزيارة ًّكل من :املدرسة الربيطانية

واملدرســة املرصيــة؛ بهــدف الوقــوف عىل
التحديــات التي تواجــه املــدارس الخاصة،
ومناقشــة املقرتحات واإلمكانيات املتاحة يف
هذه املــدارس لتجويد العمليــة التعليمية،

والتأكيــد عىل أهمية التعــاون والتكامل بني
مختلــف الجهــات املعنية ،ومتابعــة عملية
االلتزام باألنظمة واللوائح التي تقرها الوزارة
لتحقيق األهداف املنشــودة ،ومناقشة مدى

إمكانيــة توفري هــذه االحتياجــات .والتقى
ســعادته بــإدارات املدارس الدوليــة؛ وهي:
املدرســة الهنديــة ،واملدرســة الباكســتانية،
واملدرســة املرصيــة ،واملدرســة الربيطانية.
ومالك املدارس العاملية؛ وهي :مدرسة صاللة
العاملية ،واملدرســة العاملية ،ومدرســة رواد
العلــم العامليــة واملطبقة للربامــج الدولية.
وجرى خالل اللقاء مناقشــة األوضاع العامة
لهــذه املــدارس والتحديــات ،والتأكيد عىل
أهميــة تطوير وتجويد كافة جوانب العملية
التعليمة؛ بهدف زيادة مســاهمة املدارس يف
استقطاب الطالب باملدارس الخاصة.
والت َقى َســ َعادته ً
أيضا بأعضاء دائرة املدارس
الخاصة باملحافظة لالطالع عىل ســر العمل،
ومناقشــة األوضاع الحالية ،ومــدى إمكانية
توفري االحتياجات املالية والبرشية.

تدشين مبادرة «فرصة» لرعاية اإلجادات الشبابية بمحضة
محضة  -سيف املعمري
َرعَى َســ َعادة الشيخ عبدالله بن سامل
بن حمود الفاريس وايل محضة ،حفل
تدشــن مبادرة فرصة بنادي النهضة
بوالية محضــة ،والتي ُتــرف عليها
اللجنة الشبابية بنادي النهضة.
وتضمن برنامج الحفــل كلمة لرشكة
َّ
فــن الجــودة الوطنيــة للمصاعــد
والســامل املتحركة الراعــي الحرصي
للمبادرة بوالية محضة ،وألقاها راشد
بن ســامل بن ســعيد الكعبــي رئيس
مجلــس اإلدارة بالرشكــة ،قــال فيها:
انطالقا من مســؤوليتنا تجــاه عُ امننا
العزيــزة وأبنائهــا الكــرام ،وامتدادا
للرعاية التي يحظى بها الشــباب من
مختلف مؤسســات الدولــة ،فإننا يف
رشكة فن الجــودة الوطنية للمصاعد
والســامل املتحركة اتخذنا نهجا نوعيا

يف املشاركة بفاعلية يف خدمة املجتمع
املحيل بكافــة فئاته ،وتبنِّي املبادرات
التــي ُتســهم يف متكينــه وتطويــره
وتعزيــز قدراته ومهاراتــه ،وها نحن
نحتفــل بتدشــن الرعايــة الحرصية
لرشكة فــن الجودة الوطنية للمصاعد

والســامل املتحركــة لربنامج “شــباب
يخلــق الفرص” ،والــذي ُترشف عليه
اللجنة الشــبابية بنادي النهضة بفرع
محضة ،ويســتهدف النهوض بالحركة
الشبابية وتطوير املهارات والكفاءات؛
مــن خــال مجموعة من األنشــطة

يوم تعريفي للطالب الجدد
بالجامعة العربية المفتوحة

مسقط  -الرؤية
ْ
اســتقبلت الجامعة العربية املفتوحة
طالبهــا الجــدد للفصــل األول للعام
األكادميــي ()2020/2019؛ بهــدف
تعريفهــم بالجامعــة والخدمــات
املقدمة للطالب وباألقسام األكادميية
واإلدارية.
ويف بدايــة الفعاليــات ،ألقى الدكتور

مــوىس بــن عبداللــه الكنــدي مدير
الجامعــة العربيــة املفتوحــة ،كلمة
ترحيبية للطالب؛ سلط فيها الضوء عىل
الجامعــة العربيــة املفتوحة وفروعها
التســعة املنترشة يف الوطــن العريب،
وحث الطالب عىل رضورة قراءة دليل
الطالب واملنشورات الخاصة باألقسام،
وكذلك التعرف عىل الخطة الدراســية
لكل طالب.

ْ
وأقيمت عُ ُروض ُمنفصلة عن ُمختلف
أقســام الجامعــة التــي تتعامــل مع
الطالب؛ حيث تحــدَّ ث الدكتور حمد
الغافــري عــن الشــؤون األكادمييــة،
بعدها تحدثت الدكتورة ريا الخروصية
ا ُملحــارضة بربنامج اللغــة اإلنجليزية،
عن الربنامج التأسييس وأهميته خالل
املســرة الدراسية ،ثم توالت العروض
من األقسام املساندة والدعم الفني.

يف املجــاالت :الفنيــة ،والثقافيــة،
واالجتامعية ،وتنمية الذات.
وتحدَّ ث الكعبي عن ُمبادرتني ســيتم
اإلعالن عــن تفاصيلهام خــال األيام
املقبلة ،وتتمحوران حول تقديم مزيد
مــن املبــادرات املمكنة للشــباب يف
مختلف الجوانب الفنيــة والرياضية
والرتفيهية.
وقدم وليد بــن عبدالله البادي عضو
اللجنة الوطنية للشباب رئيس اللجنة
الشــبابية بنادي النهضةً ،
عرضا مرئ ًّيا؛
تحــدَّ ث فيه عن مبــادرة فرصة التي
انطلقــت قبل  3أعــوام يف مقر نادي
النهضة بالربميي ،والربامج التي نفذتها،
وعدد املستفيدين منها ،والذي تجاوز
 500مستفيد من الجنسني.
ُ
َ
عــرض نجاحات عدد
الحفل
وتضمن
َّ
من الشــباب من ُمخرجــات مبادرة
َ
استعرض املنذر العلوي
فرصة؛ حيث

تجربته يف تأســيس أكادميية للكراتيه
والدفــاع عــن النفــس ،كــا قدَّ مت
ُمستفيدات من املبادرة نبذة تعريفية
عــن تجربتهــن يف مجــاالت الفنون
التشــكيلة والتصوير الضــويئ وتنمية
الذات.

وكرم سعادة الشيخ وايل محضة -راعي
الحفل -عددًا من الداعمني ألنشــطة
وفعاليــات مبــادرة فرصــة ،وتكريم
رشكة فن الجــودة الوطنية للمصاعد
والســامل املتحركة لرعايتها الحرصية
للمبادرة يف والية محضة.
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اختيار العناصر المجيدة لتمثيل السلطنة إقليميا ودوليا

ماذا يحدث في
اليمن؟!
مدرين املكتومية

madreen@alroya.info

من ا ُملؤسف أن نظل نكتب عن اليمن دون أن نرى بصيص أمل يلوح يف األفق ل ُيبرشنا َّ
بأن مثة
ســام ســينعم به أبناء هذا البلد الشقيق ،فأي مأساة تلك التي بلغها اليمنيون؟ وأي ُمستنقع
حــرب قــذرة يلقي مبائه العكر يف الحيــاة العامة لليمن؟ وكم يجــب أن ينتظر اليمنيون من
سنوات يك ينعموا بلقمة عيش كرمية وكرامة إنسانية؟ فام هذا الذي يحدث يف اليمن؟!
أسئلة عديدة أرصخ بها لعل الضمري اإلنساين اإلقليمي والدويل يستفيق ملا ينئ منه اليمن من
ويالت ومجاعات وتقتيل وفوىض سياسية وانهيار اقتصادي وتدهور معييش غري مسبوق ،أرصخ
بكلاميت سالحي الذي أحارب به الطغيان والظلم ،فكل مرة أتابع فيها شاشات التلفزيون وأرى
مشــاهد الدمار والتخريب املتعمد من قبل جميع األطراف ،يعترصين األمل ملشــاهد األطفال
ذوي األجســام الهذيلة بسبب النقص الحاد يف الطعام والرشاب ،يقشعر بدين من صور الهدم
والتدمــر للمباين والطرق ،وتنتابني دهشــة ملظاهر فرحة مســلحني بإحــراز “تقدم” لهم يف
بقعة ما ،غري ُمدركني أنهم يقتلون بني وطنهم ،وميزقون أرضهم ..واملستفيد آخرون يتقاتلون
بالوكالة يف حروب عبثية ال طائل منها.
رصاعــات مختلفة ،دفعت حلفــاء األمس ليكونوا أعــداء اليوم ،وما ُيدرينــا لعل غدا يصبح
الجميع أعداء لبعضهم البعض ،حتى يكتمل املشهد الهزيل يف كوميديا سوداء ،ال تثري الضحك
بقدر ما تفجر يف نفوس املشاهدين أنهارا من الدموع.
ال أج ُدين مع طرف ضد آخر ،بل إين أؤمن -كإنسانة وصحفية -بحق اإلنسان يف العيش الكريم
والحيــاة اآلمنة املســتقرة ،فقد خلقنا الله عــى هذه األرض ليك نعمرهــا ونبنيها ،ال لنتنازع
ونتقاتــل ،لهذا عىل جميــع األطياف اليمنيــة أن تجتمع يف صف واحد تحــت مظلة وطنية
جامعة ،تنهي هذه الحرب الرضوس ،فال أحد سيخرج منها منترصا ،بل الجميع خارس.
مــن ا ُملهم جداً الحفاظ عىل وحدة اليمن وعدم تقســيمها والعــودة لعقود إىل الوراء ،ألن يف
ذلــك تراجع لقوة اليمن ،ونحن نعلم أن هناك بعض القوى اإلقليمية ال تريد لهذا البلد الخري
وال تريد له املنعة والقوة والســام .فالفــوىض الخالقة التي برشت بها -وبئس البرشى -وزيرة
الخارجية األمريكية السابقة كوندوليزا رايس ال تزال تتحقق يف اليمن التي تعد من أفقر دول
العامل إن مل تكن األفقر.
عىل الجميع يف اليمن أن يبحث عن السالم املفقود ،فأبناء اليمن يستغيثون من الفقر املدقع
واملجاعــة وتفيش األمراض ،ينظــر وراءه إىل حضارة أجداده الضاربــة يف عمق التاريخ ،فرييث
حاله ..اليمن الذي ال يكاد شاعر إال وتغنى به وال مؤرخ إال عرج عىل حضارته ونهضته يف سابق
العصــور ،فــا كان عليه اليمن وما آلت إليه أوضاعه ،يجعلنا نقف صامتني يف حرية من أمرنا،
نتساءل :ماذا حل بنا لرنىض أن يبيك اليمن ونحن ال نحرك ساكناً لتجفيف دموعه وإسعاده؟!
إننــي أدعو أصحــاب الضامئر الحرة والنفــوس الذكية للذود عن اليمــن والدفاع عن وحدة
أراضيــه ،وأن تتكاتــف الجهود اإلقليمية والدولية يك يعم الســام يف اليمــن ،والحيلولة دون
متزقــه إىل دويالت صغريةُ ،تهدد األمن اإلقليمي ورمبا حركة املالحة العاملية ،نظراً ملوقع اليمن
عىل أحد أهم املضائق الحيوية يف العامل (مضيق باب املندب) ..فعىل مختلف األطراف النظر
ملصلحة الشــعب اليمني ووحدة أراضيه ومنــع انزالقه نحو مزيد من املعارك ،فاليمن مل يعد
يتح َّمل أكرث مام يعانيه.

إسدال الستار على بطولة الرماية والدورة

التدريبية الثانية باألسلحة األولمبية
مسقط  -الرؤية
اختتمــت أمس بطولــة الرماية ،والدورة
التدريبيــة الثانيــة باألســلحة األوملبيــة
للعموم لفئتي الرجال والفتيات والناشئني
والناشئات ،والتي نظمها االتحاد العامين
للرماية ممث ًال يف وحــدة الرماية الدولية
مبجمع السلطان قابوس الريايض ببورش،
ضمن الخطــة التدريبية التــي ينتهجها
االتحاد العامين للرماية لتعزيز املنافسات
املحليــة يف الرمايــة ،والختيــار العنارص
املجيــدة لتمثيــل الســلطنة يف مختلف
املحافــل اإلقليمية والدولية ،وذلك تحت
رعاية الســيد خالد بن حمد البوسعيدي
رئيس اللجنــة األوملبيــة العامنية ،الذي
تحــدث قائــا  ”:نبارك لالتحــاد العامين
للرماية نجــاح تنظيم هذه البطولةّ ،
وإن
ما شــهدناه من حسن تنظيم واالستعداد
مــن كافة املشــاركني يبعــث يف النفس
الفخر واالعتزاز”.
ويف منشــط الرمايــة حصــل عــى املركز
األول يف مســابقة البندقية األوملبية ()10
أمتــار (رجــال) الرامي عبــد الكريم بن
ســعيد الخاطري ،ويف فئة الفتيات جاءت
الرامية سناء بنت سيف الرحبية يف املركز
األول ،وحقــق الرامــي عامر بــن محمد
الحجري املركز األول يف مســابقة املسدس
األوملبي ( )10أمتار رجال ،ويف املســابقة
ذاتها فتيــات حققت الرامية الغالية بنت
أحمد اليحيائية املركز األول ،ويف مسابقة
املســدس ( )10أمتار ناشــئني حصل عىل
املركز األول مصطفى بن عيل الرحبي ،ويف
املســابقة ذاتها لفئة (الناشئات) حققت
الراميــة رفال بنت هــال الحارثية املركز
األول.
أمــا يف بطولــة الفريق الوطنــي للرماية،
فحصــل عــى املركــز األول يف مســابقة
البندقية األوملبية ( )10أمتار رجال الرامي

الــدويل عصام بن بدر البلــويش ،ويف فئة
الفتيــات حققــت الرامية الدولية ســهام
بنت نارص الحســنية املركز األول ،وحصل
عــى املركــز األول يف مســابقة البندقية
األوملبية ( )10أمتار ناشئني فهم بن جامل
البادي ،ويف املســابقة ذاتها حصلت رؤى
بنت حمد الحوســنية عــى املركز األول،
ويف مسابقة البندقية األوملبية ( )10أمتار
مختلط (رجــال /فتيات) ،أحــرز كل من
الرامي الدويل حمد بن ســعيد الخاطري
والرامية الدولية سهام بنت نارص الحسنية
املركز األول ،وعىل مستوى الناشئني أحرز
عبدالرحمن السعدي وهديل بنت أحمد
الحربية املركز األول يف املسابقة ذاتها ،ويف
مسابقة البندقية األوملبية ( )50مرتا ثالثة
أوضــاع (رجــال)  ،حصل الرامــي الدويل
ســعيد بن محمد الكاســبي عــى املركز
األول ،وجــاء يف املركز األول يف مســابقة
البندقية األوملبية ( )300مرت ثالثة أوضاع
(رجــال) الرامي الدويل ســل ّيم بن محمد
املاليك ،وحقــق املركز األول يف مســابقة

تشريح «بنية الشخصية في الرواية العمانية» بكتاب جديد

مسقط – العامنية
أصــدر الباحث ثاين الحمــداين كتاباً
جديــداً بعنوان”بنية الشــخصية يف
العامنيــة” ،تناول فيه أمناط
الرواية ُ
ً
الشــخصية ،مقســا إياه إىل خمس
فئــات وهــي :الشــخصية الفاعلة،
والشــخصية املهزومة ،والشــخصية
املأزومــة ،والشــخصية الســلبية،
والشخصية اإليجابية.
ُممث ًال لتلك الشــخصيات بنامذج من
العامنيــة بتطبيقات تتصل
الروايــة ُ
بالســياق الــداليل والبعــد النفيس
وتطور الشخصية ومنوها وهواجسها
وخوفها .ويخص املؤلف دراسته التي
صدرت عن “اآلن نارشون وموزعون”
ّ
بعمن ،بعدد مــن التجارب الروائية
العامنيــة ومن أبرزهــا :عبد العزيز
ُ
الفاريس ،ومحمد بــن عيد العرميي،

وحســن العربي ،وجوخــة الحارثية،
الشــحية .ويضــم الكتاب
وبدريــة
ّ
الــذي يقــع يف  130صفحــة مــن
القطع الكبري أربعة فصول ،يســتهله
الباحث مبقدمة يتنــاول فيها جملة
من الدراســات السابقة التي تناولت
العامنية ومنهاجها.
الرواية ُ
ويقف يف الفصــل األول عند مفهوم
الشــخصية والراوي والســارد ،بينام
يخصص الفصــل الثاين للعالقات بني
ّ
الشــخصيات ،ويف الفصــل الثالــث
يطــل عــى فضــاء الشــخصيات،
ويختــم الفصل الرابــع بقراءة داللة
الشــخصيات .ويوضــح الحمداين أن
هــذه الدراســة اتكأت عــى املنهج
الوصفي التحلييل يف ضوء املقاربات
الرسدية التي تعنى بالخطاب وبنية
الشــخصية ،مضي ًفا أنهــا وإن كانت
العامنية،
متثــل مناذج مــن الروايــة ُ

إال أنها يف موضوعهــا ومنهجها متثل تلــك املفاهيــم مبقاربــات تراثيــة،
ً
ومدخل لدراسات ومميزاً بني الــراوي واملؤلف متوقفاً
دراسة تأسيســية
مشــابهة عــى الروايــة العربيــة عند أمناط الراوي ووظيفته.
وخطابها الرسدي وعالقاتها وأمناطها .ويقسم الباحث الشخصيات الروائية
ويــرى الباحث أن الشــخصية متثل إىل رئيســية أو محورية أو أساسية،
حجر األســاس يف الروايــة ومدماك وأخرى ثانوية أو جامدة أو مسطحة،
البناء يف كونها مت ّثــل الحركة وتط ّور كام يقسم الشخصيات إىل مرجعية،
الحــدث ،فهــي تعدّ بحســبه “عاملاً وتخيلية ،وعجائبية ،بحسب ورودها
مبنياً بواســطة اللغة” ،ومنها تتكون يف الســياق االجتامعي وعالقاتها مع
اإلحــاالت الدالة عىل املكان والزمان البيئة .ويشري الحمداين إىل أ َّنه يحاول
واألحداث ومستويات اللغة ،فأهمية من خالل هــذا الكتاب الخروج عن
الشخصية تكمن يف تكوينها للحدث مألــوف الدراســة التاريخية للرواية
العامنية ،مر ّكزاً عــى بعض جوانبها
وتح ّوالتــه .ويســتهل الحمداين من
ُ
خالل اإلطار النظري ،تعريف الراوي التي تتصل ببنية الشخصية الروائية،
الســارد والشــخصيات التــي “تخرب وما يتصــل بها من عنارص تؤســس
عن الحكاية ،ســواء أكانت حقيقية للخطــاب الــردي بشــكل عــام،
أم متخيلــة” ،مســتنداً إىل عدد من دارســاً العالقــات بني الشــخصيات
قســمها إىل متحولــة ،وثابتة،
التعريفات التي ساقها النقاد العرب التــي ّ
ممحصاً يف الوقت نفســه ووظيفية.
واألجانبّ ،

البندقيــة األوملبية ( )50مــرا راقدا رجال
الرامــي الــدويل عصام بن بــدر البلويش،
ويف مســابقة املســدس األوملبــي ()10
أمتار رجــال حصل الرامي الــدويل معاذ
بــن درويــش البلويش عىل املركــز األول،
وجاء كل من الرامي الدويل إســاعيل بن
نارص العربي والرامية الدولية ســهري بنت
ســامل الجهمنية يف املركز األول يف مسابقة
املســدس األوملبــي ( )10أمتــار مختلط،
وحقق املركز األول يف مســابقة املســدس
الحــر ( )50مــرا رجــال الرامــي الدويل
سليامن بن عبدالله الرحبي ،ويف مسابقة
املســدس الرسيع ( )25مــرا رجال أحرز
الرامــي الدويل محمد بــن حمد الغيالين
املركز األول ،وحصــل الرامي الدويل معاذ
بن درويش البلويش عــى املركز األول يف
مسابقة املسدس املوحد ( )25مرتا رجال،
ويف مسابقة الشوزن (تراب) رجال حصل
عىل املركز األول الرامي الدويل ســعيد بن
عيل الخاطري ،ويف املسابقة ذاتها (فتيات)
حصلت الراميــة الدولية ريم بنت جمعة

الحوســنية عىل املركز األول ،ويف مسابقة
الشــوزن (دبل تراب) رجــال جاء الرامي
الدويل حسني بن راشد الشهومي يف املركز
األول ،وحقق الرامــي الدويل نغموش بن
عدنان الهطــايل املركز األول يف مســابقة
الشوزن (سكيت) رجال ،وحصلت الرامية
الدولية ياسمني بنت هديب البطاشية عىل
املركــز األول يف املســابقة ذاتها (فتيات)،
وحصل كل مــن الرامي الدويل خليفة بن
سليامن الخاطري والرامية الدولية فخرية
بنت خميس الجحافيــة عىل املركز األول
يف مسابقة الشــوزن( تراب) مختلط ،ويف
مسابقة الشوزن (سكيت) مختلط حصل
عىل املركــز األول كل مــن الرامي الدويل
نــارص بن خلفــان بنــي عرابــة والرامية
الدوليــة وهبة بنت عطي املالكية ،وأحرز
الرامي الدويل ســليامن بن ســامل الدرعي
املركز األول يف مســابقة الشــوزن(تراب)
مستجدين ،ويف مسابقة الشوزن(سكيت)
مســتجدين حصل الرامي الدويل سلطان
بن سعيد الهنايئ عىل املركز األول.

«دفتر الموسيقى العمانية»..
إصدار جديد للتدوينات الموسيقية
مسقط  -العامنية
صــدر عــن مركــز عُ ــان للموســيقى
التقليديــة التابع ملركز الســلطان قابوس
العــايل للثقافــة والعلوم بديــوان البالط
الســلطاين إصــدار جديد عنوانــه “دفرت
العامنية” يحتــوي عىل مائة
املوســيقى ُ
وعرشيــن صفحة للتدوينات املوســيقية
للطــاب واملعلمــن واملوســيقيني عامة
وذلــك يف إطار جهــود املركز املســتمرة
العامنية وتراثها
لحفظ وصون املوســيقى ُ
العريــق والتعريف بخصائصهــا الثقافية
والفنية.
ويعــد هــذا اإلصدار األول مــن نوعه يف
الســلطنة ،وســيكون قريبا متوفرا للبيع
يف املكتبات الخاصة باحتياجات املدارس
والقرطاســيات ،كام إنــه متوفر يف مكتبة

املركز الثقايف مبقره مبدينة اإلعالم بالقرم.
ويأيت هذا اإلصدار مبناسبة مرور  35عاماً
عىل تأســيس املركز الذي يقــوم بخدمة
العامنية منذ تأسيسه
املوسيقى التقليدية ُ
عام  ،1984من خالل قيامه بأدوار ثقافية
وفنية عديدة ،ويف إطار مســاعيه لتنويع
العامنية
وســائل توثيق ونرش املوســيقى ُ
التقليديــة والتعريف بها .ويحتوي غالف
الدفرت من الجهتــن الداخلية والخارجية
عىل صور وتعريفات مبســطة عن بعض
العامنية
الفنــون املوســيقية التقليديــة ُ
ذات املكانة البــارزة يف املجتمع والثقافة
العامنيــة كالرزحة والعازي ،والشــوباين،
ُ
والرواح ،والرشح ..وغريها .ويســاعد هذا
الدفرت الطالب عىل مالحظة بعض مظاهر
العامنية
أداء فنون املوســيقى التقليدية ُ
والتعرف عىل بيئتها الثقافية واالجتامعية.

خلفا لممثل السلطنة خميس الراسبي

رئيسا للجنة الكشفية العربية
الكويتي عبدالله الطريجي
ً
مسقط – الرؤية
انتخبــت اللجنــة الكشــفية العربية
الكويتي الدكتــور عبدالله الطريجى
رئيســاً لها وذلــك يف اجتامعها األول
بعــد انتخابــات العضويــة النصفية
الــذي صــوت لــه املؤمتر الكشــفي
العريب التاسع والعرشين الذي تنظمه
املنظمة الكشــفية العربية والعاملية
ويستضيه اتحاد الكشافة واملرشدات
املــري تحــت شــعار “تنميــة
واستدامة” وذلك خالل الفرتة من -7
 12سبتمرب  ،2019والذي تشارك فيه
الســلطنة بوفد مــن املديرية العامة
للكشافة واملرشدات ،يرتأسه الدكتور
يعقوب بن خلفان بن عبدالله الندايب
مدير عام الكشافة واملرشدات.
وعقدت اللجنة الكشــفية اجتامعها

األول بعد اختيــار األعضاء حيث فاز
الدكتــور عبداللــه الطريجي مبنصب
الرئيس خلفاً ملمثل السلطنة خميس
بن سامل الراســبي الذي ترأس اللجنة
خالل الفــرة من  2016إىل ســبتمرب
الجــاري 2019م ،كــا تــم اختيــار
املغــريب عزيز حافظي نائبا له ،وتضم
اللجنة يف عضويتها الدكتور سامل عبد
الرحمــن الدرمــي واملــري محمد
مصطفى والفلســطيني توفيق ســامل
ومن اليمن مشعل بن سيف الداعري
ومــن موريتانيا الشــيخ ســيد أحمد
البكاي.
وناقــش املؤمتر أمس أهــم األحداث
الكشــفية العربيــة القادمة وعروض
الدول املرتشحة الســتضافة األحداث
الكشــفية العربيــة ،كام تــم تقديم
جلســة عن نظام خدمــات املنظمة

الكشــفية العاملية ىف مجاالت تنمية
العضويــة وتنمية املجتمــع والطرق
الرتبوية وصورة الكشفية ،واستعرضت
املنظمة الكشفية العربية التعاون مع
رشكاء النجــاح وهــم املجلس العريب
للطفولة والتنمية والجمعية املرصية
لهــواة الراديــو والتنمية واملؤسســة
العامليــة للتدريب والتنميــة ووزارة
البيئــة املرصيــة ومؤسســة الوليــد
اإلنسانية.
وتشــارك اللجنــة التنظيميــة لرواد
مجلس التعــاون الخليجي يف أعامل
املؤمتــر كرشيك اســراتيجي لتفعيل
العمــل الكشــفي العــريب ،وميثــل
الســلطنة يف اللجنة التنظيمية لرواد
كشافة دول مجلس التعاون الخليجي
يف املؤمتــر املحامــي واملستشــار
القانــوين وليد بــن أيــوب الزدجايل

رئيــس اللجنــة التأسيســية باللجنة
التنظيميــة .ويتكون وفد الســلطنة
من  10أعضــاء منهم  6مراقبني وهم
يعقوب بن خلفان بن عبدالله الندايب
مدير عام الكشافة واملرشدات رئيسا
وعضوية كل مــن محمد بن عبدالله
الهنايئ املدير العام املساعد للكشافة
ويعقوب بن عبدالله املقبايل وحسن
بن خلفان آل عبدالسالم وعبدالعزيز
بن خلفان الهدايب وســليامن بن عيل
البحــراين وعيل بن ماجــد املرزوقي
وعبدالرحمــن بــن جوهــر الغيالين
وعيل بن سعيد املعمري وعبدالحكيم
الحجري ،كام ميثل السلطنة يف اللجنة
التنظيمية لرواد كشــافة دول مجلس
التعــاون الخليجي يف املؤمتر املحامي
واملستشــار القانوين وليــد بن أيوب
الزدجايل.
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ضمن مناقشات لجنة وزراء العمل الخليجيين في مسقط

إرجاء السماح لمواطني «مجلس التعاون» بممارسة أنشطة التوظيف األهلية في غير دولهم
مسقط  -الرؤية
ْ
الســلطنة -يف مقــر الهيئــة
اســتضافت َّ
االستشــارية ملجلــس التعــاون مبســقط-
اجتامعــات لجنــة وزراء العمــل مبجلــس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ،وترأَس
االجتامعُ َم َعــايل الشــيخ عبدالله بن نارص
البكري وزير القوى العاملة ،بحضور معايل
الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياين األمني
العام ملجلس التعــاون ووزراء العمل بدول
املجلــس؛ وذلك إلقرار مجمــوع التوصيات
التــي ُرفعت من قبــل أصحاب الســعادة
وكالء الوزارات حــول عدد من املوضوعات
املتعلقــة بقضايــا العمــل وتنميــة املوارد
البرشية والتوطني ،والسعي إليجاد اآلليات
املشــركة التــي ُتســهم يف زيــادة تفعيل
برامج التشــغيل والتدريــب ملواطني دول
املجلس ،واالســتفادة من التجارب الناجحة
التي تعمل عىل مشــاركة املواطن يف تعزيز
وتنميــة االقتصاد الوطنــي يف ِّ
كل دولة من
دول املجلس.
َ
وصل إليها أصحاب
ت
التي
ات
ر
ا
ر
ومن أبرز الق
َّ
املعــايل -يف ختام اجتامعهــم -املوافقة عىل
ُمبــادرة تعريــف وحظــر العمــل الجربي
والتمييــز يف املهنة واالســتخدام ،وتكليف
فريق الخــراء يف مجال العمــل والعالقات

الدوليــة مبتابعة تنفيذ املخرجــات النهائية
ملبادرات إسرتاتيجية لجنة وزراء العمل.
وحول الســاح ملواطنــي دول املجلس يف
مامرســة أنشــطة التوظيف األهليــة ،أق َّر
أصحاب املعايل الرتيث للمزيد من الدراسة
يف املوافقــة عــى الســاح ملواطنــي دول
املجلس مبامرســة أنشطة التوظيف األهلية
واســتقدام العاملة يف غــر دولهم إىل وقت
الحق لحني اكتامل الترشيعات الوطنية التي
تســمح مبزاولة هذين النشــاطني يف بعض
الدول األعضــاء؛ نظ ًرا لإلجراءات التي تقوم

بها حالياً لتنظيم وتطوير نشــاط التوظيف
بح ْو َكمة
يف القطاع األهــي .وفيام يتع َّلــق َ
املؤهالت واملعايري واالختبــارات املهنية يف
دول مجلس التعاونَّ ،اطلع أصحاب املعايل
عــى ما جــاء يف مذكرة حوكمــة املؤهالت
واملعايــر واالختبــارات املهنيــة يف دول
مجلس التعاون ،وعــى توصية لجنة وكالء
وزارات العمــل يف اجتامعهم الخامس ،وقد
َ
تكليــف املكتب التنفيــذي بتنظيم
أقــ ُّروا
اجتامع فني لعــدد من أعضاء فريق الرؤى
واملوجهــات ملنظومــة املؤهــات واملعايري

واالختبارات املهنية يف دول مجلس التعاون؛
وذلك بالتنسيق مع لجنة التعليم والتدريب
املهنــي يف األمانة العامة ملجلــس التعاون.
وتكليــف املكتب التنفيــذي بإعداد تصور
عن حوكمة املؤهالت واملعايري واالختبارات
املهنيــة يف دول مجلــس التعــاون ،عىل أن
يتض َّمن مراحل املرشوع ،واملخرجات النهائية
املتوقعة منه ،وانعكاساتها عىل سوق العمل
يف دول املجلس ،إضافــة للتبعات والعوائد
املالية املتوقعةَّ .
أصحاب املعايل عىل
واطلع
ُ
ما جاء يف ُمذكرة املواضيع املقدَّمة من وزارة

تكريم شركات «المساكن االجتماعية» «فنية أجهزة التقاعد الخليجية»

في يوم اإلسكان العربي 9 ..أكتوبر

تناقش «مد الحماية التأمينية»

مسقط  -الرؤية

مسقط  -الرؤية

تســتعدُّ الســلطنة ُ -ممثلــة بــوزارة
اإلســكان -لالحتفــال بيوم اإلســكان
العريب ،برعاية معايل الشيخ سيف بن
محمد الشبيبي وزير اإلسكان؛ وذلك
يوم األربعاء  9أكتوبر.
ويــأت االحتفــال تحــت عنــوان
ِ
“املســؤولية االجتامعيــة للقطــاع
الخــاص يف دعــم اإلســكان امليرس”.
ونظــرا لدور الســلطنة الرائد يف هذا
املجال؛ حيث ح َّققت السلطنة تقدُّ ًما
كبــرا يف مجال اإلســكان االجتامعي؛
من خــال منظومة البنــاء والتجهيز
الشــاملة يف كافة محافظات وواليات
السلطنة.
كام يأيت االحتفال بهذا اليوم لتسليط
الضــوء عىل جهود الســلطنة يف هذا

ُ
تســتضيف الهيئــة العا َّمــة للتأمينــات
االجتامعيــة االجتامعَ الثالــث واألربعني
للجنــة الفنيــة ألجهــزة التقاعــد املدين
والتأمينــات االجتامعيــة لــدول مجلس
التعــاون الخليجــي ،خالل الفــرة -10
ُ
ويناقــش االجتــاع عددًا
 12ســبتمرب.
مــن املوضوعــات املتعلقــة بنظــام مد
الحاميــة التأمينيــة؛ وأبرزهــاُ :متابعــة
تنفيــذ القــرارات الصــادرة يف االجتامع
السابع عرش للجنة رؤساء أجهزة التقاعد
املــدين والتأمينــات االجتامعيــة ،ووضع
خطة عمل لجنة رؤســاء أجهزة التقاعد
والتأمينــات االجتامعيــة واللجنة الفنية،
ودراســة لتقييم وبحث آليــات لتطوير
النظام املوحــد ملد الحامية التأمينية ،إىل
جانب عرض اإلجراءات امللزمة ألصحاب

سيف الشبيبي

ُ
الحفــل تكريم
وســيتضمن
القطاع؛
َّ
املؤسسات والرشكات التي أسهمت يف
بناء املســاكن االجتامعية ،إىل جانب
تكريــم املط ِّورين العقاريــن الذين
كانــت لهــم بصمة مميــزة يف تطور
القطاع العقاري بالسلطنة.

اتفاقية تعاون بين «شراكة» و«الوطنية

للتمويل» لتقديم ورش «احسبها صح»

الرؤية  -أحمد الجهوري
َشــ ِهد مقــ ُّر الرشكة الوطنيــة للتمويل،
توقيع اتفاقية تعاون بني صندوق
أمس،
َ
تنميــة مرشوعــات الشــباب (رشاكة)،
والرشكــة الوطنيــة للتمويــل؛ بهــدف
تقديم سلسلة من ورش عمل “احسبها
صح” بنسختها الثانية.
وتــأت االتفاقيــة ِضمــن ُمبــادرات
ِ
املســؤولية املجتمعية لرشكــة الوطنية
ُ
تهــدف الورش إىل بناء
للتمويل؛ حيث
مهارات أصحــاب املرشوعات ،خصوصا
يف َف ْهــم الجوانب املتعلقة باحتســاب
التكاليــف التأسيســية للمــروع،
وتوقعات املبيعــات ،واملصادر املطلوبة
إلدارة املرشوع ،واملرصوفات التشغيلية،
وكيفيــة تحديــد تســعرية املنتجــات
والخدمات.

و َّقع االتفاقية من جانب رشاكة ســعيد
بن سامل الســاحب نائب رئيس مجلس
اإلدارة ،ومــن جانــب الرشكــة الوطنية
للتمويــل روبــرت بانكــراس الرئيــس
التنفيذي للرشكة الوطنية للتمويل.
َ
وقال ُروبرت بانكراس الرئيس التنفيذي
للرشكــة الوطنية للتمويــل أثناء توقيع
االتفاقيــةُ :ســعداء بتوقيــع االتفاقيــة
مــع رشاكة للســنة الثانية عــى التوايل
ونؤمــن باإلمكانيــات والخــرات التي
متتلكها رشاكة يف هذا املجال .وسيجري
تقديــم  10ورش عمل “احســبها صح”
يف مختلف محافظات السلطنة؛ بهدف
تنميــة املجتمع املحيل ،وتعزيز مهارات
أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة
إلدارة مرشوعاتهم بشكل أفضل.
وقــال ســعيد الســاحب نائــب رئيس
مجلس اإلدارة برشاكة :تأيت سلسلة ورش

“احسبها صح” ضمن اتفاقيات التعاون
بــن رشاكة والرشكة الوطنيــة للتمويل.
وســعداء بالتفاعــل الــذي تلقيناه من
املشــاركني مــن مختلــف املناطق بعد
تقديم  10ورشــة عمل يف العام املايض
نتيجة للتعاون املثمر مع الرشكة الوطنية
للتمويــل ،ونؤمــن بــرورة مواصلــة
نــر الوعي وتطوير مهــارات أصحاب
وصاحبات األعامل لنسهم إيجابا يف نرش
ثقافة اإلدارة املالية وبالتايل املســاهمة
يف اســتدامة املرشوعــات .ويفتح باب
التسجيل للمشاركة يف هذه الورش عن
طريق استامرة إلكرتونية يجري اإلعالن
عنها عرب وســائل التواصــل االجتامعي
يف أكتوبــر املقبــل .وبإمــكان من لديه
الرغبة يف املشاركة او االستفسار متابعة
حســابات التواصــل االجتامعي لرشاكة
والرشكة الوطنية للتمويل.

العمــل بســداد االشــراكات ،ومتابعــة
الحملة اإلعالمية املرئية املوحدة ،وتوحيد
تفاصيــل الفواتــر (قامئــة الحســابات)
املرسلة ألصحاب األعامل.

العمل والتنمية االجتامعية باململكة العربية
الســعودية ،وعــى توصيــة وكالء وزارات
العمل يف اجتامعهم الخامس حول سياسات
ومنهجيــات التعمــن يف القطــاع الخاص،
والخروج بسياسة للشــباب بهدف التوطني
وتوظيــف الشــباب ،وتأهيلهم ملســتقبل
األعامل وتجارب تحفيز املوظفني الحكوميني
لريادة األعامل ونتائجه ،واستقطاب العاملة
املاهرة لتلبية احتياجات التنمية االقتصادية؛
مــن حيــث تعريــف املواهــب وتصنيفها
وتبادلها واستثامرها ،إضافة لسياسات متكني
املرأة وتفعيل سياســات املساواة يف األجور
ومناقشــة مخرجات حوار أبــو ظبي حول
التفاوض الخليجي املوحد مع دول األرسال
ومناقشــة آلية معالجة األزمــات للرشكات
املتعرثة.
ُ
تكليــف األمانــة العامــة واملكتــب
وتــم
َّ
التنفيــذي بالنظــر يف املواضيــع املقرتحة،
وإحالتها إىل اللجان والفرق املعنية املشكلة
يف إطار لجنة وزراء العمل بحسب طبيعتها
لدراســتها وبرمجتهــا ضمن جــدول أعامل
اجتامعات أصحاب املعايل الوزراء.
كام َّاطلــع املجتمعون عىل ُمذكــرة األمانة
العامة بشــأن مشــاركة مجلس التعاون يف
إكسبو ديب  ،2020وتقرير املكتب التنفيذي
بشــأن اإلعداد والتحضــر للحفل التكرميي

يف معرض إكســبو ديب  ،2020وتوصية لجنة
وكالء وزارات العمل يف اجتامعهم الخامس،
التباحث والتداول أق ُّروا دعم مشاركة
وبعد ُ
مجلس التعاون يف إكسبو ديب  2020لعرض
إنجــازات العمل املشــرك يف مجال العمل،
وإبــراز جهــود مجلــس التعــاون يف هذا
املجال .إىل جانب املوافقة عىل إقامة حفل
تكريم املؤسســات والرشكات واملرشوعات
االجتامعية الرائدة للعام 2020م يف معرض
إكســبو ديب  ،2020يف حال َّتم َع ْقد اجتامع
اللجنة الوزارية الســادس يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة.
وعــى هامــش اجتامعــات وزراء العمــل
ووزراء الشــؤون والتنميــة االجتامعيــة
تــم تكريم رشكات
بــدول مجلس التعاونَّ ،
ْ
أســهمت
ومؤسســات القطاع الخاص التي
خالل العــام يف ترجمة األهــداف التنموية
التــي انتهجها مجلــس التعــاون الخليجي
فيــا يتعلق بالعمــل والشــؤون والتنمية
االجتامعية؛ تقديرا للجهود املبذولة لتعمني
وتوطني الوظائف ،كــا َّتم تكريم أصحاب
املشــاريع الصغرية الرائــدة يف دول مجلس
ْ
أسهمت
التعاون ،والشخصية العاملية التي
بجهــود مميزة يف دعم قطــاع العمل بدول
مجلــس التعــاون ،وعدد من املؤسســات
التجارية واألهلية.
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البلوشي :الوزارة تتبع منهجية متطورة للتسويق للسياحة العمانية حول العالم

سانت بطرسبيرج تستضيف ثاني حلقات الترويج للمقومات السياحية للسلطنة في روسيا
مسقط – الرؤية
تواصل الســلطنة ممثلة بوزارة السياحة
لليــوم الثاين عىل التــوايل حلقات العمل
الرتويجية يف روســيا االتحادية للتعريف
باملقومات السياحية العامنية .واستضافت
مدينة سان بطرسبريج أمس ثاين الحلقات
الرتويجية بحضور معايل وزير الســياحة
أحمد بن نارص املحرزي ،وذلك اســتمرارا
للجهود الهادفة إىل اســتقطاب الســوق
الســياحية الروســية ،والتــي تعــد مــن
أهم وأكرب األســواق الســياحية األوروبية
املصدرة للسياح.
ويــأيت تنظيــم حلقــة العمل مبشــاركة
مختصــن ومنظمــي الربامــج والحــزم
الســياحية من أكرث من  100رشكة ســفر
وسياحة روسية متخصصة وممثيل وسائل
اإلعــام الروســية ،إضافة إىل مؤسســات
ســياحية وفندقية من داخل الســلطنة.
وتواصلت حلقات العمل بني وكالء السفر
والسياحة من روسيا االتحادية والسلطنة
لتبادل وجهات النظــر لتذليل التحديات
ليحظــى الســائح الرويس بشــكل خاص

برحلة سلســة ممتعة للوصول للسلطنة
واالستمتاع بتجربة ال تنىس قوامها “عامن
للجامل عنوان”.
وقال املستشــار محفــوظ بــن عبدالله
الجرداين من ســفارة السلطنة يف موسكو:
ســعداء باملشــاركة يف حلقــة العمــل
الرتويجية عن الســلطنة يف موسكو والتي
تنظمهــا وزارة الســياحة بحضــور معايل
وزيــر الســياحة ،ومثل هــذه الفعاليات
تعد فرصة للتعريف بالسلطنة وباملواقع
السياحية املتنوعة التي تحظى بها عامن،
ونتمنى أن تنظم هذه الحلقات بشــكل
منتظــم لدورها اإليجــايب يف زيادة عدد
السياح الروس للسلطنة.
وقال أنور البلويش مدير دائرة الفعاليات
بوزارة الســياحة إن الجهــود التي تقوم
بها الســلطنة ممثلة يف وزارة الســياحة،
للرتويج الســياحي للســلطنة تأيت تتويجا
الســراتيجية متكاملة تستهدف األسواق
املصــدرة للســياح حــول العــامل ،وذلك
من خــال توظيف العديــد من األدوات
املناســبة لــكل ســوق والتي تــأيت بعد
دراســة مستفيضة للتعرف عىل اتجاهات

مسقط – العامنية

ســعر الخصم مع البنك املركزي عىل مسقط – الرؤية

األفــراد ورغباتهم ومن خــال التواصل
مع الرشكات واملؤسسات ووسائل اإلعالم
يف تلــك الدول وإنشــاء منصــات تواصل
اجتامعــي تتحــدث بلغات تلــك الدول
وإعداد كتيبات ســياحية مختلفة وإيجاد
عالقــات مبارشة مــع رشكات ذات عالقة

بالقطاع الســياحي يف تلك الــدول ،ومع
التنامي املتزايد لقطاع الســفر والسياحة
حــول العــامل ،ومســاهمته يف القيمــة
املضافة لدخل الدول كان البد من إيجاد
آليــات وبذل جهود تســويقية مضاعفة
الســتقطاب أكرب عدد ممكن من السياح.

وتشــكل حلقــات العمــل هــذه فرصة
للتعريف بالســلطنة وبالجهــود املبذولة
للدخول إىل الســوق الســياحية الروسية
بشــكل خــاص ،والتعريــف بالعــروض
والخدمــات واملنتجــات التــي توفرهــا
مؤسســات القطــاع الســياحي العــاين
للسياح الروس بجانب اإلجابة والرد عىل
أســئلة واستفســارات اإلعالميــن الروس
ذات الصلة.
وقالــت يوليا فورتنيكوفــا ،مديرة مكتب
الطــران العــاين يف روســيا :نعمــل يف
الطريان العامين جن ًبا إىل جنب مع رشكائنا
يف القطــاع الســياحي ،للرتويــج األمثــل
للســلطنة كوجهــة ســياحة مرموقة ،إىل
جانــب حرصنا عىل تقديــم أعىل معايري
الخدمــة املتم ّيزة .وتهدف مشــاركتنا يف
الفعاليــة إىل تكامــل الجهود مــع وزارة
العامنية
الســياحة واملنشــآت الفندقية ُ
من أجــل مواصلــة جهودنا التســويقية
العامين املجدول
للتعريف بخــط الطريان ُ
بني مســقط وموســكو ،وتقديم العروض
الرتويجية ذات الصلة.
وأضافــت :لدينــا خطة توســع تدريجية

تشــمل العديد من الوجهات الســياحية
حول العامل ،حيث دشــن الطريان العامين
كل من
رحالتــه اليوميــة هذا العــام إىل ٍ
موســكو ،وأثينــا ،واإلســكندرية .وتالقي
الرحالت بني كل من مســقط وموســكو
إقبــاالً جيداً ســواء من الســياح والزوار
املسافرين بقصد العمل أو الرتفيه .وميكن
لضيوفنــا الروس االســتمتاع بخدماتنا يف
مبنى املســافرين الرائع يف مطار مسقط
الدويل وقاعة الطــران العامين للدرجات
الفاخــرة وخدماتنــا التــي تشــمل 96
منضــدة إلنهاء إجــراءات الوصول ،فض ًال
عــن الفنــدق العــري الــذي يضم 90
غرفــة .ويجري تشــغيل رحــات مبارشة
بني مطــاري مســقط الدويل وموســكو
دوموديدوفــو والتــي تســتغرق خمس
ســاعات وخمس وخمســن دقيقة ،عل ًام
العــاين اليومية رقم
بأن رحلــة الطريان ُ
 181تقلــع من مســقط يف متام الســاعة
 14:00لتصل إىل موســكو الساعة 18:55
بالتوقيت املحيل ،بينام تقلع رحلة العودة
رقم  182من موســكو يف الساعة 00:55
لتصل إىل مسقط يف الساعة  7:35صباحا.

أذون خزانة بـ  20مليون ريال عماني استعراض فرص مشاركة شباب السلطنة في «إكسبو دبي»
بلغ إجاميل قيمــة األذون املخصصة
لإلصــدار رقم  499من أذون الخزانة
الحكوميــة  20مليون ريــال عامين،
تســتحق ملدة  91يو ًمــا اعتبا ًرا من
اليوم وحتى الـ  11من شهر ديسمرب
املقبل.
وذكر بيان صــادر عن البنك املركزي
العــاين أمس أن متوســط الســعر
ُ
املقبــول بلــغ 473ر 99لــكل 100
ريال عامين ،ووصل أقل سعر مقبول
470ر 99لكل  100ريال عامين ،فيام
بلغ متوسط سعر الخصم 11580ر2
باملائة ،ومتوســط العائد 12702ر2
باملائة.
وأشــار البيان إىل َّ
أن ســعر الفائدة
عىل عمليات إعادة الرشاء مع البنك
العــاين (الريبو) عىل هذه
املركزي ُ
األذون هــو 550ر 2باملائــة للفــرة
مــن العــارش وحتى الســادس عرش
من شــهر سبتمرب الجاري ،بينام يبلغ

تســهيالت أذون الخزانــة 300ر3
باملائة لنفس الفرتة.
وتعــد أذون الخزانــة أداة ماليــة
مضمونة لفرتة قصرية األجل يصدرها
البنــك املركزي العــاين بالنيابة عن
حكومــة الســلطنة لتوفــر منافــذ
استثامرية للبنوك التجارية املرخصة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل
رسيع عن طريــق خصمها مع البنك
املركزي العامين ،وعــن طريق إجراء
صفقات إعادة الــراء (الريبو) مع
البنك املركزي ً
أيضا ،كام ميكن للبنوك
التجارية املرخصة أن تجري عمليات
الريبو فيــا بينها عىل أذون الخزانة
يف سوق ما بني البنوك ،إضافة إىل َّ
أن
هذه األداة تســاهم يف إيجاد مؤرش
اسرتشــادي ألســعار الفائدة قصرية
األجل للســوق املايل املحيل ،وميكن
للحكومــة أن تلجــأ إليهــا يف متويل
بعض من املرصوفات بشــكل سلس
ومرن.

عقــدت اللجنــة الوطنيــة للشــباب لقا ًء
مع ســعادة محســن بن خميس البلويش
مستشار وزارة التجارة والصناعة ومف ّوض
عام الســلطنة يف املعرض الدويل إكســبو
 2020ديب .وعقــد اللقاء يف مقــ ّر اللجنة
الوطنية للشــباب وجمع ســعادته وعدد
من الشباب املشاركني يف مرشوع “شارك”
الــذي تن ّفــذه اللجنة ،مبشــاركة عدد من
أعضاء اللجنة وموظفي أمانة الرس ،بهدف
بحث استعدادات مشاركة نخبة من شباب
الســلطنة عرب اللجنة الوطنية للشباب يف
املعرض الــدويل الذي يقــام يف ديب خالل
الفرتة من أكتوبر  2020إىل إبريل .2021
ورحــب د .ســامي بــن ســامل الخرويص
ّ
رئيس اللجنة الوطنية للشــباب بســعادة
مفوض عام الســلطنة بإكسبو  2020ديب،
وقدم ســعادته ً
عرضا تعريف ًيا متكام ًال عن
مشاركة السلطنة يف املعرض الدويل إكسبو
 2020ديب ،مبتد ًئــا مبفهوم وفكرة معارض
اإلكســبو الدوليــة ،وفئاتهــا ،واألطــراف

املســتفيدة من تنظيمها وإقامتها ،واتجاه
الســلطنة مؤخ ًرا للمشــاركة فيهــا ،وأهم
األهــداف التــي تحققهــا الســلطنة من
خالل املشاركة يف معارض إكسبو الدولية؛
لتشــارك الســلطنة يف موضوعة “التنقل”
ضمــن موضوعات املعرض الثالثة (الفرص
والتنقل واالســتدامة) التي متثــل التقدم
البرشي ،عــى أن يحمل جناح الســلطنة
عنــوان“ :عــان – فــرص عــر الزمــن”،
لتجســيد التواصل والتفاعــل العامين مع

مختلــف حضــارات العامل وشــعوبها عرب
مراحــل زمنيــة مختلفة يف رمز “شــجرة
اللبــان” ،إضافة إىل اإلنجــازات الحضارية
التي حققتها الســلطنة منــذ فجر النهضة
املباركــة .وعــ ّرج ســعادة مفــ ّوض عــام
السلطنة يف إكسبو  2020ديب إىل املميزات
التنافســية التــي تؤهل الســلطنة لتكون
إحدى الدول املستفيدة من إقامة معرض
إكسبو من قبل دولة مجاورة.
وتناول ســعادة محســن البلويش يف نهاية

عرضه إمكانية مســاهمة الشباب العامين
يف إنجــاح مشــاركة الســلطنة يف جناحها
مبعرض إكسبو  2020ديب ،سواء من خالل
مشــاركتهم التــي متــت يف املراحل األوىل
لإلعداد والتحضري ضمن الفرق الهندســية
والفنيــة والعلمية ،أو من خــال الفرص
املتاحة والتي تفتح أبوابها اللجنة الوطنية
للشــباب من نشــاطات يقرتحها الشباب
لتســهم يف تفعيل إرشاك الشباب يف هذه
التظاهرة الدولية.
وتم فتح باب النقاش بني سعادته والشباب
ّ
الذي يشارك يف مرشوع “شارك” ،و ُيعنى -
برئاسة أكرم بن سيف املعويل عضو اللجنة
الوطنية للشباب -بتعزيز مشاركة الشباب
وتفعيلهم املناســبات الوطنية واإلقليمية
ً
ً
وتنظيــا
وتخطيطــا
والعامليــة إعــدادًا
بتفاعلهــم مــع أقرانهــم الشــباب عــى
املستويات املحلية والخارجية ،ومشاركتهم
يف نــدوات ومؤمترات وفعاليــات إقليمية
ودوليــة؛ ليثمر النقاش فيام بني ســعادته
وأعضــاء اللجنة والشــباب املشــاركني يف
الجلسة عن إتاحة تلك الفرصة للشباب.

برنامج « »2307يتبنى ابتكارات ومشروعات المواهب العمانية في  18ورشة تدريبية
مسقط  -الرؤية
تتواصــل فعاليــات برنامــج “”2307
الــذي يتضمــن العديد مــن الدورات
التدريبيــة املكثفــة يف مجــال الثورة
الصناعية الرابعــة وتقنياتها بدعم من
رشكــة تنمية نفط عامن وبرعاية هيئة
تقنية املعلومات ووزارة القوى العاملة
وبالتعــاون مــع عــدد مــن الرشكات
العامنية الناشــئة واملختصة بتشــغيل
تقنيات الثــورة الصناعية ،وبتنفيذ من
رشكة إرث املتكاملة.
وتم تنفيــذ  18ورشــة تدريبية منذ
يونيــو املــايض ،وتضمنــت دورات
تعليميــة عن بعــد حــول االبتكار يف
الروبــوت واملتحــدث اآليل بالتعــاون

مع رشكة إنفوســبارك ،إضافة إىل عمل
مشــاريع عــن طريق الطباعــة ثالثية
األبعــاد بالتعــاون مــع رشكــة إنوتك
وتطويــر الربمجــة الحديثــة بالتعاون
مع رشكة العنــر ،كام تم العمل عىل
مشــاريع يف مجال األمتتة يف رشكة إرث
املتكاملة مع املهندس هاين العربي.
وشــهد الربنامج العديد من اإلنجازات
من بينها الخروج مبشاريع مبتكرة ترثي
السوق العامين وتسهل عىل املستهلك
عمليات البيع والرشاء حيث تم تقسيم
املشاريع إىل  3مجاالت من بينها مجال
األمتتة ،ومجال طباعــة ثالثية األبعاد،
ومجال املحادثة اآللية.
وقال املتدرب هــال الخرويص خريج
هندســة كهرباء مــن الكليــة املهنية

مسقط  -الرؤية

التدريبية املشرتكة ما بني املؤسسات الصغرية لالســتفادة مام تقدمه الرشكــة من خدمات مسندم – الرؤية

عادل الخرويص

بالســيب إنه وفريقه نفــذوا مرشوعا
يف مجال األمتتــة لتصليح الســيارات
وقطــع الغيار ،وأسســوا رشكة لصيانة
الســيارات تختص باملحادثة اآللية بني

«الغرفة» و«عمانتل» تدعمان «الصغيرة والمتوسطة» بـ«صالون معا»
انطلــق الربنامــج التدريبــي لــرواد األعامل
وأصحاب املؤسســات الصغرية واملتوسطة يف
“صالــون معاً” الذي يوفر أنظمة االجتامعات
املرئيــة “ ”video conferenceيف املركــز
الرئييس للغرفة وفروعهــا يف صاللة ،وصحار،
وإبــراء ،وذلــك تجديدا للرشاكــة القامئة بني
عامنتل وغرفة تجارة وصناعة عامن.
وتهــدف مبادرة “صالــون معــا” إىل تقديم
حلــول رقميــة حديثــة لتقنيــة املعلومــات
واالتصــاالت إلقامة حلقات العمــل والورش

واملتوســطة التي تقدر بـ  31ألف مؤسســة
واالســتفادة مام متتلكه عامنتل من إمكانيات
لخدمات االتصاالت املتكاملة والحلول املبتكرة
لتكنولوجيا املعلومات ،مام يعزز الفرص لهذه
املؤسســات ورواد األعــال الشــباب لتبادل
الخربات والتجارب فيام بينهم من جهة وعقد
دورات مشرتكة من جهة أخرى.
وقال عبدالعظيم بن عباس البحراين مستشار
مجلــس اإلدارة القائــم بأعــال الرئيــس
التنفيــذي بغرفة تجــارة وصناعة عامن :متثل
هــذه الرشاكة مــع عامنتــل خطــوة هامة

رقميــة مبتكــرة وتقنيــة املعلومــات للثورة
الصناعية الرابعة ،ويساهم يف سهولة التواصل
بني املؤسســات الصغرية واملتوســطة وهم يف
أماكــن تواجدهــم يف محافظاتهم عن طريق
تقنية االجتامعات املرئية ،وحضور املحارضات
املختلفــة والتفاوض مع زبائنهــم ورشكائهم
مــن املوردين ،ومن املتوقــع أن توفر مبادرة
“صالون معا” الجهــد والوقت لرواد األعامل،
مــا ينعكــس إيجابا عــى كفــاءة األعامل
التجارية املقدمة من قبل املؤسسات الصغرية
واملتوسطة.

زينب الخميسية

املشــري والبائع .أمــا املتدربة زينب
الخميــي وهــي خريجــة هندســة
إلكرتونية من الكلية املهنية بالســيب
فقد ابتكــرت هي وفريقهــا بالتعاون

نارص الحسني

مع رشكة إنفوســبارك روبوت يف مجال
القوانني العامة وأســموه بــ”املستشار
القانــوين” ويقدم محادثــة آلية حول
القضايــا األجتامعيــة ويســاعد الناس

عىل حل مشاكلهم أو التعرف القوانني
بكل سهولة قبل أن يلجأوا إىل املحامني
والقضاء.
ومن جانبه قال املتدرب نارص الحسني
وهو خريج هندســة كهرباء يف الكلية
املهنية بالســيب إن الربنامج يساعده
عــى تطوير هوايته يف مجــال الفنون
التشــكيلية ،حيــث إن لديــه مرشوع
سابق يف الرسم عىل الوجوه عن طريق
الرســم اليدوي والرســم الرقمي .ومن
خــال الربنامــج وبالتعــاون مع رشكة
إنوتك متكنت من تحويل الرســوم إىل
طباعة ثالثية األبعاد.
ويشــار إىل اختيــار عنــوان الربنامــج
“ ”٢٣٠٧احتفــاء بذكــرى النهضــة
املجيدة.

«غرفة مسندم» تنمي مهارات رواد األعمال في المحاسبة
ينظم فرع غرفة تجارة وصناعة عامن مبحافظة مسندم ورشة
عمل بعنوان “املحاســبة من التأســيس إىل صناعــة القرار”،
ونفذت الورشــة رشكة أموال وقدمها مهند السعدي – املدير
اإلداري لرشكة أموال بالتعاون مع مجموعة املحاسبة بجامعة
الســلطان قابوس .وتستمر الورشة عىل مدار يومني ،وتتناول
عــدة محاور ،منها التعريف باملحاســبة وعملهــا ،والتعريف
بالقوائم املالية وأنواعها وأهميتها ،واملعايري املحاسبية الدولية
وأهميــة اتباعها ،وتحليــل القوائم املالية واتخــاذ القرار ،إىل
جانب التعريف بآليات صنع القرار السليم .ويركز اليوم الثاين
للورشة عىل الجانب العميل لتعزيز قدرات املشاركني.
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الدورة التعليمية
السنوية ..ورحى الماء

االبتكار وتمكين الشباب
ُّ
يظــل شــبا ُبنا املتميــز عىل قامئــة أولويات
تقديم أوجه الدعم
الحكومة الرشيدة؛ بهدف ِ
الالزمي؛ من أجل تسليحهم بالعلم
والتطوير
ْ
واملعرفــة ،مبا ُيعينهم عىل اقتحام املســتقبل
بكل جدارة؛ لذا تســتضيف الســلطنة -يوم
اإلثنــن املقبــل -منتدى االبتــكار التقني يف
التعليــم مبنطقــة الرشق األوســط وشــال
إفريقيا ،والذي سيشــهد حضو َر أكرث من 15

قطاع ريادة األعامل وشباب املبتكرين؛ وذلك
عرب فعاليات متنوعة.
توجهات ُمؤسســات
مع
واملنتدى يتــاىش
ُّ
الدولة لتطبيــق الرؤية املســتقبلية “عُامن
 ،”2040والتــي تطمــح الســتثامر قــدرات
الكوادر الوطنية ،وتزويدهم مبقومات عاملية
يف مجاالت الصناعة واالبتــكار واالتصاالت؛
لدفــع الســلطنة نحــو اقتصــاد اجتامعي

وزيــرا إقليميا و 70رشكــة عاملية يف مجاالت
التعليــم واالتصاالت وتقنيــة املعلومات من
 45دولــة حول العامل ،إضافــة إىل  120طالبا
ُيثلــون  35مؤسســة تعليميــة مــن داخل
السلطنة وخارجها.
ُ
هذا العد ُد الكب ُري من املشــاركني ســيعملون
عىل إثراء فعاليات املنتدى ،الذي يضع ُجملة
من األهــداف املرجــوة؛ ويف مقدمتها :دعم

مســتدام قائم عىل املعرفة واالبتكارَّ ... .إن
متكني الشــباب عرب االبتكار ُيثــل أحد أبرز
األهداف التي تســعى الحكومــة لتطبيقها؛
فعــى الشــباب ْأن ُيكونوا عىل قــدر الثقة
املمنوحــة لهــم ،وأن ُيثابــروا ويجتهدوا يف
تحصيــل املعرفــة الالزمة
لتحقيــق قفــزة معرفية يف
شتى املجاالت.

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

َّ
الطعن في خاصرة الوطن
د .سعيد بن سالم الحارثي *

املحموم
َمــع َتصاعُ د وترية التَّســابق
ُ
والزائف يف أحيانٍ كثرية نحو االنفتاح
االقتصادي ،نقول ونذ ِّكر أولئك الذين
ُيتقنــون ابتــاع لحمــة الكتف دون
ٌ
َمض ِغهاَّ ،
هائل
قامــوس
بــأن الوطنَ
ٌ
ملفــردات ال يجب أن ُتنــى .فحذار
حذار من أن نغفل عن تلك املفردات،
مســحوبني مبا يفيض بــه حب املادة
عىل حياتنا.
ُ
ينظــر املواطــن العــادي إىل مفهوم
ُ
تختلف
االقتصــاد مــن زوايا أخــرى
متامــاً عن تلك التي ُيــدرك ُمعطياتها
املختصون .أقىص مــا َي ْر َغب فيه ُّ
كل
ُّ
مواطن هو أن يلتحق بوظيفة تك ُفل
ويحسن بها وضعه
له الحياة الكرمية،
ِّ
َ
املعييش ،ويجد الحلول املناسبة التي
تجع ُله ُمن َد ِمجاً يف الحياة االجتامعية،
لــه ما للنــاس وعليه مــا عليهم .وال
يجب -بأي حال من األحوال -أن يحرم
املواطن البسيط من ســبل الرفاهية
ولــو يف أدىن مســتوياتها ،إذ هو جز ٌء
ال يتجــزَّأ مــن كيــان األيديولوج َّيات
الفكريــة واالجتامعية التي تتســارع
بالعامل يف قفزات طويلة ومضنية.
َّ
إن َنزَاهــة النظــرة إىل ثروات الوطن
يجــب أن تتوافــر لــدى الجميــع
مــع اختــاف مســتوياتهم الخدمية
وطبقاتهم االجتامعيــة .وهذا ب َد ْو ِره

ُ
يختلف اثنان عىل َّ
أن َ
بعض القيم
مي ّثــل املدخــل األكــر عــد ًال ،وغري وال
الوحيــد ،يف معادلة ارتبــاط املواطن ال تتشــكل بالفطرة اإلنســانية ،وإمنا
بالوطن .وارتباك هذه املعادلة ُتحدثه يف كثــر من األحيان تتداخل األنظمة
فوضوية لغة املــال التي تنعتق متاماً والترشيعــات والقوانــن املؤسســية
من الحــدود التي تؤطــر للحرية يف لتضــع لها الحــدود الالزمة للحصول
أبعادهــا القيمية .وإن كانت ُســبل عىل نتائج إيجابية تتوافق مع الفطرة.
الكســب املــروع محاطــة بقواعد إال َّ
أن َ
بعــض الترشيعــات ُيكنهــا
رشعيــة ،فهي ال تتعــدَّ ى أحد أمرين أن تنحــ ِدر بالقيــم ،وتجعلها رهينة
إمــا حــال وإمــا حــرام ،وال ُتوجد لردات الفعل يف املواقف غري املنصفة
مص ِّوغــات أخرى للكســب تقع بني لألفــراد .ونع َلــم جميعاً َّ
أن الشــعرة
السوء أن َي ِصيغ الفارقــة بني العدل واملســاواة تل ِقي
هذين القطبني .فمن ُّ
الفرد فينا لنفســه فكرة املكروه غري بتداخالتهــا عىل الحقوق والواجبات.
فنجــد َّ
املح َّرم بحجة التضحيات التي يقدمها
أن خلــ ًا ما يحــدُّ من وضوح
ِ
للوطن ،أو املندوب إليه غري الواجب النصوص املنظمــة لحقوق املوظفني
بحجة أن الرزق بيــد ال ّلهَّ .
إن اليشء عىل املؤسســة وحقوق املؤسسة عىل
َّ
السواد األعظم
الوحيــد الذي ُيكــن أن َّ
يضم جميع املوظفني .فقد يرغب َّ
القيم املتعلقة بالفكر أو بالسلوك هو مــن املوظفــن يف املســاواة عندمــا
الوطــن .وعىل هــذه القاعدة تتقدم تتع َّلق املســألة برتقياتهم املالية عىل
فإن ســبيل املثال .وقد يرغبون فيها أيضاً
أمــة وتتأخر أخرى .وعــى ذلكَّ ،
حقيقة الوطن تتجــا َوز كونها ُمفردة لوأد التمييز بينهم يف االمتيازات التي
ُتشــر إىل مكان ما ليبقى مجرداً من متنحها املؤسســة لهــم .ولكنَّ العدل
َّ
قوالبــه القيمية .وكام ب َّينا َّ
كل العدل ْ
أن ال ُيرشع باب املســاواة
فإن الوطن
قاموس ٌ
هائل ملفردات يجب أن نعيها عىل مرصاعيه ،إذا ما رغبنا يف تعظيم
ٌ
تســر مبادئ جودة اإلنتاجية يف مؤسســات
أن
لها
كن
ونعي
جيداً،
ي
كيف
ُ
ِّ
حياتنــا يف قالــب اجتامعــي تكافيل الوطن.
أن َّ
والشــاهد يف القول هنــاَّ ،
َّ
الطعن
يبعث بالطأمنينة إىل الجميع ،ويكفل
الحقــوق ،ويصــون للمواطنة قيمتها يف خــارصة الوطن قــد ُيحدثه أفراد
طبيعيــون بقصد أو من غــر َقصد،
وثقلها وكرامتها.

خاصــة أولئــك الذين يتبعــون ِق َي ً
ام
َّ
تخل بســلوكهم تجــاه الوطن نتيجة
لردات الفعل مــا يجدونه يف بعض
الترشيعات التي تعــاين ً
خلل قانون ًّيا؛
وبذلك فهــم ُمؤثرون بنفــس القدر
الذي يؤثر به من ميتلكون ســلوكيات
ال أخالقيــة تجاه املال العــام .وعىل
ذلــك ،فإ َّنه علينا االعــراف َّ
بأن وجع
الوطن قد يكون لسبب أو آلخر ناتج
عن خلــل يف أنظمة بعــض األجهزة
خاصــة تلــك املتعلقــة
الحكوميــةَّ ،
بقواعد الثواب والعقاب.
حدَّ ث ِني أحدُ املســؤولني عــن ُم َعاناة
أصحــاب القرار يف بعض املؤسســات
مــع األحــكام القضائية التــي تصدر
ضــد املؤسســة ،ولصالــح املوظفني
املتقاعســن ،عندما يعمل املســؤول
عىل مكافــأة املجيديــن .ويف أحوال
أسست
تســود املســاواة التي َّ
كهذهُ ،
لهــا القوانــن والنظم عىل حســاب
ويكن أن يرد السبب أيضاً إىل
العدلُ ،
ُسوء تطبيق تلك اللوائح ،وإىل َض ْعف
املامرسات الوثائقية تجاه السلوكيات
التي ترفع من مســتوى اإلنتاجية أو
تنحدر به ..وستحدِّ ثكم مبا هو أعظم
أ ْر ِوقة محاكم القضــاء اإلداري ،والله
ا ُملستعان.
* كاتب وباحث

Safeway.om@gmail.com

حمد بن سالم العلوي

نعجب ونحن صغــاراً عندما ُنقارن بني
لقــد كنَّا ُ
الحــي تدُور
فرحى
املــاء؛
ورحى
الحــي
ّ
َرحــى ّ
بســاعد اليــد عند الــرورة ،أي عندمــا توجد
حاجة لطحن الحبــوب ،وعندما تتو َّقف الحاجة
تظــل الرحــى يف حالة ســكون ،وعندمــا أ ُقول
الحبوب فأقصد الشــمولية؛ ففــي زمن الحاجة
وشــظف العيش ،كانــت كل املحاصيل الزراعية
صالحة لألكل ،فتشــمل عمليــة طحن قمح ُّالب
والشــعري والدخن والســهوي ،ومسميات أخرى
كثــرة ،وحتى ال نذهب بعيــداً وننىس املقارنة،
فــإن رحــى املاء تظل تــدور بقوة حركــة املاء،
وأحيانــاً ال يكــون هنــاك من يرغــب يف طحن
الح ّب عليها ،لكنها تظل يف حالة دَوران مستمر؛
َ
فهكــذا نظــام التعليم يف بــاد العــرب ،ورغم
توقفــه يف فــرة اإلجازة الصيفيــة ،وهذا توقف
ُمربمج وليس للتطويــر والتغيري؛ فيعودون لبدء
الدراسة يف العام الجديد مع آخر نقطة وضعت
عند التوقــف؛ لذلك خطر بالبال هذا التشــبيه
بالتعليم ودوران رحى املاء ،رمبا لذلك الســبب
قد قيل“ :نسمع قعقعة وال نرى طحيناً”.
َّإن التعليــ َم الــذي نحلم به ال يجــب أن يكون
ُ
يســأل َســائل :مــا الحل إذن؟
كرحى املاء ،وقد
سأقول للسائل ليس لدينا حل جاهز ،بل عليكم
أنتم أن تبحثوا عن الحلول؛ ألنكم قد أوكل إليكم
التخصص ،فإذا عجز ُتــم عن إيجاد الحلول
هــذا ُّ
الناجعــة للتعليــم ،فابحثــوا عنها لــدى الدول
املتقدمــة ،فقد تســ ِّهل عليكم املهمــةُ ،فخذوا
منهم ما يناســبنا يف تطوير مناهجنا ،فعليكم أن
تبعثوا نخبة من الشــباب إىل الــدول املتقدمة،
ونأيت من خاللهم ما يلزمنا من العلم من هناك،
وذلك ليك نخ ِّرج أجياالً مبقدورها القيام بالعمل:
الصناعي والتقنــي ،ومعرفة الكيفية التي نرتقي
بها بأساليب التعليم ،وعندئذ نستطيع أن نتكلم
عــن ثورة علميــة وصناعية وطنيــة ،أما العلوم
اإلنسانية والثقافة الوطنية ،فنأخذها أساساً من
تاريخنا ومرياثنــا الثقايف ،وأن نؤكد عىل األخالق
ٌ
تكليــف ر َّباين ْأن
وحســن التعامل؛ ففــي ذلك
ُ
ُ
التمسك
جانب
إىل
عظيم،
لق
خ
عىل
املرء
يكون
ُّ
برشع لله يف ُحســن املعاملة ،والحث عىل حب
النظــام وحــب العمــل ،والحرص عــى مكارم
األخالق ،وأال نخرج عــن الصفة التي َع ِلمها عنا
رســول الله -صىل عليه وسلم -حني قال“ :لو َّأن
َ
أهل عُامن أتيت ما ســبوك ومــا رضبوك”َّ ،
وإن
ِّ
التخــي عن هــذه الصفة الكرميــةُ ،تعد خيانة
لعهدنا مع رســول الله -عليه السالم -ومن خان
الله ورسوله ..فال إميان له.
ً
إذن؛ أن نظل نقلد غرينا األسوأ منا حاال ومعرفة

وانضباطاً ،أم ٌر ال ُيعقل ،وأن ننسخ من مناهجهم
التعليمية البالية ،نكون كمن يلبس النظيف عىل
جســم غري نظيف ،وال يعدو ذلــك إال أن يكون
تقليــداً أعمى ،وأن نظل نأيت مبد ِّرســن من بالد
العــرب؛ فليس فيــه أي يشء من اإلنجــاز؛ َّ
ألن
املثــل يقول“ :فاقد الــيء ال يعطيه” ،وما نراه
اليوم بالنســبة للتعليم العام مجرد تأدية واجب
يومي مكــرر وممل ،ويف هذا ال عجب ْإن ُب ِحث
عــن املعلم األقل كلفة ،حتــى ال تغلق املدارس
أبوابهــا ،ويظــل الطالب يرسحــون وميرحون يف
الشــوارع ،أما بالنسبة للتعليم الخاص ففيه ربح
وخسارة ،وال أحد ُيريد أن يخرس من أجل عيون
وتوجــه معظم الناس اليــوم دنيوي،
اآلخريــنُّ ،
والكثري منهم َن ِس اآلخرة ،ويظن أ َّنه سيع ِّوض ما
فاته من الدين برحلة سياحية إىل مكة واملدينة،
وسيعيش يف فنادقها ذات النجوم العرش ،وبقدر
ما دفع س ُيغفر ذنبه؛ ألن الحسنة بعرش أمثالها،
وهذه تربية قد نعفــي وزارة والرتبية والتعليم
من تبعيتها ،فقد تكون مكتسبة بعد املدرسة ،أو
من ثقافة الواتساب الرعديد.
طبعاً ،مل أتكلم عن الشــأن اإلداري لهذه الوزارة
ال َع َلــم ،وإمنا حرصت الحديــث يف طلب ال ُّرقي
بالجوانــب العلمية ،والتقنيــة والفنية للوزارة،
التــي أوكل إليها صناعة املســتقبل ،أكان ذلك
االستثامر يف اإلنسان ،أو يف املساعدات التعليمية
واإلبداعية ،بالخروج عن منهج اإلجبار والتلقني
والحفــظ األصم؛ وذلــك بالخروج عــن الدائرة
املغلقــة واملألوف املكرر ،والولوج يف مشــاريع
إبداعية بعــد تجاوز مرحلة التعليم األســايس،
والســاح للطالب باختيار ما يناســب ميولهم
العلمــي ،أو الفكري واألديب ،واالنتقال إىل األفق
األوسع مبشــاريع البحث العلمي واإلنتاج؛ َّ
ألن
الشــعوب ُمختلفة ُ
وخلقت هكذا ،فكيف نريد
َ
نوحدهم يف مســاق ونهج واحد ،وقد يقول
أن ِّ
قائل إذن العسكريون ُيساقون يف مساق واحد،
وهــذا ظاهره كذلــك ولكن جوهــره مختلف؛
َّ
توحدت يف
ألن الرغبــة املبدئيــة لديهــم قــد َّ
هذا االتجاه؛ فقد ســاقت تلــك القناعة الذاتية
هذا اإلنســان ليلتقي مبن شــاركه نفس الرغبة،
فوجد أقرانه معه يف انتظاره ،ثم َّإن العســكرية
يف داخلها مشــارب وتف ُّرعات كثرية ،وهم فقط
ألزموا بالتعليم األســايس يف فرتة التدريب األ َّويل
بنمط واحــد؛ وذلــك ليتعلموا أصــو َل َّ
الضبط
وال َّربط العســكري ،وهذا االتفاق املبديئ َض َمن
النجاح الحقاً .فهل نج ُرؤ عىل الخروج نشازاً عن
املســار الخاطئ يف التعليم ،وننشــز إىل املسار
الصحيح القويم؟!!!

حول َّ
الذكاء االصطناعي ()2-1
ubaydli@gmail.com
عبيدلي العبيدلي

بوعي أو بدون ،أص َبح ُ
إنسان القرن الواحد
والعرشين يتعامل بتفــاوت -يختلف من
مجتمــع آلخــر ،ومن شــخص يف املجتمع
ذاته آلخــر -مبا يتناســب وقــدرات ذلك
الفرد يف التعامل مع اآللة التي تســتخدم
محــر ًكا يعتمد عــى الــذكاء االصطناعي
(َ ،)AIســواء يف تعا ُمــل هــذه اآللــة مع
أخرى ،أو مع اإلنســان حني يضع نفســه
يف مــكان تلك األخــرة .والجديد يف ولوج
الــذكاء االصطناعي ،أو باألحــرى أجهزته
التي تســتخدمه ،أو الخدمات التي تتوافر
من خالله للمجتمع البــري ذي العالقة
به ،أصبح ولوجــا قرسيا ،ال ينتظر موافقة
أحد ،يتجــاوز االنتــاء االجتامعي؛ حيث
نجد بعض أجهــزة الهاتف الذيك (Smart
 )Phoneباهظــة الثمــن بني يــدي أفراد
ينتمــون لفئــات اجتامعيــة “أدىن” ،من
أولئــك الذيــن هــم يف أعىل مــن ناحية
املســتوى االجتامعي ،لكنهم غري قادرين،
أو حتــى راغبــن يف اســتخدام تلك اآللة
الذكية ،ألســباب ترتبط مبســتوى التطور
االجتامعي ،أو خضوعا لخلفيات اجتامعية
معينة ،تفرض قيام متنعهم من اســتخدام
تلك األجهزة الغاية يف الذكاء.

ورغــم توهُّ ــم البعض َّ
بأن هنــاك مفهوما
محــددا ،غــر مختلــف عليــه ،ملصطلح
الــذكاء االصطناعي ،ال بد من اإلشــارة إىل
أن هناك بعــض االختالفات التي قد تبدو
طفيفة وليســت ذات بال ،لكنها تكشــف
يف مضمونها شيئا من عدم االتفاق .ففيام
يعرفه “كبار الباحثني الــذكاء االصطناعي
اليوم بأنه دراســة وتصميــم أنظمة ذكية
تســتوعب بيئتهــا وتتخذ إجــراءات تزيد
من فرص نجاحها”( ،نجد أن جون مكاريث
الــذي وضع هذا املصطلح ســنة -1955يعترب الــذكاء الصطناعي (علم وهندســة
صنع آالت ذكية) فحسب.
ومتا ًمــا كام نلمس بعــض االختالفات عند
تحديــد مفهــوم الــذكاء االصطناعــي أو
تعريفــه ،نجد مواقف متباينة من نتائجه،
ومستوى استخدامه ،لدى أكرب العلامء بني
مؤيد لتطويــره ،ومح ِّذر مــن نتائجه من
أمثال الفيزيايئ الربيطاين ستيفن هوكينج،
الذي يعتربه البعض ،كام تنقل عنهم وكالة
األنباء (رويرتز) “من أشــهر املحذرين من
مخاطر الــذكاء االصطناعي وقدرة اآلالت
عىل إعادة تصميم نفســها ذاتيــا “ .ففي
ديسمرب  2014أشــار عامل الفيزياء الشهري

ســتيفن هوكينــج “إىل أن تطويــر ذكاء
اصطناعي كامــل قد ميهد لفنــاء الجنس
البــري ،محذرا مــن قــدرة اآلالت عىل
إعادة تصميم نفسها ذاتيا”.
وقد يســتغرب البعــض َّأن هناك من هُ م
ضالعني يف تطوير محركات وأجهزة الذكاء
االصطناعــي من أمثال املؤســس والرئيس
الســابق لرشكة مايكروسوفت بيل غيتس
الذي ال يستنكف من إبداء “رغبته يف بقاء
الروبوتــات غبية إىل حد مــا ،حني قال أنا
يف معسكر من يشــعر بالقلق إزاء الذكاء
الخارق”.
وقبله ،وتحديدا يف أكتوبر  2015نكتشف
أن املخرتع واملستثمر األمرييك إلون موسك،
يصف الذكاء االصطناعــي بأنه من أعظم
املخاطــر التي تهدد الوجــود البرشي ،كام
شــبه تطويــر اآلالت الذكية باســتحضار
الشــيطان .لذلــك نجــده هو وغــره من
األثريــاء يرصــدون ماليني الــدوالرات يف
أبحاث الكتشاف املخاطر املحتملة للذكاء
االصطناعــي وكيفية التعامــل معها .علام
بأن موسك هو “مســتثمر كبري ،ومؤسس
أيضا مــروع صواريخ الفضــاء التجارية
سبيس إكس ،وسيارات تسال الكهربائية”.

املدير العام  -رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ

يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا
للصحافة والنرش

التحرير

هاتف-24652400 :فاكس 24652444 :

لكــن مقابل هؤالء ،هناك من العلامء -بل
ومــن بينهم علامء الحاســوب مــن أمثال
الكندي يوشــوا بينغيو بجامعة مونرتيال-
من يرون خــاف ذلك ،فهــو يعتقد “أنه
ال ينبغــي القلق مــن التقنيــات الذكية،
فهــي تحتاج لســنوات كثرية مــن التطور
البطيء والتدريجي قبل أن تصل إىل املدى
الــذي يخشــاه املحللون؛ ألنها تســتند يف
تطورها إىل علوم وأفكار ال تزال يف بداياتها
األوىل حاليا”.
لــذا ،وبادئ ذي بــدء ،وقبــل الدخول يف
الحديث عن الــذكاء االصطناعي ،وحرصا
منا عىل تقريب مفهوم الذكاء االصطناعي،
وتبســيطه لدى القارئ ،ال بد من التمييز
بني ذلك التعريف املستخدم يف مؤسسات
البحــث العلمــي ،أو يف دوائــر البحــث
والتطوير من جهة ،ولدى اإلنسان العادي
من جهة أخرى.
ويف أبسط العبارات ،البعيدة عن تعقيدات
االســتخدامات املتطــورة ملفهــوم الذكاء
االصطناعي ،ميكن القول َّإن مصطلح الذكاء
االصطناعــي ،كام تــكاد أن تجمــع عليها
معظم الجهــات ذات العالقة به“ ،يشــر
إىل األنظمــة أو األجهزة التي تحايك الذكاء

االقتصاد

محول205 ,204 , 202 :
businessdesk@alroya.info

املحليات

محول208 , 207 :
localdesk@alroya.info

البرشي ألداء املهام والتي ميكنها أن تحسن
مــن نفســها اســتنادًا إىل املعلومات التي
تجمعها .يتجىل الذكاء االصطناعي يف عدد
من األشكال .بعض هذه األمثلة :تستخدم
روبوتــات املحادثــة الــذكاء االصطناعي
لفهــم مشــكالت العمــاء بشــكل أرسع
وتقديم إجابات أكرث كفاءة .القامئون عىل
الــذكاء االصطناعي يســتخدمونه لتحليل
املعلومــات الهامة من مجموعة كبرية من
البيانات النصية لتحسني الجدولة”.
ويف اختصــار شــديد ،بعيــدا عــن أيــة
تعقيداتَّ ،
فإن “الذكاء االصطناعي يتعلق
بالقــدرة عــى التفكــر الفائــق وتحليل
البيانــات أكرث من تعلقه بشــكل معني أو
وظيفــة معينة .وعىل الرغم من أن الذكاء
االصطناعي يقــدم صو ًرا عــن الروبوتات
عالية األداء الشبيهة باإلنسان التي تسيطر
عــى العامل ،إال أنه ال يهــدف إىل أن يحل
محل البرش .إنه يهدف إىل تعزيز القدرات
واملســاهامت البرشية بشــكل كبري .مام
يجعلــه أص ًال ذات قيمــة كبرية من أصول
األعامل”.
مــا ينبغي التوقف عنده هــو التمييز بني
املصطلحات التــي بتنا نســتخدمها خطأ

الرياضة
محول215 , 214 :
sportdesk@alroya.info
االعالنات

هاتف-24652401 :فاكس 24652444 :

ads@alroya.info

بشكل متبادل ،عند تناولنا موضوع الذكاء
االصطناعــي الذي ال يتطابــق متاما مع ما
يستخدمه البعض منا ،بشكل مرتادف مع
ما يعرف باســم “التعلم اآليل (Machine
 )Learningوهــو مجــال فرعــي مــن
الــذكاء االصطناعــي الذي يعنــى بتزويد
اآلالت القدرة عــى التعلم .ويتحقق ذلك
باســتخدام الخوارزميــات التي تكتشــف
أمناط من البيانات واملعطيات التي تتعرض
لها األلــة ،لتطبيقها يف املســتقبل واتخاذ
القــرارات والتنبؤات ،وهــي العملية التي
تتيح للمربمجني تجنب الحاجة إىل برمجة
هذه األالت لكل االحتامالت املمكنة”.
واألمــر ذاتــه ينطبــق عىل تعبــر التعلم
العميــق ( ،)Deep Learningالــذي
هو اآلخــر “من ناحية أخــرى ،هو مجال
فرعي مــن التعلم اآليل ،وميكننا القول إنه
املجال األكــر تقدما من مجــاالت الذكاء
االصطناعــي ،املجال الــذي يقرتب بالذكاء
االصطناعي إىل الهدف من متكني آالت من
التعلم والتفكري مثل البرش”.
وأي من التعبريين ،ال ينطبق عىل تعريف
الــذكاء االصطناعي ،رغــم أنهام جزء منه،
ومكمل له.

االشرتاكات
هاتف -24652402 :فاكس 24652404 :
التوزيع
هاتف -24652403 :فاكس 24652404 :
الطباعة

مؤسسة عامن للصحافة والنرش
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الرئيس التنفيذي لعمليات «ماريوت الدولية» يشيد بمستوى التطور في مطار مسقط الدولي

جيدو إي دي ويلد :مقومات السلطنة تؤهلها
إلنجاح نسخة  2019من «الطريق إلى التوعية»

َ
قال جيدو إي دي ويلد الرئيس التنفيذي للعمليات يف ماريوت الدولية يف الرشق
األوس��طَّ ،إن لدى السلطنة كافة املق ِّومات لتعزِّز مكانتها كوجهة سياحية بارزة
ُعطي
عىل ُمستوى العاملَّ ،
خاصة بعد افتتاح مطار مسقط الدويل الجديد ،الذي ي ِ
انطباعً��ا يدُ وم عن ثقاف��ة وعراقة عُ امن وكرم ضيافتها األصيلة ،وهو ما أس��هم
َ
واس��تعرض ويلد -يف حواره مع
أيض��اً يف زيادة الحركة الجوية وعدد الرحالت..
«الرؤية» -استعدادات ماريوت الدولية إلطالق حملة «الطريق إىل التوعية».
الرؤية  -أحمد الجهوري
ملاذا َّتم اختيار السلطنة إلطالق حملة «الطريق
إىل التوعية»؟

 أطلقنا حملة «الطريق إىل التوعية» يف العام ،2008وخ�لال األعوام التس��عة األوىل كانت
فعالي��ات الحملة تتم يف أوروبا .وتأ َّلف فريق
العمل من أشخاص يعملون يف أوروبا ومنطقة
الرشق األوسط .وكانت الفكرة ُمحاكاة لفكرة
طواف فرنس��ا أحد أكرب سباقات الدراجات يف
الع��امل .و ُن ِّظمت فعالي��ات الحملة يف األعوام
املاضية يف فرنسا وإيطاليا وأملانيا .وجاء العام
 2017لنب��دأ اختيار وجهاتنا يف منطقة الرشق
األوس��ط إلقامة الجولة؛ وكان أولها يف األردن،
ث��م أقيم الع��ام املايض يف مدين��ة كيب تاون
َّ
يف جن��وب إفريقيا ،ثم اخرتنا س��لطنة عُامن
الحتضان فعاليات  .2019وقد ْ
كانت السلطنة
ِضمن القامئة الت��ي أعددناها الحتضان هذه
الحمل��ة؛ ألنها تش��تهر بس��باقات الدراجات
الهوائي��ة؛ مثل طواف عُ�مان ،الذي يع ُّد إحد
أبرز مس��ابقات الدراجات االحرتافية يف بداية
موسم املنافسات ،ويتيح فرصة للمحرتفني من
جميع أنحاء العامل لالستعداد عىل أفضل شكل
والتنافس عىل مدار العام .كام ُ
متتلك السلطنة
جمي�� َع املق ِّوم��ات الت��ي تجعله��ا يف َصدَارة
قامئتنا؛ ابتدا ًء من ش��عبها الرائ��ع واملضياف،
ومجتمعاته��ا الراقي��ة وش��وارعها ،وصوالً إىل
األمن واألمان التي تش��تهر به بني نظرائها يف
جميع أنحاء العامل.
ك�ما َّأن ش��بكة الط��رق يف الس��لطنة جيدة
للغاي��ة ،والطقس معتدل ،ومس��توى صعوبة
الجولة هو نفس املستوى املرغوب فيه .ولدى
الس��لطنة الطبيعة الخالب��ة التي تج َعل هذه
الجولة رائعة .وسنبدأ اليوم األول من الحملة
حول مدينة مس��قط ،ثم اليومني األخريين يف
نزوى.

عق��د من الزم��ن .وأعتقد َّأن ه��ذه الفعالية
س��تتيح فرصة إضافية للرتويج إىل الس��لطنة
كوجهة س��ياحية ورياضية؛ حيث سيس��تمتع
املش��اركون خاللها بالط��رق الرائعة يف عُامن،
وعالوة عىل ذلك األمن واألمان وكرم الضيافة
العريقة التي تشتهر بها السلطنة وشعبها .أما
طواف عُامن ،فهو حدث ش��هري عىل مستوى
العامل ،وله دور كبري أيضاً يف الرتويج للسلطنة
كوجهة س��ياحية ورياضية رائدة عىل مستوى
العامل ،خاصة عىل خريطة سباقات الدراجات
الهوائية العاملية.
ولدين��ا بالس��لطنة  4فن��ادق تح��ت مظل��ة
ماري��وت الدولي��ة؛ أال وه��ي :فن��دق قرص
البستان ،ريتز-كارلتون ،وفندق دبليو مسقط،
وش�يراتون عُامن ،وس��نفتتح قريباً فندق جي
دبليو ماريوت وهو م��ا يؤكد أننا متواجدون
بالس��لطنة ،وس��نواصل التعاون م��ع جميع
الجهات املختصة من أجل الرتويج لها كوجهة
عاملية رائدة س��ياح ًّيا ،ولديها جميع املقومات
الت��ي تؤهله��ا الحتض��ان أب��رز الفعالي��ات
واملنافسات الرياضية عىل مستوى العامل.

 ستستم ُّر الجولة عىل مدار ثالثة أيام مبساف ًةإجاملي�� ًة تبلغ  447كم ،وما يزيد عىل  6آالف
مرت من مس��افات الصع��ود العمودي .واليوم
ُ
س��ننطلق من شرياتون عُامن ،ثم نتجه
األول،
يف جولة حول مس��قط حت��ى نصل إىل فندق
قرص البس��تان ،ريتز  -كارلتون .ثم س��نذهب
بالس��يارات والحاف�لات إىل نزوى يف املس��اء،
وس��نتجه صباح اليوم التايل إىل املس��فاة ،ثم
إىل جبل ش��مس ،ولكن لن نص��ل إىل القمة،
ثم س��نأخذ طريق الع��ودة إىل نزوى مجدداً.
ويف اليوم الثالث ،سننطلق من نزوى يف نفس
االتج��اه إىل جبل حتا وذلك عىل ارتفاع 2000
مرت ،ثم س��نعود من نفس الطريق مرة أخرى.
والطري��ق س��يكون جيدا ،ولن يك��ون هناك
زح��ام مروري .وقد بدأنا حمل��ة إعالمية عن
الجولة ،وكل ما فيها يتمحور حول روعة عُامن
وشعبها وطبيعتها الخالبة.

 تش��هد نس��خة الع��ام الجاري م��ن الجولةمشاركة أكرب عدد من املتسابقني منذ إطالقها،
بإجاميل  39متسابقا من جنسيات مختلفة من
أكرث من  50دولة .ومن املالحظ أ َّنها س��تكون
األكرب من حيث املش��اركة النسائية بإجاميل 7
متسابقات.

 ُن ِّنظ��م جولة هد ُفها زيادة مس��توى الوعياملجتمع��ي ،يف إطار جهودن��ا لدعم األطفال
املحتاجني يف الرشق األوس��ط وإفريقيا؛ فهذه
املبادرة أسهمت يف َج ْمع التربعات للجمعيات
الخريي��ة؛ مام أح��دث نقلة نوعي��ة يف حياة
الكثريي��ن من األطف��ال يف املنطقة عىل مدار

 ل��دى الس��لطنة كافة املق ِّوم��ات لتعزِّز منمكانتها كوجهة س��ياحية بارزة عىل مس��توى
الع��امل ،خاص��ة بعد افتت��اح مطار مس��قط
ال��دويل الجديد ،ال��ذي يعطي انطباعً��ا أول ًّيا

وما الفارق بني السباق وطواف عُامن؟

وه��ل س��تكون الرحل��ة مقترصة عىل مس��قط
ونزوى؟

وكم عدد املتسابقني يف الفعالية ..وجنسياتهم؟

وماذا تحتاج السلطنة لتكون الوجهة السياحية
األوىل يف املنطق��ة بالنظر إىل جمي��ع املقومات
واملميزات التي ذكرتها؟

محرر «الرؤية» خالل الحوار

الجولة تستمر ثالثة أيام
على مسافة  447كم
بين مسقط ونزوى

للس��لطنة وزيارته��ا؛ حيث
أصبح الطلب أكرث تزايداً عليها
يف الس��نوات األخ�يرة .وأرى
أن الس��ياحة األنس��ب للس��لطنة
ه��ي س��ياحة التخييم واالس��تمتاع
بالطبيعة الخالب��ة والصحاري املمتدة
والجبال الشاهقة ومياه الخليج واملحيط
الذي ُيحي��ط بها .وأف�ترض َّأن
إس�تراتيجية

حملة ترويجية إلبراز
معالم السلطنة
وتجربتها في
استضافة الفعاليات
الرياضية الناجحة
المبادرة تسهم
في جمع التبرعات
يدوم عن ثقافة وعراقة عُامن،
وكرم ضيافته��ا األصيلة ،وهو
األم��ر ال��ذي أس��هم أيضاً يف
زيادة الحركة الجوية وعدد
الرح�لات منه��ا وإليها .ومل
تقترص التط��ورات عىل ذلك
فحسب ،بل شهدت السلطنة
أيضاً تقدماً كب�يراً فيام يتعلق
بالبني��ة األساس��ية ،وأصبح��ت
متتل��ك اآلن ش��بكة ط��رق ع�لى
مس��توى عاملي تربط ب�ين أقصاها
وأدناه��ا ،وكل ذل��ك يؤدي بش��كل كبري إىل
زيادة حركة السياحة فيها.
وتع ُّد الس��لطنة الوجهة املثالية للسائح الذي
يبحث ع��ن تجرب��ة فريدة م��ن نوعها؛ من
حيث :الثقاف��ة والرتاث والعراق��ة والطبيعة
الخالب��ة التي تتج َّم��ل بها جوانبه��ا وجبالها
وشواطئها البكر ،وهو ما يجعلها مختلفة عن
باقي الدول يف املنطقة.
ير من األوروبي�ين ُيخربونني َّأن
وهناك الكث� ُ
عُامن هي إحدى الدول التي يريدون الس��فر

الس��لطـــــــنة اآلن
أصبح��ت تر ِّك��ز عىل
الس��ائحني الذي��ن
يرغبون يف االستمتاع
بتجربة سفر رائعة ال
ُتضاهى.

«مسقط لتوزيع الكهرباء» تتلقى طلبات توصيل أنظمة الطاقة الشمسية

مسقط  -الرؤية
وص ْ
ل��ت رشكة مس��قط لتوزي��ع الكهرب��اء -إحدى
َّ
رشكات مجموع��ة «مناء» -أنظم َة الطاقة الشمس��ية
إىل  16مش�تركا يف محافظة مس��قط تقدَّموا بطلب

الخدمة؛ منها  6طلبات س��كنية ،وس��بعة حكومية،
واألخ��رى تجارية ،بطاق��ة إنتاجية تق��دَّر بأكرث من
 2.3ميجاوات يف مواقع مختلفة .ومن املتوقع خالل
الس��نتني املقبلتني ارتفاع الطاق��ة املوصلة إىل حوايل
تخصصة يف
أكرث م��ن  8ميجاوات .ومب��ا َّأن الرشك َة ُم ِّ

مجال تزويد وتوصيل الطاقة للمنش��آت املختلفة يف
محافظة مسقط؛ فإنها ْ
كانت قد تس َّلمت ُمؤخرا أكرث
م��ن  38طلب��ا لتوصيل أنظمة الطاقة الشمس��ية يف
املحافظ��ة .ومن خالل نتائج توصي��ل أنظمة الطاقة
الشمسية باستخدام األلواح السلكونيةَّ ،
فإن التكلفة

اإلجاملي��ة للكيلو وات الواحد ترتاوح بني  300ريال
و 800ريال حسب اس��تبيان املقاولني ،ومن املؤ َّمل
أن تتنا َقص هذه التكلفة تدريج ًّيا يف األعوام املقبلة،
م��ع توافر عدد أك�بر من املصنعني وزي��ادة كفاءة
األلواح.

مناقشة نتائج استطالع «اإلحصاء والمعلومات» حول «التواصل االجتماعي»

مسقط  -الرؤية
الوطني لإلحصاء واملعلومات -وبالتعاون
َّنظم املرك ُز
ُّ
مع هيئة تقنية املعلومات -جلس��ة ملناقش��ة نتائج
استطالع رأي املواطنني حول استخدام وسائل التواصل
االجتامعي ،الذي ن َّفذه املركز ُمؤخراُ ،مبشاركة رؤساء
فرق التح ُّول يف املؤسس��ات الحكومية ،مبقر املركز يف
وتأت الحلقة من ُمنطلق ُمشاركة املعرفة،
مدينة غال .يِ
و ُمناقش��ة فرص تحس�ين جهود املؤسسات لتحقيق
أهداف وخط��ط االتصال بالجمهور ،وزيادة التفاعُل
عرب توظيف محتوى إبداعي يعزز املشاركة املجتمعة
اإليجابي��ة .وتض َّم ْ
ع��رض مر ٍّيئ
ن��ت الحلق��ة تقدي َم ٍ
للتعريف باملركز ونشأته وأهميته يف رفد املخططني
وصناع القرار بالبيان��ات املوثوقة والصحيحة ،ودور

املرك��ز يف تلبي��ة احتياجات الدولة م��ن اإلحصاءات
الرس��مية ،مع توضي��ح أهم الخدم��ات املعلوماتية
الت��ي ُيقدِّمه��ا املركز لجمي��ع فئ��ات املجتمع؛ من
حي��ث تحليل ونرش امل��ؤرشات والبيانات اإلحصائية
مبختلف القطاع��ات االقتصادية واالجتامعية؛ وذلك
وفقاً ألحدث املعايري الدولية املتبعة يف مجال العمل

عرض مر ٍّيئ عن
اإلحص��ايئ واملعلومايت .كَماَ َّتم ُ
تقديم ٍ
نتائج اس��تطالع رأي املواطنني حول استخدام وسائل
التواصل االجتامعي ،واملتوس��ط اليومي الستخدامها،
وأك�ثر األوقات اس��تخداما لوس��ائل التواصل .وبعد
ُ
استكامل ا ُملناقشات حول نتائج االستطالع
العرضَّ ،تم
بهدف االس��تفادة من ُمخرجاته يف دعم التواصل بني

الجهات الحكومية والجمهور ،باالس��تناد إىل وسائل
التواصل االجتامعي األكرث استخدا ًما بني ال ُعامنيني،
وكذلك الوس��ائل األكرث اس��تخدا ًما من حيث النوع
والعم��ر والتوزيع الجغ��رايف ،إضاف��ة إىل األوقات
األك�ثر اس��تخداما لوس��ائل التواص��ل االجتامعي.
الح ُضور ً
عرضا مرئ ًّيا ُمقدَّماً من هيئة تقنية
وشاهَ د ُ
املعلومات عن أهمية تنفيذ االس��تطالعات ،وجمع
آراء املستخدمني للخدمات اإللكرتونية عرب القنوات
الرقمية؛ األمر الذي ُي َساعد عىل بنا ِء ُمحتوى رقمي
إبداعي؛ حيث َّتم تسليط الضوء عىل هذا املوضوع
ق��دم من مركز التواصل الحكومي؛
يف عرض مريئ ُم َّ
تن��اول كيفي��ة بن��اء محتوى ق��ادر ع�لى الوصول
للجمهور ،وتحقيق التواصل اإليجايب بني املؤسس��ة
وجمهورها ،مع التعبري األمثل عن أهداف املؤسسة.
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 % 15ارتفاعا بصافي االستثمار غير العماني

«مسقط  »30يربح  13نقطة ..و % 146زيادة في التداوالت إلى  2.745مليون ريال

الرؤية – مريم البادية
ارتفع املؤرش العام لسوق مسقط لألوراق
املالية يف إغالق أمس ،إىل مستوى 3998
نقط��ة تقريب��ا؛ رابحا  13نقطة ،بنس��بة
 0.314يف املئ��ة مقارنة مبس��توى إغالقه
السابق .وارتفع مؤرش العائد الكيل بنفس
النسبة تقريبا ليصل إىل  4254نقطة.
وش��هدت جلس��ة أمس ارتفاع��ا يف قيم
الت��داول إىل  2.745مليون ريال بنس��بة
ارتف��اع  146.2يف املئة ع�ما كانت عليه
يف الجلسة الس��ابقة ،ووصلت خاللها إىل
 1.115ملي��ون ريال .وارتفع��ت القيمة
السوقية بنس��بة  0.121يف املئة ،وبلغت
ما يقارب  18.73مليار ريال.
وبلغ��ت قيمة رشاء غ�ير العامنيني 626
ألف ريال وبنسبة  23يف املئة من إجاميل
العمليات ،فيام س��جلت قيم��ة بيع غري
العامنيني  212ألف ريال وبنس��بة  8يف
املئة ،وارتفع صايف االس��تثامر غري العامين
 414ألف ريال عامين وبنسبة  15يف املئة.
وأغلق القطاع املايل عند مس��توى 6552

نقطة مرتفع��ا  17نقطة وبنس��بة 0.26
يف املئ��ة ،فيام أغلق قط��اع الصناعة عند
مس��توى  4386نقطة منخفضا  13نقطة
وبنس��بة تغري  0.30يف املئة .وأغلق قطاع
الخدم��ات عن��د مس��توى  1902نقطة

مرتفعا  16نقطة وبنس��بة تغري  0.83يف
املئة .وأغلق مؤرش الس��وق الرشعي عند
مس��توى  534نقطة مرتفع��ا 0.22نقطة
وبنسبة  0.04يف املئة.
وج��رى الت��داول أمس ،عىل أس��هم 41

بداية العام  0.58يف املئة .وتصدر س��هم
مسقط للغازات قامئة الرشكات املرتفعة
وأغلق عند  0.155ريال وبنس��بة صعود
 10يف املئة ،فيام حل سهم جلفار للهندسة
واملقاوالت يف مقدمة الرشكات املنخفضة

رشكة ،ارتفعت منها  14رشكة وانخفضت
 7رشكات ،فيام استقرت أسعار  20رشكة،
وت��م التداول يف  12مليون س��هم ،بعدد
صفقات  535صفقة .وانخفضت نس��بة
التغري بالنس��بة إلجاميل قيم التداول منذ

وأغلق عند  0.083ريال وبنس��بة تغري 2
يف املئة .واعتىل س��هم الصكوك الذهبية
اإلص��دار  1صدارة األس��هم املتداولة من
حيث القيمة بت��داوالت بقيمة  1مليون
ريال وبنس��بة  36يف املئة .وتصدر سهم
بنك ن��زوى أك�ثر األس��هم املتداولة من
حي��ث العدد بت��داوالت بلغت  3ماليني
سهم وبنسبة  23يف املئة.
وبلغ��ت قيمة رشاء العامني�ين  2مليون
ري��ال وبنس��بة  77يف املئ��ة من إجاميل
املش�تريات ،وبل��غ رشاء الخليجيني 100
أل��ف ري��ال وبنس��بة  4يف املئ��ة .وبلغ
رشاء العرب  46ريال وبنسبة  2يف املئة.
فيام بلغ رشاء األجان��ب  479ألف ريال
وبنس��بة  17يف املئة .أما بالنسبة لحركة
البيع فق��د بلغ بي��ع العامنيني  3ماليني
ري��ال وبنس��بة  92يف املئ��ة من إجاميل
املبيعات ،وبلغ بيع الخليجيني  139ألف
ريال وبنسبة  5يف املئة ،وبلغ بيع العرب
 4آالف ريال وبنسبة  0.13يف املئة ،فيام
بلغ بيع األجانب  69ألف ريال وبنس��بة
 3يف املئة.

حركة التداول اليومية في سوق مسقط لألوراق المالية بتاريخ 2019/09/10
السوق النظامية

 ISINرمز الترقيم الدولي

الورقة المالية

العدد

القيمة

الصفقات

سعر اإلفتتاح

أعلى

أدنى

سعر اإلغالق

اإلغالق السابق

التغير
ر.ع

نسبة التغير
%

سعراخر
صفقة

أخر طلب

أخر عرض

القيمة
اإلسمية

القيمة السوقية

OM0000001160

الغاز الوطـنـية

314,462

54,477

50

0.169

0.180

0.167

0.173

0.166

0.007

4.217

0.180

0.179

0.180

0.100

13,840,000

OM0000003968

أريدو

30,726

15,909

2

0.518

0.518

0.508

0.518

0.510

0.008

1.569

0.508

0.508

0.518

0.100

337,189,111

OM0000002440

الشرقية لالستثمار القابضة

1,177,540

93,691

98

0.080

0.081

0.078

0.080

0.079

0.001

1.266

0.081

0.080

0.081

0.100

7,200,000

OM0000001533

اومنفيست

354,494

122,655

8

0.346

0.346

0.346

0.346

0.344

0.002

0.581

0.346

0.338

0.346

0.100

279,489,226

OM0000002796

بنك مسقط

682,188

304,211

19

0.444

0.448

0.444

0.446

0.444

0.002

0.450

0.448

0.446

0.448

0.100

1,380,273,383

OM0000003026

العمانية لالتصاالت

88,292

52,239

18

0.590

0.592

0.590

0.592

0.590

0.002

0.339

0.590

0.586

0.594

0.100

444,000,000

OM0000001772

األنوار القابضة

96,400

8,580

7

0.089

0.089

0.089

0.089

0.089

0.000

0.000

0.089

0.088

0.090

0.100

17,800,000

OM0000005005

المها للسيراميك

167,000

28,390

4

0.170

0.170

0.170

0.170

0.170

0.000

0.000

0.170

0.165

0.170

0.100

9,350,000

OM0000003398

بنك صحار الدولي

95,933

10,744

3

0.112

0.112

0.112

0.112

0.112

0.000

0.000

0.112

0.111

0.112

0.100

264,723,062

OM0000001418

ريسوت لالسمنت

4,000

1,400

4

0.350

0.350

0.350

0.350

0.350

0.000

0.000

0.350

0.344

0.360

0.100

70,000,000

OM0000002275

شل الـعمـانية للتسـويـق

13,098

13,491

6

1.030

1.030

1.030

1.030

1.030

0.000

0.000

1.030

1.015

1.030

0.100

97,850,000

OM0000001590

مسقط للتمويل

262,000

17,302

27

0.067

0.067

0.066

0.066

0.066

0.000

0.000

0.066

0.066

0.067

0.100

20,271,657

المجموع

12

3,286,133

723,089

246

السوق الموازية

 ISINرمز الترقيم الدولي

الورقة المالية

العدد

القيمة

الصفقات

سعر اإلفتتاح

أعلى

أدنى

سعر اإلغالق

اإلغالق السابق

التغير
ر.ع

نسبة التغير
%

سعراخر
صفقة

أخر طلب

أخر عرض

القيمة
اإلسمية

القيمة السوقية

OM0000001178

مسقـط للغازات

10,000

1,550

1

0.155

0.155

0.155

0.155

0.141

0.014

9.929

0.155

0.150

0.000

0.100

4,650,000

OM0000007084

مدينة مسقط للتحلية

5,200

614

2

0.118

0.118

0.118

0.118

0.108

0.010

9.259

0.118

0.117

0.118

0.100

18,354,947

OM0000001087

العمانية المتحدة للتأمين

366,382

77,777

21

0.208

0.214

0.208

0.212

0.206

0.006

2.913

0.213

0.213

0.214

0.100

21,200,000

OM0000004925

الباطنة للطاقة

13,000

933

2

0.072

0.072

0.071

0.072

0.070

0.002

2.857

0.071

0.071

0.072

0.100

48,591,895

OM0000004933

السوادي للطاقة

100,930

7,340

8

0.072

0.073

0.072

0.073

0.071

0.002

2.817

0.073

0.072

0.073

0.100

52,151,663

OM0000001483

البنك الوطني العماني

591,778

107,783

38

0.181

0.183

0.181

0.182

0.178

0.004

2.247

0.183

0.183

0.184

0.100

295,922,237

OM0000001525

عمان لالستثمارات والتمويل

2,023,467

229,177

65

0.112

0.114

0.112

0.113

0.111

0.002

1.802

0.114

0.113

0.114

0.100

22,600,000

OM0000002226

الجزيرة للخدمات

115,000

14,145

4

0.123

0.123

0.123

0.123

0.122

0.001

0.820

0.123

0.121

0.123

0.100

7,528,126

OM0000001566

األسماك العمانية

183,345

14,843

9

0.081

0.081

0.080

0.081

0.081

0.000

0.000

0.080

0.080

0.081

0.100

10,125,000

OM0000002200

البنك األهلي

21,500

2,580

1

0.120

0.120

0.120

0.120

0.120

0.000

0.000

0.120

0.120

0.125

0.100

188,532,282

OM0000005963

العنقاء للطاقة

93,800

8,442

2

0.090

0.090

0.090

0.090

0.090

0.000

0.000

0.090

0.090

0.093

0.100

131,634,131

OM0000002374

المتحدة للتمويل

5,422

325

1

0.060

0.060

0.060

0.060

0.060

0.000

0.000

0.060

0.061

0.065

0.100

20,948,665

OM0000004768

المدينة تكافل

819,420

66,857

29

0.082

0.082

0.081

0.082

0.082

0.000

0.000

0.082

0.081

0.082

0.100

14,350,000

OM0000001962

المدينة لالستثمار

19,148

480

3

0.026

0.026

0.024

0.025

0.025

0.000

0.000

0.024

0.024

0.026

0.100

5,178,785

OM0000003224

النهضة للخدمات

373,535

92,617

19

0.247

0.250

0.247

0.248

0.248

0.000

0.000

0.250

0.254

0.265

0.100

91,083,642

OM0000001319

الوطنية لمنتجات األلمنيوم

1,000

187

1

0.187

0.187

0.187

0.170

0.170

0.000

0.000

0.187

0.187

0.196

0.100

5,707,147

OM0000004511

بنك العز اإلسالمي

250

19

1

0.074

0.074

0.074

0.072

0.072

0.000

0.000

0.074

0.072

0.073

0.100

72,000,000

OM0000004420

بنك نزوى

3,017,169

277,671

10

0.092

0.093

0.092

0.092

0.092

0.000

0.000

0.092

0.092

0.094

0.100

138,000,000

OM0000004735

سيمبكورب صاللة

6,200

701

1

0.113

0.113

0.113

0.113

0.113

0.000

0.000

0.113

0.113

0.124

0.100

107,866,630

OM0000001889

مطـاحن صاللة

3,750

1,838

1

0.490

0.490

0.490

0.500

0.500

0.000

0.000

0.490

0.490

0.000

0.100

24,981,532

OM0000002549

بنك ظفار

75,000

10,500

2

0.140

0.140

0.140

0.140

0.141

-0.001

-0.709

0.140

0.138

0.140

0.100

419,489,201

OM0000006979

العمانية القطرية للتأمين

6,000

537

2

0.090

0.090

0.089

0.089

0.090

-0.001

-1.111

0.089

0.088

0.089

0.100

8,900,000

OM0000002366

الباطنة للتنمية واالستثمار

19,400

1,552

3

0.080

0.080

0.080

0.080

0.081

-0.001

-1.235

0.080

0.078

0.080

0.100

2,400,000

OM0000002820

الخليجية لخدمات استثمار قابضة

148,000

10,856

9

0.074

0.074

0.072

0.073

0.074

-0.001

-1.351

0.072

0.072

0.073

0.100

4,295,555

OM0000002168

األنوار لبـالط السـيراميك

456,000

43,382

17

0.097

0.097

0.095

0.095

0.097

-0.002

-2.062

0.095

0.095

0.096

0.100

28,140,300

OM0000002077

العمانية لخدمات التمويل

17,668

1,555

2

0.088

0.088

0.088

0.088

0.090

-0.002

-2.222

0.088

0.088

0.091

0.100

25,690,295

OM0000003521

جلفار للهندسة والمقاوالت

569,150

47,520

33

0.084

0.084

0.083

0.083

0.085

-0.002

-2.353

0.083

0.083

0.084

0.100

24,068,393

المجموع

27

9,061,514

1,021,778

287

سوق المتابعة

 ISINرمز الترقيم الدولي

الورقة المالية

العدد

القيمة

الصفقات

سعر اإلفتتاح

أعلى

أدنى

سعر اإلغالق

اإلغالق السابق

التغير
ر.ع

نسبة التغير
%

سعراخر
صفقة

أخر طلب

أخر عرض

القيمة
اإلسمية

القيمة السوقية

OM0000002564

الحسن الهندسـية

2,095

44

1

0.021

0.021

0.021

0.021

0.021

0.000

0.000

0.021

0.021

0.036

0.100

1,579,368

المجموع

1

2,095

44

1

 ISINرمز الترقيم الدولي

الورقة المالية

العدد

القيمة

الصفقات

OM0000007233

الصكوك الذهبية اإلصدار 1

1,000,000

1,000,000

1

المجموع

1

1,000,000

1,000,000

1

سوق السندات والصكوك

سعر اإلفتتاح

أعلى

أدنى

1.000

1.000

1.000

سعر اإلغالق

اإلغالق السابق

التغير
ر.ع

نسبة التغير
%

سعراخر
صفقة

أخر طلب

أخر عرض

القيمة
اإلسمية

القيمة السوقية

1.000

1.000

0.000

0.000

1.000

0.000

0.000

1.000

50,000,000

إجمالي حركة التداول

عدد األوراق المالية
المتداولة

قيمة التداول

الصفقات

القيمة السوقية

مرتفعة

منخفضة

مستقرة

المتداولة

13,349,742

2,744,911

535

18,725,249,492

14

7

20

41

المؤشرات

تداول الجنسيات
الجنسية

نسبة الشراء
)عدد(

نسبة الشراء
)قيمة(

نسبة البيع
)عدد(

نسبة البيع
)قيمة(

عمانيين

73.12 %

77.20 %

93.53 %

92.29 %

خليجيين

2.88 %

3.65 %

4.31 %

5.05 %

المؤشر

األعلى

األدنى

المؤشر الحالي

المؤشر السابق

التغير

نسبة التغير

مؤشر سوق مسقط 30

3,998.14

3,985.18

3,997.88

3,985.38

12.50

0.31

مؤشر القطاع المالي

6,560.89

6,535.99

6,552.32

6,535.08

17.24

0.26

مؤشر الصناعة

4,399.57

4,386.19

4,386.19

4,399.57

-13.38

-0.30

عرب

2.45 %

1.68 %

0.28 %

0.13 %

مؤشر الخدمات

1,901.74

1,886.17

1,901.74

1,886.17

15.57

0.83

مؤشر السوق الشرعي

534.50

533.59

534.14

533.92

0.22

0.04

أخرى

21.54 %

17.46 %

1.88 %

2.52 %

مؤشر العائد الكلي

4,254.19

4,240.17

4,253.91

4,240.39

13.52

0.32

شركات

اقتصاد 13

األربعاء  11من محرم 14٤1هـ املوافق  11سبتمرب 2019م  -العدد رقم 2696

ضمن إستراتيجية البنك للمسؤولية االجتماعية

«صحار الدولي» يحتفي بتخريج الدفعة األولى في برنامج «طموحي» لصقل مهارات الشباب

مسقط – الرؤية
نظم صحار الدويل حفل تخريج الدفعة
األوىل يف برنامــج “طموحــي” لصقــل
العامين ،مؤكدًا التزامه
مهارات الشباب ُ
العامنيني وتوجيههم
بتمكني الشــباب ُ
نحو مســتقبل مرشق ،يف إطار فلسفته
الجديــدة التــي ترتكز عىل مســاعدة
الناس عىل تحقيق “الفوز”.
ُوأقيــم الحفل يف فندق دبليو مســقط
تحــت رعاية معايل ســلطان بن ســامل
الحبــي ،نائب رئيس مجلس محافظي
البنك املركزي العامين ،لتخريج  16ممن
اجتازوا بنجاح فرتة تدريبهم يف الربنامج،
وشهد الحفل حضور محمد بن محفوظ
العــاريض ،رئيس مجلــس إدارة صحار
الدويل ،وعدد من أعضاء إدارة البنك إىل

جانب الفاضل أحمد املسلمي ،الرئيس
التنفيذي لصحار الدويل ،وموظفو البنك
إىل جانب عدد من املدعوين مبن فيهم
أولياء أمور الخريجني.
وتضمن برنامج الحفــل كلمة ترحيبية
ألقاها محمــد بن محفــوظ العاريض،
رئيــس مجلــس إدارة صحــار الدويل،
وســلط الضــوء فيها عىل هــذا اإلنجاز
الهام يف مســرة الخريجني املهنية ،وتال
ذلك عرض مقطع مريئ قصري اســتعرض
رحلــة الخريجــن يف برنامــج طموحي
ملدة عام كامل.
وألقى مثري بن ســليامن الكلباين ،رئيس
مركــز التعلم وتطوير الكفاءات بصحار
الــدويل ،كلمة تطرق فيهــا إىل الربنامج
وأهدافه ،كــا ألقت إحدى الخريجات
كلمة محفزة اســتعرضت مــن خاللها

التجربــة التــي خاضهــا املتدربون يف
برنامج طموحــي وأهــم الفوائد التي
اكتسبوها .وسلم راعي الحفل شهادات
اجتياز الربنامج للخريجني.
وهنــأ محمد العــاريض الخريجني عىل
هذا اإلنجاز مؤكدًا التزام صحار الدويل
برعاية ومتكني الشــباب العامين ،وقال:
نؤمن إميانــاً عميقاً بأهمية االســتثامر
يف شــباب هذا الوطن وصقل خرباتهم
لتمكينهم من تحقيــق النجاح والفوز،
عرب تعزيز مســتوى أدائهــم الوظيفي،
ً
منســجم مع برامج األجندة
ويأيت ذلك
الوطنيــة فيــا يتعلق بتنميــة قدرات
املواطنــن وإطالق املبادرات الشــبابية
الهادفة إىل بلورة هوية شــبابية ناضجة
ومؤهلة للدفع بعجلة التطور يف القطاع
املــريف واملــايل إىل األمام مســتقب ًال.

حقق عائدا إجماليا بنسبة % 729

عاما من النجاح
«أوريكس» من بنك مسقط يكمل ً 25

مسقط  -الرؤية
أكمــل صنــدوق أوريكس من بنك مســقط
 25عا ًما مــن النجاح املتواصــل منذ انطالقه
يف عــام  ،1994وقــد حقق الصنــدوق عائدًا
إجامل ًيا بنســبة  729يف املائة منذ تأسيســه،
وظــل الصنــدوق األفضــل أدا ًء يف منطقــة
الرشق األوسط وشــال إفريقيا يف مجموعته
عىل مدار جميع الفــرات ،وفاز بالعديد من
الجوائــز يف مجاله مبا يف ذلــك جائزة ليرب يف
 2009و 2015و 2016و 2018و.2019
وقــد لفــت األداء القــوي للصنــدوق انتباه
املســتثمرين مــا ســاهم يف زيــادة حجــم
الصندوق عدة مرات خالل الســنوات الثالث
املاضيــة ،وقد تجــاوز حجم الصنــدوق 115
مليــون دوالر أمريــي ،مام يجعلــه ثاين أكرب
صنــدوق متمركز يف منطقة الرشق األوســط
وشامل أفريقيا.
كام وضــع األداء املتميز صندوق أوريكس يف
مكانة عالية وقد اعتمدت مؤسســات عاملية
أداء الصندوق املتميــز يف تصنيف الصناديق
مثــل ليرب ،ومديري صناديق الرشق األوســط
وشامل أفريقيا ومجلة Emerging Market
 Financeكام متت اإلشــادة بــأداء الصندوق

بسبب اسرتاتيجيته التي تم تكييفها كجزء من
عملية اســتثامر منضبطة يدعمها فريق إدارة
قوي وإجراءات قوية لرصد املخاطر.
وميثل صنــدوق أوريكــس ً
عرضا اســتثامر ًيا
جذا ًبــا للمســتثمرين عــى املــدى الطويل،
وتم إثبات جودة اســراتيجية الصندوق عىل
مدى دورات الســوق املختلفــة .وتعد الرؤى
اإلقليميــة لفريــق اإلدارة وجــودة البحــث
ومعرفة الرشكات املســتث َمر فيها من العوامل
الرئيســية التي ســاهمت يف توفــر عائدات
مستقرة طويلة األجل للمستثمرين.
ويخضــع صندوق أوريكــس للرقابة من قبل

الهيئــة العامــة لســوق املال وهــو صندوق
مفتــوح األجــل كام يقــدم الصنــدوق خيا ًرا
مناس ًبا لالســتفادة من فرص النمو يف منطقة
الــرق األوســط وشــال إفريقيــا إذ ميكن
للمستثمرين االشرتاك يف الصندوق عىل أساس
يومي بأقل مبلغ اشرتاك قدره  50رياال عامنيا.
وميكن للمســتثمرين اختيار االســتثامر عىل
أســاس شــهري عن طريــق اختيــار “خطة
االســتثامر املنهجيــة” ،وميكــن الحصول عىل
منــاذج االشــراك يف الصنــدوق مــن موقــع
بنك مســقط أو مكتب خدمات مســتثمري
الصندوق.

وعليــه ،نســتثمر يف رأســالنا الثابت مهاراتهم وقدراتهم ،وإعدادهم لألدوار
القيادية من أجل املساهمة بشكل أمثل
والحقيقي وهو اإلنسان العامين.
وأضاف العاريض أن برنامج “طموحي” يف تحقيــق املزيد من التقدم واالزدهار
يــأيت يف ســياقات فهم صحــار الدويل لهذا الوطن املعطاء.
لدوره املجتمعي ،واستثامره يف الشباب ،وينــدرج برنامــج “طموحــي” تحــت
وإدراكه َّأن املال يجب أن يكون مسخراً مظلة مبــادرات صحار الدويل يف مجال
برنامجا
مــن أجل اإلنســان ،مثلام أن اإلنســان املســؤولية االجتامعية ،ويعــد
ً
املؤهــل وصاحب الخــرة ،والذي لديه توجيه ًّيــا للشــباب يســتمر ملــدة عام
تطلعات نحو املســتقبل ،هــو الطرف لألخــذ بأيديهم وصقل خرباتهم وتنمية
الوحيــد القادر عىل مراكمة النجاحات ،معارفهــم ،حيــث يعكــس دور صحار
وتحقيــق إضافات عــى صعيد التنمية الدويل الحيوي يف تعزيز قدرات القوى
البرشية ،ونحن نرى التسارع والتغريات العاملــة الوطنية يف كافة أنحاء الوطن،
يف العــامل من حولنا ،والثــورة املعرفية ،كام يهدف إىل النهوض بالجيل الجديد
وسباق الخربات ،من أجل رفع مستوى واألخذ بأيديهم ليكونــوا قادة مؤهلني
تنافسية الدول واألفراد .وبدورنا ،يرسنا باملعرفة والخــرة واملهارات الالزمة من
عــر برنامج طموحــي إتاحة مزيد من أجل دخول ســوق العمــل والتميز يف
الفرص للشباب العامين للنهوض مبستوى القطاع املرصيف يف السلطنة.

طالء «رويال سمارت كلين» ..الحليف المثالي لألمهات
مسقط – الرؤية
أطلقت رشكــة “أصباغ آســيان بينتس
منتجــا جديــداً تــم تصميمه
برجــر” ً
خصيصاً ملســاعدة األمهــات ،يف حفل
تدشــن بحضور مجموعة من املوزعني
وتجــار التجزئة املتعاملــن مع الرشكة
من مختلف أنحاء السلطنة.
وتــم تصميم منتــج “رويال ســارت
كلني” باســتخدام تقنية “لومينو تيك”
ليضفــي عىل الجدران ألوا ًنا مرشقة مع
مســتوى أقوى من الغمــوض ونهايات
حريرية ناعمة .وعند مالمســة املاء ،ال
يســمح الطالء باخــراق أي بقعة من
املاء للجدران .وبدال عن االخرتاقَّ ،
فإن
قطــرات املاء تظل عىل الســطح بارزة
ليتم مســحها وإزالتها دون أن تترسب
إىل الجــدران .ويتمتع هــذا النوع من

الطالء الصديق للبيئة بقدرة استثنائية
عــى “التمــدد” ،فضال عــن أن رويال

معيار جديد ألناقة الهاتف الذكي مع «هواوي »P30
مسقط – الرؤية
أطلقت رشكة هــواوي هاتف HUAWEI P30
 Proاملحدّث وبرتقية جديدة لواجهة املستخدم
 .EMUI10ويقدم الهاتف الجديد مزايا مذهلة
ومطــورة لتحرير الصور ومقاطــع الفيديو ،فيام
تتيــح واجهــة املســتخدم  EMUI10الفريدة
تجربة هواتف ذكية من منظور مبتكر .واعتبا ًرا
من  20سبتمرب ،سيتوفر الهاتف يف مختلف أنحاء
العامل ليقدم تجربة الحياة الذكية باالعتامد عىل
الذكاء االصطناعي.
وقال ريتشــارد يــو ،املدير التنفيــذي ملجموعة
هواوي ألعامل املســتهلكني :تجــاوزت مبيعات
سلســلة  16.5 HUAWEI P30مليــون وحدة
خالل الســتة أشــهر املاضية ،وهي أعىل بنسبة
 %53من سلسلة  .HUAWEI P20ومينح هاتف
 Pro HUAWEI P30مســتخدميه تجربــة
تصويــر متطورة وغري مســبوقة ملا يتميز به من
تكامل اســتثنايئ بني التكنولوجيــا والجاذبية يف
تصميمه وألوانه األنيقة وســطحه الخارجي ذي
امللمسني املختلفني.
ويستوحي الهاتف الجديد تصاميمه من الطبيعة،
ويــأيت بتصميمني جديدين يتميزان بســطح غري
المع ومصقــول .ويســتحرض اللــون “Mystic

وتم تدريب  16من الخريجني العامنيني
ضمــن برنامج “طموحــي” لعام 2018
ملــدة عــام كامل ،مــا عــزز قدراتهم
عــى العمــل ،وســاعدهم عــى أن
يصبحوا مؤهلني أكرث ملواجهة تحديات
ومتطلبــات العمل يف الســوق املحيل،
حيث بدأ الربنامج يف  29يوليو من العام
املايض واســتفاد خاللــه املتدربون من
إســراتيجية املوارد البرشية للبنك التي
ترتكز بشكل أســايس عىل رفع كفاءات
املوظفني ،والتــي عىل ضوئها تم توزيع
املتدربــن يف أقســام مختلفــة بالبنك
شملت الشــؤون املالية ،وإدارة املوارد
البرشية ،واملحاسبة ،وتقنية املعلومات
والتســويق ،وذلك تحــت إرشاف عدد
من موظفي صحار الدويل من أصحاب
الخربة.

ســارت كلني قابل للغسل مام يجعل
الجــدران املطليــة نقية لفــرة أطول
مام يقلل من الحاجــة املتكررة للصبغ
والطالء.
وقال جوزيف بوليكوتيل ،املدير العام
لرشكة آســيان بينتس الرشق األوسط:
بصفتنا واحدة من أكرب رشكات الطالء يف
العامل ،ندرس السوق باستمرار للتعرف
عىل املنتجات التــي ميكنها التأثري عىل
مشاعر وأحاســيس املستهلكني .ويعد
رويال سامرت كلني أحد املنتجات التي
متنحكــم نهايــات فنيــة جميلة ميكن
الحفاظ عليها بأقل جهد ممكن ،فضال
عــن انها تكريــم لألمهــات الخارقات
الاليئ يعملن عىل مدار الساعة لتقديم
األفضــل لعائالتهــن ومن أجــل دعم
إبداعات أطفالهن.

السبت ..آخر فرصة للمشاركة في سحب جوائز «واحة ُعمان»
مسقط – الرؤية
”Blueللهاتف صورة الســاء عىل صفحة املياه،
فيام يذكر اللون “ “ Misty Lavenderبســحر
الشــواطئ عند غــروب الشــمس ،ليدفع بذلك
 Pro HUAWEI P30حــدود التصميم ويعطي
أناقــة الهاتف املحمــول منحى جديــد وأنيق.
ويجمع  Pro HUAWEI P30بني األداء الفعال
والتصميم الجميل ليحقق اندماجاً متكام ًال رغم
صعوبة تحقيقه؛ حيث تم تصميم منطقة عدسة
الكامريا بسطح شديد اللمعان ،فيام تأيت املنطقة
املخصصــة لقبضة اليد بســطح غري المع ال يرتك
أثراً لبصامت األصابع .وميتزج الســطحان الالمع
بأســلوب غاية يف السالسة لتشكيل
وغري الالمع
ٍ
مزيــج متعدد الطبقــات وتأثري بــري مكثف

تجاوزت فيه هواوي مشــكالت اللوحة الخلفية
الزجاجية الكبرية .وأضافت هواوي خاصية صور
السيلفي الليلية إىل منط التصوير اللييل يف كامريا
هاتــف  ،Pro HUAWEI P30باالعتــاد عىل
خوارزمية تصوير عالية االستشعار بهدف إضاءة
الوجــوه وتعزيــز جامليتها أثنــاء التقاط الصور
لي ًال ،لتبدو بذلك الوجنات متو ّردة وأكرث طبيعية
وذات معــامل ُثالثيــة األبعــاد .كــا تتيح هذه
الخاصية تقليل حدة ســطوع الضوء يف الخلفية،
وتحســن التفاصيــل يف املناطــق املظلمة ،دون
زيــادة التدفق الضويئ يف الخلفيــة ،مام يضمن
التقاط صورة ســيلفي واضحة وطبيعية وثالثية
األبعاد يف الليل.

أعلنت “واحة عُامن”  -عالمــة املياه املنتجة
وا ُملو َزعة بواســطة رشكة مياه الواحة -أسامء
الفائزتني األوىل والثانية بالجائزة الكربى ضمن
ســحوبات العرض الرتويجي “اشــ ِر واربح”.
وفــازت كل من مارينــا ريجينالد ســيكويرا
وبوجــا ناراياناســوامي بهاتفــي سامســونج
 .S10وتــم اختيار  171فائزاً يف كل ســحب،
ومــن املقــرر اختيار عدد أكرب مــن الفائزين
يف الســحب الثالث .ويجري إخطار الفائزين
بشــكل فردي عن طريق الربيد أو االتصال أو
الربيد اإللكرتوين.
وللدخول يف سحوبات “اش ِرت واربح” من واحة
عُامن ،يجب عىل الزبون رشاء كتيب كوبونات
 5جالــون مــن مياه واحــة عُــان قبل 14
ســبتمرب  .2019ويتضمن العرض تنظيم واحة

عُامن سحبا واحدا كل شهر وملدة ثالثة أشهر،
ومــن املقرر إقامة الســحب القــادم بتاريخ
 16ســبتمرب  .2019ويتأهل العمالء الذين مل

يحالفهــم الحظ للفوز بالجوائز يف الســحب
الســابق تلقائياً للسحوبات التالية خالل فرتة
العرض الرتويجي.
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االنتخابات ..سباق
برامج أم مباهج؟
محمود املدين*

mahmoud@alroya.info

ُتعــد العملية االنتخابيــة أوضح ٍّ
للمامرســة الدميقراطية؛ فهي أحد أوجه
تجل ُ
للمواطننيُ ،وتثل الوسيلة
بالنســبة
التعبري
ا ُملشــاركة السياسية وضامن لحرية
ُ
ا ُملثىل الختيار شخص لتويل منصب رسمي ،كالرؤساء وأعضاء الربملانات واملجالس
الترشيعيــة ومجالس الشــورى ،أو املوافقة عىل اقرتاح ســيايس عرب التصويت
بحريــة كاملة بعيداً عن أي ضغوطات عىل الناخــبُ ،وتارس االنتخابات أيضاً
عىل مســتوى القطاع الخــاص الختيار مجالس اإلدارات يف رشكات املســاهمة
العامة ومنظامت األعامل والنوادي والجمعيــات التطوعية ...وغريها .وتتع َّدد
ُنظــم االنتخابــات؛ فمنهــا :االنتخــاب الفردي ،وعــادة ما يتم عــره انتخاب
الرؤســاء؛ بحيث يفوز الشــخص الذي يحصد أكرب عد ٍد مــن األصوات ،ونظام
الكليــة االنتخابية :وفيه يختار كل أهل والية أو منطقة من ُيثلهم الختيار من
تم اتباع هذا النظام يف وقت سابق لظروف ُمعينة،
يشغل املنصب ا ُملعني ،وقد َّ
يف وقــت كان التواصل فيه ينطــوي عىل صعوبات؛ حيث ال يســتطيع جميع
الناخبني التعرف عىل ا ُملرشــحني عــن ُقرب؛ لذا يقومــون باختيار من يذهب
للتعرف عىل املرشحني واختيار األنسب ،ويبدو َّأن هذا النظام قد َف َقد صالحيته
بعد انتشــار وسائل اإلعالم ا ُملختلفة ووسائل التواصل االجتامعي .كام َّأن هناك
نظا َم التمثيل النســبي ويعترب أكرث األنظمة االنتخابية قدرة عىل متثيل مختلف
مكونــات املجتمع ،وهو بهذا ُيحقق الغاية الحقيقية من قيام االنتخابات ،وهو
إما أن يكون متثي ًال نسب ًّيا لألحزاب السياسية أو للمناطق.
ولقيام أي انتخابات -رئاســية كانــت أم برملانية -فالبد من توافر رشوط؛ منها:
اســتقرار الحالة السياســية ،وخلو البالد من النزاعات والحروبات؛ وذلك حتى
يتمكن الجميع من ُمامرســة حقهم يف االنتخاب والرتشح ،كام َّأن رشط الحرية
والنزاهــة البد ْأن يتوافــر؛ أي أن يقوم الناخب بانتخاب من ُيريد بشــكل ُحر
ونزيــه ،دون أي تدخالت أو إمالءات من أي جهة كانت ،أو حتى من ا ُملرشــح
عــر الرتغيب أو الرتهيب ،ومن املفرتض ً
أيضــا أن يكون الناخب عىل وعي تام
ومعرفــة باملرشــح وبرنامجه الذي يطرحــه لخدمة الناخبــن ،أو أهل الدائرة
االنتخابية ،وأن ُيفاضل بني املرشــحني عىل أســاس برامجهم املطروحة ،ومدى
قربهــا من تطلعــات ومتطلبات الجامهــر أو الناخبني ،وليــس ألي اعتبارات
أخــرى ُمتعلقــة بصلة القرابــة أو النســب أو املنطقة أو القبيلــة؛ مام ُيكن
الناخب من ُمحاســبة ا ُملرشــح ،إذ إ ِّنك إذا قمت باختيار ُمرشــح وفقاً للربنامج
قص يف تطبيق ما وعــد به ،ولكن إذا
الــذي طرحه فيمكن أن تنتقــده إذا ما َّ
قمــت بانتخابه ألي اعتبارات أخرى فقد أغلقت عىل نفســك هذا الباب متاماً،
وألجــل متكني الناخب من معرفة برنامج ا ُملرشــح وأفكاره وطريقة تعامله مع
القضايا السياسية واالقتصادية واالجتامعية املختلفة ،اتبعت بعض الدول نظام
املناظرات االنتخابية ،والتي ُ
يعرض فيها كل مرشــح بضاعته أمام الناخبني ،كام
يحدُ ث يف الواليات املتحدة األمريكية؛ حيث ينتهي مشوار بعض املرشحني أثناء
املناظرات ،حينام يتفق الناخبون عىل كساد بضاعتهم وضعف برامجهم ،ويبدو
َّأن بعــض الدول العربية قد بــدأت يف اقتفاء آثار هذه التجربة؛ وأولها :تونس،
التــي َّ
نظمت ُمؤخراً مناظرة؛ التقى فيها املرشــحون للرئاســة لعرض برامجهم
ْ
شملت مجاالت تتعلق بحقوق
وأطروحاتهم ،واإلجابة عن بعض األســئلة التي
اإلنسان واألمن واالقتصاد والعالقات الخارجية ،إضافة لتع ُّهدات املرشحني لأليام
املئة األوىل من الحكم.
التوجه لصنــدوق االنتخابات ْأن يقف وقفة جادة
قبل
الناخب
لــذا؛ فإ ِّنه عىل
ُّ
أمام برنامج ا ُملرشــح وقراءته من عدة أوجه ملعرفة إن كان هذا املرشــح يتمتع
فعــ ًا بالكفــاءة التي متكنه من متثيل منطقته يف الربملــان ،وأداء مهام املنصب
باحرتافية ومســؤوليةَّ ،
وأن برنامجه يخــدم مصالح منطقته فعل ًّيا أم ال ،كام َّأن
عىل الناخب أن ُي ِّ
وطن نفســه وال يكون إِ َّمعة أينــا ذهب الناس ذهب ،فإذا
ق َّرر النــاس اختيا َر هذا الناخــب أو ذاك العتبارات يعرفونها هم ســار معهم
دون هــدي ،بــل عليه اختيار ما ُيناســبه من برامج وإن اختلــف مع الجميع
التكاسل عن ُمامرسة حقه
دون أن يأبه بذلك ،ويجب كذلك أن ينتبه إىل عدم
ُ
االنتخايب ،ورضورة أن ُيق ِّيد اســمه يف السجل االنتخايب قبل فوات األوان؛ بحجة
أ َّنه شخص واحد وال يؤثر يف املشهد ،وإنه ْإن قام باالنتخاب أم مل يقم ،فستقوم
االنتخابات ،وســيفوز هذا املرشــح؛ َّ
ألن الناس قد أجمعــوا عليه ،بل يجب أن
ُيارس حقه حتى وإن مل يفز من يختاره وذلك أمر آخر.
ما نو ُّد التأكيــد عليه يف الختام َّأن العملية االنتخابية يجب أن تكون رصاعاً بني
الربامج واألطروحات التي ُيقدمها املرشحون وليس بني القبائل واملناطق ،ويجب
للمرشــح
أن يعي ذلك يف املقام األول الناخب الذي ينتظر منه أن ُيديل بصوته ُ
األكرث كفاءة واألقدر عىل تحمل املســؤولية ،وأداء األدوار املناطة به بج ٍّد وتفانٍ
وخدمة املواطنني مبختلف مشاربهم ،وليس من انتخبوه فقط ،وال يجعل معيار
اختياره وعودًا شخصية أو مصالح ذاتية آنية من مباهج الحياة الزائلة.
*كاتب سوداين

«استقالة ُمنتظرة» لرئيس وزراء
الجزائر تمهيدا لالنتخابات
الجزائر  -رويرتز
َ
قــال َم ْصدران كبــران لرويرتز ،أمسَّ ،إن
رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي
سيســتقيل قريبــا ليمهد الطريــق أمام
إجــراء انتخابات هذا العــام؛ حيث يرى
الجيش االنتخابات السبيل الوحيد إلنهاء
أزمة االحتجاجات التي بدأت قبل شهور.
مطلب أســايس للمحتجني
ورحيل بدوي
ٌ
الذين أجربوا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقه
عىل االستقالة يف أبريل ،ويرفضون إجراء
انتخابــات جديــدة لحني حــدوث تغيري
جذري يف هيكل السلطة.
َ
وقال املســؤوالن الكبــران -اللذان طلبا
َ
الهدف
عدم الكشــف -عن هُ ويتهام َّإن
مــن رحيل بــدوي هو “تســهيل” إجراء
االنتخابات.
وكان قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد
قايد صالــح ،قال َّإن مفوضية االنتخابات

قــال وزي ٌر الخارجية الباكســتاين شــاه محمود
قريش ،ملجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنســان،
أمس ،إن “االحتالل العســكري غــر القانوين”
إلقليــم كشــمري -ذي األغلبيــة املســلمة -من
جانب الهند يثري شبح حدوث “إبادة جامعية”.
وألغــت الهند يف الخامس من أغســطس وضع
الحكــم الذايت الــذي كان يحظى بــه اإلقليم،
والــذي يقطنــه مثانيــة ماليني شــخص ،وأحد
أسباب النزاع بني البلدين املتجاورين.
وقال قــريش أمام املجلس“ :البلــدات والجبال
والســهول والوديان الحزينة املكلومة يف جامو
وكشــمري املحتلــة ،تــردد اليــوم صــدى يعيد
لألذهان الذكريات املروعة لرواندا ورسبرنيتشا
والروهينجــا ومذبحــة جوجــارات” .وأضاف:
“ســكان جامو وكشــمري التــي تحتلهــا الهند
يتعرضــون اليــوم ألســوأ...أتردد يف ذكر كلمة
إبادة جامعية هنا ،لكن يجب أن أفعل ...يواجه
ســكان كشــمري يف املنطقة املحتلــة تهديدات

خطرية ألرواحهم وأســلوب معيشتهم ومصادر
رزقهم كجامعة عرقية وقومية ودينية من نظام
قاتل مصاب برهاب النساء واألجانب”.
وتســيطر ٌّ
كل من الهند وباكستان عىل جزء من
إقليــم كشــمري ،وتطالب كل منهام بالســيادة
الكاملــة عليه .وأرســلت الهنــد آالف القوات

مستشار

األمن القومي
واشنطن  -الوكاالت
الرئيــس األمرييك دونالد ترامب،
أعلنَ
ُ
أمــس ،إقالة مستشــار األمــن القومي
األمريــي جــون بولتون مــن منصبه،
مشريا إىل أنه ســيعني مستشارا جديدا
األسبوع املقبل.
وقــال ترامــب َّ
إن “بولتــون اســتقال
صبــاح أمس ،وإنه ســيعني مستشــارا
جديــدا األســبوع املقبــل” ،وأضــاف:
“أبلغت جــون بولتــون أن خدماته مل
تعد مطلوبــة يف البيت األبيض” .وأكد
الرئيــس األمرييك أنه “يختلف بشــدة
مع الكثري من اقرتاحات بولتون” ،وبناء
عــى ذلك طلــب ترامب مــن بولتون
تقديم استقالته.

جونسون« :باالتفاق» ..بريطانيا تغادر «االتحاد» في الموعد
لندن  -رويرتز

للخــروج دون اتفــاق ...ســنخرج دون
اتفاق إذا مل يكن من ذلك بد”.
وقال دومينيك كامينجز أبرز مستشــاري
رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونسون،
أمسَّ ،إن بالده ســتغادر االتحاد األورويب
يف املوعد املحدد .وردًّا عىل ســؤال بشأن
مــا إذا كانــت بريطانيــا ســتنفصل عن
االتحــاد األورويب يف املوعــد املقرر قال
كامينجز “بالتأكيد”.
وأعلن جونســون أنه لــن يطلب متديدا
للموعــد النهــايئ لخــروج بريطانيا من
التكتــل؛ وذلك بعد ســاعات من رسيان
قانــون يطالــب بإرجاء االنفصــال حتى
 2020مــا مل ينجح رئيس الوزراء يف إبرام
اتفاق بشأن الخروج.

َ
رئيــس الــوزراء الربيطــاين بوريس
قال
ُ
سيتوصل إىل اتفاق
جونســون ،أمس ،إنه
َّ
بشــأن خروج بالده من االتحاد األورويب،
وأنه سيغادر التكتل يف  31أكتوبر.
وقــال ألطفــال خــال زيــارة ملدرســة:
“ســنتوصل إىل اتفاق وسنعمل جاهدين
للوصــول إىل اتفــاق ...كنــت يف أيرلندا
أتحــدث إىل أصدقايئ األيرلنديني بشــأن
كيفية فعل ذلك .وسنذهب إىل بروكسل
ونتحدث مع بعــض العواصم األوروبية
األخــرى” .وأضاف“ :مثة ســبيل للوصول
إىل اتفاق ،لكن ذلك ســيتطلب كثريا من
العمل الشاق .علينا أن نكون مستعدين

«كالقصص الخيالية» ..روسيا تعترف باختراق جاسوس أمريكي للرئاسة
موسكو  -رويرتز
ه َّون الكرملني ،أمس ،من شــأن تقارير
إعالمية أمريكية عن جاســوس لوكالة
املخابــرات املركزيــة األمريكيــة (يس.
آي.إيه) ،كان يعمل يف الرئاسة الروسية،
ووصفها بأنها “محض خيال” ،لكنه قال
إن موظفا صغريا ذكرت تقارير إعالمية
روسية أنه قد يكون الجاسوس املقصود
كان يعمل بالرئاســة فعــا ،لكنه فصل
من عمله.
وكانــت شــبكة يس.إن.إن اإلخباريــة
األمريكيــة ذكــرت َّأن املخابــرات
األمريكيــة نفــذت عملية عــام 2017
لتهريب أكرب مصــدر رسي للمعلومات
داخل روســيا .وقالت صحيفة نيويورك
تاميز يف وقت الحق إن الجاســوس كان
ميد واشنطن مبعلومات رسية عىل مدى
عقود.
ونــرت صحيفــة كومرســانت صورة

باكستان تحذر من «إبادة جماعية» في كشمير
جنيف  -رويرتز

ينبغــي أن تدعــو لالقــراع بحلــول 15
ســبتمرب الجــاري ،يف خطــوة تعني بدء
العــد التنازيل ملدة  90يوما يجرى خاللها
التصويت.
وقال الطالب الذين ينظمون احتجاجات
أســبوعية ،يوم الثالثاء ،إنهــم لن يقبلوا
بإجراء انتخابات حتي ترحل “العصابة”؛
يف إشارة إىل الدائرة املقربة من بوتفليقه،

وهي نخبة راســخة النفوذ منذ استقالل
الجزائر عن فرنسا عام .1962
ْ
وقالــت مصــادر مقربة من شــخصيات
كبرية؛ مثل :رئيس الوزراء السابق مولود
حمروش ،واملحامــي املدافع عن حقوق
اإلنســان مصطفى بوشــايش ،إنها تدرس
الرتشح للرئاسة إذا ما أجريت االنتخابات.
وبدأت االحتجاجات الحاشــدة يف فرباير،
واســتمرت حتى بعد تنحــي بوتفليقه؛
حيــث تطالــب مبغــادرة كافــة الرموز
املتصلــة بــه وبتقليــص دور الجيش يف
شــؤون الدولــة .وكان من املقــرر إجراء
االنتخابات يف يوليو ،لكنها تأجلت بسبب
األوضــاع الراهنة؛ مام أوقع البلد املصدر
للنفط والغاز يف أزمة دستورية .وقدمت
السلطات خالل الصيف تنازالت باعتقال
رموز لها صلة ببوتفليقه التهامها بالفساد،
وكثفت الضغــط يف الوقت نفســه عىل
املحتجني باإلجراءات األمنية الصارمة.

ترامب يقيل

إىل وادي كشــمري ،وفرضت قيــودا عىل الحركة
وقطعت االتصاالت بعدما سحب رئيس الوزراء
نارينــدرا مــودي يف الخامــس من أغســطس
الحقــوق الخاصــة لإلقليــم .وظلــت خدمات
الهاتف واإلنرتنت مقطوعة منذ ذلك الحني.
وقال قــريش للصحفيني يف جنيــف“ :ال أرى يف
البيئــة الراهنــة أي احتامل إلجــراء محادثات
ثنائية مــع الهند” .وحــث أنطونيو جوترييش
األمني العــام لألمم املتحدة ومجلس األمن عىل
املساعدة يف نزع فتيل التوترات .وأضاف“ :مثانية
ماليني شــخص مســجونون اليوم ،ومحرومون
من كافة الحريات السياســية واملدنية .ال ميكن
للعامل أن يظل ســاكنا ،ال يتعــن عىل العامل أن
يظل ســاكنا .وإذا فعلوا ذلك فســوف يكونون
جزءا من هذا التقصري اإلجرامي”.
وتحــارب الهند متشــددين انفصاليني يف الجزء
الخاضــع لســيطرتها من كشــمري منــذ نهاية
الثامنينيات ،وتتهم باكســتان بدعمهم .وتنفي
باكســتان ذلك ،وتقول إنها تقدم دعام سياسيا
فحسب لسكان كشمري.

ملنــزل يف فرجينيــا قالــت إن شــخصا
يدعى ســمولينكوف اشــراه يف .2018

وذكر املتحدث باســم الكرملني دميرتي
بيسكوف أن ســمولينكوف كان يعمل

بالفعــل يف الرئاســة الروســية ،لكنــه
أقيــل بــن عامــي  2016و .2017ومل
يوضح بيســكوف إن كان سمولينكوف
عميال ،لكنه قــال إن التقارير اإلعالمية
األمريكية تبدو “كالقصص الخيالية”.
وأكد مصدر مطلع عىل مراقبة الواليات
املتحدة لألنشــطة الروسية لرويرتزَّ ،أن
هذا الجاســوس كان موجــودا بالفعل،
وإنه جرى تهريبــه ونقله إىل الواليات
املتحدة .وأضاف املصدر َّأن املســؤولني
األمريكيــن قلقون للغاية من أن يكون
املسؤولون الروس قد أعلنوا هوية من
يزعمون أنه هذا الشخص.
وقالت صحيفة كومرســانت الروســية
َّ
إن هــذا املســؤول ُرمبا ُيدعــى أوليج
ســمولينكوف ووردت تقاريــر عــن
اختفائــه مــع زوجته وأطفالــه الثالثة
أثنــاء عطلــة بالجبل األســود يف العام
 ،2017وترددت أنباء عن أنه يقيم اآلن
يف الواليات املتحدة.

بريطانيا تستدعي السفير اإليراني:
مخالفات بشأن ناقلة النفط

لندن  -رويرتز
ْ
اســتدعت بريطانيا السف َري اإليرا َّين ،أمس؛
للتنديــد مبــا قالــت إ َّنــه انتهــاك واضح
للتأكيــدات التي قدمتها بشــأن شــحنة
النفط التي كانــت تحملها الناقلة أدريان
داريا  ،1والتي ســبق احتجازها النتهاكها
عقوبات االتحاد األورويب.
وقــال وزيــر الخارجيــة دومينيــك راب
يف بيــان“ :إيــران أظهرت تجاهــا تاماللتأكيــدات التــي قدمتها بشــأن أدريان
داريــا  ،”1متهــا إيــران بعــدم الوفــاء
بتعهدها عــدم نقل النفط من الناقلة إىل
سوريا .وأضاف“ :بيع النفط هذا إىل نظام
(الرئيس السوري بشار األسد) الوحيش إمنا
هو جزء من النمط السلويك لحكومة إيران
الذي يســتهدف زعزعة األمن اإلقليمي”.

وقالــت بريطانيا إنها ســتثري املســألة يف
األمم املتحدة هذا الشهر.
وعىل جانب آخر ،قالت الواليات املتحدة،

أمسَّ ،إن عدم تعاون إيران بشــكل كامل
مع التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية
للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي أمر
غــر مقبول ،لكنها أكدت مجــددا أنها ما
زالت مستعدة إلجراء محادثات مع إيران
للتوصل إىل “اتفاق شامل”.
وأفــاد بيــان الواليــات املتحــدة -املقدم
لالجتامع الفصيل ملجلس محافظي الوكالة
الدولية للطاقة الذرية“ -أي إشارة عىل أن
إيران ال تقدم التعاون الكايف للوكالة فيام
يتعلق مبواد أو أنشــطة نووية محتملة مل
يكشف عنها يثري شكوكا خطرية وعميقة”.
وأضــاف“ :عدم تصــدي إيــران ملخاوف
الوكالــة فيام يتعلــق بذلك غــر مقبول
عــى اإلطالق ،ويجب أن يثري القلق البالغ
لدى جميع من يؤيــدون الوكالة ونظامها
للحامية والتحقق”.

رياضة 15

األربعاء  11من محرم 14٤1هـ املوافق  11سبتمرب 2019م  -العدد رقم 2696

كومان يغير تكتيك اللعب باالعتماد على األطراف والعمق الهجومي

سيطرة «شبه مطلقة» تمنح «األحمر» الفوز على لبنان

الرؤية  -أحمد السلامين
َو َاص��ل ُمنتخبنا الوطن��ي األول لكرة القدم
مسلس��ل انتصاراته ،بتحقيقه فوزه الثالث
تواليا ،وجاء هذه املرة عىل ش��قيقه اللبناين
بهدف القناص محس��ن الغس��اين؛ وذلك يف
اللق��اء الودي ال��ذي جم��ع املنتخبني عىل
استاد السيب؛ وذلك يف إطار استعداداتهام
للمراحل املتبقية م��ن التصفيات املزدوجة
لكأس العامل والنهائيات اآلسيوية.
وكان منتخبن��ا ق��د مت َّكن م��ن تحقيق فوز
صعب عىل املنتخب اليمني وديا ،ثم متكن
من الع��ودة فائ��زا يف لقائ��ه االفتتاحي يف
التصفيات عىل املنتخب الهندي .1-2
الش��وط األول من لق��اء املنتخب مع لبنان
انتهى س��لبي النتيج��ة واألداء ،مع أفضلية
نس��بية ملنتخبنا ال��ذي اعتمد عىل األطراف
والعم��ق يف اخ�تراق الدفاع��ات اللبنانية،
باالعت�ماد عىل محمد خصي��ب من الجهة
اليمنى ،وعيل البوسعيدي من جهة اليسار،
والعمق من ياس�ين ورائد ،يف متويل محسن
يف املقدم��ة ،ولكن بدون فاعلية عىل مرمى
الح��ارس اللبن��اين ،في�ما ن��درت الهجامت
اللبنانية وتكرست عىل أقدام العبي األحمر.
وكان كوم��ان ق��د ب��دأ بتش��كيل جديد يف

محاول��ة للوقوف ع�لى التوليفة املناس��بة؛
حيث افتتح بالرش��يدي والحيدي واملسلمي
وع�لي البوس��عيدي وكان��و ومحم��د فرج
ومحمد الحوس��ني وياسني وصالح اليحيايئ
ورائد ومحسن الغساين ،فيام بدأ فؤاد بلهوان

مدرب املنتخب اللبناين بعيل ظاهر وقاسم
الزي��ن ونور منصور وعدنان حيدر وس��مري
ياس ومحمد حيدر وعمر شعبان ونادر مطر
ومحمد قدوح وش��عيتو وحسني زين .ونزل
العبو األحمر الش��وط الثاين أكرث إرصارا عىل

التق��دم ،ومن محاوالت ج��ادة ومن متريرة
طويل��ة يف عمق الدفاعات اللبنانية تهادات
الكرة ملحس��ن الغس��اين الذي هيأها برباعة
وأرسلها قوية هزت ش��باك الحارس اللبناين
معلنة التقدم ملنتخبنا يف الدقيقة  .55وهدأ

رتم املباراة بعد أن تحكم بها العبو منتخبنا
رغم املحاوالت الجادة لهالل الحلوي ،لكنها
مل تشكل خطورة مطلقة ،وألغى حكم الراية
هدف��ا للمنتخب اللبناين برأس��ية من لعبة
ثابتة يف الدقيقة  79من عمر املباراة ،والتي

أنهاها األحمر بفوز معنوي اس��تعاد به ثقة
جامه�يره رغم األداء الباه��ت ،لكنه حقق
االنتصار الثالث تواليا قبل لقاء أفغانس��تان
يف الع��ارش من أكتوب��ر املقبل يف التصفيات
املزدوجة لكأس العامل والنهائيات اآلسيوية.

الالعبون أخفقوا في الحصول على المراكز األولى

نتائج دون الطموح لسباحينا في ختام «خليجية األلعاب المائية» بالكويت

الرؤية  -وليد الخفيف

برونزيت�ين فق��ط ،يف حني تص��در املنتخب
القطري تلك الفئة محرزا  23ميدالية ،وجاء
املنتخب القطري وصيف��ا بعرش ميداليات،
والس��عودية يف املركز الثالث بـ 12ميدالية،
والبحري��ن يف املرك��ز الرابع ب��ـ 13ميدالية،
ومنتخبن��ا يف املرك��ز األخ�ير (ميداليت�ين
برونزيتني).
ويعتم��د الرتتي��ب ع�لى ع��دد امليداليات
الذهبي��ة يف املق��ام األول؛ فرغ��م حص��ول
قط��ر عىل  10ميداليات عىل س��بيل املثال؛
إال أنه��ا حلت يف الوصافة قبل الس��عودية
الت��ي حقق��ت  12ميدالي��ة؛ ألنها حصدت
 7ذهبي��ات مقاب��ل ذهبيتني للس��عودية.
وتذ َّيل ُمنتخبنا للناشئني القامئة برصيد خال
م��ن امليداليات ،وتص��در املنتخب القطري
منافس��ات تل��ك الفئة بالحص��ول عىل 17
ميدالية ،وجاء املنتخب السعودي يف املركز
الث��اين برصي��د  14ميدالية ،وح��ل منتخب
اإلمارات ثالثا بـ 11ميدالية ،والكويت رابعا
 21ميدالية ،والبحرين خامسا بـ 9ميداليات،

َع َك ْ
س��ت نتائج ُمنافسات النسخة الـ 27من
بطولة األلع��اب املائية الخليجية مس��توى
تراج��ع س��باحينا يف مختل��ف الفئات ،مام
ُيلق��ي باملس��ؤولية ع�لى االتح��اد العامين
للسباحة يف هذا اإلخفاق الخليجي.
ورغم تواف��ر اإلمكانات أمام االتحاد -والتي
من بينها س��واحل مرتامية األطراف -غري أن
النتائج ج��اءت مخيبة لآلمال ،الس��يام َّ
وأن
البطولة عىل املستوى الخليجي؛ األمر الذي
يقلل من القدرة عىل تحقيق املأمول آسيويا
وأوملبي��ا .واس��تضافت الكويت منافس��ات
البطولة ع�لى مدار أربعة أيام مبش��اركة 6
منتخب��ات خليجي��ة؛ إذ فرضت س��يطرتها
ش��به املطلقة عىل معظم املسابقات ،دون
أن يك��ون اإليقاف الذي فرض عىل رياضتها
لسنوات حائال عن منصات التتويج.
ومل ينج��ح ُمنتخبن��ا الوطني يف منافس��ات
العموم س��وى بالحص��ول ع�لى ميداليتني

«موفقة» لإلمارات واليابان وإيران
ضربة بداية ُ

«التصفيات اآلسيوية» :كميل حسان يهدي البحرين صدارة
المجموعة الثالثة ..و«الفدائي» يسقط أمام سنغافورة
عواصم  -الوكاالت
تغل��ب املنتخب البحرين��ي ُبصعوبة عىل
ُمضيف��ه منتخب كمبوديا (-1صفر) ،أمس
الثالثاء ،عىل ملعب “أوملبيك ستاديوم” ،يف
الجولة الثانية من تصفيات آسيا املزدوجة
ملونديال  ،2022وكأس آسيا .2023
ويدين املنتخب البحريني بالفضل يف هذا
الفوز لالعبه كميل حس��ان األس��ود الذي
سجل هدف الحس��م بالدقيقة  ..77ورفع
املنتخب البحرين��ي رصيده إىل  4نقاط يف
ص��دارة املجموعة الثالث��ة ،وتجمد رصيد
منتخ��ب كمبودي��ا عند نقط��ة واحدة يف
املركز الرابع .واعتىل منتخب س��نغافورة،
ص��دارة املجموع��ة الرابع��ة لتصفي��ات
املوندي��ال ،بع��د الفوز الثم�ين أمس عىل
فلسطني .1-2
ورف��ع منتخب س��نغافورة رصي��ده إىل 4
نقاط يف ص��دارة املجموع��ة ،بعد تعادله
الس��ابق أمام اليم��ن  ،2-2بين�ما تراجع
املنتخب الفلس��طيني للمركز الثاين برصيد
 3نق��اط ،م��ن ف��وز وخس��ارة .ومل يقدم
املنتخب الفلس��طيني العرض املنتظر منه،
بع��د األداء الق��وي الذي ظه��ر عليه أمام
أوزبكس��تان يف اللق��اء املايض ،فاس��تهل
املباراة بأداء مهتز أمث��ر عن الهدف األول

لسنغافورة يف الدقيقة الثالثة ،عرب الالعب
محمد شاكر .ورغم حالة االرتباك التي ظهر
عليها املنتخب الفلسطيني ،وغياب معظم
الالعبني عن مس��تواهم ،إال أنهم نجحوا يف
إدراك التع��ادل رسيعا ع�بر املدافع يارس
حمد .عادت س��نغافورة وسجلت الهدف
الثاين برضبة رأس��ية من ركنية عن طريق
محمد صفوان بحر الدين ،لينتهي الشوط
األول بتق��دم املضي��ف  ،1-2وه��ي نفس
النتيجة الت��ي انتهى عندها اللقاء دون أن
تجدي محاوالت فلس��طني الدراك التعادل
َّ
اس��تهل ُمنتخب إيران
يف الش��وط الثاين .و
مش��واره يف التصفي��ات بالفوز عىل هونج
كون��ج -2صفر ،أم��س ،يف الجول��ة الثانية
م��ن مباري��ات املجموعة الثالث��ة .وتقدم

رسدار أزمون بهدف إليران يف الدقيقة 23
ثم أضاف كريم أنص��اري الهدف الثاين يف
الدقيقة  .54وخاض منتخب إيران مباراته
األوىل يف التصفي��ات ليحص��د أول  3نقاط
محت�لا املركز الث��اين ،وتوقف رصيد هونج
كون��ج عند نقطة واحدة م��ن مباراتني يف
املركز األخري .واس��تهلت اليابان مش��وارها
بالف��وز عىل مضيفته��ا ،ميامن��ار /2صفر،
أم��س ،يف الجول��ة الثاني��ة م��ن مباريات
املجموعة السادسة .وتقدم شويا ناكاجيام
به��دف لليابان يف الدقيق��ة  16ثم أضاف
تاكومي مينامينو الهدف الثاين يف الدقيقة
 .26وخ��اض منتخب اليابان مباراته األوىل
يف التصفي��ات ليحصد أول  3نقاط ،محتال
املركز الثاين ،وظلت ميامنار يف املركز األخري

بدون رصيد بعد خس��ارتها للم��رة الثانية
عىل التوايل .وع��اد املنتخب اإلمارايت بفوز
مهم من مس��تضيفه منتخب ماليزيا ،1-2
أمس ،لتحص��ل عىل أول  3نقاط ،واحتلت
املركز الثاين يف املجموعة السابعة ،وبفارق
األه��داف ع��ن ماليزيا يف املرك��ز الثالث.
وأحرز محمد شفيق هدفا مبكرا قبل مرور
الدقيقة األوىل ،برأسية قوية مستغال املركز
والتغطية الخاطئة لخط دفاع اإلمارات.
ومتك��ن املنتخب اإلم��ارايت من تس��جيل
هدف التعادل برأس��ية ع�لي مبخوت يف
الدقيقة  43لينتهي الشوط األول بالتعادل
وتحس��ن أداء اإلم��ارات م��ع بداية
َّ .1 -1
الش��وط الث��اين ومتكن ع�لي مبخوت من
خطف هدف ث��اين للمنتخب اإلمارايت من
هجمة مرت��دة ومبجهود فردي يف الدقيقة
 .75ورد قائ��م مرمى اإلمارات ،تس��ديدة
قوية لس��افوي ،العب ماليزي��ا يف الدقيقة
 ،79وج��اءت الدقائق األخرية مثرية وقوية
م��ن املنتخبني ،وحاف��ظ املنتخب اإلمارايت
عىل فوزه وأنهى املباراة لصالحه .1-2
وف��از منتخ��ب تايالن��د عىل إندونيس��يا
-3صف��ر ،وخرس غ��وام م��ن الفلبني ،4-1
وخ�سر منغوليا من طاجيكس��تان بهدف،
وخ�سر تاي��وان عىل ارض��ه م��ن النيبال
-2صفر.

ومنتخبن��ا الوطني يف املركز األخري بال رصيد
من امليداليات.
ويف مس��ابقة املنتخبات تحت  10س��نوات،
تصدَّر منتخب الكوي��ت الرتتيب العام بـ8
ميداليات ،وحل املنتخب السعودي وصيفا
بالحصول ع�لى  3ميداليات ،ونجح منتخبنا
الوطن��ي يف ني��ل املرك��ز الثال��ث يف تل��ك
الفئ��ة بـ 4ميدالي��ات (ذهبية و 3فضيات)،
وجاءت قطر يف املركز الرابع بـ 4ميداليات،
والبحرين يف املركز الخامس بـ 5ميداليات.
وأسفرت منافسات “الغطس” -التي شملت
إقامة عدة مس��ابقات يف فئت��ي “الرباعم”،
و”األش��بال” -عن ف��وز منتخ��ب الكويت
باملرك��ز األول ،يف ح�ين احت��ل املنتخ��ب
الس��عودي املرك��ز الث��اين .وت��وج منتخب
الكوي��ت بطال ملس��ابقة “كرة امل��اء” التي
أقيم��ت يف فئ��ة واحدة -تحت  16س��نة-
بنظام الدوري من مرة واحدة ،تاله املنتخب
السعودي ،يف حني جاء منتخب اإلمارات يف
املركز الثالث.
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ثــواين فقــط تفصلنا عــن أي ترصف يخــرج منا..
فلنأخذ نفس عميق ونعيد التفكري من جديد لنجد
حلوال أنسب بكثري ..صوتك ،سلوكك ،كلامتك كلها
أعراض مزعجة تحرض فتكرس.

حممد الغ�ساين

بدر احلب�سي

غــدك متجــدد بانتظارك فاعمل له ..عود نفســك
نســيان األخطاء وتذكــر الدروس ،ونســيان اآلالم
والتمســك باألحــام ،وإن كان والبد مــن اإلدمان
فأدمن مامرسة ما يجعلك أفضل.
د�.أحمد العربي
ال تحزن فليس كل خسارة اليوم نقمة وكدر! بعضها أفضل
من خسارات الغد وأقل رضرا! لو اطلع أحدنا عىل الغيب!
لن يكتب لنفسه أفضل مام كتبه الله له!

«الرؤية» تشق طريقها بكل ثقة وثبات
ناصر العبري

الصين قادمة ..هل نحن جاهزون؟
حمود الطوقي
معاناة الطالب الجامعي
ناصر بن سلطان العموري

الرجل الذي لم ُيوقِّ ع
علي بن مسعود المعشني

ن�صر البو�سعيدي

عيون القطط بديال عن

إنارة الطرق
طالب املقبايل

muqbali@gmail.com

تناول األفوكادو يوميا يساعد على الحد من السمنة
واشنطن  -العامنية

أفــاد باحثون أمريكيــون أن إضافة األفوكادو
يف النظــام الغــذايئ اليومي ميكن أن يســاعد
األشــخاص الذين يعانون من السمنة املفرطة
يف إحداث تغيري يف عاداتهم الغذائية.
وأوضحــت األبحــاث الطبية الحديثــة التي
أجريــت يف كلية الطب جامعــة “ نيويورك”
ونرشتها مجلة “املغذيات” أن تناول األفوكادو
يساعد ىف الشــعور بالرضا واإلشباع من تناول
الوجبــات لــدى البالغني الذيــن يعانون من
الســمنة املفرطة ضمن فوائد أخرى ،الفتة إىل
أن التغيريات الغذائية البسيطة ميكن أن يكون
لها تأثري مهم عىل إدارة الجوع واملســاعدة ىف
الســيطرة عىل التمثيل الغــذايئ .وقام فريق
من الباحثني بتقييم التأثريات الفســيولوجية
الكامنــة وراء إدراج “األفــوكادو” الطــازج
الكامل عىل الشعور بالجوع واالمتالء ومدى
شعور األشــخاص بالرضا عىل مدى  6ساعات.
وأشار الباحثون إىل أن التغريات الغذائية تحد
من رحالت اإلنسولني والجلوكوز يف الدم ،مام
يقلل من خطر اإلصابة مبرض السكر  ،وأمراض
القلــب واألوعية الدموية عــن طريق إضافة
الدهــون واألليــاف الصحيــة إىل نظام غذايئ
يومي منتظــم .وقال بريت بريتــون الباحث
الرئيــي يف الدراســة“ :منذ ســنوات ،كانت
الدهون مســتهدفة كســبب رئييس للسمنة
واآلن تخضع الكربوهيدرات للتدقيق لدورها
يف تنظيــم الشــهية وضبــط الــوزن” .ووجد
البحــث أن الوجبات مبــا يف ذلك األفوكادو مل
تــؤد فقط إىل انخفاض كبري يف الجوع وزيادة
يف شعور املشاركني بالرضا ،ولكن وجدت ً
أيضا
أن هرمــون األمعــاء الذي يدعــى  PYYكان
موصال ً
مهم لالستجابة الفسيولوجية.

يف شــهر مايو مــن عــام  2018كتبت
مقاالً بعنوان “طريق الباطنة الرسيع..
عبت فيه عن
مــن الحلم إىل الواقــع” َّ
ابتهاجنا وفرحتنا بهــذا اإلنجاز الكبري،
فوصفت الحدث بوالدة عهد جديد يف
عامل الطرق الرسيعة.
الحدث كبري واملرشوع عمالق ويستحق
اإلشادة واإلكبار باإلنجاز الذي سيحول
املنطقة من صحــراء قاحلة إىل مناطق
معمــورة وآهلــة بالســكان ،وعامــرة
باملشاريع التجارية والصناعية الكبرية.
هــذا الطريــق الذي يبلــغ طوله 272
كيلومرتاً زود بأعمدة إنارة مبا يزيد عىل
( )11,400عمــود إنــارة ،باإلضافة إىل
( )250.000من العواكس األرضية ذات
الجودة العالية واملواصفات العاملية.
هذا العــدد الكبري من أعمــدة اإلنارة
ُصف عليه مئات اآلالف من الرياالت،
ويف نهايــة األمر تبقى هــذه األعمدة
رهينة الظروف االقتصادية بالرغم من
وقوع الحوادث املميتــة التي أزهقت
أرواح األبريــاء بســبب عدم تشــغيل
اإلنارة.
واملؤســف واملؤمل أن يكون توجه وزارة
النقــل واالتصــاالت إىل االعتــاد عىل
العواكــس الضوئية مبا يعــرف بعيون
القطط ،فهذا الطريق زود بربع مليون
من هذه العواكس التي أصبحت بدي ًال
عن اإلنارة كــا جاء يف تغريدة الوزارة
التي نرشتها بتاريخ  2ســبتمرب 2019م
والتــي ردت فيها عىل تغريدة املواطن
ســعيد الهطايل @SAIDALISAID1
التي قال فيهــا إن طريق عربي  -بهالء
بدون إنــارة وكذلــك طريــق الباطنة
الرسيع أيضاً بدون إنارة.
ويقــول ا ُملغرد إنه ســمع أن الســبب
اختالف يف دفــع الفواتري بني البلديات
اإلقليميــة ومــوارد املياه وبــن وزارة
النقــل واالتصــاالت ،فطالــب بإيجاد
حل للمشــكلة ،منوهاً إىل أننا يف القرن
الجديد وشوارعنا بدون إنارة!.
املؤسف واملؤمل أن يأيت الرد الرسمي من
وزارة النقــل واالتصاالت عرب حســابها
يف تويرت أن املوازنة التشــغيلية لإلنارة
عالية جداً وال تتناســب مع مبدأ وضع

ً
بلدانا كثيرة
لقد زرنا
فقيرة وتعاني من
أزمات اقتصادية
وحروب ومع ذلك
جميع طرقاتها مضاءة
األولويــات للتعامل مــع األزمة املالية
الحالية.
وأشــارت التغريدة إىل تفضيل الحلول
األقل كلفة كالســياج وعيــون القطط
وطــوق عاكس عىل الجــال ومخالفة
أصحــاب اإلبــل املرتوكة ليــ ًا وأجهزة
ضبــط الرسعــة وغريهــا ،وأوضحــت
الــوزارة يف تغريدتها أنهــا تدرس كلفة
إنارة الطاقة الشمســية حيــث إنها ال
زالت عالية.
هذه التغريدة أعادتنا عقودا إىل الوراء،
فهــذا التوجه أصاب النــاس باإلحباط،
وجعلهم يتساءلون “طاملا هذا التوجه
فلامذا ترصف مئات اآلالف من الرياالت
لرتكيب أعمدة إنارة طاملا ال يوجد أمل
يف تشغيلها ،فهناك  11.400عمود إنارة
كان األوىل أن تستغل مبالغها ملشاريع
أخرى ُمتعرثة.
لقــد زرنا بلدانــاً كثرية ،فقــرة وتعاين
مــن أزمــات اقتصادية وحــروب ومع
ذلــك جميع طرقاتها مضــاءة ومل تتأثر
بأزمات مالية ،والســبب واضح أن إنارة
الطرق ال توضع لها عدادات اســتهالك
ألنهــا مصلحة عامة وال تدفع لها مبالغ
لرشكات الكهرباء.
واملطالبــة اآلن بتحرير إنــارة الطريق
وإعفائهــا مــن دفــع مبالــغ لرشكات
الكهرباء لالستهالك ،وتعترب كهرباء إنارة
الطرق جزءا من املسؤولية االجتامعية
التي تلزم الــركات بدفعها للتنمية يف
البالد.

عدد جديد من «مرشد» يسلط الضوء على «تنمر األطفال»
مسقط  -الرؤية
صدر العدد الثامن والثالثون من مجلة مرشد
والذي جاء متزامنا مــع املؤمتر الدويل العريب
الســادس للوقاية من ســوء معاملة األطفال
واإلهــال ،الــذي هدف إىل توعيــة األطفال
حول مشاكل التنمر والتحرش.
وســلطت محتويات العدد الضوء عىل أهمية
الرسائل التوعوية لألطفال؛ حيث تم استخدام
أسلوب سلس وممتع لألطفال .وتناول العدد
شخصية الطبيب ال ُعامين أبو عمرية الهاشمي،
وهو أول عامين اســتطاع أن يجمع بني الطب
والشــعر والصيدلة ،ويف داخل العدد يتمكن
الطفل مرشد يف مغامراته من تعريف األطفال
بهذه الشخصية ،وأهم إنجازات أيب عمرية من

خــال الحديث مــع جده ويأخــذه الفضول
والخيال ليعيش جو املغامرة.
وتضمــن العــدد يوميــات مازن “املســتثمر
الصغــر” الــذي بعــد نجــاح العديــد مــن
مشــاريعه عقدت له املدرســة لقــا ًء صحفياً
تحدث فيه عــن رس نجاحه ،لكــن ذلك أثار
غرية بعــض زمالئه وتعرض مازن للرضب ،غري
أنه اســتطاع بحكمته أن يوقف سلوك التنمر
ويحتوي زمالءه.
وتناول العدد ســيناريو “قيمــي حياة” الذي
يعرض فيه بطل القصــة أحمد تجارب نجاح
معرض رســالة اإلســام وبســبب نجاح هذا
املعرض يأيت مــع أحمد صديق من جمهورية
مقدونيــا ليتعرف عىل ثقافــة العامنيني ورس
التعايش بينهم.

