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مسقط - العامنية 
بعث حــرضة صاحــب الجاللة الســلطان 
قابــوس بن ســعيد املعظم - حفظــه الله 
ورعــاه- برقيــة تهنئة إىل صاحب الســمو 
املليك األمري محمد بن سلامن بن عبدالعزيز 
آل ســعود مبناسبة اختيار سمّوه وليٍّا للعهد 
وتعيينــه نائًبــا لرئيــس مجلــس الــوزراء 
وزيــًرا للدفاع باململكة العربية الســعودية 
الشــقيقة. أعرب جاللة الســلطان املعظم 
فيهــا عن خالص تهانيه وصــادق متنياته له 
مبوفــور الصحة والعافية، داعًيــا الله تعاىل 

أن يوفقــه ويحقــق املزيد مــام يصبو إليه 
الشعب السعودي الشقيق من تقدم ورقي 
ورخــاء. كام بعث حرضة صاحــب الجاللة 
السلطان قابوس بن ســعيد املعظم- أبقاه 
اللــه- برقيــة تعزيــة ومواســاة إىل فخامة 
الرئيس الدكتور مارســيلو ريبيلو دي سوزا 
رئيــس الجمهوريــة الربتغاليــة يف ضحايــا 
حرائــق الغابات التي اشــتعلت يف منطقة 
لرييا وســط الربتغال. أعرب فيها جاللته عن 
خالــص تعازيه وصادق مواســاته لفخامته 
وأرس الضحايا والشــعب الربتغايل الصديق، 

متمنًيا للمصابني الشفاء العاجل.

مسقط - الرؤية 
تشــري الحســابات الفلكيــة التي أجريت مــن دائرة 
الشؤون الفلكية بوزارة األوقاف والشؤون الدينية أن 
رؤية هالل شــوال مساء الســبت بتاريخ ٢٩ رمضان 
١٤٣٨هـــ الذي يوافــق ٢٤ يونيــو ٢٠١٧م يف مدينة 
مســقط ستكون صعبة جدا وتكاد تكون غري ممكنة؛ 

حيث ســيكون القمــر يف مرحلة االقرتان يف مســقط 
يف الســاعة السادســة وإحدى وثالثني دقيقة (٦:٣١) 
صباحا بتوقيت الســلطنة وسينزل القمر عند الساعة 
الســابعة وخمس عرشة دقيقة (٧:١٥) مساء وتغرب 
الشمس عند الساعة السادسة وسبع وخمسني دقيقة 
(٦:٥٧) مساء أي أّن القمر سينزل بعد غروب الشمس 
بحوايل ١٨ دقيقة ويكون ارتفاع الهالل ثالث درجات.

مسقط - الرؤية 
أبرمــت رشكــة ُعمــران اتفاقية مشــرتكة مــع رشكة 
دامــاك العقارية؛ لتطويــر مرشوع ميناء الســلطان 
دة  قابوس إىل واجهة بحرية ســياحية متكاملة وُمتعدِّ
االســتخدامات؛ حيث تــّم توقيع مذكــرة تفاهم بني 

الطرفني، مساء أمس، مبقر رشكة ُعمران يف مسقط.
وتعدُّ االتفاقية اُملْربَمة مع رشيك التطوير االسرتاتيجي 
خطــوة مهمة تتواكب مع خطة الرشكة يف تنمية هذا 
املرشوع الســياحي الحيوي؛ لُتْســِهم هــذه الرشاكة 
ر مبليار دوالر أمرييك- يف تحويل امليناء إىل  -التي تقدَّ

ة عىل ُمستوى  واحد من أهم الوجهات السياحية الفذَّ
نات  املنطقة؛ حيث ســيضم املرشوع ُجملة من املكوِّ
املرموقــة كالفنادق والوحدات الســكنية، إىل جانب 
املطاعــم ومحالت التجزئة واملرافق الرتفيهية، وغريها 
من املرافق الخدمية للمجتمع املحيل. وشــهد مراسم 
توقيع ُمذكرة التفاهم كلٌّ من: معايل الّدكتور عيل بن 
مسعود الســنيدي رئيس مجلس إدارة رشكة عمران، 
ومعــايل الدكتور أحمــد بن محمــد الفطييس عضو 
مجلس إدارة رشكة عمران، وحســني ســاجواين رئيس 
مجلس إدارة رشكة داماك، كام حرض توقيع االتفاقية 

عدد من املسؤولني من الجانبني.

ؤية- عادل البلويش الرُّ
تصوير/ راشد الكندي 

َحاَفَظ فريُق مدرســة املوج الخاصة عىل لقبه، بعدما 
دا بطًال لـ“بطولة الرؤيــة الرمضانية لكرة  ُتوِّج ُمجــدَّ
القدم“، للمرة الثانية عىل التوايل، إثر تغلبه يف املباراة 
النهائية عىل منافســه فريــق اإلدامة بهدف دون رد؛ 
وذلك خالل اللقاء الختامي الذي َجَمع الفريقنْي عىل 
ملعب نادي األمل، مســاء أمس األول الثالثاء، تحت 
د الزبــري رئيس اللجنة  رعاية الشــيخ خالد بــن ُمحمَّ
األوملبية العامنية، وبحضور املكرَّم حاتم الطايئ رئيس 
التحرير، وعدد من املسؤولني والشخصيات الرياضية 

ولفيف من املدعوين.

مسقط - الرؤية 
أعلن ســعادة الشــيخ عبدالله بن سامل الساملي 
الرئيــس التنفيــذي للهيئة العامة لســوق املال 
بدايــة طرح أســهم عــدد مــن رشكات التأمني 
الوطنية والتي يتوقع طرحها لالكتتاب العام مع 
اقرتاب نهاية املهلة املحددة، وهي ثالث سنوات 
منذ صدور املرســوم السلطاين رقم (٢٠١٤/٣٩) 
والتــي يبلغ عددها ســت رشكات تأمني وطنية، 
وذلــك وفق خطــة زمنية محــددة مع مجالس 

إدارة الرشكات املتوقع إدراجها.

جاء ذلك بعد موافقة الهيئة العامة لسوق املال 
عىل اعتامد نرشيت إصدار رشكتي الرؤية للتأمني 
واألهلية للتأمني لطرح أســهمها لالكتتاب العام، 
حيث توضح النرشات املعتمدة أن حجم الطرح 
لكل رشكة سيكون ٢٥ مليون سهم بسعر إصدار 
وقدره ١٦٢ بيسة للسهم الواحد، بالنسبة لرشكة 
الرؤية للتأمني عــىل أن تبدأ فرتة االكتتاب يف ٩ 
يوليو حتى ٧ أغســطس من العــام الجاري، أّما 
رشكة التأمني األهلية فسيكون سعر الطرح ٣٠٠ 
بيســة وتبدأ فــرتة االكتتاب ٤ يوليــو وحتى ٢ 

أغسطس ٢٠١٧.
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ؤية مسقط - الرُّ
ِيف إطــاِر الرِّعايــة واالهتــامم الســاميني، 
اللذيــن ُيوليهــام َحْرضَة صاحــب الجاللة 
الســلطان قابوس بن سعيد املعظم القائد 
األعــىل للقــوات املســلحة -حفظــه الله 
ورعــاه- لقوات جاللته الباســلة؛ من أجل 
تعزيز قدراتها يف حامية الوطن، واملحافظة 
عىل ُمكتســبات النهضة املباركــة- احتفَل 
ســالُح الجــوِّ الســلطاينِّ الُعــامينِّ، صباح 
أمس، بُوُصْول الدفعــة األوىل من طائرات 
”التايفــون“ املقاتلة؛ وذلــك تحت رعاية 
اللواء الرُّكن طيَّــار مطر بن عيل العبيداين 
قائد ســالح الجو السلطاين الُعامين بقاعدة 

أدم الجوية.
مــة ملجموعة  وتعــدُّ هــذه الطائرات ُمقدِّ
من طائرات التايفون املقاتلة، والتي سيتمُّ 
استالمها حســب املراحل الزمنية املخطط 
لها للمرشوع. وتعدُّ طائرات التايفون إحدى 

دة املهام؛  طائرات القتــال الحديثة متعــدِّ
نظــراً الحتوائها عىل العديــد من األنظمة 

رة التي متنحها قدرات عالية، إضافة  املتطوِّ
زْت به هذه الطائرات من أنظمة  إىل ما ُجهِّ

رة التي تؤهلها للتعامل مع  التسليح املتطوِّ
مُختلف الظروف.

مسقط - العامنية
أصــدر حــرضة صاحــب الجاللة الســلطان 
قابوس بن سعيد املعظم- حفظه الله ورعاه- 
٦ مراسيم سلطانية سامية فيام ييل نصوصها:
مرســوم ســلطاين رقــم (٢٠١٧/٢١) بإصدار 

قانــون الرفق بالحيوان. ومرســوم ســلطاين 
رقــم (٢٢/  ٢٠١٧) بإصــدار قانــون مزاولــة 
املهــن الطبية البيطرية. ومرســوم ســلطاين 
رقــم (٢٣/  ٢٠١٧) بتعديــل بعــض أحــكام 
املرســوم الســلطاين رقم ٢٠٠٤/٤٨ بإنشــاء 
صندوق التنمية الزراعية والسمكية وإصدار 

نظامه. ومرســوم ســلطاين رقم (٢٤/  ٢٠١٧) 
بتقريــر صفة املنفعة العامــة ملرشوع تنفيذ 
الجزء الرابع الحزمة األوىل من مســار ســكة 
الحديد (هيام- مثريت). ومرســوم ســلطاين 
رقم (٢٠١٧/٢٥) بتقرير صفة املنفعة العامة 
ملرشوع رفع كفاءة ازدواجية طريق (الرسيل- 

نزوى) مــن دوار برج الصحوة وحتى تقاطع 
(بدبد- صور).

ومرســوم ســلطاين رقم (٢٠١٧/٢٦) بتعيني 
املكرم الشــيخ عبدالله بن شــوين بن عامر 
الحوســني رئيســا للجنة العامنيــة لحقوق 

اإلنسان.

مسقط - العامنية
أنهت وزارة الرتبيــة والتعليم االختبارات 
الحاصلني  للخريجني  والعملية  التحريرية 
عــىل مؤهل جامعــي تربــوي أو مؤهل 
جامعــي باإلضافــة إىل دبلــوم التأهيــل 
الرتبوي واملتقدمني للتنافس عىل وظائف 
الهيئة التدريســية للعام الدرايس القادم 

٢٠١٨/٢٠١٧ التــي ســبق اإلعــالن عنها 
خالل الفرتة املاضية عرب املوقع اإللكرتوين 

للوزارة ووسائل اإلعالم املحلية.
 (١٧٢٤) االختبــارات  لهــذه  وتقــدم 
مرتشــحا ومرتشــحة منهــم (١٤٢٦) من 
وقــد  الذكــور،  مــن  و(٢٩٦)  اإلنــاث 
أجريــت االختبــارات يف كل من جامعة 
الســلطان قابــوس، ويف محافظــة ظفار، 

ومحافظة مســندم؛ حيــث أدى (١٦٣٩) 
خريجــا وخريجة امتحاناتهــم يف قاعات 
جامعــة الســلطان قابــوس، وأدى (٦٢) 
خريجا وخريجــة امتحاناتهم يف محافظة 
ظفار، بينــام أدى (٢٣) خريجا وخريجة 
امتحاناتهم يف محافظة مســندم. وكانت 
االمتحانــات حســب الشــواغر املتاحــة 
لشــغل وظيفة معلم للذكور واإلناث يف 

مواد: اللغة العربيــة، واللغة اإلنجليزية، 
والكيميــاء،  والفيزيــاء،  والرياضيــات، 
التشــكيلية، والتاريخ،  واألحياء، والفنون 
واملهــارات املوســيقية، وللذكور فقط يف 
مواد: - الرتبية اإلسالمية، والرتبية الخاصة، 
وتقنيــة املعلومــات، والجغرافيا ولإلناث 
فقــط يف مــواد: - الرياضــة املدرســية، 

واملجال األول، واملجال الثاين.

ؤية مسقط - الرُّ
د بن محمــود الزدجايل مدير  قــال املهندُس ُمحمَّ
عــام خدمات اُملســتثمرين وإدارة الجودة بوزارة 
الســياحة إنَّ من املتوقع أن يتم افتتاح ٨١ منشأة 
فندقية جديدة خالل العامني ٢٠١٧-٢٠١٨؛ حيث 
منحت الوزارة موافقاتها إلنشاء ٨١ منشأة فندقية 
ســرتفد القطاع بـ٥٢٧٩ غرفة فندقيــة؛ بينها: ٣٨ 
منشأة يف محافظة مسقط بطاقة استيعابية ٣٣٤٣ 
غرفــة، و٣ منشــآت مبحافظة ظفار ســتوفر ٤٩٨ 

غرفة فندقية.
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ؤية مسقط - الرُّ
ِيف إطــاِر الرِّعايــة واالهتامم الســاميني، اللذين 
ُيوليهام َحْرضَة صاحب الجاللة السلطان قابوس 
بن سعيد املعظم القائد األعىل للقوات املسلحة 
-حفظه الله ورعاه- لقوات جاللته الباسلة؛ من 
أجل تعزيز قدراتها يف حامية الوطن، واملحافظة 
عىل ُمكتســبات النهضة املباركة- احتفَل ســالُح 
الجوِّ الســلطاينِّ الُعامينِّ، صباح أمــس، بُوُصْول 
الدفعة األوىل من طائــرات "التايفون" املقاتلة؛ 
وذلــك تحت رعاية اللــواء الرُّكن طيَّار مطر بن 
عيل العبيداين قائد سالح الجو السلطاين الُعامين 

بقاعدة أدم الجوية.
مــة ملجموعة من  وتعدُّ هــذه الطائــرات ُمقدِّ
طائرات التايفون املقاتلة، والتي سيتمُّ استالمها 
حســب املراحل الزمنية املخطط لها للمرشوع. 
وتعــدُّ طائرات التايفون إحــدى طائرات القتال 
دة املهام؛ نظــراً الحتوائها عىل  الحديثــة متعــدِّ
رة التــي متنحها  العديــد مــن األنظمة املتطــوِّ

ــزْت به هذه  قــدرات عالية، إضافــة إىل ما ُجهِّ
رة التي  الطائــرات من أنظمة التســليح املتطــوِّ

تؤهلها للتعامل مع ُمختلف الظروف.

فعة األوىل من طائرات  َحَرضَ َمرَاِســم ُوُصْول الدُّ
التايفون عدٌد من كبار الضباط والضباط وضباط 

الصف يف سالح الجو السلطاين الُعامين.

مسقط - العامنية
أصدر حرضة صاحب الجاللة الســلطان قابوس 
بن سعيد املعظم- حفظه الله ورعاه- ٦ مراسيم 

سلطانية سامية فيام ييل نصوصها:
مرسوم ســلطاين رقم (٢٠١٧/٢١) بإصدار قانون 
الرفق بالحيوان. نحن قابوس بن ســعيد سلطان 
عامن. بعد االطالع عىل النظام األســايس للدولة 
الصادر باملرسوم الســلطاين رقم ١٠١/  ٩٦، وعىل 
قرار املجلس األعىل ملجلس التعاون لدول الخليج 
العربيــة يف دورته الثانيــة والثالثني املنعقدة يف 
الرياض خالل الفرتة من ١٩-٢٠ ديسمرب ٢٠١١م 
باعتامد قانون الرفق بالحيوان، وبعد العرض عىل 
مجلس عــامن، وبناًء عىل مــا تقتضيه املصلحة 
العامة. رســمنا مبا هو آت: املــادة األوىل: يعمل 
بأحــكام قانون الرفــق بالحيــوان املرفق. املادة 
الثانية: ينرش هذا املرســوم يف الجريدة الرسمية. 
صدر يف: ٢٦ من رمضان ســنة ١٤٣٨هـ املوافق: 

٢١ من يونيو سنة ٢٠١٧م.
مرسوم ســلطاين رقم (٢٢/  ٢٠١٧) بإصدار قانون 

مزاولة املهن الطبيــة البيطرية. نحن قابوس بن 
ســعيد           ســلطان عامن. بعد االطالع عىل 
النظام األسايس للدولة الصادر باملرسوم السلطاين 
رقــم ١٠١/  ٩٦، وعىل نظام مزاولــة مهنة الطب 
البيطــري وإنشــاء العيادات البيطريــة الخاصة 
الصادر باملرسوم السلطاين رقم ٩٦/٤٣ وعىل قرار 
املجلس األعــىل ملجلس التعاون لــدول الخليج 
العربيــة يف دورته الثانيــة والثالثني املنعقدة يف 
الرياض خالل الفرتة من ١٩-٢٠ ديسمرب ٢٠١١م 
باعتامد قانــون مزاولة املهن الطبيــة البيطرية، 
وبعــد العرض عىل مجلــس عامن، وبنــاًء عىل 
مــا تقتضيه املصلحة العامة. رســمنا مبا هو آت 
املــادة األوىل: يعمل بأحكام قانون مزاولة املهن 
الطبية البيطرية املرفق. املادة الثانية: ينرش هذا 
املرســوم يف الجريدة الرســمية. صدر يف: ٢٦ من 
رمضان سنة ١٤٣٨هـ املوافق: ٢١ من يونيو سنة 

٢٠١٧م.
مرسوم ســلطاين رقم (٢٣/  ٢٠١٧) بتعديل بعض 
أحكام املرسوم الســلطاين رقم ٢٠٠٤/٤٨ بإنشاء 
صندوق التنميــة الزراعية والســمكية وإصدار 

نظامه. نحن قابوس بن ســعيد ســلطان عامن. 
بعد االطالع عىل النظام األســايس للدولة الصادر 
باملرسوم الســلطاين رقم ١٠١/  ٩٦، وعىل املرسوم 
السلطاين رقم ٢٠٠٤/٤٨ بإنشاء صندوق التنمية 
الزراعية والســمكية وإصدار نظامه، وبناًء عىل 
مــا تقتضيه املصلحة العامة، رســمنا مبا هو آت: 
املــادة األوىل: يعمل يف شــأن صنــدوق التنمية 
الزراعية والسمكية بأحكام النظام املرفق. املادة 
الثانية: ُيســتبدل بنص املادة الثانية من املرسوم 
الســلطاين رقم ٢٠٠٤/٤٨ املشار إليه النص اآليت: 
«يخضع الصندوق إلرشاف وزير الزراعة والرثوة 
الســمكية». املادة الثالثــة: ُيلغى نظام صندوق 
التنميــة الزراعية والســمكية املرفق باملرســوم 
الســلطاين رقم ٢٠٠٤/٤٨ املشار إليه، كام يلغى 
كل ما يخالف هذا املرســوم، والنظام املرفق، أو 
يتعارض مع أحكامهام. املادة الرابعة: ينرش هذا 
املرسوم يف الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم 
التايل لتاريخ نرشه. صدر يف: ٢٦ من رمضان سنة 

١٤٣٨هـ املوافق: ٢١ من يونيو سنة ٢٠١٧م.
مرســوم ســلطاين رقــم (٢٤/  ٢٠١٧) بتقرير 

صفــة املنفعة العامة ملــرشوع تنفيذ الجزء 
الرابع الحزمة األوىل من مسار سكة الحديد 
(هيــام- مثريــت). نحن قابوس بن ســعيد 

سلطان عامن. 
بعد االطالع عىل النظام األســايس للدولة الصادر 
باملرســوم الســلطاين رقم ١٠١/  ٩٦، وعىل قانون 
نزع امللكيــة للمنفعة العامة الصادر باملرســوم 
الســلطاين رقــم ٧٨/٦٤، وبناًء عىل مــا تقتضيه 
املصلحة العامة. رســمنا مبا هو آت املادة األوىل: 
يعترب مرشوع تنفيــذ الجزء الرابع الحزمة األويل 
من مسار ســكة الحديد الذي يربط والية هيام 
يف محافظة الوســطى بواليــة مثريت يف محافظ 
ظفــار – املحدد يف املذكرة والرســم التخطيطي 
اإلجاميل املرفقني - من مشــاريع املنفعة العامة. 
املادة الثانية: للجهات املختصة االستيالء بطريق 
التنفيذ املبارش عىل العقــارات واألرايض الالزمة 
للمرشوع، وما عليها من منشــآت طبقا ألحكام 
قانون نزع امللكية للمنفعة العامة املشــار إليه. 
املــادة الثالثــة: ينرش هذا املرســوم يف الجريدة 
الرســمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر يف: 

٢٦ من رمضان ســنة ١٤٣٨هـــ املوافق: ٢١ من 
يونيو سنة ٢٠١٧م.

مرســوم ســلطاين رقم (٢٠١٧/٢٥) بتقرير صفة 
املنفعــة العامة ملــرشوع رفع كفــاءة ازدواجية 
طريق (الرســيل- نزوى) من دوار برج الصحوة 
وحتــى تقاطــع (بدبد- صور) نحــن قابوس بن 
ســعيد ســلطان عامن. بعد االطالع عىل النظام 
األســايس للدولة الصادر باملرسوم السلطاين رقم 
٩٦/١٠١، وعــىل قانــون نزع امللكيــة للمنفعة 
العامة الصادر باملرســوم السلطاين رقم ٧٨/٦٤، 
وبناًء عىل مــا تقتضيه املصلحة العامة. رســمنا 
مبا هــو آت: املــادة األوىل: ُيعترب مــرشوع رفع 
كفــاءة ازدواجية طريق (الرســيل – نزوى) من 
دوار برج الصحوة، وحتى تقاطع (بدبد – صور) 
املحدد يف املذكرة، والرســم التخطيطي اإلجاميل 
املرفقني، من مرشوعات املنفعــة العامة. املادة 
الثانيــة: للجهــات املختصــة االســتيالء بطريق 
التنفيذ املبارش عىل العقــارات واألرايض الالزمة 
للمرشوع املذكور، وما عليها من منشــآت طبقا 
ألحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة املشار 

إليه. املادة الثالثة: ُينرش هذا املرسوم يف الجريدة 
الرســمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر يف: 
٢٦ من رمضان ســنة ١٤٣٨هـــ املوافق: ٢١ من 

يونيو سنة ٢٠١٧م.
مرســوم ســلطاين رقم (٢٠١٧/٢٦) بتعيني رئيس 
للجنة العامنية لحقوق اإلنسان. نحن قابوس بن 
ســعيد                ســلطان عامن، بعد االطالع 
عــىل النظام األســايس للدولة الصادر باملرســوم 
الســلطاين رقم ٩٦/١٠١، وعىل املرسوم السلطاين 
رقم ٢٠٠٨/١٢٤ بإنشــاء اللجنة العامنية لحقوق 
اإلنســان وتحديد اختصاصاتها، وعىل املرســوم 
الســلطاين رقم ٢٠١٦/١٢٤ بتعيني أعضاء اللجنة 
العامنية لحقوق اإلنســان، وبناء عىل ما تقتضيه 
املصلحة العامة. رسمنا مبا هو آت: املادة األوىل: 
ُيعني املكرم الشــيخ عبدالله بن شوين بن عامر 
الحوسني رئيسا للجنة العامنية لحقوق اإلنسان. 
املــادة الثانيــة: ُينرش هذا املرســوم يف الجريدة 
الرســمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر يف: 
٢٦ من رمضان ســنة ١٤٣٨هـــ املوافق: ٢١ من 

يونيو سنة ٢٠١٧.

ؤية مسقط - الرُّ
اســتقبَل الفريــُق الرُّكن أحمد بن 
حــارث بن نــارص النبهــاين رئيس 
أركان قوات الســلطان املســلحة، 
مبكتبــه مبعســكر املرتفعة، صباح 
أمس، اللواَء بحري شــن هوو قائد 
األسطول البحري الصيني ملجموعة 
الواجب ١٥٠، والوفــد املرافق له 

الذي يزور السلطنة حاليا.
َب الفريُق الرُّكن رئيس أركان  ورَحَّ
قوات الســلطان املسلحة بالضيف 
الصيني، وتــمَّ خالل املقابلة تبادل 
وجهــات النظر، وبحــث عدد من 
األمــور ذات االهتــامم املشــرتك. 
َحَرض املقابلــة العميُد الرُّكن طيَّار 
مكتوم بن ســامل املزورعي مساعد 
رئيس األركان للتدريب والتامرين 
املشــرتكة، والعميــد الركن بحري 
ســعيد بن عبدالله الساعدي كبري 

ضبــاط األركان بالبحرية الســلطانية العامنية، 
والقائم بأعامل سفارة جمهورية الصني الشعبية، 

وامللحــق العســكري بســفارة جمهورية الصني 
الشعبية مبسقط.
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مسقط - الُعامنيَّة 
والشــؤون  األوقــاف  وزارة  َعقــدْت 
الدينية، أمس، ُمؤمترًا صحفيٍّا للكشــف 
عن تفاصيل تدشــني املوقــع اإللكرتوين 

للحملة اإلعالمية ”زكاة“.
وقــال ُســلطان بن ســعيد الهنايئ خبري 
الوعــظ واإلرشــاد رئيس قســم متابعة 
الرقميــة بــوزارة األوقــاف  املشــاريع 
والشــؤون الدينيــة، إنَّه ســيتمُّ تحويل 
كافة الخدمات املرتبطة بشــعرية الزكاة 
لتكــون عرب بوابة رقمية ســيتم إطالقها 
قريًبــا. وأشــار إىل أنَّ هــذا املــرشوع 
يأيت ضمــن إســرتاتيجية وزارة األوقاف 
والشــؤون الدينية يف تنفيذ املشــاريع 
الرقميــة والتحــول الرقمــي؛ مبا يحقق 
الصالح العــام، ويرتقي بالخدمات وفق 
آليات عملية؛ بهدف تســهيل الخدمات 
للمســتفيدين.  الــوزارة  مها  ُتقدِّ التــي 
إىل  ُيضــاف  املــرشوَع  بــأنَّ  وأضــاف 
إنجازات التحول الرقمي لوزارة األوقاف 
والشــؤون الدينيــة. مبيًنــا أنَّ النظــام 
اإللكرتوين ســيغطي عدًدا من التفاصيل 
التي ستســهل إجراءات الزكاة للمزكني 
والصدقــات للمتصدقني مــع عدد من 
الخدمات التــي ُتســاعد املجتمع عىل 
الوفاء بالكفارات وزكاة الفطر...وغريها. 
وأْوَضح خبــرُي الوعظ واإلرشــاد بوزارة 
األوقاف والشــؤون الدينية، أنَّه ســيتم 
عرب النظــام فتح باب تســجيل طلبات 
والصدقــات،  الــزكاة  مــن  االســتفادة 
وســتعمل عرب النظام لجان الزكاة وفق 
ــًدا أنَّ  الصالحيــات املمنوحــة لها. ُمؤكِّ
اللجنة ستقوم بدورها اإليجايب يف خدمة 
املجتمع ودراســة حاالت االســتحقاق، 
ن من التواصــل مع الوزارة  كام ســتتمكَّ
إلكرتونيٍّا يف مختلف املتطلبات، وسيتم 
عــرب النظــام إدارة جميع الحســابات 
البنكيــة مبختلــف البنــوك واملصارف. 
وقــال إنَّ املوِقــع ُيِتيح إمكانيــة التربُّع 
اإللكرتوين بســهولة وأمان، كام يســهل 
لألفراد والرشكات التربُّع بكل خصوصية 
م عدًدا  ورسية. مشريًا إىل أنَّ النظاَم ُيقدِّ
من امليزات والخدمات كالحاسبة الذكية 
للزكاة التي تتيح أداة ســهلة لحســاب 
الــزكاة وإخراجها مبارشة وفتح ســجل 
خاص باملزيك واملتصدق وخدمة التذكري 
مبيقات الزكاة وغريهــا. وأكد الهنايئ أن 
وزارة األوقــاف والشــؤون الدينية هي 
الجهة املعنية بجمع الزكاة وأنها تســري 
وفق عمليــة منظمة. مضيًفا بأنَّ املوقَع 
اإللكــرتوينَّ للحملــة اإلعالميــة ”زكاة“ 
ســيتضمن فتاوى فيام يخص الزكاة تم 
ربطها إلكرتونيٍّا مع مكتب اإلفتاء بوزارة 

األوقاف والشؤون الدينية.
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مسقط - الرؤية
أكدت إدارة املســالخ ببلدية مســقط وبالتنسيق مع 
الرشكات املشــغلة للمســلخني انتهاء استعداداتها يف 
كافــة األعامل واإلجراءات املتعلقة بتجهيز مســلخي 
الســيب والعامــرات؛ وذلــك يف ظل توقــع للطلب 
املتزايد عــىل اللحوم خالل فرتة عيــد الفطر املبارك، 
إذ تّم فحــص األجهزة واملعدات التشــغيلية الخاصة 
بإجــراءات الذبح مــن النواحي الصحيــة، فضال عن 
االهتــامم بدعــم مرافق الخدمــة ملرتادي املســالخ 
ومواقف السيارات وغريها من التجهيزات التي تلتزم 
بها الرشكات املشغلة للمســالخ وترشف عليها بلدية 
مسقط تأكيدا منها عىل سالمة اإلجراءات من ناحية، 
وكفاية املعــروض يف ظل الطلــب املرتفع من ناحية 

أخرى.
كام ســتعمل اإلدارة عىل تويل مهام الفحص البيطري 
والصحــي للمذبوحــات، مؤكــدة بذلك عــىل وجود 

الكــوادر املتخصصــة والكافيــة من أطبــاء بيطريني 
وفنيي بيطــرة ومراقبني وقصابني وعامل للتعامل مع 
ضغط العمل املتوقع ومســتوى الجهــد الناتج عنه، 
كــام قامت إدارة املســالخ بتوجيه الرشكة املشــغلة 
بدعم كادر القصابني والعامل، وجلب قّصابني مؤقتني 
من الجنســية الهندية للعمل خــالل فرتة عيد الفطر 
املبــارك، وذلــك مبا يضمــن ترسيع وتــرية العمل يف 
املســالخ وتجنيب مرتادي املسلخ ســاعات االنتظار 
وتقديم خدمات تكفل لهم الجودة والرسعة والتقانة.

كام أعلنت إدارة املســالخ ببلدية مسقط عن تطبيق 
نظام الحجز املســبق للموايش املراد ذبحها خالل أيام 
عيد الفطر املبارك، وذلك متاشياً مع النظم العاملية يف 
مجال رعاية الحيوان وضامن تجنب تعرض الحيوانات 
لإلجهاد واســتخدام القوة معها قبل الذبح وتســهيًال 
عىل املســتهلك؛ إذ ســتقوم الرشكات املوردة لألغنام 
االســرتالية يف ســلطنة عامن بتطبيق النظام املسبق 
لحجز املوايش خالل الفرتة من يوم الســبت ٢٤ يونيو 

وحتــى الثالثاء ٢٧ يونيــو وذلك يف املســلخ البلدي 
بالســيب فقط، بحيث  يتطلب النظام  حضور الفرد  

وتســجيله للطلب يف مكتب الرشكة مبســلخ السيب 
ودفع الرســوم الستالم إيصال الدفع. ولتجنب التأخري 

وســالمة املذبوحات من الناحيــة الصحية فإّنه يجب 
عىل املســتهلك تحديد تاريخ اســتالم الذبيحة خالل 

يومني فقط من دفع الرسوم.
كــام أعلنت إدارة املســالخ عن أوقــات العمل لفرتة 
العيــد يف مســلخي الســيب والعامــرات وذلك من 
الســاعة الســابعة صباحاً وحتى السادســة مساًء يف 
املســلخني، وســتكون هناك فرتات مخصصة لألفراد 
وأخرى للرشكات حسب جدول قامت اإلدارة باإلعالن 
عنــه مؤخــراً، كــام أكــدت اإلدارة أن ذبــح املوايش 
املحجوزة ســيكون خالل فرتة ال تقل عن ٨  ســاعات 
قبل موعد تســليمها وســتحفظ يف برادات املســلخ 
املخصصــة لذلــك، كام تؤكــد عىل أهميــة الحضور 
لدى الرشكة يف  يوم االســتالم املحدد وإبراز اإليصال 
للحصــول عىل رقم الســتالم الذبيحة، هــذا وتتعهد 
الرشكة املشــغلة للمسلخني عىل أن وزن الذبيحة لن 

يقل عن ١٨ كجم.
ويف هذا الســياق أكدت بلدية مســقط عىل أهمية 

التزام املستهلكني بالذبح يف املسالخ؛ نظراً ملواصفات 
الصحة والســالمة التي تطبقهــا عند إجراءات الذبح 
وفحص املوايش مــن جهة، ولضامن صحتهم وتجنب 
اإلصابــة باألمــراض التــي تنتقــل مــن الحيوانات 
إىل اإلنســان. كــام دعــت إدارة املســالخ املواطنني 
واملقيمــني إىل التأكــد مــن صحة وســالمة املوايش 
عنــد رشائها، وخلوها من أيــة تقرحات أو جروح أو 
أورام ظاهريــة، وعدم وجود افــرازات يف األنف أو 
العني، إضافة إىل رضورة التأكد من خلوها من حرشة 
القــراد، وأن تكون هذه املــوايش بكامل صحتها وأال 
يظهــر عليها الهزال أو العــرج. كام حّذرت املواطنني 
مــن التعامل مــع القصابــني املتجولــني لكونهم ال 
ميتلكون شــهادات صحية، إضافة لكون عملية الذبح 
قد تخلو من االشــرتاطات الصحية، وتســبب أرضارا 
بيئيــة من حيث عدم التخلص مــن مخلفات الذبح، 
وإراقــة دم الضحية يف األماكن العامة، مام يتســبب 

بتشويه املنظر العام والروائح الكريهة.

مسقط - الرؤية
افتتحــت وزارة النقــل واالتصــاالت صباح أمس 
األربعاء الحركــة املرورية عىل مرشوع ازدواجية 
طريق طاقة ـ مرباط مبحافظة ظفار بطول (١٠) 

كلم.
ويشتمل املرشوع عىل إنشاء طريق مزدوج يبدأ 
من دوار مدينة الحق بوالية طاقة وحتى مدخل 
مدينة مرباط بوالية مرباط بطول (٣٥٫٥) كيلومرتاً 
وبحاريت مرور إسفلتيتني بعرض (٧٫٥) مرت وكتف 

خارجي أســفلتي بعرض (٢٫٥) مرت وكتف داخيل 
أســفلتي بعرض (١٫٥) مرت، وتفصل بني اتجاهي 
الحركــة املرورية جزيرة وســطية بعــرض (٤٫٥) 
مرت. وسيتم إنشاء (٣) جسور علوية و(٣) أنفاق 
أرضية عىل طول الطريق الرئييس، وقد روعي يف 
تصميــم وتنفيذ الطريق أقىص درجات الســالمة 
املرورية واألمان ملســتخدميه حيــث تّم تزويده 
باإلنــارة وبحواجــز حديدية وحواجز خرســانية 
كام تــّم تزويده باللوائح التحذيرية واإلرشــادية 

والدهانات األرضية الالزمة.

الرؤية - خالد الخوالدي 
عقد املجلس البلدي مبحافظة شامل الباطنة اجتامعه 
الســادس لهذا العام برئاسة محافظ شــامل الباطنة 
رئيس املجلس ســعادة الشيخ مهنا بن سيف بن سامل 

اللميك وبحضور األعضاء.
يف البداية تّم التصديق عىل محرض االجتامع الســابق 
ثّم اســتعرض املجلس الرد الوارد من وزارة البلديات 
اإلقليميــة ومــوارد املياه حــول املوافقــة عل طلب 
املجلس استثامر مســاحة من الحديقة العامة بوالية 
شناص وتكليف رشكة مختصة إلقامة ألعاب كهربائية 

بالحديقة.
كام اســتعرض املجلــس الرد الوارد مــن وزارة النقل 
واالتصاالت حــول األرضار الواقعة ببلــدة الصبيخي 
يف والية الســويق جراء مرور الوادي وموافقة الوزارة 

عىل القيام بدراســة طلب تغيــري موقعني من مواقع 
العبــارات األنبوبيــة إىل عبــارات صندوقية مبنطقة 
الصبيخــي، وذلك بســبب رجــوع امليــاه وتجمعها 
عن الجهة العليا من الوادي بســبب عدم اســتيعاب 
العبــارات األنبوبيــة الحالية لحجم الــوادي، وكذلك 

رد وزارة النقــل واالتصاالت عــىل مطالبة أهايل بلدة 
الرسحــات املرحلة الثالثــة بوالية الخابــورة بتصنيع 
وتركيــب اللوائــح الدالــة عــىل منطقــة الرسحات 
الجنوبية، كام ناقش املجلس موضوع تخصيص قطع 
أرايض تجارية للمجالس العامة ورضورة إيجاد الئحة 

تنظيمية تحــدد كافة الرشوط واإلجراءات التنظيمية 
املتعلقة بإنشــاء وإدارة وتشــغيل املجالــس العامة 
وتفعيل دورهــا يف خدمة أبناء املجتمع ورضورة رفع 
حد املســاحة املخصصة لتلك املجالس ورفع التوصية 
املناســبة حوله وكذلك موضوع طلب صيانة وتعبيد 
طريق مقاعســة والنظر يف طلبــات الطرق الداخلية 
مبنطقة الردة بوالية صحم وقد أوىص األعضاء بإعادة 
تأهيــل الطريق وذلك لكرثة الحــوادث املرورية، كام 
طالــب املجلــس يف إعــادة وتأهيل طريــق الخدمة 
أمام االدعاء العام بوالية الخابورة وتوســعة العبارات 
الصندوقيــة بوادي الخويــرات الهميته يف تســهيل 

االنتقال بني جانبي الشارع العام.
ثم اســتعرض املجلس عــدداً من املواضيــع األخرى 
املتعلقة بالجوانب الخدميــة والتنموية التي تالمس 

احتياجات املواطنني.

هيامء- محفوظ الشيباين 
عقــد املجلس البلــدي مبحافظة الوســطى اجتامعه 
السادس لعام ٢٠١٧،من الفرتة الثانية  برئاسة سعادة 
الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقويب محافظ 
الوســطى رئيس املجلس مبحافظة الوسطى وبحضور 

نائــب الرئيــس واألعضاء وذلك بقاعــة االجتامعات 
مبكتب محافظ الوســطى. تضمنــت أعامل االجتامع 
االطالع عــىل الردود الــواردة إىل املجلس، إضافة إىل 
اســتعراض موضوع تطوير مرفأ شــنة بوالية محوت 
واطلع عىل عدد من املواضيع املســتجدة عىل جدول 

أعامله واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات املناسبة.

مسقط-الرؤية 
تنظــم  وزارة الرتاث والثقافة ممثلة يف املديرية 
العامــة للفنــون (دائــرة املــرسح والســينام) 
بالتعاون مع بعض الفــرق املرسحية األهلية يف 
الســلطنة، ”أيام العيد املرسحية ٢٠١٧“، وذلك 
بتقديم عروض مرسحية يف عدد من محافظات 
السلطنة كالباطنة، و الداخلية، و مسقط، خالل 

فرتة إجازة عيد الفطر املبارك٢٠١٧. 
ســتعرض مبحافظة الباطنــة مرسحية ”بوملعة“ 
لفرقة مرسح ُعامن، وذلك ثاين وثالث ورابع أيام 
عيد الفطــر املبارك عىل مرسح نــادي املصنعة 

الريايض.
ويف والية الرســتاق تعرض فرقة مرسح شــباب 
ُعامن مرسحية ”اللمد“ ثــاين وثالث ورابع أيام 
عيــد الفطــريف ميــدان االحتفاالت بالرســتاق، 
وكذلك تعرض فرقة الرســتاق مرسحية ”فزاعة“ 
ثــاين وثالث ورابــع وخامس أيــام العيد الفطر 

املبارك عىل مرسح قلعة الرستاق.
أمــا يف الداخليــة فتعــرض فرقة مــرسح وطن 
مرسحيــة ”يا فرخــة ما متت“ وذلــك رابع أيام 

عيــد الفطر عىل مرسح مركز نزوى الثقايف.  ويف 
محافظة مســقط تعرض فرقة الصحوة مرسحية 

”والد النــت“ يف ثالــث ورابع أيــام عيد الفطر 
املبارك عىل مرسح كلية الخليج.

الرستاق ـ طالب املقبايل 
نظمــت اللجنــة االجتامعية بفريق املســفاة إفطارا 
جامعيا ألعضاء الفريق وذلك يف ساحة القرية بجانب 
املجلس العام للمسفاة . وقد جرت العادة عىل تنظيم 
اإلفطار بشــكل ســنوي حيث يعد فرصة لاللتقاء بني 
الالعبني واإلدارة وكذلــك تبادل الخربات بني مختلف 
لجــان الفريق الثقافية والرياضيــة واالجتامعية منها 
ويف الختام أكد ســامل بن ســعيد العربي عضو مجلس 
إدارة الفريــق عىل رضورة عقد اللقاءات املبارشة مع 
جميع أعضاء الفريق بهدف زيادة التعاون والتكامل 

وإيجاد بيئة تنافسية بني اللجان املختلفة .

عربي - نارص العربي 
احتفــل باختتام مســابقة النور املبــني لحفظ القرآن 
الكريم واألمســيات الرمضانية مبنطقة الصافن بعربي 
برعاية الشيخ محمد بن زاهر العربي وبتنظيم ودعم 
من الشــيخ محمد بن حمد بن خلفان املقبايل رئيس 
مجلس رشكة كسارات الظاهرة بعربي والتي استمرت 
طيلة أيام شهر رمضان املبارك ومبشاركة من مختلف 
قرى الوالية. وألقى الشــيخ محمد بــن زاهر العربي 
محــارضة بعنوان النور املبني بــنيّ فيها أهميّة تنظيم 

مثل هذه املســابقات للناشــئة ودعمهم وتشجيعهم 
عىل حفظ كتــاب الله، مثمنا الجهود التي بذلت من 
قبــل املنظمني إضافــة إىل الدعم الســخي من رشكة 

كسارات الظاهرة يف األعامل االجتامعية املختلفة.
ثــم ألقى املنشــد زكريا بن ســعيد الصوايف نشــيداً 
بعنوان النور املبني وتم تقسيم مسابقة حفظ القرآن 
الكريــم عىل ٣ مســتويات ، االول حفظ ســتة اجزاء 
وحصل عىل املركز األول املتســابق إبراهيم بن سعيد 
بن عيل الصوايف ويف املركز الثاين املتســابق هالل بن 
خميس بــن عبيد العربي والثالث املتســابق املهلب 

بن محمود بن راشد العربي أّما املستوى الثاين حفظ 
أربعة أجزاء فحصل عىل املركز األول سيف بن أحمد 
بن ســيف املجريف والثاين الرباء بــن حميد بن مبارك 
الجديدي والثالث محمود بن محمد بن نارص العربي 
ويف املســتوي الثالث حفظ جزئني من القرآن الكريم 
جاء يف املركز األول معاذ بن حمدان بن سامل املقريش 
والثاين العالء بن نارص بن ســيف الهنايئ واملتســابق 
املقداد بــن حمدان بــن حمد العلــوي، ويف الختام 
تّم تتويــج الفائزين باملراكز الثالثة من كل مســتوى 

وتكريم املشاركني وأعضاء اللجان.



مسقط – مازن املقبايل 
طرح برنامج "بصمة أمــل٢" يف حلقته الـ١٤ 
عن ضحايــا الجوع والذي يعرض عرب فضائية 

(MBC١ ) يقدمه املذيع أحمد الشقريي.
تبدأ أحداث الحلقة بعرض نســب وأســباب 
وضحايا الجوع يف الصومال، بعد ذلك اختبار 
بعــض األشــخاص ردود أفعالهم مــن األكل 
املقدم من مطعم والذي يعرب عن األكل الذي 
يوجــد يف الصومال بعد ذلــك تقديم فيديو 
مصور عن األحوال الضارة يف الصومال واألكل 
الذي يأكلونه وأشــكال األطفال الجائعة حني 
ذلــك تغريت ردود األشــخاص بســبب األكل 

بحيث إنهــم فكرو بطرق جميلة ملســاعدة 
املحتاجــني يف الصومــال ووضــع بصمة أمل 
لألطفال، يف نهاية الحلقة عرضت طريقة تربع 
بســيطة وسهلة متاحة لكل شخص قادر عىل 

املساعدة.
برنامج «بصمة أمل» يسلط الضوء عىل زيارة 
مشــاهري ملخيــامت الالجئني لنقــل حياتهم 
اليوميــة وآالمهم ومعاناتهم التي يعيشــونها 
يف بلــداٍن باتــت تضــّم اليوم العــدد األكرب 
منهم، عىل غرار لبنان واألردن ومرص وتونس 
وغريها. كام يســتعرض الربنامج أمثلة ومناذج 
عــن مكُرمــات يقّدمها بعض األشــخاص يف 

الدول املضيفة كمبادرات فردية.

كشــفت النجمــة نيلــيل كريم عن 
حقيقة األخبار األخرية التي انترشت 
حول خالفها مع رشيكتها يف مسلسل 
”ألعىل ســعر“ زينــة، وقالت نيليل: 
”هذا الــكالم غري صحيــح وال ميت 
اىل الواقع بصلة، وهذه ليست املرة 
األوىل التــي أتعاون فيهــا مع زينة 
حتى تنترش كل تلك الشــائعات عن 
مشــاركتنا معاً يف عمــل فني واحد، 
بل تعاونــا من قبــل يف فيلم واحد 
صفــر للمخرجة كاملة أبــو ذكري، 
ومل تــرتدد وقتذاك أيــة أقاويل عن 
وجود خالفات بيننا، وما يدهشــني 
هو محارصة الشــائعات لهذا العمل 

تحديداً“.
 وأضافــت نيلــيل كريــم: ”أؤكد أن 
طــوال مشــواري الفنــي مل تحدث 
مشــاكل بيني وبني أحــد من فريق 
العمــل الذي أشــارك فيــه، بل عىل 
العكس أخرج بصداقات جديدة من 
أعاميل الفنية، خصوصاً أنني شاركت 
يف الكثري مــن األعامل التــي ترتكز 
عىل البطولــة الجامعية، ومل يحدث 
أن اشــرتطت يوماً أن يوضع اســمي 
يف املقدمــة، أو اهتممت بهذا األمر 
يف األساس، ذلك أنني اعتدت الرتكيز 
يف تفاصيــل دوري فقط، وأترك تلك 

املسألة للمسؤولني عن العمل“.

القاهرة - الرؤية
حالة من الغضب انتابت النجمة رويب إثر قيام املخرج 
سامح عبد العزيز(زوجها السابق) بحذف العديد من 
مشاهدها يف املسلسل، واقتطع أجزاء مهمة من دور 
رويب يف املونتــاج، ما حال دون ظهورها نهائًيا يف عدد 
من الحلقات رغم كونها البطلة الرئيســية للمسلسل، 
وأثر سلًبا عىل السياق الدرامي للعديد من األحداث.

وكان من ضمن املشــاهد املحذوفة حسب املصادر، 
مشــهد اتفاق "سناء"، التي تجسدها "رويب" مع رجل 
وامــرأة للعــب دور والديهــا أمام "هيثم"، الشــاب 
الرثي الــذي تقدم لخطبتهــا، حيث اكتفــى املخرج 
مبشــهد التعارف بني "هيثم" ووالدي "سناء"، دون أن 
يوضح للجمهور طبيعة العالقة، التي تجمع "ســناء" 
بوالديهــا املزعومني، وكيفية نجاحها يف إقناعهام بأداء 
دوريهام أمام الشــاب الــرثي. وأصيبت رويب بصدمة 
بالغــة جراء إعالن ســامح عبد العزيــز امتناعها عن 
تصوير مشــاهدها األخــرية من مسلســلها الجديد، 
رغم أنها انتهت من تصوير آخر مشــاهدها، السبت 
قبل املايض، داخل حارة الســبيك، عىل مرأى ومسمع 
من أرسة املسلســل بالكامل. ورفضت الفنانة الشابة 
اقــرتاح أحــد املقربني منها بتقديم شــكوى رســمية 
لنقابة املهن التمثيلية ضد سامح عبد العزيز، إلميانها 
بعدم جدوى هذه الخطوة، نظرًا لقيام األخري بتسليم 

الحلقــات األخرية إىل جهة العرض، بعــد انتهائه من 
أعامل املونتاج واملكســاج الخاصة بهم.  ويشــارك يف 
بطولة "رمضان كريم" سيد رجب، ريهام عبد الغفور، 
صربي فواز، رشيف ســالمة، سهر الصايغ وكوكبة من 
النجــوم، من تأليف أحمد عبــد الله. من جانب آخر 
قال املخرج سامح عبد العزيز، إن عدم استكامل روىب 
تصوير مشــاهدها يف مسلسل "رمضان كريم" مل يؤثر 
عىل ســري العمل، موضحاً أنَّ هذه املشــاهد مل تكن 
مؤثرة ىف األحــداث ولذلك تم احتواء املوقف بحذف 

املشاهد املتبقية لها.

مسقط - مارية البوسعيدي
ناقشــت الحلقة الـــ٢٥ من املسلســل العامين 
الكوميدي" ملح وســكر" للكاتب محمود عبيد 
الحســني، وإخراج يوســف البلويش، والحرصي 
عىل قناة "ســند" موضوع استمرار خوف اآلباء 
عــىل األبناء من وســائل التواصل االجتامعي –

السوشــل ميديا- حيث وقعــت أحداث القصة 
كالعــادة يف مزرعــة أم نارص . بــدأت الحلقة 
بدخول جار العائلة امللقب بـ(القدميي) وتظهر 
عليــه عالمات الغضــب؛ بحثا عــن ابنه الذي 
اختبأ يف املزرعة بســبب رفضــه ألوامر والده، 

والســبب عدم رضا األب أن ميتلك أبناؤه وبناته 
الهاتف الذيك خوفاً عليهم من عواقب استخدام 
هــذا الجهاز، يف حــني أن األبنــاء يرصون عىل 
امتــالك الهواتف مواكبة للعرص، وتجنبا النتقاد 
أصدقائهــم واملجتمــع، وتنتهــي القصة بتفهم 
الوالــد الجانب اإليجايب من اســتخدام الهاتف 
الذيك وتطبيقات التواصل االجتامعي. واســتمر 
مسلسل "ملح وسكر" منذ بداية عرضه يف األول 
من رمضــان يف تناول قضايا مختلفة من الواقع 
ويســتضيف  كوميدي،  بأســلوب  االجتامعــي 
املسلســل يف كل حلقــة شــخصيات عامنيــة 

وخليجية .

مسقط - إبراهيم الجسايس
تحتل الربامج الدينيــة ُمقدمة خرائط القنوات 
الفضائية يف شــهر رمضان. وإذا كانت القنوات 
تتنافس عــىل الفوز بقامئة مسلســالت مميزة 
فهــي يف نفس الوقت تتنافــس فيام بينها عىل 

تقديم برامج دينية ُمختلفة.
 ويعد شهر رمضان منصة هامة لعرض الربامج 
الدينية كونه يتزامن مع ركن من أركان اإلسالم 
وهو الصيام لهــذا تحرص القنوات اإلســالمية 
ومــن بينهــا قنــاة عامن عــىل تقديــم أفضل 
الربامــج لتعزيز ثقافة الجمهــور الدينية ومن 
هذه الربامج التي ذاع صيتها يف عامن والخليج 
برنامج ســؤال أهل الذكر. يف البداية كانت لنا 
جولة بني املشــاهدين الســتطالع رأيهم حول 

الربامج الدينية وطرق تطويرها.
ويف هذا الصدد يقول محمد الشــكييل مدرس 
لغة عربية:تنّوع الربامج الدينية يف شهر رمضان 
أمٌر رائــع والنــاُس بحاجة لها لتنــّور عقولهم 
وتذّكر قلوبهــم وتغنيهم ثقافياً ومعرفياً، ولكن 
مــا زال عددها قليل جداً لألســف، لكن ميكن 
إجراء اســتفتاءات بني املشاهدين حول نوعية 
الربامج التي يودون مشاهدتها، واالستفادة من 
مواهب الشــباب وحامســهم من أجل تقديم 
برامــج متطــورة ومختلفة إضافــة إىل أهمية 
االستفادة من تجارب القنوات األخرى وإضافة 

ملسة خاصة.
ويضيف أن برنامج سؤال أهل الذكر من الربامج 
الرائعة النافعة التي أثبتــت نجاحها ووصولها 
ألكرب رشيحة داخل السلطنة وخارجها، والوقت 
يف رمضان مناســب جدا ولكــن بعد رمضان ال 
يكفي يوم واحد إضافــة للوقت القليل فرنجو 

أن يراعوا هذا الجانب .

 بينام يقول أيوب بني عرابة إن الربامج الدينية 
موجــودة بالفعــل ولكن قليلة جــداً، وطغت 
عليها الربامج األخرى.. ومل تعط حقها رغم أنها 

األساس يف زمن انترشت فيه الفنت. 
وعن سؤال أهل الذكر يوضح أنه يتناول قضايا 
ومســائل عرصية مســتجدة تفيد الســامع أو 
املتلقي يجد الســائل يف هــذا الربنامج ضالته 
وهو يزيل عن السامع والسائل األمور املشتبهة 
عليه وينتفع اآلخرون من سؤاله وأسئلة غريه.

 ويف نفس الســياق يوضح أحمد اإلســامعييل 
مخرج قناة االستقامة أن الربامج الدينية يف قناة 
عامن ممتازة وما مييزها التنوع، إضافة إىل أنها 
تستضيف عددا كبريا من املشايخ وتتمتع بعدد 
وافر ومتنوع من املقدمني، وهذا يحسب لقناة 
عامن إىل جانب بث مجموعة كبرية من الربامج 
التــي من شــأنها أن توصل فكــرة أو معلومة 
للمتلقي واملشــاهد، ويعد ســؤال أهل الذكر 
واحداً من أفضل الربامج الدينية عىل املستوى 
املحــيل والخليجي فهو الربنامــج الديني األول 

من حيث عدد املشاهدات . أما أحمد اليحيايئ 
فيقول ال أتابــع الربامج الدينية التي تبثها قناة 
عامن باســتثناء سؤال أهل الذكر وأرى أنه من 
الربامج التي تفيد املشاهدين ألنه يقدم الفتوى 
بيشء مــن الوضــوح واليرس ويا حبــذا لو أن 
الشيخ كهالن هو من يســتقبل األسئلة بنفسه 
ويجاوب عليها بشــكل مبارش لــيك يوفر وقتاً 
الستيعاب أكرب كم من األسئلة وأمتنى لو يكون 
هناك توجه لزيــادة عدد حلقات الربنامج بعد 
رمضان لتكون حلقتني أو ثالثة يف األسبوع عىل 
أقل تقدير. من ناحيــة أخرى بإمكان تلفزيون 
ســلطنة عامن أن يســتفيد من تجارب الربامج 

التي تقدمها القنوات العربية .
وتقــول عبري الربيعي إنها تتابع الربامج الدينية 

جيداً وترى أنها تتنوع بني أكرث من مجال فمنها 
الربامج التي تعنى بالرد عىل االستفسارات التي 
تتعلق بالعبادات مثل برنامج سؤال أهل الذكر 
وكذلــك بعض الربامج الدينية التي تســتهدف 
فئــة األطفــال والتــي تقدم بأســلوب شــيق 
وجميــل والومضات اإلميانيــة التي تظهر عىل 
الشاشــة بني الحني واآلخر والتي يقدمها نخبة 
من املشايخ يف الســلطنة والعديد من الربامج 
الدينيــة الرائعة التي كنا نبحث عنها يف املايض 
.وهــذه الربامج يف تطور مســتمر فهي تعمل 
عىل تذكري الفرد بواجباته ومسؤولياته يف عمله 
من خــالل الخطاب الديني الــذي تمَّ تحقيقه 
عــن طريق التعــاون مع جهــاز الرقابة املالية 
واإلدارية للدولة .وبرنامج سؤال أهل الذكر من 

أهم الربامج التي تظهر عىل شاشــة قناة عامن 
والذي يلبي رغبة الناس يف البحث عن إجابات 
لتســاؤالتهم يف أمــور دينهــم وحياتهم والذي 
يقدمه هذه الفــرتة الدكتور كهالن وهو يجمع 
بني العلم الواسع يف أمور الدين وكذلك الثقافة 
الواسعة يف العلوم الحديثة وقدرته الكبرية عىل 
الرد عىل جميع التســاؤالت التــي يبحث عنها 

كل فرد.
بينــام تــرى ماريــة البيــامين طالبــة بجامعة 
الســلطان قابــوس أن الربامــج الدينية تحتل 
مســاحة كبــرية، منها مــا هو يومــي أو خالل 
األســبوع، ولكنهــا موجهــة لفئة الكبــار أكرث 
فربنامج( آية ومعنى، سؤال أهل الذكر، برنامج 
رسم املختص برسم أي القرآن الكريم، وبرنامج 
حبيــب اللــه، يف رياض الســنة وبرنامج َوَبرش 
وأخــرى..) كلها برامج موجهة لرشيحة محددة 
يف املجتمــع، ولهذا نجــد الصغار األقل حظا يف 

الربامج الدينية خالل الشهر الفضيل.
وتلفزيــون عــامن مل ينــس الربامــج الرتفيهية 
واملسلســالت واألخرى التي تناقــش املواضيع 
االجتامعيــة وهــو ما يكســبه ميــزة إضافية، 
ولكــن الربامج الدينية لهــا مكانتها الخاصة يف 
هذا الشــهر ومتابعتها تكون ضمــن أولويات 
الصامئــني ملا لها من فضــل يف تقويم العبادات 
ونرش العادات الحســنة، وجزى القامئون عليها 
خري الجزاء. ولعل ســؤال أهــل الذكر هو أهم 
الربامج الدينية، وربات البيوت وأثناء وجودهن 
يف املطبــخ يســتثمرن وقتهن يف ســامع فتاوى 
الشــيخ مام يزيد من ثقافتهن الدينية، ناهيك 
عن املستمعني وهم يف سياراتهم واملتابعني عىل 
شاشــات التلفزيون. ويحظى الربنامج باهتامم 
املتابعني وتفاعلهم، فبالرغم من امتداده طول 

العام أسبوعياً وبشــكل يومي يف شهر رمضان، 
إال أن املواضيع املطروحة واملناقشات التي تتم 

متجددة وتالمس ما يدور يف املجتمع.
وقالت برشى املقبايل طالبة بجامعة الســلطان 
قابوس: حال قناة عامن كحال القنوات األخرى؛ 
حيــث تكرث برامجهــا الدينية يف شــهر رمضان 
املبارك باملقارنة مع األشــهر األخرى، وأظن بأن 
الكثري ُيجمع عىل أن برنامج أهل الذكر هو أكرث 
الربامج التي يحرص الناس عىل مشاهدته، حيث 
يوجههم نحو أمــور دينهم ويصحح الكثري من 
األمور الخاطئة التي يعتقد الناس أنها صحيحة 
وجزء من الدين وكذلك بحكم ضيوف الربنامج 
ذوي الشأن وسعة العلم وذياع الصيت،وهو ما 
يشكل أحد عوامل الجذب للمشاهد و ُيكِسب 
الربنامــج ثقة وأهمية أكــرب، ولهذا فإن الربامج 
الدينيــة تحتــاج اىل تغيــري يف الطريقــة التي 
تعــرض بها، فقد مللنا أن يقوم شــيخ بإســداء 
النصح، واستخدام التقريع تارة والرتغيب تارة، 
قد يشــاهدها البعض ولكن قــد يتجه آخرون 
خصوصا الشــباب اىل برامج أخرى قد ال تكون 
دينيــة ولكن تجذبهم بطريقة العرض الجذابة. 
صحيح إن اللغة العربيــة الفصحى لغة مهمة 
وهي لغة القرآن وقد تعود املشــايخ عىل إلقاء 
الخطب واستخدام الفصحى ولكن عهد أبوبكر 
قد وىل ..ما عاد الناس يســتخدمون الفصحى، 
اســتخدام العامية يقرب املذيع من املشــاهد، 
كذلــك يجب إدراج تقاريــر يف الربامج الدينية 
مثل ما يتم اســتخدامه يف خواطر لبث رسائل 
حول موضوع الحلقة ســيكون له أثر أكرب عىل 
املشــاهد أضف إىل ذلك أنه يريح املستمع من 
االســتامع لحوار الضيف واملذيع املتواصل وقد 

ال يبقى يشء من حديثهام يف ذاكرة املشاهد.

نــودع رمضان وقد قضينا ســاعات أكرث من املعتاد يف العبادة وقضينــا أيضاً أوقاتاً أطول 
مــن املعتاد أمام شاشــة التلفزيون وكام نصاب يف رمضان أحيانــاً بالتخمة من األكل فإنَّ 
مــا ميز تلفزيون رمضان هذا العام كان التخمــة الدرامية والربامجية. وال أعتقد أن أحًدا 
اســتطاع متابعة أو عىل األقل أن يتعرف عىل جميع املسلسالت خالل الشهر لكن املعتاد 
أن إنتاج رمضان يعد مخزوناً لســنة كاملة فتعاد املسلســالت عىل مدار العام، وهو أمر 
يحتــاج بالفعل ُملراجعة فاقتصار اإلنتاج للعرض يف رمضان أحياًنا يفقد العمل تناغمه مع 

وقت إعادة عرضه بعد رمضان.
كلمة أخرية لتلفزيون ســلطنة ُعامن أمتنى أن يبدأ االســتعداد لرمضان اُملقبل مبكراً حتى 
ميكن تقديم مواد جديدة متطورة تســتطيع جذب اهتامم املشاهدين وخاصة ما يتعلق 

بالدراما.

مدرين املكتومية

أحمد اليحيايئ أحمد االسامعييلايوب بني غرابة عدنان الجلنداين

محمد الشكييل
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مسقط - الرؤية
عــززت رشطة ُعــامن الســلطانية جهودهــا لتأمني 
السالمة للجمهور، وتقديم أفضل خدماتها الرشطية؛ 

خالل إجازة عيد الفطر املبارك.
وأكــد مصدر مســؤول برشطــة عامن الســلطانية، 
الحــرص عىل تعزيز اإلجــراءات الرشطية يف األماكن 
التــي يقصدها الجمهور للرتفيه خــالل إجازة العيد، 
مشــريًا إىل أنه ســيتم تكثيف الدوريات يف مختلف 
املناطق التي من املتوقع أن تشهد ازدحاماً جامهريياً 
كاملصليــات والحدائق واملتنزهات العامة، إىل جانب 

األحياء السكنية.
ودعــا املصدر الجمهور، إىل اإلبالغ عن أية ظاهرة أو 
ســلوك مخالف للقانون عــرب االتصال مبركز عمليات 
الرشطــة عىل هاتف الطــوارئ ٩٩٩٩، مؤكداً أهمية 
الحفــاظ عىل األمن واالســتقرار يف جميــع األوقات، 

متمنياً للجميع قضاء إجازة سعيدة.
وحتى ال تنقلــب األفراح إىل أحزان حذر املصدر من 
بعــض الســلوكيات الخاطئة وخاصة خــالل اإلجازة 

منها:

املفرقعات 
فقد حّث أوليــاء األمور عىل رضورة مراقبة أطفالهم 
مــن مخاطر اللعــب باملفرقعات واأللعــاب النارية، 
وعــدم تركهم يلعبون مبفردهم يف الشــوارع العامة، 
الفتاً إىل أن جميع مراكز الرشطة عىل استعداد دائم، 
ومســتمر للتواصل مع الجمهور لتقديم املســاعدة 

لهم.
وحذر من مخاطر ترويج واستخدام األلعاب النارية، 

معترباً أن مواجهتها مســؤولية مجتمعيــة، نظراً إىل 
مخاطر اســتخدامها من قبل أفراد املجتمع، الســيام 
األطفال، فضًال عن األرضار التي تحدثها يف املمتلكات 

جّراء ما تسببه من حرائق.

الرسعة والتسابق باملركبات
وحول ظاهرة الرسعة والتسارع باملركبات خالل أيام 

العيد قال املصدر أن كل منا يريد أن يصل إىل وجهته 
يف أقل مدة زمنية ولكن املثل يقول خري لك أن تتأخر 

من أال تصل أبداً.
والرسعــة الزائدة تفقد ســائق املركبــة القدرة عىل 
تقديــر ظــروف الطريــق فبعد أن يتعــدى الرسعة 
املحددة واملعقولة ال يســتطيع السيطرة عىل مركبته 

وتزداد فرصة وقوع حادث مروري.

ويقوم بعض مستخدمي املركبات خالل تجمعهم يف 
املناسبات واإلجازات بالتســابق مبركباتهم يف الطرق 
العامــة، وقد وقعــت العديد من الحــوادث املميتة 
بســبب هذه الســباقات وتنقلــب األفــراح أحزاناً، 
ويعــد كل هــذا مخالفة لنــص املادة رقــم (١/٥٠) 
من قانون املــرور التي تعاقب بالســجن مدة تصل 
إىل ســنة وبغرامة تصل إىل خمسامئة ريال عامين أو 

بإحــدى هاتني العقوبتني كل مــن يقود مركبته عىل 
الطريــق برسعة أو تهــور أو بدون تــرو أو بطريقة 
تشــكل خطورة أو تعرض حياة األشخاص أو أموالهم 

للخطر“.

التفحيط أو االستعراض باملركبات
أمــا ظاهــرة التفحيــط أو االســتعراض باملركبــات 

فهي متثــل عبثاً وإخــالال باآلداب العامة وبســالمة 
مســتخدمي الطريق، وتتخذ الرشطــة إجراءات أكرث 
رصامة مــع مرتكبيها لردعهم وحاميــة املجتمع من 
طيشــهم، مبا فيها حبســهم وعدم اإلفراج عنهم إىل 
حني إحالتهم للمحكمة، وذلك لخطورة هذه الجرمية 
والتي قــد يرتتب عليها تعــرض املمتلكات واألنفس 

للخطر. 
وحول حــوادث الغرق قال املصــدر إنَّ بعض األرس 
واألنديــة والفــرق الرياضية تقوم باســتغالل إجازة 
عيد الفطــر املبارك بتنظيم رحــالت جامعية، وكثرياً 
ما يصاحب هــذه الرحالت حوادث غرق أغلبها عىل 
األطفال بســبب السباحة يف أماكن توجد بها تيارات 
بحريــة وأمــواج عاتية أو لعــدم إملامهــم مبهارات 
السباحة، كام يقوم بعض أولياء األمور برتك أطفالهم 

يف البحر دون رعاية ورقابة.
ولتفادي حوادث الغرق بشــكل عام وغرق األطفال 
خاصــة فإنــه يجب عىل اآلبــاء وأوليــاء األمور منع 
األطفال من السباحة يف برك املياه الراكدة أو العكرة 
لعــدم معرفة العمــق فيها وتعــذر رؤيتهم يف حالة 
تعرضهــم للغرق، وعدم الســامح لهم بالســباحة يف 
مناطق التيــارات البحرية العالية. ويجب عىل أولياء 
األمــور معرفة أعــامق األماكن املراد الســباحة فيها 

وعدم السباحة بعد غروب الشمس.
كام يجب عىل مرشيف الرحالت الجامعية التي تنظم 
مــن قبل األنديــة والفــرق الرياضية وضــع برنامج 
محدد ومســبق للرحلة وتحديد مرشفني للمجموعة 
لتوجيههــم وتقديم النصح اإلرشــاد لهــم وإلزامهم 
بالتعليــامت التــي تقيهم من أي حــادث قد يعرض 

حياتهم للخطر. 

دبا - الرؤية
ضبــط رجال مركز رشطة مدحا بقيادة رشطة مســندم مواطنا لقيامه بالتفحيط واالســتعراض 
مبركبته وإقالق الراحة العامة بوالية مدحا. وتعود تفاصيل القضية إىل تلقي املركز بالغا عن قيام 
شخص بالتفحيط واالستعراض مبركبته يف منطقة البيعة حارة الغافة بوالية مدحاء، وعىل الفور 
تحــرك رجال الرشطة إىل املوقــع للتأكد من صحة البالغ، وتم ضبط املتهم. وتدعو رشطة عامن 
الســلطانية املواطنني واملقيمني للتعاون والتواصل مــع مراكز الرشطة بهدف القضاء عىل هذه 

الظاهرة والتي تعد سبباً يف وقوع بعض الحوادث املرورية وإزعاج السكان.

نزوى - الرؤية
يف إطار ســعي ُرشطة ُعامن الســلطانية لتنمية مهارات منتســبيها وتعزيــز ثقافتهم القانونية 
وذلــك ألجل االرتقاء بالعمــل، نظمت وحدة رشطة املهام الخاصة بنــزوى بالتعاون مع قيادة 
رشطة محافظــة الداخلية محارضة توعوية عن املخدرات واملؤثرات العقلية وآثارها الســلبية. 
شــملت املحارضة تعريف املخدرات واملؤثرات العقلية واإلجراءات الجنائية ملكافحة املخدرات 
كــام تناولت دور الضبطية القضائيــة وإجراءات البحث والتحري وجمع املعلومات يف مكافحة 
آفــة املخــدرات، باإلضافة إىل اآلثار التــي تخلفها املخدرات واملؤثــرات العقلية عىل املتعاطي 
وعــىل املجتمع من الناحية االقتصادية واالجتامعية. ألقى املحارضة املالزم أول حارب بن حمد 

البوسعيدي من إدارة مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية بقيادة رشطة محافظة الداخلية.

عربي - الرؤية
اختتمت قيادة رشطة محافظة الظاهرة املسابقة الرمضانية الثقافية لعام ٢٠١٧م، التي أقيمت 
بوحــدة املهام الخاصة بوالية عربي، تحت رعاية العميد ســامل بن محمــد الحاريث قائد رشطة 
محافظــة الظاهرة وبحضور الضباط وضباط الصف واألفراد من مرتب القيادة. أســفرت نتائج 
املسابقة الثقافية عن فوز فريق إدارة الشؤون اإلدارية واملالية باملركز األول، وجاء فريق املهام 
الخاصة يف املركز الثاين. كام اشتمل حفل الختام عىل تقديم عرض مرسحي ُيحايك بعض املشاكل 
االجتامعية بهدف التوعية من مشــاكل االنحراف وقضايا املخدرات وإبراز دور إدارة املخدرات 
يف التصــدي لهــذه اآلفة. ويف الختام قام العميد قائد رشطة محافظــة الظاهرة بتوزيع الجوائز 

عىل الفرق الفائزة.

إزيك- الرؤية
نفــذ مركز رشطة إزيك محــارضة توعوية مرورية ملوظفي بلديــة إزيك ورشكة بيئة وذلك لنرش 
الوعــي املروري بني أفراد املجتمع والعاملني باملؤسســات الحكوميــة بهدف الحد من حوادث 
السري. حيث تناولت املحارضة املخاطر التي قد يتعرَّض لها قائدو املركبات الثقيلة عىل الطرقات 
أثناء تأدية عملهم والطرق الصحيحة لتجنبها، والطرق الصحيحة لتفادي حوادث السري العرضية 
التــي تحصل داخل العمل. ويف ختام املحارضة تم عرض صور ومواد مرئية عن حوادث الســري 

والسالمة املروية وعرض مريئ عن السلوكيات اإليجابية أثناء القيادة.

نزوى - الرؤية
اختتمت لجنة الســالمة املرورية بوالية نــزوى وفريق الدراجات التابع لنــادي الوالية ملتقى 
رمضــان املروري بوالية نزوى الذي نظمته لجنة الســالمة املرورية بالتعــاون مع قيادة رشطة 
محافظة الداخلية ممثلة بإدارة مرور. وألقى املالزم أول مهندس ماجد بن سامل السيايب تحدث 
فيهــا عن مدى تعاون املجتمع ورجال الرشطــة للحد من الحوادث املرورية كام ألقيت قصائد 
مروريــة. رعى ختام امللتقى ســعادة الشــيخ حمد بن ســامل األغربي وايل نــزوى ورئيس لجنة 
الســالمة املرورية بالوالية والذي قام بتكريم املســاهمني يف العمل والجهات املشاركة بحضور 

أعضاء مجلس الشورى والبلدي وضباط الرشطة واملسؤولني بالدوائر الحكومية.

مسقط - صاللة - الرؤية
عقد صبــاح أمس مببنــى اإلدارة العامــة للعمليات 
اجتــامع ملناقشــة خطة انتشــار قوة رشطــة ُعامن 
السلطانية إلسناد قيادة رشطة محافظة ظفار يف تأمني 
فعاليات مهرجان صاللة السياحي لعام ٢٠١٧م كذلك 

تأمني املسارات املؤدية إىل محافظة ظفار.
ترأس االجتامع العميد عبد الله بن محمد الحوســني 
مدير عام العمليات وبحضور قادة تشكيالت الرشطة 

املعنية.
وقــد ناقش االجتامع ســبل تنفيــذ توجيهات معايل 
الفريــق املفتــش العام للرشطــة والجــامرك خالل 

مهرجان صاللة لهذا العام.
مــن جانــب آخر عقد مبركــز رشطة صاللــة اجتامع 

ملناقشــة اســتعدادات قيادة رشطــة محافظة ظفار 
لتنفيــذ خطة العمل ملهرجــان خريف صاللة ٢٠١٧، 

برئاسة العميد محســن بن أحمد العربي قائد رشطة 
محافظة ظفار وبحضور مســاعد القائد، وآمر وحدة 

رشطة املهام الخاصة بصاللة ومديري اإلدارات وضباط 
املراكز ورؤساء األقسام بقيادة رشطة محافظة ظفار. 

هــدف االجتــامع إىل الوقــوف عــىل اســتعدادات 
وتجهيــزات اإلدارات واملراكــز واألقســام بالقيــادة 
وتوزيع القوة البرشية والدوريات واســتقبال وتوزيع 
قوة اإلســناد للمشــاركة يف تغطية كافــة الفعاليات 
واملناشط واملواقع وتحديد وقت بدء التنفيذ املتزامن 
مع بدء فعاليات مهرجان خريف صاللة للعام ٢٠١٧.
وتم تقديم إيجــاز مفصل من قبــل إدارة عمليات 
ظفار عــن (خطــة العمل) االســتعداد واالنتشــار 
والتغطيــة األمنيــة ملختلــف املواقع الهامــة والتي 
يقصدها الزوار كذلك قــام مديرو اإلدارات وضباط 
املراكــز بتقديــم إيجاز عن خطــط العمل كال وفق 

اختصاصه ومهامه.

مسقط - الرؤية
تقديراً ملا ُيقدمه املواطنون من تعاون مع رجال 
رشطة ُعامن الســلطانية، كرّم العميد الركن عبد 
اللــه بن محمد الصيعــري قائد رشطة محافظة 

مسقط مواطناً نظري تعاونه مع رجال الرشطة.
وقد وجــه العميد الركن شــكره للمواطن عىل 
مبادرتــه يف تقديــم العــون لرجــال الرشطــة، 
مؤكــداً أنَّ التكريــم يــأيت تقديراً للــدور الذي 
يقوم بــه املواطنون واملقيمــون يف إطار حرص 
القيــادة العامة للرشطة عىل توثيق التعاون بني 
املواطنني واملقيميـن وبني رجال الرشطة ليكون 
دافعــاً وحافـزاً للجميع لبذل املزيد من التعاون 
من أجل حامية مكتســبات هذا الوطن املعطاء 

وعمًال مببدأ كلنا رشطة.

مسقط - الرؤية
اختتمــت مبعهد الســالمة املرورية بالســيب، 
املسابقة الثقافية الرمضانية وبطولة الشطرنج، 
التي نظمها اتحاد الرشطة الريايض عىل مستوى 
تشكيالت رشطة عامن السلطانية، تحت رعاية 
اللواء حمد بن سليامن الحامتي مساعد املفتش 
العام للرشطة والجــامرك للعمليات، وبحضور 

عدد من قادة التشكيالت.
حيــث متكــن فريــق اإلدارة العامــة للتطوير 
والتدقيــق من الفوز باملركــز األول، بعد تغلبه 
يف املســابقة الختاميــة عــىل فريــق وحــدة 
املهــام الخاصة بوالية الكامــل والوايف الحاصل 
عىل املركز الثــاين، وحل فريــق اإلدارة العامة 
للمشاريع والصيانة يف املركز الثالث، بعد فوزه 
عىل فريــق وحدة املهام الخاصة بوالية محضة 

الذي جاء يف املركز الرابع.
أما يف مســابقة الشطرنج فقد فاز باملركز األول 
العريــف مصطفى بــن يعقــوب الريامي من 
قيادة رشطــة املهام الخاصــة، ويف املركز الثاين 
العريف ســلطان بن راشــد اليحيايئ من قيادة 
رشطــة محافظــة الربميي، وحصل عــىل املركز 
الثالــث املقــدم متقاعد عبدالكريــم بن مراد 
البلــويش، أمــا املركــز الرابع كان مــن نصيب 
الرقيب فتحي بن شــاهني الزعــايب من اإلدارة 
العامة للعمليات. ويف ختام أمسية املسابقة قام 
اللواء حمد بن سليامن الحامتي مساعد املفتش 
العــام للرشطة والجــامرك للعمليــات بتوزيع 
الجوائز عىل الفرق واملتســابقني الحاصلني عىل 

املراكز األوىل يف املســابقتني ، كام قام بتســليم 
كأس املســابقة الثقافية لفريــق اإلدارة العامة 
للتطويــر والتدقيق الفائــز باملركز األول وكأس 
بطولــة الشــطرنج للحاصل عــىل املركز األول. 
الجدير بالذكر أن تصفيات املســابقة الثقافية 
الرمضانية كانت قــد انطلقت ٤ يونيو الجاري 

مبشــاركة  ٦٠  فريقــاً من مختلف تشــكيالت 
رشطة عامن السلطانية، حيث تم تقسيم الفرق 
املشــاركة إىل مجموعتني لعبــت بنظام خروج 
املغلوب، وقد تنوعت األســئلة بني اإلسالميات 
واملعلومات العامة والعلوم الرشطية والقانونية 

واللغة واألدب والرياضة واملحليات.

مسقط - الرؤية
اختتمت مبركز رشطة الوطية بقيادة محافظة مســقط 
فعاليات املســابقة الثقافيــة الرمضانيــة التي نظمها 
املركز بني أقســامه مبشــاركة ٨ فرق مــن بينها فريق 
الرشطة النســائية. وقد متكن فريق املجموعة (أ) من 
الفوز بلقب املسابقة وحلَّ يف املركز الثاين فريق اإلدارة 
وجــاء فريق املجموعــة (ب) يف املركــز الثالث. رعى 
حفل ختام املسابقة وتوزيع الجوائز عىل الفرق الفائزة 
املقدم عبدالله بن سامل الســعدي مدير مرور مسقط 
بحضــور عدد من ضباط مراكــز قيادة رشطة محافظة 
مسقط وضباط صف وأفراد املركز والرشطة النسائية.

مسندم- الرؤية
ألقى رجال رشطة الجامرك مبحافظة مســندم 
القبــض عــىل مواطن حاول إدخــال أكرث من 
١٠٠ علبــة مــن املفرقعات قــام بإخفائها يف 
مركبته. وتــم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 

املتهم وحجز املضبوطات.
الجديــر بالذكــر أن رشطة عامن الســلطانية 
تشدد مع اقرتاب عيد الفطر املبارك إجراءاتها 

يف املنافذ ملنع إدخال األلعاب النارية.

الرستاق - الرؤية
استقبلت قيادة رشطة محافظة جنوب الباطنة (٤٢) 
ضابطا مرشــحا من كلية الرشطة بأكادميية الســلطان 
قابوس لعلــوم الرشطة بغرض التطبيقــات العملية، 

ضمن خطة الربنامج الدرايس للضباط املرشحني.
وقد تم تعريفهم عىل نظــام العمل اإلداري أو عمل 
النوبات، باإلضافة إىل تعيينهم ضباطا مســؤولني عىل 
مراكز وإدارات هذه القيــادة، والوقوف عىل مكامن 

القوة والضعف يف األداء.



07 اقتصاد الخميس ٢٧ من رمضان ١٤٣٨هـ  املوافق ٢٢ يونيو ٢٠١٧م - العدد رقم ٢١٥٠متابعات

ؤية - نجالء عبدالعال الرُّ
ُأْبرَِمــت اتفاقيــة متويل بــني رشكة النــامء للدواجن 
وميثاق للصريفة اإلســالمية من بنك مسقط؛ لتقديم 
تســهيالت متويليــة بقيمــة ٥٠ مليون ريــال ُعامين 
ذه الرشكة يف والية  ملرشوع النامء للدواجن، الذي ُتنفِّ
كتور عيل بن مســعود  عربي؛ وذلك بُحُضْور َمَعايل الدُّ
الســنيدي وزير التجارة والصناعــة رئيس لجنة األمن 

الغذايئ.
د  ــع االتفاقية كلٌّ مــن: املهندس صالــح بن ُمحمَّ وقَّ
الشنفري الرئيس التنفيذي للرشكة العامنية لالستثامر 
الغــذايئ القابضة رئيــس مجلــس إدارة رشكة النامء 
للدواجن، وســليامن بن حمد الحــاريث نائب الرئيس 
التنفيذي لألعامل املرصفية اإلســالمية ببنك مسقط، 
وبحضــور عبدالــرزاق بن عــيل بن عيــىس الرئيس 
التنفيــذي لبنــك مســقط، وعدد من املســؤولني يف 
كتور راشــد بن سامل  املؤسســتني. وأشاد َســَعادة الدُّ
املــرسوري رئيــس مجلــس إدارة الرشكــة العامنية 
لالســتثامر الغــذايئ القابضــة، بالجهود التــي يبذلها 
مجلس إدارة رشكة النامء للدواجن واإلدارة التنفيذية 

لتنفيــذ املرشوع وفــق الجدول الزمني املســتهدف، 
وأبــدى مســاندته الكاملة للجهــود املبذولة يف هذا 

الصدد.
د  وحــول االتفاقيــة، قال املهنــدس صالح بــن ُمحمَّ
الشنفري الرئيس التنفيذي للرشكة العامنية لالستثامر 
الغــذايئ القابضة: إنَّ هــذه االتفاقية تعكس التعاون 
اإليجــايب بني الرشكات اإلنتاجيــة والقطاع املرصيف يف 
الســلطنة، كام ُتْربِز أهميَّة مــرشوع النامء للدواجن، 
ومتانة األســاس الذي تقــوم عليه؛ حيــث ُيعدُّ أحد 
مرشوعــات األمن الغذايئ ويهدف لســد الفجوة بني 
االســتهالك واإلنتاج املحيل للحــوم البيضاء. وأضاف 
ي  بأنَّ رشكة النامء للدواجن تســتهدف إنتاَج ما ُيغطِّ
حاجة السوق املحيل يف السلطنة. مشريا إىل أنَّ اإلنتاج 
ســيكون ُمطابقا ألعىل معايري الجودة؛ مام سُيســهم 
يف توفــري غــذاء آمن وعايل الجودة، كام ســيقلل من 
اســترياد لحوم الدواجن للســلطنة نتيجة االســترياد، 
إضافة إىل أنَّ هذه الرشكات ستكون فرصة الستيعاب 
عدد كبري من الشــباب العــامين الباحث عن العمل. 
وأشــار الشنفري إىل أنَّ مرشوعات األمن الغذايئ التي 
ذهــا الرشكة العامنية لالســتثامر الغذايئ القابضة  ُتنفِّ

تهدف لتحقيق أعىل نســب إنتاج وإحالل للواردات، 
واملســاهمة يف الناتــج الوطني وتنميــة املحافظات، 

وخلق فرص عمل للمواطنني.
وبهذه املناســبة، قال سليامن بن َحَمد الحاريث نائب 
الرئيــس التنفيذي لألعامل املرصفية اإلســالمية ببنك 
مســقط: ”فخــورون يف ميثــاق للصريفة اإلســالمية 

بالتوقيــع عــىل اتفاقيــة التمويل مع رشكــة  النامء 
للدواجــن؛ حيث يعدُّ هــذا املرشوع من املشــاريع 
املهمــة التي ُتســهم يف تعزيز مجال األمــن الغذايئ، 
وتقليل اعتامدها عىل االســترياد من الخارج، وإضافة 
كبرية لالقتصــاد العامين، ودعم املؤسســات الصغرية 
واملتوســطة؛ مــن خالل دعــم املــرشوع يف جوانب 

متعــددة من عمليــات اإلنتاج ومــن املنتجات التي 
ســيتطلبها تنفيذ املرشوع، بجانــب خلق فرص عمل 
للمواطنــني. ويأيت توقيع االتفاقية ضمن إســرتاتيجية 
ميثــاق للصريفــة اإلســالمية يف تقديــم  الخدمــات 
والتســهيالت التمويلية املرصفية لألفراد واملؤسسات، 
والتي تتوافق مع مبادئ وأحكام الرشيعة اإلســالمية 
ويف مختلــف املجاالت والقطاعات“. وقدم ســليامن 
الحاريث الشــكر والتقدير ملجلــس إدارة رشكة النامء 
للدواجــن عىل ثقتهــم بالتســهيالت التمويلية التي 

يقدمها ميثاق للصريفة اإلسالمية.
وقــال املهندس يعقــوب بن منصــور الرقييش مدير 
عام رشكــة النامء للدواجن، إن موقــع مزارع الرشكة 
ســيكون يف منطقــة الصفا، الصومحــان بوالية عربي 
مبحافظــة الظاهــرة، وقــد أنهت الرشكة الدراســات 
البيئية واملائية للموقع، وســيتم التوقيع عىل اتفاقية 
االستشارات الهندسية لإلنشاءات خالل األيام املقبلة، 
كــام أنَّ الرشكة قامت بالحصول عىل أســعار املصانع 
ت عروًضا من  واملعــدات واألجهزة الالزمة، وقــد تلقَّ

الرشكات املتخصصة.
وأضاف الرقييش بأنَّ املرشوع ســيكون كامال بجميع 

املكونــات الالزمــة لعملية اإلنتاج ومــا بعده؛ حيث 
يتكون من ٢٤ مزرعة ومصنع لألعالف بطاقة إنتاجية 
قدرها ٥٠ طنا يف الساعة، ومبا يعادل ٥٠٠ طن يوميٍّا، 
ومســلخ للدواجــن بطاقة ٢٠٠ ألــف طائر، ومحطة 
ملعالجــة املخلفــات الصلبــة والســائلة ومختــربات 

للجودة...وغريها من املرافق الالزمة.
د كلٌّ مــن املهندس  ويف ترصيحــات لـ“الرُّؤيــة“، أكَّ
صالح الشــنفري وســليامن الحاريث أنَّ املرشوع مُيثِّل 
فرصًة وبوابًة للدخول إىل سوق الطعام الحالل، الذي 
تبلغ االستثامرات فيه ترليون دوالر سنويٍّا، وأنَّ جميع 
املتطلبات لهذا الغرض متوفرة يف الســلطنة؛ لذا فإنَّ 
االســتعدادات تجــري ليكون اإلنتاج ُممثــال ملا عليه 
جودة األغذية والطعام العامين. وأكد سعادة سلطان 
العربي عضو مجلس الشورى -يف ترصيح لـ“الرُّؤية“- 
أنَّ الدراســة التي ســبق وأعدتها لجنة األمن الغذايئ 
مبجلس الشــورى أُِخذ بكثري من توصياتها. مشريا إىل 
مات  أنَّ الدراسة اشتملت عىل دراسة من الواقع ملقوِّ
كلِّ ُمحافظة، بل كل والية من واليات الســلطنة، وما 
يتناسب معها من مشاريع غذائية، ومبا يف ذلك جودة 

الرتبة وحجم املياه املتوفرة.
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ؤية مسقط - الرُّ
عــْت وكالــة ضــامن ائتــامن الصــادرات الُعامنية  وقَّ
”كريدت عامن“ -الرشكــة الحكومية الرائدة يف مجال 
تأمــني االئتامن- مع غرفة قطر، اتفاقية تعاون، وَجَرى 

توقيع االتفاقية يف فندق جراند ميلينيوم الخوير.
وتتعلَّــق االتفاقيــة بعمــل غرفــة قطر عــىل توفري 
معلومــات كاملــة عن الــرشكات القطرية، وتشــكل 
عىل االســم املســجل وأعامل وأنشــطة الرشكة ورقم 
السجل التجاري وتاريخ صالحيته ومعلومات مالية...
وغريها من املعلومات، إضاقة ملســاعدتها  يف تحصيل 

الديون واالسرتداد لسداد مطالبات الرشكات العامنية 
من املشــرتين القطريني عىل الصادرات  املؤمنة لدى 
كريدت عامن، فيام تلتزم كريدت عامن بتقديم تأمني 
ائتــامن للصادرات العامنية ملشــرتين قطريني بصورة 
عاجلــة بناًء عىل املعلومات التــي توفرها غرفة قطر. 
ــع من جانب كريدت عامن: َســَعادة ســعيد بن  ووقَّ
صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عامن، ومن 
ــد بن أحمد بن طوار الكواري  الجانب القطري: ُمحمَّ
نائب رئيــس مجلس إدارة الغرفــة القطرية. وتهدف 
االتفاقيــة إىل تبــادل املعلومات بــني الطرفني، والتي 
ُتْسِهم يف تطوير منظومة التبادل التجاري بني البلدين.

ؤية مسقط - الرُّ
أْبرََمــْت رشكــة ُعمــران اتفاقيــة ُمشــرتكة مع رشكة 
دامــاك العقاريــة؛ لتطويــر مرشوع ميناء الســلطان 
دة  قابوس إىل واجهة بحرية ســياحية ُمتكاملة وُمتعدِّ
االســتخدامات؛ حيث تــمَّ توقيع مذكــرة تفاهم بني 

الطرفني، مساء أمس، مبقر رشكة ُعمران يف مسقط.
وتعدُّ االتفاقية اُملْربَمة مع رشيك التطوير اإلسرتاتيجي 
ة تتواكب مع خطة الرشكة يف تنمية هذا  ُخطــوًة ُمهمَّ
املرشوع الســياحي الحيوي؛ لُتْســِهم هــذه الرشاكة 
ر مبليار دوالر أمرييك- يف تحويل امليناء إىل  -التــي تقدَّ
ة عىل ُمستوى  واحد من أهم الوجهات السياحية الفذَّ
نات  املنطقة؛ حيث ســيضمُّ املــرشوع ُجْمَلة من املكوِّ
املرموقة كالفنــادق والوحدات الســكنية، إىل جانب 
املطاعم ومحــالت التجزئة واملرافق الرتفيهية...وغريها 
د َمرَاِسم  من املرافق الخدمية للمجتمع املحيل. وَشــهِ
كتور عيل بن  توقيع ُمذكرة التفاهم كلٌّ من: َمَعايل الدُّ
مســعود الســنيدي رئيس مجلس إدارة رشكة ُعمران، 
ــد الفطييس عضو  كتــور أحمد بــن ُمحمَّ وَمَعــايل الدُّ

مجلس إدارة رشكة ُعمران، وحســني ســاجواين رئيس 
مجلــس إدارة رشكة داماك، كام حرض توقيع االتفاقية 

عدٌد من املسؤولني من الجانبني.
وتأكيداً منه عــىل أهمية هذه االتفاقيــة، قال َمَعايل 
كتــور عــيل بن مســعود الســنيدي رئيس مجلس  الدُّ
إدارة ُعمــران: ”يتميَّز ميناء الســلطان قابوس مبوقعه 
الحيــوي كمركٍز تجاري تاريخي يف قلب مســقط عىل 
مدى ٢٠٠ عــام، كام يعد من أكرث املواقع الســياحية 
استقطاباً للسياح إىل ســلطنة ُعامن. وستسهم عملية 

إعادة تطوير املينــاء من خالل رشكة ُعمران يف تعزيز 
الرتكيز عىل هذه املنطقة، وتحفيز الفرص االستثامرية 

والسياحية والعقارية والرتفيهية فيها“.
كتور أحمد الفطيــيس عضو مجلس  وقــال َمَعــايل الدُّ
إدارة ُعمران: ”عملية تحويل ميناء الســلطان قابوس 
ــد الرُّؤية  إىل مركــز اقتصادي وســياحي جاذب ُتجسِّ
الســامية لحرضة صاحــب الجاللة الســلطان قابوس 
بن ســعيد -حفظه الله ورعاه- يف نقل كافة األنشطة 
د الطريَق أمام هذا  التجارية إىل ميناء صحار؛ مبــا مُيهِّ

امليناء ليكون بوابة سياحية متكاملة“. من جانبه، أفاد 
حسني ســاجواين رئيس مجلس إدارة داماك العقارية: 
”تعكــس هــذه االتفاقيــة التاريخية رؤيــة صاحب 
الجاللة السلطان قابوس بن سعيد يف تحويل السلطنة 
إىل وجهــة ســياحية واســتثامرية عامليــة“. وأردف 
بقوله: ”باعتبارها ثاين أكــرب رشكات التطوير العقاري 
يف املنطقــة التي متتاز بخربتهــا العاملية العميقة، تعد 
دامــاك الرشيك األمثل لرشكة ُعمران يف هذا املرشوع. 
ويف إطــار التزامها بهذه الرشاكة، سُتســهم داماك يف 
تطوير البنية األساســية املصاحبــة للمرشوع وتعزيز 
الفرص للمشــاريع الصغــرية واملتوســطة واملواطنني، 
عــالوة عــىل تحقيــق فوائــد اقتصاديــة واجتامعية 

للمجتمع املحيل عموماً“.
وجاءْت الرشاكة اإلســرتاتيجية لُعمران مع داماك نظري 
خربتها الواسعة يف تطوير املشاريع السكنية يف أسواقها 
الرئيســية املختلفة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشــقيقة والخليج واملرشق العريب واململكة املتحدة؛ 
مام ُيؤهلها لتكون الرشيك األنســب لتطوير الواجهة 

البحرية مليناء السلطان قابوس.

ؤية مسقط - الرُّ
د بــن محمود الزدجايل مدير عام  أْعَلن املهندُس ُمحمَّ
خدمات املســتثمرين وإدارة الجودة بوزارة السياحة، 
أنَّ الــوزارة َمَنحْت خالل الخمســة أشــهر األوىل من 
العام الجاري ٢٠١٧ تراخيَص سياحية جديدة لتشغيل 
١٣ منشــأة فندقية؛ ليبلغ عدد املنشــآت الفندقية يف 
الســلطنة حتــى األول مــن يونيو الجــاري عدد ٣٥٢ 
منشــأة فندقيــة. وقال الزدجــايل إن وزارة الســياحة 
تواصل جهود تهيئة ُســبل اإلســتثامر القامة املشاريع 
الفندقية بالســلطنة؛ بهدف مواكبــة الطلب املتنامي 
للغرف الفندقية يف مختلف املواقع السياحية يف جميع 
محافظات الســلطنة، مشــريا إىل أنَّ إجاميل العرض يف 
الغرف الفندقية بنهايــة العام ٢٠١٦ بلغ ١٨٨٢٥غرفة 
فندقيــة، تتــوزَّع يف ربوع الســلطنة، ضمــن أصناف 
املنشــآت الفندقيــة املعتمــدة بالســلطنة كالفنادق 
واملنتجعات والشــقق الفندقية واملخيامت الســياحية 
بفئاتهــا املتعــددة واالســرتاحات الســياحية وبيوت 

الضيافة والنزل الرتاثية والنزل الخرضاء.وَمَىض الزدجايل 
قائال: إنَّه من املتوقع أن يتم افتتاح ٨١ منشأة فندقية 
جديــدة خــالل العامــني ٢٠١٧-٢٠١٨؛ حيث منحت 
الوزارة موافقاتها إلنشــاء ٨١ منشــأة فندقية ســرتفد 
القطــاع بـ٥٢٧٩ غرفــة فندقية؛ بينها: ٣٨ منشــأة يف 
محافظة مســقط بطاقــة اســتيعابية ٣٣٤٣غرفة، و٣ 

منشــآت مبحافظة ظفار ســتوفر ٤٩٨ غرفــة فندقية، 
كام يتوقع افتتاح ٧ منشآت فندقية يف محافظة شامل 
الباطنة بطاقة اســتيعابية ٣٢٩ غرفة فندقية، وافتتاح 
عــدد ٥ منشــآت مبحافظة جنوب الباطنــة توفر ١٧١ 
غرفــة فندقية، كذلك ٣ منشــآت يتوقــع افتتاحها يف 

محافظة جنوب الرشقية ستوفر ٥٤ غرفة فندقية.

5279 352



** مــاذا تقدم «رشاكة» من خدمات، 
وما أهدافها للمرحلة املقبلة؟ 

هي رشكة مســاهمة عامة مقفلة أنئشــت 
مبوجب مرســوم ســلطاين يف عــام ١٩٩٨م. 
وتهدف إىل دعم وتطوير املؤسسات الصغرية 
واملتوســطة يف الســلطنة من خــالل تقديم 
خدمات الدعم املــايل واإلداري، ومن جملة 
أهــداف رشاكة هــي دعم نظرة الســلطنة 
يف تنويع مصادر الدخل القومي، وتشــجيع 
إقامة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ودعم 
وتنمية قدرات رواد األعامل، واملســاهمة يف 
إقامة مؤسسات مستدامة والتي من خاللها 

يتم خلق فرص عمل يف السوق املحيل.
وتشــمل خدمــات رشاكــة ٣ فئــات وهي: 
التوعيــة بريــادة األعــامل، الدعــم املايل، 
والدعم اإلداري. وتقوم رشاكة بنرش التوعية 
حول ريادة األعــامل من خالل تقديم ورش 
العمــل يف املؤسســات التعليمية وكذلك يف 
الجمعيات األهلية بشكل عام لتحفيز األفراد 
عىل إنشــاء وإمتــالك مرشوعهــم التجاري 
الخاص، وتســعى كذلك إىل تثقيف املهتمني 
بهذا املجال وتوعيتهــم باملتطلبات املتعلقة 
بإنشــاء وإدارة املرشوع. وتنقســم خدماتنا 
املالية إىل ثالثة أنواع مختلفة وهي: القروض، 
واملشــاركة، والخصــم عىل الفواتــري. وتعد 
خدمة املشــاركة خدمة معتمــدة من وزارة 
األوقاف والشؤون الدينية عىل أنها متوافقة 
مــع مبادئ الرشيعــة والصريفة اإلســالمية، 
حيث ندخل يف رشاكة مع صاحب الفكرة أو 
املرشوع ونقوم باالســتحواذ عىل نسبة تصل 
إىل ٤٩٪ من األسهم عىل أن يحتفظ أصحاب 
املرشوع بالنســبة األعىل من أسهم الرشكة، 
وتقل النســبة بشــكل تدريجي عىل مدى ٥ 
ســنوات من خالل بيع األســهم اململوكة إىل 
أصحاب املرشوع لتحويل امللكية الكاملة إىل 

أصحاب املرشوع.

أما بالنســبة للخصم عىل الفواتري فهو رصيد 
إئتامين ســنوي يقــدم للمؤسســات القامئة 
بهدف الحفاظ عىل التدفق النقدي اإليجايب 
للمــرشوع، ويتــم منح هذا الحــد اإلئتامين 
اعتامدا عــىل العقود أو عــىل طلب الرشاء 
املعطى للمؤسســات الصغرية أو املتوســطة 
من قبل املؤسســات الكبرية، ونقوم بتقديم 
الدعم الذي تصل نســبته إىل ٨٠٪ من طلب 
الــرشاء الســتيفاء املبالغ املطلوبــة لتقديم 

الخدمة أو توفري املنتج املتفق عليه.

** وما حجم القروض وقيمة التمويل، 
والخدمات املقدمة للمستفيدين؟

متنح القروض للمؤسســات القامئة والناشئة 
بهدف املساعدة يف تكاليف التأسيس وكذلك 
تكاليــف التشــغيل، وتحصــل املؤسســات 
الصغرية واملتوســطة عىل فرتة ســامح تصل 
إىل ٦ أشــهر من تاريخ رصف الدفعة املالية 
األوىل، ويتم الدفع عن طريق األقساط عىل 
فرتة ٥ سنوات ويتم احتساب أتعاب إدارية 
عــىل القرض تبلــغ نســبته ٥٪ باإلضافة إىل 
حســاب معدل املخاطرة والــذي يرتاوح بني 
صفر٪ إىل ٢٪. ولجميع هذه الخدمات أصبح 
باإلمكان للمؤسســات الصغرية واملتوســطة 
الحصول عىل دعــم مايل يصل إىل ٣٥٠,٠٠٠ 
ريال عامين، وهي زيادة تبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال 

عامين عن الحد األقىص للتمويل سابقا.
وتقدم رشاكــة كذلك مجموعــة مميزة من 
الخدمــات اإلدارية والتي تشــمل: املراجعة 
الدقيقــة لخطة العمل، التوجيــه يف تطوير 
تحليــل  للمؤسســة،  النقديــة  التدفقــات 
املخاطر املتعلقة باملــرشوع، متابعة وتقييم 
األداء التجاري، التواصل مع املؤسسات ذات 
الصلة، التسويق والرتويج لخدمات املؤسسة، 
توفــري ســبل الوصول للســوق املســتهدف 
وكذلك تطوير الخطة التسويقية للمؤسسة. 

ومتنح هذه الخدمات اإلدارية بشكل مجاين 
للعمالء املســتفيدين من الخدمــات املالية 
لرشاكــة ومــن املمكــن تقدميهــا ملختلف 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة مقابل رسوم 

مالية بسيطة.

** ملــاذا اتخــذت رشاكة قــرارا برفع 
سقف التمويل؟

نطرح يف كل عام استبيانا نسأل فيه العمالء 
املســتفيدين من خدماتنا عــن آرائهم حول 
خدمــات رشاكــة، وقــد تكرر مقــرتح رفع 
سقف التمويل من قبل املؤسسات الصغرية 
واملتوســطة، كام أننا نحتفظ بالبيانات التي 
نســتلمها من خالل خطط العمل املتقدمة 
لدينــا وقد وجدنا أن كثري من هذه الطلبات 
تتجــاوز متطلباتهــا مبلــغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال 
عــامين. إضافة إىل أن الســوق املحيل بذاته 
شــهد تغــريات عديــدة. حيــث إّن تكلفة 
التأسيس والتي تشمل البناء، ورشاء املعدات 
واآلالت وتكاليف ما قبل التشغيل زادت عام 
كانت عليه. وزادت بعض التكاليف األخرى 
بســبب معدل التضخم ولتغــريات يف بعض 

اللوائح والقوانني.

** وملاذا الرتكيز عىل القطاع الصناعي؟
إذا صنفنا القطاعــات إىل ثالث فئات: قطاع 
التجــارة والتجزئة، وقطاع الخدمات، وقطاع 
الصناعــة ونظرنــا إىل مســاهمة كل منهــا 
يف االقتصــاد الوطنــي فســنجد أن القطاع 
الصناعي له إمكانيــات أكرب يف هذا الصدد. 
ويتمحور قطــاع التجزئة بشــكل عام حول 
استرياد السلع من األسواق األجنبية حتى يتم 
بيعها يف الســوق املحيل أي أن ما يتم رصفه 
من قبل املســتهلك ينتهي بــأن يكون دخال 
ملؤسســة أجنبية خارج السلطنة، وباالعتامد 
عــىل نوعية األنشــطة يأيت قطــاع الخدمي 

ثانيا من نفس املنظور، أّما القطاع الصناعي 
فيفــرتض اســتخدام املوارد واملــواد املحلية 
بشــكل أكرب إلنتاج السلع التي ميكن أن تباع 
يف السوق املحيل ولها قابلية للتصدير خارج 
السلطنة مام يساهم يف ناتج الدخل القومي.

** وماذا عن باقي التغيريات؟
نــود أن نخصــص مواردنا ووقتنــا لعمالئنا 
الحاليــني. حيث إّن عددا منهــم بدأ العمل 
التجاري يف الســوق املحيل قبل ٣ ســنوات 
ولديهــم اإلمكانيات التي تؤهلهم للتوســع 
والنمو. ومثل هذه املؤسسات تقوم بتقديم 
خدماتهــا للمؤسســات الكبــرية وبحاجــة 

لالحتفاظ بتدفق إيجايب للمبالغ املالية. 
ولدعــم منو وتطوير مؤسســات كهذه، فقد 
قمنــا بزيادة الحد األقىص لإلئتامن يف خدمة 
الخصــم عىل الفواتري مــن ٩٠ يوًما إىل ١٢٠ 
يومــا. ونحن عىل علم باإلجــراءات التي متر 
بها املؤسســات للحصول عىل مســتحقاتها 
املالية للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها. 
حيــث نجــد أن بعــض الــرشكات الكبــرية 
تســتغرق مدة تتجــاوز ثالثة أشــهر لدفع 
املستحقات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. 
وقمنا كذلك بتقليل نســبة األتعاب اإلدارية 
املتعلقة بهذه الخدمة. ونذكر أيضا أننا قمنا 
بزيــادة الحد األدىن للدعم املــايل ليصل إىل 
٢٥,٠٠٠ ريــال عامين بعــد أن كان يف حدود 
١٠,٠٠٠ ريــال عامين يف الســابق، وســوف 
يكون تركيزنا عىل تطوير املؤسسات الصغرية 
واملتوســطة يف الفــرتة القادمــة أكــرث مــن 

املؤسسات املتناهية الصغر.

** كيف كان أداء رشاكة يف السنوات 
األخرية؟

مــن األمور التي تعــد مصدر فخــر لنا هو 
أننا مؤسســة ذاتية االســتدامة ألكرث من ١٨ 

عاما. ورشاكة كام يعلم البعض هي ليســت 
جهــة حكومية، وهي مؤسســة تعتمد عىل 
عائــدات اســتثامراتها. لالســتدامة والنمو، 
وقد منــى حجم األصــول لرشاكــة من ٦,٣ 
مليون ليصــل إىل ما يقارب ٩,٢ مليون ريال 
عامين يف نهاية عــام ٢٠١٦م. وقد تم متويل 
أكرث من ١٥٠ مرشوعات يف الســنوات الستة 
املنرصمــة، حيــث تم اســتثامر أكــرث من ٦ 
ماليني ريال عامين يف دعم هذه املؤسســات. 
وتجدر اإلشــارة إىل أن ١٧ مرشوعا من هذه 
املرشوعات قامت بســداد جميع التزاماتها 
املاليــة يف خالل الســنوات الخمس املاضية 
وواحــدة مــن املؤسســات املســتفيدة من 
خدمة املشاركة قامت برشاء جميع حصصها 
من األسهم، وشهدت بعض هذه املؤسسات 
منوا ملحوظا يف عائداتها ونســبة استحواذها 

للسوق.

** وإىل أي مــدى تأثرت املؤسســات 
بالوضــع  واملتوســطة  الصغــرية 

االقتصادي الراهن؟
من دون شــك، حيث ال توجد مؤسسة ذات 
مناعــة تجاه التغريات التي تطرأ عىل الوضع 
االقتصــادي. ونحــرص دامئًــا عــىل الحفاظ 
عــىل العالقــات الوثيقة بيننا وبــني عمالئنا 
من أجل تلبية متطلباتهــم املتعلقة بتأجيل 
الدفع أو فيام يتعلق بالقرارات االسرتاتيجية 
للمؤسســة. وهناك مجموعة من املؤسسات 
املستفيدة من رشاكة التي واجهت تحديات 
كبرية يف عام ٢٠١٦م ويف هذا العام. وبالرغم 
من قدرتهم عىل دفع املســتحقات بشــكل 
منتظم إال أنه كان من املمكن لألداء التجاري 
لهذه املؤسسات أن يكون أفضل. وملثل هذه 
املرشوعــات تقوم رشاكــة بتخصيص املزيد 
من الوقــت واملوارد للحرص عىل اســتدامة 

املرشوعات وتحقيق أهدافها املنشودة.

مسقط - الرؤية
وّقعت املؤسســة العامــة للمناطق الصناعية 
أمــس مذكــريت تعــاون يف مــرشوع النافذة 
االســتثامرية ”مســار“ مــع كل مــن وزارة 
الخارجية وغرفة تجارة وصناعة عامن، ضمن 
مجموعة من مذكرات التعاون التي ستوقعها 
املؤسسة مع عدد من وحدات الجهاز اإلداري 

يف السلطنة.
وتأيت املذكرة تنفيذا ألحكام املرسوم السلطاين 
رقم ٢٠١٥/٣٢ بإصدار نظام املؤسســة العامة 
للمناطــق الصناعيــة، واملتمثــل يف أن يقوم 
مجلس إدارة املؤسســة بعــد موافقة مجلس 
الــوزراء بتخصيــص مواقــع داخــل املناطق 
التابعــة للمؤسســة كمحطة واحــدة، تعمل 
الجهــات املختصة مــن خاللها عــىل تقديم 
الخدمات الالزمة لألنشــطة االستثامرية التي 
يرخص بإقامتها فيها ، ســواء مــا يتعلق منها 
بإصدار الرتاخيص أو املوافقات أو التأشــريات 
أو إجراء القيد أو التسجيل لألنشطة أو غريها 
من الخدمات، عــىل أن يتوىل موظف أو أكرث 

مبارشة االختصاصات املقررة مبقتىض القوانني 
واملراسيم الســلطانية واللوائح املنظمة ألداء 
تلــك الخدمات يف نطــاق املنطقــة. ويصدر 
بتنظيــم عمل هــذه الجهات قــرار من وزير 

التجارة والصناعة بعد التنسيق معها. 
وقــد وّقــع االتفاقيــة مــن جهة املؤسســة، 
ســعادة املهنــدس أحمد بن حســن الذيب، 
وكيل وزارة التجــارة والصناعة، رئيس مجلس 
إدارة املؤسســة، ومن جهــة وزارة الخارجية 
سعادة محمد بن يوسف الزرايف، وكيل وزارة 
الخارجية للشؤون اإلدارية واملالية، بينام وقع 
االتفاقيــة األخــرى مع غرفة تجــارة وصناعة 
عامن أمين بن عبدالله الحســني نائب رئيس 

الغرفة للشؤون االقتصادية والفروع.
وأوضــح ســعادة املهندس أحمد بن حســن 
الذيب أن هذه االتفاقية تأيت ضمن مجموعة 
اتفاقيات ستوقعها املؤسسة العامة للمناطق 
الصناعيــة مع عــدد من األجهــزة الحكومية 
التــي لها عالقــة بتخليص معامــالت القطاع 
الصناعــي يف مختلــف املناطــق الصناعيــة 
التابعــة للمؤسســة، وذلك من خالل إنشــاء 

محطــة واحدة لتخليص اإلجــراءات املتعلقة 
بالعمليات االســتثامرية واستنادا عىل أحكام 
املرســوم الســلطاين رقــم ٢٠١٥/٣٢ بإصدار 
نظام املؤسســة العامة للمناطــق الصناعية، 
وبــكل تأكيد ســوف تســهل هــذه املحطة 
عىل القطاع الخاص واملســتثمرين وأصحاب 
األعامل واملصانع بتخليص معامالتها يف مكان 
واحــد وعــدم الحاجة للذهــاب إىل الجهات 
الحكومية كل عــىل حدة، وتعد هذه املحطة 
قيمة مضافة تقدمها الحكومة يف سبيل تعزيز 

ودعم بيئة االستثامرات يف السلطنة. 
ومــن جانبه، قال أمين بن عبدالله الحســني 
أّن هــذه االتفاقية إلنشــاء مــرشوع النافذة 
االســتثامرية ”مســار“ مــن شــأنها تعزيــز 
الخدمات لكل القطاع الصناعي يف الســلطنة، 
وذلك بالعمل عىل مدار الســاعة يف مختلف 
املناطــق الصناعيــة، حيــث ســتقوم غرفــة 
تجارة وصناعــة عامن من خالل هذه النافذة 
بتقديم جميــع خدماتها املتعلقة بالصناعيني، 
لتكــون كإضافــة حقيقيــة لهــذا املجال من 
جهة، واســتمرارا للرشاكــة الدامئة بني الغرفة 

واملؤسسة العامة للمناطق الصناعية. ويهدف 
مــرشوع النافــذة االســتثامرية ”مســار“ إىل 
تشــكيل منظومــة الخدمــات املتكاملة التي 
يحتاجهــا املســتثمر يف املناطــق الصناعيــة 
التابعة للمؤسســة العامة للمناطق الصناعي، 
حيث تتكون النافذة من عدة جهات مختلفة 
تحــت إدارة واحــدة، تســعى لتحقيق رضا 
املســتثمرين وذلــك من خــالل التكامل مع 
الجهات الحكومية التي تشارك بشكل مبارش 
أو غري مبارش يف الدائرة االستثامرية للمشاريع 
الجديــدة أو القامئة، ومــن املتوقع أن يقدم 
املرشوع خدمات للمستثمرين تصل إىل ١٢٤ 

خدمة كمرحلة أوىل.
ويأيت توقيــع االتفاقية ملا للمؤسســة العامة 
للمناطق الصناعية من دور كبري باملســاهمة 
يف التنميــة االقتصادية واالجتامعية الشــاملة 
واملستدامة من خالل إدارتها الفعالة ملناطقها 
الصناعية وتحقيقــا ألهدافها املرجوة لتطوير 
خدماتهــا ومرافقهــا لتكويــن بيئــة جاذبة 
لالســتثامرات املحليــة واألجنبيــة، وذلك من 
خالل توفــري كافة الخدمــات داخل مناطقها 

كالكهربــاء واملــاء والغاز وشــبكات الرصف 
الصحــي ومحطــات التقنية والطــرق، حيث 
إن إصدار الرتاخيــص واملوافقات التي تتعلق 
مبامرســة األنشــطة االســتثامرية يف املناطق 
من أهم األهداف التي تعمل املؤسســة عىل 
تحقيقها، وذلك تســهيال للمستثمرين إلجراء 

معامالتهم.
وقــد توجــت املؤسســة جهودهــا يف هــذا 
الجانــب بالعمــل عىل التعاون مــع الجهات 
ذات االختصــاص مــن خــالل توقيــع برامج 
تعاون إلنشــاء النافذة االستثامرية، فبموجب 
املرســوم الســلطاين رقــم ٢٠١٥/٣٢ بإصدار 
نظام املؤسســة العامة للمناطــق الصناعية، 
أعطت املادة الخامسة ملجلس إدارة املؤسسة 
العامــة للمناطق الصناعيــة تخصيص مواقع 
داخــل املناطــق التابعة للمؤسســة للجهات 
املختصة لتقديم الخدمات الالزمة لألنشــطة 

االستثامرية التي يرخص إلقامتها فيها.
ويشار إىل أن إنشاء املؤسسة العامة للمناطق 
”مســار“  االســتثامرية  للنافــذة  الصناعيــة 
يــأيت ضمــن مجموعــة جديدة مــن امليزات 

والتســهيالت التي ستســاهم بــكل تأكيد يف 
جذب االســتثامرات املحلية واألجنبية استناداً 
عىل املرســوم الســلطاين رقم ( ٣٢ / ٢٠١٥ )، 
والذي يهدف ملواكبة التطــورات و التغريات 
وتوفــري حزم وأطر قانونية مناســبة تســاهم 
بفاعلية يف توطني االستثامرات الوطنية وجذب 
استثامرات أجنبية تتامىش مع  التوسع بنطاق 
تطبيــق االتفاقيــات الدولية، والتــي ترتكــز 
مبجملها عىل حرية انتقال األشخاص واألموال 
فيام بينهــا وحرية االســتثامر، يف ظل تحرير 
التجارة الخارجية فيام بني الدول واالســتفادة 
من اتفاقيات التعاون الدولية، حيث جاء هذا 
املرسوم السلطاين والنظام األسايس للمؤسسة 
متضمنــا الكثري من الجوانــب القانونية التي 
تعالــج كافة مجــاالت ومتطلبات املؤسســة 
لتمكينهــا من جذب وتنمية االســتثامرات يف 
كافة القطاعات، ومينح املؤسسة حوافز ومزايا 
إضافية لبعض األنشطة و املناطق فيام يخص 
فتــح الباب لالســتثامر األجنبــي الكامل مع 
حوافــز رضيبية محددة لتعزيــز القدرة عىل 

املنافسة اإلقليمية.
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أعلن صندوق تنمية مرشوعات الشــباب (رشاكة) أمس عرب حســاباته عىل مواقع التواصل االجتامعي عن عدد من التغيريات يف الخدمات التمويلية. 
وأجــرت «الرؤيــة» مقابلة حرصية مع املدير العام لـ»رشاكة» عبد الله بن حمود الجفييل ملعرفــة املزيد عن هذه التغيريات والتأثريات املتوقعة عىل 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة. وقال الجفييل لـ»الرؤية» إّن هذه التغيريات جاءت بناء عىل نتائج االستبيان السنوي للعمالء املستفيدين من خدماتنا، 
وقد تكرر مقرتح رفع سقف التمويل من قبل رواد األعامل وأصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وقد وجدنا أّن الكثري من الطلبات يتجاوز مبلغ 

٢٠٠ ألف ريال عامين، كام أّن السوق املحلية ذاتها شهدت تغريات عديدة والبد من مواكبتها.
الرؤية - خاص
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يودعنا شهر رمضان املبارك مرسعاً لنستقبل 
بعده العيد بفرحة وســعادة؛ حيث يتالقى 
األهــل واألحبــاب يف أجــواء مــن البهجة 
والطقوس الســارة طوال أيام العيد، نشهد 
فيهــا دروبــا متنوعــة من الــرتاث األصيل 
والتقاليد العامنية التليدة، يف ظل الزيارات 
العائلية لصلة الرحم والتواصل مع الجميع، 
إضافــة إىل الفنون الشــعبية الجميلة التي 
حيــث  املحافظــات؛  مختلــف  يف  تقــدم 
يستقبل الناس العيد بفنون الرزحة والرزفة 
ومبــارزات الســيوف الرتفيهيــة والقصائد 

الشعرية وغريها من الفلكلور العامين.
وحتــى تكتمل فرحة العيــد البد من التزام 

الحــذر واتخــاذ الكثــري مــن اإلجــراءات 
االحتياطيــة حرصا عىل ســالمتنا وســالمة 
أطفالنــا، خاصة وأّن االحتفاالت تشــهد يف 
بعض األحيــان اســتخدام منتجات خطرية 
مثل األلعاب النارية، أو القيام بســلوكيات 
خطــرية مثل قيــادة الســيارات برسعة أو 
القيــام بحــركات خطــرية مثــل التفحيط 
وخالفه، وهو ما قد يؤدي إىل إفساد الفرحة 
بالعيــد إذا حــدث ما ال يحمــد عقباه. لذا 
يجب عىل كل أب وأم مراقبة األطفال حتى 
اليتعرضــوا إىل مخاطر اللعــب باملفرقعات 
واأللعــاب الناريــة، وعدم تركهــم يلعبون 
مبفردهم يف الشــوارع العامة، والتأكد جيداً 

من أن استخدام تلك األلعاب النارية أمر له 
عواقب وخيمــة وأول ضحاياها هو الطفل 

الذي يستخدمها إضافة إىل ما حوله.
ينبغي كذلك تحذير أبنائنا وإخوتنا الشباب 
من التهــور يف قيادة الســيارات، خوفاً من 
وقوع حــوادث خطــرية، ولهــذا يجب أن 
يسعى كل منا إىل اقناص لحظات من الفرحة 
ولكن ليس عىل حساب سالمتنا وسالمة من 
حولنا، ومعرفة أّن التفحيط أو االســتعراض 
باملركبات فهي ميثل عبثــًا وإخالال باآلداب 

العامة وبسالمة مستخدمي الطريق.
كذلــك من املهــم أن نذكر أنفســنا بحجم 
الجهد الــذي بذلته جهات وأفــراد كثريون 

من أجل أن تكــون لدينا متنزهات وأماكن 
جميلــة ميكن أن نقصدهــا للرتفيه والتنزه، 
ولهــذا يجــب علينــا أن نرتكها كــام كانت 
وال نــرتك الفضــالت والقاممة، بــل نضعها 
يف أماكنهــا املخصصة وتظــل عىل مظهرها 
الحضاري الجميل، إضافة إىل االلتزام بعدم 
إصدار أصوات مزعجــة لآلخرين واالبتعاد 
عن بــرك امليــاه الراكدة واألماكــن التي ال 
نعرف عمقها الحقيقي، حرصا عىل ســالمة 

األطفال من الغرق وتجنب 
ارتفــاع  وقــت  الســباحة 
الســباحة  وعدم  األمــواج 

بعد غروب الشمس.

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

املدير العام - رئيس التحرير
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الرياضة
محول: ٢١٤ , ٢١٥
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االعالنات
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االشرتاكات
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الفعُل بدًال من التنّطع
بعــد صــدور كتايب“قيــم معطلــة يف املجتمعات 
العربيــة“ دعتني إحدى الجامعــات للحديِث عن 
مضمون فكرة الكتــاب، وقد كانت حول االنفصال 
واالنفصام امللحوظ بني العبادِة من جهٍة والســلوك 
واألخالق مــن جهٍة أُخرى لــدى الرشيحة األغلب 
من اُملسلمني خاّصة العرَب منهم..! وما أن انتهيُت 
مــن اســتعراض الفكرة حتــى قــاَم يل ُمعلِّم عريبٌّ 
ثــاً بانفعاٍل شــديٍد، رافعاً عقريته باســتنكاٍر  متحدِّ
واســتهجاٍن: من هذا محمد عبده الذي تنقل عنه 
مقولته؟ (يقصُد اإلمام محمد عبده الذي زار فرنسا 
أواخر القرن التاســِع عرش وقاَل مقولته املشهورة: 
وجدُت اإلسالَم ومل أجد اُملسلمني)، أكاَل هذا اُملعّلم 
الغاضب الشتائم والسباَب إىل الغرب قائًال: الغرُب 
فيه انحالٌل وفسٌق وبغي، وهنا القّوة، هنا كلمُة ال 
إله إال الله، فصّفق له طالّبه املتحمسون لخطابيته 
الراعدة، ورصيخِه املدويِّ ..!!. استأذَن مني ُمساعد 
العميِد بإشــارٍة منــه يك يتكّفَل عني بالــردِّ عليه، 
فقــاَم وردَّ عليه بعقالنيٍة، ومنطــق دون هديٍر وال 

ضجيج..!
إنَّ اإلمــام محمد عبده مل يقــل مقولته تلَك لُيعيل 
قوماً عىل قومه اُملســلمنِي وهو الرجــُل الحصيُف 
الحكيــُم وإمّنا رأى يف الغرِب إتقاُن الصانع لصنعته، 
وإخــالُص املوظف لوظيفته، وانضبــاُط العامل يف 
وقت عمله، وحفاظ املؤمتِن عىل أمانته، وغري ذلك 
من ِقيم اإلسالِم الذي سنَّ رشائعه إلحيائها، وجعلها 

منهجاً للبرش يف حياتهم اليومية.
لكــن خطاَب هــذا املعّلم هو الــذي أعمى بصرية 
األّمــة يك ال تــرى عيوبهــا، بــل وتحــارُب كل من 
(يتجرأ) فينبهها إىل مثالبها، وعوارها، أو تخفيه من 
األرِض يك ال يسمع هسيس صوته..! هذه الخطابية 
املّتقدُة حامســةً مفرطًة، اتخــذت متاريس للدفاع 
عنهــا دون أن متّهــد طرقاً لعقولها مــن أجل تتّبع 
األســباب التي أّدت إىل تقّدم الغري وتأخرها يف كل 

مناحي الحياة..!
خطابيٌة مل تتفكر يف األســباب التــي تجعلها ”خري 
آّمٍة أُخرجت للناس“، وال باألحاديث الرشيفة التي 
ينذُر فيها الرســول األكرم األجيال القادمة من أّمتِه 
االنحراِف عــن جاّدة الطريق، ومل تقف لتتســاءل 
ناقــدًة ما هي أســباب تأخرنا وتقــّدم الغري وماذا 

فعلنا بالقّوة التي بني أيدينا..؟
خطابّية رفعت عقريتها بـ ”ال إله إال الله“ ولكنها مل 
متعن العقل والبصرية يف الحديث الرشيف“اإلميان 
سبع وسبعون شــعبة أعالها ال إله إال الله وأدناها 
إماطــُة األذى عــن الطريــق والحيــاء شــعبٌة من 
اإلميــان“.. مل تتمعن يف أنَّ هــذا الحديث يتضمُن 
ثالث جوانب: روحية (التوحيد)، وسلوكية (إماطة 
األذى)، وُخلقيــة (الحيــاء)، وإمنا اكتفــت برتديد 
شــهادة التوحيد مجرّدًة دون عمل، وهي شــهادٌة 
ال تغني املســلم إن مل يتبع اشــرتاطاتها الســلوكية 
والخلقية، ولهــذا جاَءت الرســالة املحمدية إلمتام 
مــكارم األخالق (اإلمياُن ما وقــرَ يف القلِب وصّدقُه 

العمل) حديٌث رشيف.
لقــد وقفنــا جامدين نقرأ القــرآن دون أن نتمعن 
عميقاً يف سياقاتِه املرتبطة بالوجود اإلنساين، وسنن 
الكــون املنضبطِة بدّقة، لهذا توّقف عندنا تفســرُي 
القرآن اعتامداً عىل مفرسين قدماء عاشوا يف فرتاٍت 
تاريخّيــٍة بعيدة، يف الوقت الذي يشــهُد فيه العامل 
ثــورًة عظيمًة يف أمناِط املعيشــِة، ويف اكتشــافاته 
العلميــة، ويف فتوحاته املعرفية.. مترُّ علينا تفاســري 
آلياٍت نشــعُر بأنَّها ال تتفق مع سياق النصِّ القرآين 
املفتوِح عىل الزماِن واملكان، فنســأُل أنفســنا: أيَن 
هي التفاســري الحديثة للقــرآن الكريم املبنية عىل 
هذه املعطيات الحديثة، والقامئة عىل لغة عرصية 

ذات ارتباٍط بحياِة الناس، ومفاهيم هذا العرص؟!
ْولََة  ٍع ملاذا ”َيْنُرصُ اللُه الدَّ لو سألنا أنفسنا دون تنطُّ
الَِمَة  ْولََة الظَّ اْلَعاِدلَــَة َوإِْن َكاَنْت َكاِفرًَة َوال َيْنُرصُ الدَّ
َوإِْن َكاَنــْت ُمْؤِمَنــًة ”الكتشــفنا الــرسِّ وراء تقّدم 
الغــرب وغريه من األمــم العظمــى، وتأّخر أغلُب 

الدول اإلسالمية..!
الرسُّ هو أن لله ســنناً وقوانني يف كونِه يسرُي ِوْفَقها 
وال يختلُّ عنها، وال ينحرف. هذه الســنن والقوانني 
جاريــٌة عــىل كل يشٍء مخلوق فيــه إن هو اتبعها 
وتوافق معها سعد، وإن هو عارضها وانحرَف عنها 

شــقى..! وهذا هو املعنى العميق لقوله ســبحانه 
ُوا َما  ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّــى ُيَغريِّ وتعــاىل ”إِنَّ اللَّــَه ال ُيَغريِّ
ِبأَنُفِســِهْم[الرعد:١١] أي أن القوَم (شــعوباً وأماًم 
ومجتمعــات) إن مل يتوافقــوا مــع ســنِن الله يف 
الكــوِن وقوانينــه التي وضعها يف الحيــاِة فإن الله 
لن يغرّي فيه شــيئاً، ألنه ألهمه نفســاً فيها الفجور 
والتقــوى، أي الضاللة والصــواب. ولقد أهدى الله 
لألمــة املســلمة مفتاح الــرسِّ فلم يعرفــوا قيمته 
وأضاعــوه، لهذا ضّلوا عن طريق التقّدم؛ هذا الّرس 
هو ”اقرأ“ أول كلمٍة نزلت يف القرآن الكريم، وهي 
أول مفاتيــح البناِء الحضاري لألمم.. األمم التي لن 
تســتطيع بناء حضارة متقّدمة دون معرفة، وحني 
عرف املســلمون قيمتها مل يستنكفوا عن ترجامت 
العلــوم مــن ثقافات أُخــرى، ومل يــرتددوا يف نقل 
املعارف واآلداب والفلسفاِت والفنون من حضارات 
برشية عامــرة، لكنهم يف اللحظــة التي نطق فيها 
قائلهم كام نطق يف وجهي ذلك املعّلم العريب ”هنا 
القوة.. هنا كلمة ال إله إال الله“ أصابهم الغرور من 
أنهم ميلكون القوة، وهي قوة روحية بال شك لكنها 
تحتاُج إىل عمل، إىل برامَج شــاملٍة، إىل فهم لنسق 
الكون، وســنن الوجود، وقوانني الحياة ليك تتناغم 
معهــا هذه القــوة الروحية، فتشــّكل قوًة عظيمة 

تفوق كل قّوة برشّيٍة عىل األرض.
ولــو كانت القــوة تقتُرص عــىل اإلميــان العقدي 
شــفاهًة ملا رّجح اإلســالم كّفة العامِل عىل املتعّبِد 
دون عمل، وأجاَب املتوّكل مبا دعا دون أن يســعى 

إىل األسباب..!
الــذي حدث أنَّ الغرب قد أخذ هذا املفتاح ”اقرأ“ 
مــن املســلمني بعد عصوٍر مــن الظــالِم والتخّبط 
واالســتبداد الديني، ليتبــع بها الســنن والقوانني 
الربانيــة يف األرض ليبــدأ بهــا نهضتــه األوروبية 
الحديثة، تنقصه يف ذلك القوة الروحية التي ظّلت 
نقيصــًة فيــه يبحُث عنهــا بعُض أفراده، ويشــعُر 
بفقدانها أغلبهم (إحدى النساء اإلنجليزيات قالت 

يل: إننا لنحتاج إىل ديٍن مثل دينكم)..
َم الغرُب – ومن حذا حــذوه -إذن ألّنه عرف  تقــدَّ
أن لله ســنناً وقوانــني يف الكون وعىل كل من يريُد 
أن يحصل عىل نتائَج باهرٍة أن يتبع هذه السنن إذ 
ال ميكُن ألمة أن تنعَم بعيٍش كريم يف ظل اســتبداٍد 
وظلم، بل إن السنة اإللهية تقتيض العدل السيايس 
واالجتامعــي، والعدُل يقتيض النزاهة والشــفافية 
واملراقبــة واملحاســبة. وال ميكــُن ألّمــة أن تحقق 
كســباً يف العلوم، وتقدماً يف االقتصاد إال أن تفسح 
املجال الواسع للبحث والكشف املتواصل، وتشجع 
املبدعني وتحّفز املفكرين، وتنفق عىل الباحثني، وال 
ميكــن ألمــٍة أن تنرش األمن والوئام بني شــعبها إال 
مبحو العنرصية، ونرش املســاواة، وال ميكن ألمة أن 
تزدهر اقتصادياتها، وتنتعــَش أحوالها إال مبكافحة 
الفســاد، ونبــذ اُملحاباة، والتخيل عن الواســطات، 

وتقديم الكفاءات، ومتييز القدرات. 
ويف الوقــِت الــذي أدرَك فيه الغرُب هذه الســنن 
اإللهيــة يف الكــوِن واتبــَع قوانينهــا، شــاَبَنا نحن 
االنفصــال واالنفصــام بــني عباداتنــا الشــعائرية 
وعباداتنا التعاملية، فأنتَج ذلك إشــكاالً بعيد األثِر 
ال تزال األّمة اإلســالمية عاّمًة والعربية خاّصة تعاين 

منه..!
خالصــُة األمِر أنه بدالً من تبنِّي األّمة ملفهوم القّوِة 
الروحية فإّن عليها أن تعلَم اشرتاطات تفعيل هذه 
القّوة لتكون منهجاً ملموساً، وتوقَن متام اليقني بأّن 
الله قد أوجَد ســنناً ونواميس ال ميكُن تجاوزها من 
أجل تحّقق األســباب، هذه جميعها تلخصها قّصة 
األعرايب الذي ســأل النبي صىل الله عليه وسلم إن 
كان يرتك راحلته ويتوّكل، فردَّ عليه املصطفى عليه 

السالم: بل اعقلها وتوّكل. 
وما فعلته األّمة اإلســالمية هو أنها توّكلت ونسيت 
أن تعقَل الراحلة (أي توثقها برباط حول شــجرة) 
فرسحت راحلــة األّمة يف متاهاتهــا، حيث مل تعرث 
عليهــا األّمة اإلســالمية حتى اليــوم.. الراحلة هي 
رمــز للحضــارة، إذ وّدعتهــا األّمــة فخرجــت من 
دائرة الحضــارة كام يرى مالك بن نبي بعد مرحلة 
املوحديــن أو املرحلــة التــي انتهى فيهــا اإلبداع 
واستســلمت األمــة لغرائزهــا، واســتهلكت فيها 
مكتسباتها وضاعت منها وافزها النفسية ومربرات 

وجودها.

ينتصف الليل ويقرتب من ثلثه األخري يف أعظم 
أوقات إجابة الدعــاء خاصة يف العرش األواخر 
من الشهر الفضيل التي فيها ليلة خري من ألف 
شهر من قامها إميانا واحتساًبا ُغفر له ما تقدم 
من ذنبه، وفيه يشد الصائم مئزره ويوقظ أهله 
ليقــوم الليل متهجًدا عىس أن يبعثه ربه مقاماً 
ْد ِبِه َناِفَلًة لََّك َعَىسٰ  محمــوًدا (َوِمَن اللَّْيِل َفَتَهجَّ

ْحُموًدا) (٧٩ اإلرساء). أَن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما مَّ
نعــم هــذا حــال كثري مــن الصامئــني ينطبق 
فيهم قــول الله تعــاىل (َتَتَجــاَىفٰ ُجُنوُبُهْم َعِن 
اْلَمَضاِجــِع َيْدُعــوَن َربَُّهْم َخْوًفــا َوَطَمًعا َوِمامَّ 
َرزَْقَناُهــْم ُينِفُقــوَن) (الســجدة ١٦) وباملقابل 

فهنــاك مشــاهد لعبث الصامئــني الزمتهم من 
أوله وحتى هذه الليــايل العرش اُملباركة، فأمام 
مقاهي الشيشــة املنترشة يف أماكــن مختلفة 
تقف سيارات كثرية يتسمر أصحابها داخل تلك 
املقاهي ســاعات طويلة، يرشفون تلك األدخنة 
التــي حرمها الرشع الحنيف وحذر منها الطب 
الحديث، ثم يعــودون إىل بيوتهم يف منتصف 
الليل أو آخره وقد أعياهم طول الســهر ورضر 
الرشر بعد أن أهــدروا الوقت واملال والصحة، 
وهكذا ســائر شهرهم ميســكون عن الحالل يف 
نهــار رمضــان كونهم صامئــني، ويفطرون عىل 

الحرام كونهم عابثني.

وآخــرون يتحلقون مجموعات يزيــد أفرادها 
وينقصــون، فيســهرون عىل ألعــاب متعددة 
وتســليات منوعــة يطغــى عليها قبــح الكالم 
وبذاءة اللســان، فيبيتون عليها قعودا وقياما؛ 
رغبة يف تسلية النفس وقتل الوقت حتى يحني 
وقت الســحور يف آخر الليل، فيودعوا أقرانهم، 
عىل نية اللقــاء مجدًدا يف ليلــة أخرى مباركة 
من هذا الشهر اُملبارك، وعبث مشني من عبث 

الصامئني.
وهناك من يكون سمرهم عىل شاشات التلفزة 
أو األجهــزة األخرى فيــام ال نفع فيه وال فائدة 
منــه وإمنــا الــرضر والخطر، وليــس رضره يف 

إضاعة الوقت فحســب، وإمنا يف مضامينه وما 
يجلبه لصاحبه من كســب املعايص واآلثام مام 

يرتكبه السمع والبرص والفؤاد.
وواقع املســاجد يف الليــايل األخرية من رمضان 
مختلف عــام كان عليه يف لياليــه األوىل؛ فقد 
تناقصت الصفوف وقلــت أعداد املصلني رغم 
أن مزيــد الفضــل وعظمة األجــر والثواب يف 
هذه الليــايل األخرية، فهناك من ســئم الركوع 
والســجود بــأداء صالة الرتوايــح يف تلك األيام 
القليلــة املعــدودة، وهناك من صار مشــغوالً 
بأمر األســواق التي ازدحــم قصادها، وضاقت 
طرقاتهــا، وامتألت محالتها، وليــس العبث يف 

ارتيادها بقدر ما يتجىل فيها من مشاهد عبثية 
أخرى ال تشــعرك أنك يف أعظم الليايل وأقدس 

الشهور.
ويــا ترى كيف ســيكون حال هــؤالء أصحاب 
تلك املشاهد وأمثالها يف نهار الصيام؟! خمول 
وكســل إن كانــوا يف مقــر أعاملهــم، أو نوم 
عميــق إن كانوا يف منازلهــم. وما حظ الصائم 
إذا كان يقــيض ليــايل رمضان يف لهــو ولعب، 
ونهاره يف نــوم وخمول وكســل؟! وما عالقته 
بالقرآن الكريم وسائر الطاعات يف هذا الشهر 
الفضيل؟! وإىل متى ســيظل أمثال هؤالء عىل 
العبثية والعشــوائية يف هدر األوقات، وتضييع 

الفــرص والتقصري يف اســتغالل مواســم الخري 
والطاعات؟!

سريحل رمضان عامَّ قريب، وفيه من صامه حق 
الصيام وقامه حق القيام، فنال مرضاة الله تعاىل 
ورضوانــه، وهناك من الصامئني من كان حظهم 
منه الجوع والعطش، وإنه لجدير بكل فرد أن 
م سلوكياته، وينظر أين  يراجع حســاباته، ويقوِّ
موقعه من قامئة الصامئــني، ومن أدرك رمضان 
هــذا العام قــد ال ُيدركه العام القادم، ســائال 
الله تعــاىل أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالحات 
أعاملنا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار يف هذا 

الشهر الفضيل إنه سميع مجيب.

(7
رؤية

التحرير
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٠-فاكس : ٢٤٦٥٢٤٤٤

يكــرُث الحديــُث يف عرصنــا الحايل عــن االعتدال 
والبحــث عــن مصاديقــه يف فكرنــا املعــارص، 
ويتشعب هذا الحديث كثرياً مع االزدياد اُملّطرِد ال 
يف حجم ومستوى التكفري أو اإلقصاء أو االستفراد 
بالــرأي فقط؛ فهو أمٌر نقل لنــا التاريخ بعضاً من 
حوادثــه وعناوينــه، إذ مل يكن العنــف الفكري 
محصوراً بديانة دون أخرى أو فئة دون غريها، بل 
كان هذا العنف يشــّد رِحاله ُمتنّقًال من موقٍع إىل 
آخــر ومن مرحلة إىل أخرى عــىل امتداد العصور 
واألزمنــة... ولكن معاناتنا يف األســاس تتلّخص يف 

كيفية ُمعالجة هذا االنحراف الفكري.
ولعل اتساع املدى الذي صار يتحرّك فيه الخطاب 
اإلقصايئ، متمثًال يف اســتفادته وبشكل ُمبارش من 
وســائل اإلعالم الرقمي التي غزتنا والتي ساعدت 
يف إخراج هــذا الخطاب من ُغرفه اُملغلقة لينترش 
-كالنار يف الهشيم- جغرافياً ودميوغرافياً ُمدغدغاً 
ِفكر وأحالم بعض شــباب هــذا الجيل؛ عازفاً عىل 
وتر األزمات النفسية أحياناً أو مستغًال اإلحباطات 
السياســية يف أحيــان أخــرى ورمبــا وّظف بعض 
اإلخفاقــات االقتصاديــة ليصــل بهــا إىل عقــول 
البعــض.. لكن املصيبة العظمــى هي حني اقرتن 
هــذا الفكــر اإلقصــايئ بالتطبيق، وهــو أمر غري 

مســبوق، أقّلها من حيث رسعته ووترية انتشــاره 
وأثره الدموي وحجمه الكاريث، ولنأخذ عىل سبيل 
املثــال ال الحرص العمليــات االنتحارية يف العراق 
خالل العرش ســنوات املاضية.. فاملشــاهد املؤملة 
ملا أنتجه هذا الفكــر جعلت ملك املوت يتخذها 
محطة له ولرُُسِله فشــالل الدم املسفوك ُظلاًم ال 

يكاد ينضب.
ف  لهذا فإنَّ الكتابة عن االعتدال ليســت من الرتَّ
الفكــري كام يتصور البعــض، وال هي مفردة من 
مفردات ما بعد الحداثــة، ُنؤّطر بها كتاباتنا.. بل 
أصبحــت رضورة ُملّحــة، مع ما يعصــف بعاملنا 
من أزمات، ولســت بوارد التأصيل لــه، أو إعادة 
اعتبــاره.. فهناك من له الفضــل بالقيام مبثل هذا 
الــدور، ولعل مــن أبــرز هــذه األدوار هو دور 
سامحة الشــيخ أحمد الخلييل مفتي عام سلطنة 

ُعامن.
فالقايص يشــهد قبل الــداين أنَّ كلامته وخطاباته 
كانت سّباقة لفتق الرّتِق بني حرية الِفكِر وإقصاء 
اآلخر، منبثقــة من فطرٍة ســليمة تعي ما معنى 
”ُحرمة الّدم“، ومؤسساً لواقع أفضل لهذا اإلنسان 
املســلم، فرغم بســاطة هذا املبدأ -أي االعتدال- 
إال أنَّه قد يكون اُملنطلق لحل كثري من مشــاكلنا.. 

فمثــًال يف كتابــه األخــري ”االســتبداد: مظاهــره 
ومواجهته“ استدعى الرتاث ليستشهد به عىل ِقَدم 
هذا الفكر اإلقصايئ، الذي حاول أن يسُلب اإلرادة 
اإلنســانية متدثِّراً بعباءة الدين.. وحاول يف كتابه 
أن يرّســخ ملبدأ أن الدين أىت لخدمة هذا اإلنسان، 
ال أن يقوم اإلنسان بتسخري الدين لتحقيق مآربه، 
فاالعتدال يف فكر الشــيخ أخذ أشكاالً وصوراً عّدة 

من فهم ديني وترشيعي وتوظيف يف خطاباته..
ينطلق الشــيخ مــن محّطة مهّمــة وهي أن فهم 
الدين إمنا هــي عملية عقلية برشية، رمبا تحتمل 
الصواب ورمبا الخطأ، وال عصمة للفهم، ويشــمل 
هــذا األمر الطــرف اآلخر، مام يدفع مبّد جســور 
التواصل اإلنساين مع بقية الطوائف، ما من شأنه 
أن ينــزع فتيل الفكر اإلقصــايئ اإللغايئ املتعّصب 
والواهــم أنَّه وحده من ميتلــك الحقيقة املطلقة 

دون غريه.
وقد جّســدت خطابات الشــيخ الخليــيل الرّفق 
والّرحمــة، والدعــوة إىل الوحدة ونبــذ الخالفات 

والُبعد عن خطاب التشّنج واإلقصاء للغري..
ومــام مّيز الشــيخ يف توجهــه هــذا -إضافة إىل 
أهميــة موقعه- هو الُبعد الروحــي، فاعتدال أي 
خطــاب عادة ما يكون منطلقا من أســس ضيقة 

عند البعض، لكن الشــيخ كان شديد الحرص من 
خالل مكانتــه وخطابه التجديــدي، عىل محاولة 
إيصال هذا الفكر إىل الــكّل دومنا حواجز، جاعًال 
هذا الخطاب اُملعتِدل ثقافة عامة ليســت خاصة 
بالشــعب العــامين فحســب بــل لكافــة رشائح 
املجتمعات املسلمة، فلم ُيهّمش أحداً ومل يتجاهل 
ســؤاالً، ومل يســتخّف بِفكر أحد، بل حاول إزالة 
الحواجز والعمل عىل بناء ما هدمه غريه من قيم، 
نعــم فاملتابع لُخطبه ومحارضاتــه يتفّطن إىل أنه 
قّلص بخطابه الهّوة بــني العلامء واملفّكرين وبني 

فئات املجتمع وذلك بيقينه بإنسانّيتهم جميعاً.
لن أطيل الحديث، داعياً املفّكرين وبقية الكّتاب 
لتسليط الضوء عىل تفاصيل هذا الخطاب املعتدل 
ومفرداته، والذي نتوســم أن يكــون نقطة ارتكاز 
لكل ُمعتِدل ولكل الســاعني إىل أنســنة الخطاب 
الدينــي املعارص يف وقــت نُدرت فيه اإلنســانية 

وحال دون بلوغها الكثري من الجهد والعناء..
حفظ الله ســامحة الشيخ، وشــكر الله له سعيه 

وكرّث من أمثاله.
*رئيس لجنة التعليم والثقافة باالتحاد العريب 
األفريقي لإلعالم الرقمي

issa808@moe.om

https://www.facebook.
com/SalehAlfahdi
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مسقط – الرؤية 
بلغ إجاميل تداوالت ســوق مسقط لألوراق املالية 
بنهايــة مايــو ٢٠١٧ ما قيمتــه ٤٣٠ مليونا و٢١٥ 
ألــف ريال ُعامين بانخفاض بلغت نســبته ١٢٫٩٪ 
عن نفس الفرتة من العام ٢٠١٦م، وفق ما أشارت 
اإلحصائيــات األولية الصادرة عــن املركز الوطني 
لإلحصــاء واملعلومات. كــام انخفض إجاميل قيمة 
التــداول خالل شــهر مايو مقارنــة بأبريل ٢٠١٧ 
حيث بلغ يف مايو ٥٨ مليونا و٦٩ ألف ريال عامين 
مقابل ٧١ مليونا و٤٥٧ ألف ريال عامين يف أبريل. 
وســجل املؤرش العام للســوق بنهاية مايو ٢٠١٧ 
تراجعا بنسبة ٦٫٧٪ ليصل إىل ٥٤٢٢ نقطة مقارنة 
مــع ٥٨١١ نقطة خالل نفس الفــرتة من ٢٠١٦م. 

وقاد قطاع الخدمات االنخفاضات بنســبة ١٤٫٩٪ 
ليصــل إىل ٢٧٧١ نقطة مقارنة مــع ٣٢٥٥ نقطة 
خالل نفــس الفرتة من العــام ٢٠١٦م فيام ارتفع 
مؤرش القطاع املايل بنســبة ٨٫٧٪ مســجال بنهاية 
مايو املــايض ٨٠٦٢ نقطة مقارنة بـــ٧٤١٤ نقطة 
خالل نفــس الفرتة من العام ٢٠١٦م. كام ســجل 
قطــاع الصناعة ارتفاعا نســبته ١٫٨٪ ليبلغ ٧٢٩٥ 
نقطة مقارنة مع ٧١٦٨ نقطة بنهاية مايو ٢٠١٦م. 
وانخفض إجاميل عدد األسهم املتداولة بنهاية مايو 
٢٠١٧ بنســبة ١٨٫٢٪ مســجال مليار و٩٤٨ مليونا 
و٣٦٣ ألف سهم مقارنة مع مليارين و٣٨١ مليونا 
و١٥٤ ألف سهم بنهاية مايو ٢٠١٦م. وحتى نهاية 
مايو ٢٠١٧ استحوذ املســتثمرون العامنيون عىل 
٨٦٪ مــن قيمة الــرشاء مقابل ٧٪ للمســتثمرين 

و١٪  الخليجيــني  للمســتثمرين  و٦٪  األجانــب 
للعرب. وزاد رشاء املستثمرين العامنيني عن البيع 
ليســجل صايف تعامالتهم ٢٧ مليونــا و٥٠٠ ألف 
ريال عــامين فيام انخفض الرشاء عــن البيع لدى 
املســتثمرين الخليجيني ليســجل صايف التعامالت 
رقام ســالبا بـ٩ ماليــني و٤٩٩ ألــف ريال عامين. 
وســجل صايف تعامالت املســتثمرين العرب ٢٣٧ 
ألف ريال بزيادة للرشاء عن البيع فيام انخفضت 
عمليــات البيــع عــن الــرشاء لدى املســتثمرين 
األجانب ليســجل صايف التعامالت رقام سالبا بـ١٨ 
مليونا و٢٣٨ ألف ريال عامين. واســتحوذ القطاع 
املــايل عىل ٤٥٪ مــن األســهم املتداولــة وقطاع 
الخدمات عىل ٣٣٪ فيام استحوذ القطاع الصناعي 

عىل ١٦٪ والسندات عىل ٦٪.

مسقط - الرؤية 
أطلقــت عامنتل، الرشكة الرائــدة يف توفري خدمات 
االتصــاالت املتكاملــة يف الســلطنة، باقــة جوازك 
للعمرة. وتســتهدف الباقة املشرتكني املتجهني ألداء 
مناســك العمــرة يف اململكــة العربية الســعودية؛ 
وتجســد هذه الخطوة حرص الرشكــة عىل تقديم 

خدمات ذات قيمة مضافة للمشرتكني.  وقال سعيد 
بن ســامل الشــنفري، مديــر عام التســويق بوحدة 
مشــرتيك التجزئــة بعامنتــل : ”نحــرص يف عامنتل 
دوماً عــىل توفري أفضل العروض ملشــرتكينا الكرام. 
ومــن خالل هذه الخدمــة القيمــة – باقة جوازك 
للعمرة- يستطيع مشــرتكونا التواصل مع عائالتهم 
وأصدقائهم يف الســلطنة بكل راحة وســهولة أثناء 

أدائهــم للعمــرة“. وأشــار الشــنفري إىل أن باقــة 
”جوازك للعمــرة“ طرحتها عامنتل بســعر تنافيس 
يبلــغ ١٢ ريــاال عامنيا وهــي صالحة ملدة ســبعة 
أيــام. وتوفر الباقة ملشــرتيك ”باقتــي“ و“حياك“ ٢ 
جيجابايت من بيانات اإلنرتنت املتنقل و١٠٠ دقيقة 
مكاملات هاتفية مجانية ميكن اســتخدامها لالتصال 
الداخيل يف اململكة العربية السعودية، واالتصال إىل 
السلطنة، وميكن ملشرتيك باقة جوازك 
عمرة اســتخدام الدقائق املجانية يف 
اســتقبال املكاملات الــواردة من أي 
دولة وهم موجودن يف أرض الحرمني 

الرشيفني. 
وأضاف الشــنفري: نسعى يف عامنتل 
إىل تقديم خيارات أوســع ملشرتكينا، 
وإثــراء تجربتهم يف قطاع االتصاالت، 
ســواء كانــوا يف الســلطنة أو أثنــاء 
تجوالهــم يف مختلف دول العامل. وما 
هذه الباقة إال إحدى هذه الخيارات 
املتعددة. وملنح فرصــة إضافية أمام 
مشرتكينا، تقدم عامنتل عرضها لهذه 
الباقة الذي يستمر حتى ١٢ من شهر 
ســبتمرب القادم. حيث ستكون هذه 
الباقة متاحة لالســتخدام لدى جميع 
مشغيل االتصاالت يف اململكة العربية 

السعودية“.

الرؤية - نجالء عبد العال 
تراجع املؤرش الرئييس لسوق مسقط لألوراق 
املاليــة إىل مســتوى ٥١٢١ نقطة بعد فقدان 
نحــو ٧٤ نقطة مثلــت ١٫٤٢ باملائة أقل من 
آخر مستوى إغالق له، ليصل املؤرش العام إىل 
أدىن مســتوى إغالق له يف ٣٤٧ جلسة، حيث 
كانت آخر جلسة وصل فيها إىل أقل من هذا 
املســتوى يف ٢٨ يناير ٢٠١٦ وأغلق فيها عند 

٥٠١٦ نقطة.
وضغطت عىل املؤرش بشــكل أسايس األسهم 
الكــربى يف املؤرش والتي شــهدت تراجعا مع 
االستحواذ عىل النســبة األكرب من التداوالت 

خاصة أسهم بنك مسقط، وأوريدو، وعامنتل. 
وأعلنــت املتحدة للتمويل عــن تطور نوعي 
يف مقرتح االندماج مع بنك العز حيث قالت 
إن مجلس اإلدارة اجتمع عرص يوم ٢٠ يونيو 
٢٠١٧م ملناقشــة رســالة بنك العز اإلسالمي 
املؤرخة يف ١٤ يونيو ٢٠١٧ م، وبعد املناقشة، 
قــرر مجلــس اإلدارة رفض العــرض املقرتح، 
واإلرصار عــىل تلقي العــرض النقدي الكامل 
كــام كان مقرتح، ويجــري اإلفصاح عن ھذه 

املوضوع عند حدوث أي تطورات.
أما رشكة األســامك العامنيــة فأفصحت عن 
أهم القرارات التي تم اتخاذها خالل اجتامع 
الجمعيــة العامــة العادية الســنوية لرشكة 

األســامك العامنيــة للســنة املاليــة املنتهية 
انعقــدت مســاء  يف ٢٠١٧/٣/٣١ م والتــي 
الثالثاء وشــملت املوافقة عىل تقرير مراقبي 
الحســابات واملوافقة عىل امليزانية العمومية 
وحساب األرباح والخسائر عن السنة املنتهية 
يف ٢٠١٧/٣/٣١م، إضافــة إىل املوافقــة عــىل 
مقــرتح تخصيص مبلــغ ال يتجــاوز ٦٠ ألف 
ألــف ريال عــامين لدعم خدمــات املجتمع 
املحيل خالل الســنة املالية التي ســتنتهي يف 
٢٠١٨/٣/٣١م، كــام وافقــت الجمعيــة عىل 
تعيــني جهــة مســتقلة لتقييــم أداء أعضاء 
مجلــس اإلدارة خــالل الســنة املاليــة التي 

ستنتهي يف ٢٠١٨/٣/٣١م وتحديد أتعابهم.

مسقط - الرؤية 
رعــى بنك صحار مؤخراً فعاليــة ثقافية أقامتها 
الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، تحت رعاية 
الدكتــور يونس بــن خلفان األخزمــي، الرئيس 
التنفيذي للهيئة العامة لســجل القوى العاملة، 

يف مقر الهيئة.
وقال ســايس كومار، الرئيس التنفيــذي باإلنابة 
لبنك صحار: كمؤسســة مالية تحرص دامئاً عىل 
دعــم القطاع الحكومي، نعمل دامئاً عىل توطيد 
عالقتنا وتنمية الــرشاكات املتبادلة مع القطاع، 
وتعد رعايتنــا للفعالية الرمضانية للهيئة العامة 
لســجل القوى العاملــة تعكس هــذا التوجه. 
ونثمــن يف بنــك صحار جهــود الهيئــة ونعمل 

عىل دعمها بشــكل متواصل عىل مدى األعوام، 
وتســاهم رعايتنا ملثل هذه الفعاليات يف رسوخ 
مكانــة بنــك صحــار بــني الهيئــات الحكومية 
كمؤسســة رائــدة يف القطــاع املــرصيف تقــدم 

خدمات وحلوال مرصفية متميزة.“
وأكــد الدكتــور يونس بــن خلفــان األخزمي، 
الرئيــس التنفيذي للهيئة العامة لســجل القوى 
العاملــة أهمية هــذه الفعاليات يف مســاعدة 
املوظفني عىل تقويــة روح التعاون فيام بينهم. 
وقد شــهدت الفعالية الثقافية تقسيم املوظفني 
إىل أربعة مجموعات ضمت رؤساء األقسام من 
الهيئة، شــاركوا يف العديد من األنشطة الهادفة 
إىل تعزيز معنويات املوظفني وتشــجيعهم عىل 

العمل الجامعي . 

مسقط – الرؤية 
نظمــت الهيئة العامــة لتنمية املؤسســات الصغرية 
واملتوســطة ”ريادة“ فعالية التواصل الثانية ملنتسبي 
الدفعــة الرابعة من برنامج التوجيــه ”إلهام ونجاح“ 
مبشــاركة ٨٧ رائد عمل و٥٩ موجــه يرشفون عليهم 
يف مجال ريادة األعــامل و١٨ متخصًصا تجارًيا مبركز 

عامن الدويل للمؤمترات.
وهدفت الفعالية إىل إفادة املشــاركني مبســتجدات 
الربنامج (الخطة الزمنيــة) والتعرف عىل املتخصصني 
يف عامل ريــادة األعامل ودورهــم يف الربنامج وتعزيز 
التواصل بني املشــرتكني إضافة إىل اإلعالن عن معايري 
التخرج لرائد العمل ”تحت مســمى معايري النجاح“ 
وهي :اجتامع ثالث مرات أو أكرث مع إرســال التقرير 
الشــهري لريادة، واملشــاركة يف التدريــب التأهييل 

والفعاليات املصاحبة للربنامج.
ومتثلــت معايري رائــد العمل املجيد ”تحت مســمى 
معايري النمو“ تتضمن اجتياز معايري النجاح وموافقة 
املوجــه لرائد العمل للتخرج مــن الربنامج مع وجود 
تطــور يف أداء املؤسســة ومتثلــت معايــري الحصول 
عىل توجيه من قبل معايل الدكتور عيل بن مســعود 
الســنيدي رئيس مجلــس إدارة ريادة وزيــر التجارة 

والصناعة ”تحت مســمى معايــري اإللهام“ يف حصول 
رائــد العمل عــىل اجتياز معايري النمــو عىل أال يقل 
عمــر املرشوع عــن خمــس ســنوات وأال يقل عدد 
املوظفــني العاملني باملؤسســة عن مثانيــة موظفني 
وشــهدت الحلقة التعريف باملتخصص التجاري وهو 
الذي يكمن دوره يف تقديم املســاعدة الفنية الالزمة 
لرائــد العمل من خالل تقديــم توجيه تخصيص مثل 
التســويق واملاليــة وإدارة، ويبلغ عــدد املتخصصني 
التجاريني املنتســبني لربنامج التوجيه بدفعته الرابعة 

١٨ متخصصا تجاريا.
وتقــوم فكرة برنامج التوجيه عىل تخصيص لكل رائد 
عمل موجه أعامل واحد يعمل عىل توجيهه ملدة سنة 
كاملة من خالل عقد اجتامعات شهرية وملدة ساعتني 
هذه االجتامعات تنفذ وفــق خطة عمل تم االتفاق 

عليها من قبل الطرفني يف بداية الربنامج.
ويشار إىل أنَّ برنامج التوجيه ”إلهام ونجاح“ شهد يف 
أعوامه السابقة إقباالً جيداً من قبل رواد األعامل فقد 
شهد الربنامج يف عامه األول قبول ٤٠ رائد عمل و١٠ 
موجهــني. وارتفــع العدد يف عامه التــايل إىل ٨٦ رائد 
عمل و٤٣ موجها و١٨ متخصصا تجاريا وواصل تزايد 
أعداد املنتســبني يف العام الثالــث ليصل إىل ٩٠ رائد 

عمل و٥٩ موجها و١٨ متخصصا تجاريا.

مسقط – الرؤية 
نظمت الرشكة الدولية لالســتثامرات املالية القابضة 
حفــل إفطــار جامعي مبناســبة مرور عرشيــن عاًما 
عىل تأســيس الرشكة. وجمع االحتفال أعضاء مجلس 
اإلدارة وجميــع املوظفــني ومجموعــة كبــرية مــن 
املدعوين. وشــهد الحفل تكريــم املوظفني القدامى 
الــذي أمتوا عرشين عاًما من الخدمة وكذلك املوظف 

املثايل واملجيد واملتميز.
وقد تأسست الرشكة يف أغسطس ١٩٩٧ برأسامل ٢٠ 
مليون ريال عامين، وتشــمل نشــاطات الرشكة إدارة 
الــرشكات التابعة لها، أو املشــاركة يف إدارة الرشكات 
األخرى التي تساهم فيها، واستثامر أموالها يف األسهم 
والســندات واألوراق املالية، وكذلك تقديم القروض 

والضامنات والتمويل للرشكات التابعة لها، إضافة إىل 
متلك براءات االخرتاع والعالمات التجارية واالمتيازات 

وغريها مــن الحقوق املعنوية واســتغاللها وتأجريها 
للرشكات التابعة لها ولغريها.

مسقط – الرؤية 
أعلن سعادة الشــيخ عبدالله بن سامل الساملي الرئيس 
التنفيذي للهيئة العامة لســوق املال بداية طرح أسهم 
عدد مــن رشكات التأمني الوطنية والتي يتوقع طرحها 
لالكتتــاب العام مــع اقــرتاب نهاية املهلــة املحددة، 
وهي ثالث ســنوات منذ صدور املرسوم السلطاين رقم 
(٢٠١٤/٣٩) والتــي يبلــغ عددها ســت رشكات تأمني 
وطنيــة، وذلك وفق خطة زمنيــة محددة مع مجالس 

إدارة الرشكات املتوقع إدراجها.
جاء ذلك بعد موافقة الهيئة العامة لســوق املال عىل 
اعتــامد نرشيت إصدار رشكتي الرؤيــة للتأمني واألهلية 
للتأمني لطرح أســهمها لالكتتاب العــام، حيث توضح 
النرشات املعتمدة أن حجم الطرح لكل رشكة ســيكون 
٢٥ مليون ســهم بســعر إصــدار وقدره ١٦٢ بيســة 
للســهم الواحد، بالنســبة لرشكة الرؤيــة للتأمني عىل 
أن تبــدأ فــرتة االكتتاب يف ٩ يوليو حتى ٧ أغســطس 
مــن العام الجاري، أما رشكة التأمني األهلية فســيكون 
ســعر الطرح ٣٠٠ بيســة وتبدأ فرتة االكتتاب ٤ يوليو 

وحتى ٢ أغســطس ٢٠١٧.  وقال الســاملي إّنه يف إطار 
الدور البــارز لــرشكات التأمني يف االقتصــاد الوطني، 
ســعت الهيئــة باعتبارها الجهة املرشفــة عىل القطاع 
إىل تعزيــز القدرة املالية للرشكات من خالل رفع الحد 
األدىن من رأس املال مــن ٥ ماليني ريال إىل ١٠ ماليني 

ريــال، وأعطيت رشكات التأمــني الوطنية التي ال تزال 
رشكات مساهمة مقفلة مهلة ملدة ثالث سنوات لتوفق 
أوضاعها حســب التعديالت الجديــدة لقانون رشكات 
التأمني الصادر باملرســوم الســلطاين رقــم ٢٠١٤/٣٩؛ 
حيث فرضت التعديالت عــىل رشكات التأمني التحول 
إىل رشكات مساهمة عامنية عامة كام تمَّ تحديد الحد 
األدىن لــرأس املال املدفوع للــرشكات الوطنية وفروع 
رشكات التأمني األجنبية العاملة يف الســلطنة وهو ١٠ 

ماليني ريال.
وأوضح الســاملي أن تحويل رشكات التأمني إىل رشكات 
مســاهمة عامة وطرحها لالكتتــاب العام يحقق عدة 
أهداف إيجابية لتطوير الصناعة التأمينية يف السلطنة 
منها تحقيــق رشاكة مع أفــراد املجتمع ومؤسســاته 
يف واحد مــن أبرز القطاعــات الحيويــة والواعدة يف 
االقتصاد، أضف إىل ذلك توفري الضامنات التي تحافظ 
عىل اســتمرارية رشكات التأمني وتعزيز مساهمتها يف 
خدمة االقتصاد الوطني ومواكبتها ألفضل املامرســات 
املهنيــة فحينها ســتكون الــرشكات املدرجــة ملزمة 
بتطبيق مبادئ اإلدارة الرشيدة وحاكمية الرشكات التي 

تقوم عىل االفصاح والشــفافية وتوفري العدالة للجميع 
ناهيك عن متابعة تنظيم العالقة بني اإلدارة التنفيذية 

ومجالس إدارة الرشكات.
وبني الساملي أن تطوير سوق التأمني العامنية واالرتقاء 
بأداء الرشكات نحو أفضل املعايري واملامرسات العاملية 
والعمل، يســهم يف رفــع جاهزيته ليكــون قادرا عىل 
تغطية املخاطر املستقبلية ومواجهة األزمات من خالل 
رفع رؤوس أموال الرشكات وتحويلها لرشكات مساهمة 
عامة يأيت يف ظل ما تشــهده السوق من منو. وتابع أن 
متوسط نسبة النمو الســنوي خالل السنوات الخمس 
املنرصمة بلغ حوايل ٨٪ وتبلغ نســبة مساهمة القطاع 
يف الناتــج املحــيل ١٫٨٪ فيام شــهد أداء قطاع التأمني 
خالل عام ٢٠١٦م ارتفعا يف إجاميل األقســاط املبارشة 
بنســبة ٢٪، لتصل إىل ٤٥٠ مليون ريال عامين يف نهاية 
العــام ٢٠١٦م مقارنة مــع ٤٤٢٫٠٨ مليون ريال عامين 
يف نهاية عام ٢٠١٥، كام إن القطاع يشــهد توســعا يف 
مستوى إقبال الجمهور عىل املنتجات التأمينية بأنواعها 
املختلفة الســيام التأمني الصحي الذي بات ميثل حصة 

ما نسبتها ٣١٪ من إجاميل االقساط التأمينية.

مسقط – الرؤية 
يســتضيف مركز عامن للمؤمتــرات واملعارض خالل 
شــهر رمضان املبــارك فعاليات ”ليــايل رمضان“ التي 
يهــدف املركز من خاللهــا إىل توفري وجهــة جديدة 
وفاخرة لقضاء ليايل الشهر الفضيل، وتشمل الفعالية 
عددا مــن األنشــطة املختلفة، منها مــآدب اإلفطار 
للمؤسســات الحكومية والخاصــة، وكذلك للعائالت 
واألصدقاء، إىل جانــب الفعاليات الرياضية والثقافية 
والرتفيهية، وســوق ليايل رمضــان، الذي يأيت بالتزامن 
مع بدء استعدادات األرس العامنية واملقيمة الستقبال 

عيد الفطر السعيد. 
ويــأيت تنظيم الفعاليــة يف ظل النمو الذي يشــهده 

ســوق الفعاليات يف السلطنة، حيث تستغل الفنادق 
واملطاعم املرموقة يف الســلطنة هذه املناسبة إلقامة 
حفالت اإلفطار الراقية التي تهدف إىل زيادة التواصل 
واأللفة بــني أفراد املجتمــع، وتهدف إىل استشــعار 
القيم والجوانــب الوجدانية للشــهر الفضيل، ومنها 
حب البذل والعطاء ومساعدة اآلخرين واإلحسان اىل 
النَّــاس.  ويأيت تنظيم الفعاليــة بهدف توفري خيارات 
متنوعــة للمواطنــني واملقيمني يف الســلطنة لإلفطار 
والتســوق ومامرســة الرياضة والرتفيه تحت ســقف 
واحــد. ومع تزايد درجات الحــرارة يف فصل الصيف 
يف الســلطنة، يوفر املركز مســاحة مغطــاة ومكيفة 
بالكامل الســتقبال الجميع يف أجواء مريحة وممتعة 

تتميز بالحميمية واأللفة. 
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مسقط – الرؤية
شــهدت ”هبطة املهــا“، أمس حركــة رشائية جيدة 
وإقباالً واســًعا لالســتفادة من معرض التسوق األول 
لعيــد الفطــر املبارك مبشــاركة موظفــي رشكة املها 
لتســويق املنتجات النفطية ش.م.ع.ع. وضم املعرض 
كثــريًا من املنتجات ومســتلزمات العيــد، وبلغ عدد 
املؤسســات العارضة أكــرث من ٣٠ مؤسســة صغرية 

ومتوسطة، وتستمر فعاليات الهبطة ليومني.
وافتتح فعاليات الهبطة التي أرشف عىل تنظيمها قسم 
بطاقات وقود املها مســبقة الدفع، الشــيخ صالح بن 
هالل املعويل نائب الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة، الذي قام بجولة عىل 
أقسام املؤسســات املشــاركة يف املعرض، وأثنى عىل 
الجهود املبذولة وعىل حسن التنظيم والتنوع اللذين 
يشهدهام مام ســاهم يف نجاح نسخته األوىل، مؤكدا 
أن املبادرة التي أطلقتها رشكة املها لتسويق املنتجات 
النفطية يف دعم رواد ورائدات األعامل يف الســلطنة 
من خالل ”هبطة املها“ تســاهم يف ترويج منتجاتهم 
وتعريفها للمجتمع، وتحســني مهاراتهم التســويقية 
وتحويل أفكارهم إىل واقع ملموس ذي مردود تجاري 

يحقق لهم دخال ماديا.
وأشــار املعــويل إىل أن صنــدوق تنمية املؤسســات 

الصغرية واملتوســطة يعمل عىل تنمية ريادة األعامل 
مــن خالل تقديــم منتجــات متويل رسيعــة ومرنة، 
بفائــدة مدعومة للمؤسســات الصغرية واملتوســطة 
املؤهلة تبدأ برأســامل ٥٠ ألف ريال وتصل إىل ٣٠٠ 
ألف ريال عامين، مع فرتة ســداد متتد إىل ٥ ســنوات، 
كام يســعى الصندوق إىل نرش ثقافــة ريادة األعامل 
يف الحــرم الجامعي، مــن خالل برنامج تــم اعتامده 
والذي يســتهدف كليات يتم احتيارها بالتنسيق مع 
وزارة التعليم العايل، وقد توسع تنفيذ هذا الربنامج يف 

العام ٢٠١٧ ليشمل ٢٣ كلية و٢٢٠٠٠ طالب وطالبة، 
وتم إنشــاء ١٣ نادياً لريادة األعامل حتى اآلن وتوجد 
مبادرة طموحة للصندوق تحت مسمى أيادي عامن 

وتم تأسيس ٣ رشكات طالبية يف الحرم الجامعي.
ويــأيت تنظيــم ”هبطــة املهــا“ يف إطار املســؤولية 
االجتامعية للرشكة واملتمثلــة يف دعم رواد ورائدات 
األعامل بالســلطنة من أجل زيادة وتحسني مهاراتهم 
التســويقية يف بيئة األعامل بالسوق العامين وترويج 
منتجاتهــم للجمهور، باإلضافــة إىل توفري احتياجات 

ومســتلزمات العيــد ملوظفي الرشكة تحت ســقف 
واحد، وقــد تضمنت الهبطة عرض سلســلة متنوعة 
مــن املنتجات مبــا يف ذلك املالبس، واإلكسســورات، 
والعطور والحلويات ومختلف املســتلزمات الرجالية 
والطفــل واملــرأة، وقد توافــد عىل املعــرض أعداد 
كبــرية من موظفي الرشكة لإلطــالع عىل املعروضات 

والعروض الرتويجية.
وقــال املهندس محمــد فريد آل درويــش الرئيس 
التنفيــذي لرشكة املها إن ”هبطة املها“ متثل باكورة 

املعــارض التســويقية التي تقوم ”املهــا“ بتنظيمها 
ملوظفيها، مشرياً للجهد املبذول لتكون الهبطة عىل 
أتــم صورة وشــاملة لكافة األنشــطة وتلبي جميع 
االحتياجات املنزلية والشخصية، مضيفاً أنَّ التعاون 
املثمر مع املؤسســات الصغرية واملتوســطة أســهم 

كثرياً يف إنجاح املعرض.
وأكد آل درويش أهمية ”هبطة املها“، التي تنظمها 
رشكة املها لتســويق املنتجــات النفطية لدعم رواد 
األعــامل بالســلطنة، وقال إنها تقــام يف وقت مهم 

وهــو قبيل عيــد الفطر املبارك، موضحــا أنها تضم 
أكرث من ٣٠ مؤسســة صغرية ومتوسطة، إضافة إىل 
أنهــا تعد فرصة لتلبية احتياجــات موظفي الرشكة 
وأرسهم مبناســبة عيــد الفطر املبــارك، معرباً عن 
متنياته بأن يعيده اللــه عىل الجميع بالخري واليمن 

والربكات.
ومن جانبها أكدت فاطمة الجهورية مرشفة بطاقات 
الوقود مســبقة الدفع برشكة املها، أن أسعار السلع 
واملــواد املتوفرة باملعرض يف متناول الجميع، خاصة 
أن مثة منافســة بــني املؤسســات العارضة لجذب 
موظفــي الرشكــة باإلضافة إىل الزوار واملتســوقني، 
وقالت بأنه يف اليوم األول شــهد املعرض إقباال كبرياً 
بوصفه معرضا موســميا يلبي كافة احتياجات األرس 
الخاصة بالعيد. وأشارت إىل أن هناك تنوعا كبريا يف 
املعروضات، حيث يشــتمل املعرض عىل سلع مواد 
اســتهالكية متنوعة وبأســعار تنافســية وقالت إن 

زائري املعرض سيجدون ُمتعة يف التسوق.
يشــار إىل أنَّ ”هبطة املها“، تضم أقســاما متنوعة 
من بينها، حلويات العيد، ودكان العسل، وعطورات 
وبخــور، وأزيــاء العيد لــكل العائلــة، مجوهرات 
وفضيــات، ومصــار وكميــم ومســتلزمات رجالية، 
ومنتجات طبيعية للعناية بالبرشة والشعر، وأجهزة 

الهواتف النقالة، إضافة إىل فريق زمرد التطوعي.
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نزوى- الرؤية
وزع القامئــون عىل ”الهالل للخدمات املرصفية 
اإلســالمية“ بالبنــك األهيل عدداً مــن األجهزة 
اإللكرتونية عىل األرس املحتاجة يف نزوى وبهال، 
يف إطــار ما أطلقه البنك األهــيل من مبادرات 
خريية اجتامعية فريدة تهدف إىل تحسني حياة 

املحتاجني من أبناء املجتمع. 
وضمــن إحدى مبادرات شــهر رمضان املبارك، 
وبالتنســيق مع وزارة التنمية االجتامعية، وزع 
الهــالل للخدمات املرصفية اإلســالمية األجهزة 
اإللكرتونيــة عــىل األرس املحتاجــة يف نــزوى 
وبهــال حيث توجد فــروع للخدمات املرصفية 
اإلســالمية. وقــام كل من محمد بن ســليامن 
الكندي مدير فرع نزوى وعبد الله بن ســليم 
ســعيد العدواين مدير فرع الهــالل للخدمات 
املرصفية اإلســالمية يف بهــال، وممثل عن وزارة 
التنمية االجتامعية بتوزيع األجهزة اإللكرتونية 

يف نزوى وبهال.
وكجزء مــن مبــادرات رمضان الخرييــة، وزع 

يف  مــاء  زجاجــة   ١٥٠,٠٠٠ األهــيل  البنــك 
املســاجد يف عــدة واليــات يف جميــع أنحــاء 
الســلطنة، ومن خالل هــذه املبــادرة، يدعم 
البنك األهيل ”مرشوع ُســقيا“ بتوفري زجاجات 

امليــاه للمســاجد املختــارة يف الواليــات. ويف 
إطــار تعهده بإحداث تغيــري يف املجتمع الذي 
يعمل فيــه، وزع ”الهــالل للخدمات املرصفية 
اإلســالمية“ العديد مــن األجهــزة اإللكرتونية 

عــىل األرس املحتاجة يف ســامئل وإزيك. وأطلق 
البنك األهيل سلسلة مبادرات خريية اجتامعية 
فريدة تهدف إىل تحســني حياة املحتاجني من 
أبناء املجتمع. وبالتنســيق مــع وزارة التنمية 

االجتامعيــة، قــام الهالل للخدمــات املرصفية 
اإلسالمية بتوزيع األجهزة اإللكرتونية عىل األرس 
املحتاجــة يف ســامئل وإزيك. ووزع مــازن بن 
ســعيد العدوي، مدير فرع ”الهالل للخدمات 

املرصفية اإلســالمية“، األجهــزة اإللكرتونية يف 
سامئل وإزيك. كام حرض حفل توزيع ممثل عن 

وزارة التنمية االجتامعية.
وقــال مــازن بن ســعيد العــدوي، مدير فرع 
الهالل للخدمات املرصفية اإلســالمية يف سامئل 
وإزيك: إن هــذه األنشــطة الخرييــة تتفق مع 
روح شــهر رمضان وجوهره. نحن ســعداء بأن 
نكون جــزءا من هذا املــرشوع الخريي الكبري. 
ونشــكر وزارة التنمية االجتامعية عىل تعاونها 
معنــا بهذا الصدد؛ ونحن نفهم رضورة إحداث 
فرق إيجــايب يف مجتمعاتنا خارج إطار األعامل 

التجارية. 
وكجزء مــن التزامه اُملســتمر بتقديــم الدعم 
للمجتمــع، ينظم البنك األهــيل ”حملة البنك 
األهــيل الخرييــة لشــهر رمضان“ عــىل مدى 
الســنوات الثامين املاضية. ومــن خالل الحملة 
الســنوية يقدم البنك دعمه املادي إىل مختلف 
املؤسســات االجتامعية كدور األيتام واملدارس 
والروابط النسائية والجمعيات واملنظامت غري 

الحكومية.

مسقط – الرؤية
أعلن مســقط جراند مول عن سعداء الحظ الفائزين 
الثــاين والثالث ضمن حملة الصيــف الرتويجية التي 
أطلقهــا مؤخــرًا تحــت شــعار ”٨ مزايــا تجعل من 
التســوق متعة هذا الصيف“؛ وكانت جائزة السحب 
الثاين الذي أجري يوم األحد املوافق ١١ يونيو الجاري 
من نصيــب ماجد بــن محمد بن ســعيد املحروقي 
والــذي فاز بثاين ســيارة هوندا ســيفيك ٢٠١٧؛ ويف 
الســحب الثالث الــذي أجري يوم األحــد ١٨ يونيو 
الجاري حالف الحظ ســليامن حســن سليامن باليس 

للفوز بثالث سيارة هوندا سيفيك ٢٠١٧.
وتزامــن إعالن مســقط جراند مول عــن فوز ماجد 
بــن محمد املحروقي بإحدى جوائز ســحوبات املول 
مع حصول ابنه محمد عىل رخصة الســياقة يف اليوم 
نفســه؛ ليضاعف خرب الفوز بســيارة هوندا سيفيك 
٢٠١٧ مــن فرحة عائلته التــي أصبحت فرحتني مًعا، 
ولتكون الجائزة املقدمة من مسقط جراند مول أروع 
هدية يقدمها األب البنه مبناسبة حصوله عىل رخصة 

السياقة.
وال تزال هناك ٥ ســيارات أخرى يف انتظار الفائزين.  
هذا وحرض الســحبني الثاين والثالث ممثل عن وزارة 
التجارة والصناعة والذي قام بالســحب واإلعالن عن 
اســمي الفائزين ليتم االتصال بهام وتبليغهام بالخرب 

السعيد فوراً. 
وقد هنأت إدارة مســقط جراند مــول الفائز مؤكدة 

أن التســوق يف املول يتجاوز املفهــوم التقليدي نحو 
منح الزائر تجربة متكاملة ترقى إىل مستوى تطلعاته، 
إضافــة إىل منحه فرصــاً رائعة للفــوز بجوائز قيمة 
عىل مدار العــام، مؤكدة وعدها للــزوار باملزيد من 
املفاجآت التي ســتجعل من تســوقهم يف املول متعة 

بال حدود.
وكان مســقط جرانــد مــول أطلــق مؤخــرًا حملته 
الرتويجية الجديدة تحت شــعار ”٨ مزايا تجعل من 
التســوق متعة هذا الصيف“ والتي تتضمن مجموعة 
رائعة مــن العروض والخصومــات املميزة يف معظم 
املحــالت خالل فرتة الحملة الرتويجيــة والتي تنتهي 
يف ٢٣ يوليو القادم. وسيحصل املتسوقون عىل فرصة 

للفوز بثامن ســيارات هوندا ســيفيك طــراز ٢٠١٧  
واملعروضــة يف أماكن مميزة وبــارزة يف املول. حيث 
يتم اإلعالن عــن كل فائز مــن الفائزين املحظوظني 
مبــارشة بعد إجراء الســحب كل يوم أحد خالل فرتة 

الحملة الرتويجية.
وخالل فرتة الحملة؛ يحظى الزوار عىل فرصة لدخول 
السحب والفوز بإحدى سيارات هوندا سيفيك ٢٠١٧ 
مقابــل كل ٢٠ ريــاال عامنيا أو أكــرث ينفقونها يف أي 
مــن محالت مســقط جراند مول، حيــث يتم إجراء 
الســحوبات كل يوم أحد لألسابيع السبعة األوىل من 
الحملة ابتداًء من ٤ يونيو، بينام ســيجرى الســحب 

األخري بتاريخ ٢٤ يوليو.

الرؤية – رشيف صالح
قالــت ســامنيت كوشــهار، املدير العــام لرشكة 
HMD العامليــة يف منطقة الرشق األوســط إن 
رشكــة HMD املطــور الجديد لهواتــف نوكيا، 
تتطلــع لبــدء فصل جديــد ألحد أكــرث عالمات 
الهواتــف النقالة شــعبية واملوثوق بها يف العامل، 
بالتزامــن مــع طرح نوكيــا عدد مــن الهواتف 
الذكيــة الجديدة التــي تعمل بنظــام أندرويد 
والتي حظيت بإعجاب املســتخدمني مبا قدمته 
من ميزات رائعة، وكذلك عودة الهاتف األيقوين 
٣٣١٠ بحلة جديدة، وهو ما يجسد طموحنا نحو 
تقديم األفضل مع التزامنا نحو تكريم الســامت 

املميزة التي تقدمها تجارب نوكيا.
وشــهد املؤمتر الصحفي الذي عقد مؤخرا بدولة 
اإلمــارات العربيــة طرح عــدة هواتف جديدة 
للرشكــة من بينهــا هاتف نوكيــا ٦ الذي يجمع 
املهارة الحرفية العالية والتصميم املميز مع ميزة 
ســمعية فريدة مع شاشــة براقة وملّونة قياس 
٥٫٥ إنشــات عاليــة الدقة، يتيــح الهاتف الذيك 
تجربــة فاخرة متاماً. ُصنع هيــكل جهاز نوكيا ٦ 
من كتلة واحدة من األملنيوم فئة ٦٠٠٠. ويتوّفر 
الجهــاز بأربعة ألوان هي األســود غــري اللاّمع، 
والفيض واألزرق املخفف والنحايس، ويبلغ سعر 
الهاتــف ٨٠ ريــاال عامنيا. وكذلــك طرح هاتف 
نوكيــا ٥ الــذي متت هندســته بدقــة متناهية 

ويتميز بالوضوح العايل تحت أشــعة الشــمس 
أو يف اإلضــاءة الخافتة. ويتوفر الهاتف، بســعر 
٦٧٫٩ ريــال عامين. أمــا هاتف نوكيــا ٣ فيتميز 
بالكامريات ذات الفتحة العريضة ٨ ميجابيكسل 
(األمامية والخلفية)، ويبلغ ســعر الهاتف ٤٩٫٩ 
ريال عامين. وتعتمد جميع هواتف نوكيا الذكية 
عىل أحدث نظام تشغيل وهو األندرويد النقي. 
ومــن خالل التحديثــات األمنية الشــهرية، فإن 
الهاتــف الذيك يبقى آمنا ومحدثاً دامئاً، مام يوفر 
تجــارب نقية خالية من أي مشــاكل األمر الذي 
يجعل هذا الهاتف هو الخيار األمثل للمستخدم. 
ويسهم النظام التشــغيل الحديث األندرويد يف 

ابتكار أحدث امليزات التقنية اإلســتثنائية أبرزها 
القــدرات الحديثــة لتقنيــة Doze التــي تعزز 
عمر البطاريــة أثناء وجود الهاتف يف الجيب أو 

الحقيبة. 
وقد أعادت رشكة نوكيا من جديد تصنيع هاتفها 
األيقــوين ٣٣١٠ الــذي مّيز جيال مــن الهواتف 
املحمولة بعد فرتة طويلة من الغياب، وبعد ١٧ 
عاما مــن أول إصدار له. ويعيد اإلصدار الجديد 
التصميم األصيل للهاتف، الذي كان عالمة بارزة 
يف بدايات عام ٢٠٠٠، بنغمته املميزة والتصميم 
املدمج، الذي بيع منه أكرث من مئة مليون وحدة. 
ويبلغ مثن الهاتف الجديد نحو ٢٠ رياال عامنيا .
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مسقط – الرؤية 
أقام «ســيتي ســنرت مسقط» و«سيتي ســنرت القرم»، 
وجهتا التســوق والتســلية والرتفيــه وارتياد املطاعم 
املفضلتــان يف الســلطنة التابعتــان لرشكــة «ماجد 
الفطيم»، مأدبة ســحور خاصة للصحفيني واإلعالميني 
يف إطار الجهود التي يبذلها املركزان للتوعية بالحملة 

الخريية الرمضانية «ساِهم يف إسعاد املحتاجني».
وجاء اللقــاء تقديراً من املركزين للجهود التي يبذلها 
الصحفيــون واإلعالميــون لدعــم الحملــة الخرييــة 
الرمضانيــة التي تعتــرب أكرب حملة رمضانية ســنوية 
تقيمهــا رشكــة «ماجد الفطيــم» وتقديــرا لدعمهم 
املتواصل لقطاع التجزئة العامين مبا يشــمل «ســيتي 

سنرت مسقط» و«سيتي سنرت القرم».
وتجــاَذب الصحفيون واإلعالميــون املدعوون أطراف 
الحديــث مع طاقم إدارة «ســيتي ســنرت مســقط» 
و«ســيتي ســنرت القرم»، وتناول املدعوون تشــكيلة 
شهية من أطباق السحور التقليدية، وشملت األمسية 

أيضاً بعض الفعاليات الرتفيهية املرحة.
ويف إطــار الحملــة الخرييــة الرمضانيــة اإلقليميــة 
«ســاِهم يف إســعاد املحتاجني»، دعا «ســيتي ســنرت 

مســقط» و«ســيتي ســنرت القرم» زوارهام إىل التربع 
باملالبــس والكتب وألعاب األطفــال ووضع تربعاتهم 
يف الصناديق املخصصة للحملة يف الُوجهتني. وستتوىل 
«دار العطاء»، الجمعية الخرييــة التطوعية الُعامنية 
املعنيــة بتقديــم العــون للمحتاجــني واملعوزين يف 
ُعامن، مهمة توزيــع التربعات عىل األُرس املتعففة يف 
السلطنة. وميكن تتبُّع آخر أخبار الحملة عرب شبكات 

.ShareTogether# التواصل باستخدام الوسم

ويســتضيف «سيتي ســنرت مسقط» و«ســيتي سنرت 
القرم» فعاليات ترفيهية خاصة مبناسبة شهر رمضان، 
تشمل رقصة التنورة الفلكلورية املستوحاة من رقصة 
الدراويــش الصوفية وأيضاً جلســات الحكوايت حتى 
نهاية الشهر الفضيل. ويستقبل «سيتي سنرت مسقط» 
و«ســيتي ســنرت القرم» زوارهام يومياً حتى منتصف 
الليــل، وحتى الســاعة الواحدة صباحاً يف األســبوع 

األخري من الشهر الفضيل.

مسقط – الرؤية 
شاركت سلسلة مطاعم ماكدونالدز أطفال السلطنة 

احتفاالتهم وفرحتهم بالقرنقشوة ووزعت الحلوى 
والهدايا واآليس كريم عــىل كل طفل زار أي فرع 
من فروعها. وتعد ليلة القرنقشوه من الليايل التي 

ينتظرها األطفال يف شهر رمضان املبارك وهي جزء 
من الــرتاث العامين وتهدف إىل تشــجيع األطفال 

ومكافأتهم عىل الصوم والصرب. 
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(١)
يُب الذي ترتاح له النَّْفس، فــإنَّ أوىل النفحات التي  إذا كانــت النفحــات التي مفردها النَّْفَحــُة تعني الطَّ
أود الحديــث عنها تفوُح من طيب اللجنة الباراملبية الُعامنية املعنية برياضة األشــخاص ذوي اإلعاقة يف 
الســلطنة، لجنة ولدت عمالقة بنبل رســالتها وبأبطالها الذين ـ ولألسف ـ مل يحظوا بذاك الزخم اإلعالمي 
الذي يستحقونه نظري بطوالتهم العاملية، نعم العاملية، وال أبرئ نفيس من ذلك وأعرتف عرب هذه السطور 
بالتقصري يف حقهم، لكنهم بحق رســموا البطولة من رحــم اُملعاناة، وكرسوا كل حواجز التحديات، ولقنوا 
”األصحاء“ ـ مبعنى األصحاء املتعارف عليه ـ درًسا يف البذِل والعطاء، كام أّن اللجنة برئاسة الدكتور منصور 
الطوقي والداعمني لها متيض بخطة ُممنهجة وتطلعات تعزز من قاعدة املواهب وصقل وصناعة األبطال.

(٢)
كتبُت ســابًقا عن كرة الطاولة الُعامنية التي تكرب يوًما بعد يوم بوجود شــخصية قيادية بشخص املخرضم 
عبد الله بامخالف عىل دفة قيادتها اُملبحرة بثبات نحو األمام، وبدون ضجيج وال ”شــورشة“؛ حيث وصل 
منتخــب كــرة الطاولة للمونديــال العاملي بأملانيا للمــرة األوىل، وصوالً مبثابة العهــد الجديد الذي ُيعزز 
اتســاع اللعبة وزيادة ُمامرســيها، والتطلع ـ الحًقا ـ لتحقيق اإلنجازات املؤطــرة بامليداليات امللونة، كام 
وأنَّ السلطنة أصبحت قبلة الستضافة البطوالت بعد الرضا الكبري واإلشادة بالتنظيم من أعىل املستويات، 
ناهيك عن التسويق الرائع للمنتخبات وعقود الرشاكة وبرامج التطوير التي سعت ـ وتسعى ـ لها اللجنة 

الُعامنية لكرة الطاولة بكل إخالٍص وتفاٍن.

(٣)
لجنة أخرى تحث الُخطى نحو االرتقاء بلعبتها وبقيادة نســائية متمثلة يف األســتاذة ليىل النجار، اللجنة 
الُعامنية للشــطرنج تلعب دورًا محورًيا يف نرش اللعبة من خالل مراكز الناشئني التي تحرص عىل تفعيلها 
يف كافــة محافظات الســلطنة؛ من أجل إيجاد الوعــي بأهمية هذه الرياضة الذهنية بامتياز، وتأســيس 
منتخبات قادرة عىل متثيل السلطنة، وصقل املواهب وتحسني املهارات وفق األصول الصحيحة، عالوة عىل 
تأهيــل املدربني واملحكمني يف هذه اللعبة، وقد ارتبطت اللجنة ـ أيًضا ـ برشاكة مهمة مع القطاع الخاص 

إثر تنسيق رائع مع اللجنة األوملبية الُعامنية يف هذا املوضوع بالتحديد.

(٤)
ال أعتقد أنني شــاهدت اإلعالم الريايض املريئ ـ تحديًدا ـ واملتمثل يف تلفزيون الســلطنة العام يف السابق 
أو حتــى القنــاة الرياضية بهذا الرصيد من الربامج الرياضية يف الوقــت الحايل، مع تنوع جميل يف الطرح 
واملواضيع، وتسليط الضوء عىل جوانب لطاملا كنَّا نظنها مغيبة من ذاكرة الرياضة الُعامنية، وميكن القول 
أيًضا إن القناة الرياضية نالت قصب السبق املحيل بوجود برامج ”ساخرة“ تنتقد الواقع بأسلوب فكاهي 
ُمحبــب زاده ألق االختيار امللفت ملقدمي برامجها، وال شــك أن مثــة فريق عمل جيد ميلك جرأة وإدراكا 
لكثــري من مام يدور يف فضاء رياضتنا ”امللوث“ العديد من املامرســات الخاطئة؛ ذلك ما شــاهدناه جلًيا 
مع برنامج ”األمور طيبة“ بنســختيه األوىل والثانية، علاًم بأن شــهر رمضان املبارك كان فيام مىض ”رسير 

نوم“ الربامج الرياضية.

(٥)
إنَّ النفحات الرياضية والتي ذكرتها عىل سبيل املثال ال الحرص، تحمل األمل لرياضة ُعامنية سعيدة، ومام 
أســتوقفني يف هذه النفحات ـ ورمبا أســتوقفكم ـ انبثاقها من ”اللجان“ أكرث من غريها، هذا األمر يبدو 
حــامل أوجه، ليس أوله جدلية أيهام أفضــل التعيني أم االنتخابات؟! وليس آخره مقارنة حجم العمل بني 
اللجــان واالتحادات وفوارق الضغوطات ـ إن وجدت ـ بينهام، وعــىل العموم ما نتمناه ـ حًقا ـ أن تزداد 
هذه النفحات وتعطر كل األماكن الصامتة منها والصاخبة، وأن ال تقترص عىل مواسم قد تأيت وقد ال تأيت، 

والله نسأله التوفيق يف هذه األيام املباركة، وكل عام والجميع بخري مبناسبة قدوم عيد الفطر السعيد.

املعتصم البوسعيدي

مسقط – الرؤية
حقق منتخبنا الوطني للناشــئني لكرة القدم فوزا 
معنويا جيدا عىل حساب نظريه البحريني بثالثية 
نظيفة وذلــك ضمن املواجهة الوديــة الثانية يف 
إطار املعسكر الخارجي الحايل لألحمر الصغري يف 
العاصمة البحرينية املنامة واســتعداداته لخوض 
التصفيات اآلســيوية املؤهلة إىل بطولة أمم آسيا 
تحت ١٦ عاًما، وانتهت التجربة الودية األوىل بني 

املنتخبني بالتعادل السلبي.
أحرز األهــداف كل من األزهــر البلويش ونارص 
الناعبــي وعمــر الصلتــي، وســيخوض منتخبنا 
الوطنــي للناشــئني التصفيــات اآلســيوية رفقة 
منتخبــات ســوريا وتركمنســتان واملالديف إىل 
جانب منتخب طاجيكســتان التي ستســضيف 
مباريات املجموعة خالل منتصف شــهر سبتمرب 
املقبــل وســيتأهل صاحب املركــز األول من بني 
املجموعــات العــرش إىل جانــب أفضــل خمس 
منتخبات تحتــل املركز الثــاين، ويتطلع منتخبنا 

الوطنــي للناشــئني ألن يكون ضمــن املنتخبات 
املتأهلــة إىل النهائيــات اآلســيوية والعمل عىل 
تحقيق نتائج متقدمة يف هذه املشاركة اآلسيوية.
ويســعى الجهاز الفني ملنتخبنا الوطني للناشئني 
بقيــادة املــدرب الوطنــي يعقــوب الصباحــي 
بالخــروج بأفضــل النتائــج الفنية من معســكر 
البحريــن واالســتفادة مــن تجربتــي البحرين 

الوديتني تحديدا والوقوف عىل جاهزية الالعبني 
واختبــار قدراتهــم الفنيــة والبدنيــة ودخولهم 
يف جــو املباريات الرســمية خصوًصــا وأن الفرتة 
املتبقية النطالق التصفيات باتت قريبة وسيعمل 
الجهاز الفني عىل وضع الخطط النهائية العتامد 
العنارص الرئيســية التي ســيخوض بها املنتخب 

منافسات التصفيات اآلسيوية.

مسقط – الرؤية
عقد املكتــب التنفيذي ملجلس إدارة اللجنة األوملبية 
الُعامنيــة اجتامعه الدوري الثاين لهذا العام برئاســة 
الشيخ خالد بن محمد الزبري حيث تم مناقشة حزمة 
من املوضوعــات املدرجة بجدول األعامل كان أهمها 
اإلطــالع عىل ما تم تنفيــذه من قــرارات وتوصيات 
صــدرت من االجتامع الســابق ملجلــس اإلدارة، كام 
استعرض املكتب التنفيذي التقرير املرفوع من لجنة 
التخطيط واملتابعة حول مشــاركة السلطنة يف دورة 
األلعاب الرياضية الرابعة للتضامن اإلســالمي – باكو 
٢٠١٧، حيث أبــدى املكتب بعــض املالحظات التي 
تتطلب إعــادة املوضوع للجنة التخطيــط واملتابعة 
عــىل أن يتــم إعــادة التقريــر بالبيانــات املطلوبة 
وبالتنســيق مــع االتحــادات الرياضية خالل شــهر 
ليعــرض عــىل اجتامع مجلــس اإلدارة القــادم. هذا 
واطلــع املكتب التنفيذي عىل املذكــرة املرفوعة من 
لجنــة التخطيط واملتابعة الخاص بتوصيتهم املرفوعة 
لدورة األلعاب اآلســيوية الرياضية الخامســة داخل 

الصاالت التي ســتقام بالعاصمة الرتكامنســتية عشق 
آباد خالل الفرتة من ١٧ – ٢٧ ســبتمرب ٢٠١٧ ، حيث 
أقر املكتب املشــاركة يف ضــوء التقرير املرفوع بعدد 
ثــالث لعبات فقط بالدورة وهي ألعاب القوى، ورفع 

األثقال، والتنس.  
كــام ناقش الحضــور املواضيع املرفوعة مــن األمانة 
العامة وعىل رأســها عضوية الرياضيني مبجلس إدارة 
اللجنة األوملبية العامنية بعد استالم اللجنة رد اللجنة 
األوملبيــة الدولية يف هذه الخصــوص، ووجه املكتب 
اللجنة العامنية للرياضيني لتقوم برتشيح من تتطابق 

عليه الــرشوط لعضوية مجلس إدارة اللجنة األوملبية 
الُعامنية حســب امليثــاق األوملبي والنظام األســايس 
للجنــة عىل أن يتــم عرضه عىل الجمعيــة العمومية 
للجنة يف اجتامعها القادم.  كام ناقش املكتب املذكرة 
املرفوعــة بشــأن املشــاركة يف اجتامعــات الجمعية 
العمومية للمجلس األوملبي اآلســيوي بتاريخ (١٨ – 
٢٠ ســبتمرب ٢٠١٧) والتي ســتقام عىل هامش دورة 
األلعاب اآلســيوية الرياضية الخامسة داخل الصاالت 
مبدينة عشق آباد برتكامنستان خالل الفرتة من ١٧ – 

٢٧ سبتمرب ٢٠١٧ .  

مسقط – الرؤية
توجــت الخيالــة الســلطانية بشــؤون البــالط 
السلطاين مبيداليتني ذهبيتني وميداليتني فضيتني 
و٤  ميداليات برونزية يف ختام منافســات بطولة 
الــرشق العــريب الكبري لجــامل الخيــل العربية 
بفرنســا حيث توجت الربنسيســة املهرة مروانة 
بطلة ذهبية للمهرات لعمر سنة واحدة  وظفرت 
املهرة نبيلة أر يس بلقب البطلة الفضية للمهرات 
لعمر ســنة واحدة وحققت املهــرة اليانا أر يس 
لقب البطلة الربونزية للمهرات لعمر سنة واحدة  
وظفــرت املهــرة نــور العاديات بلقــب البطلة 
الربونزية للمهرات الصغريات وفازت الفرس اتش 
يب مارتينــا بلقب البطلة الربونزية لألفراس الكبار 

وتوج الفحــل عبار بلقب البطل الذهبي لألفحل 
الكبــار وظفر الفحل منري العاديات بلقب البطل 

الفيض لألفحل الكبار وفاز الفحل أمجد العاديات 
بلقب البطل الربونزي لألفحل الكبار. 

خصب - الرؤية
تعاقد مجلس إدارة نادي مدحاء الريايض مع املدرب 
املرصي محمــد ترمس ليــرشف عىل الجهــاز الفني 
للفريق األول بالنادي، وذلك يف احتفالية أقيمت مبقر 
مجلــس إدارة النادي بحضور عدد من أعضاء مجلس 
اإلدارة ونخبة من الالعبني، وسيمتد العقد ملدة موسم 

ريايض قابل للتجديد.
ويف هــذا الصدد قــال محمد ترمس: أنا ســعيد جدا 

بتوقيعــي للعقد مــع إدارة نادي مدحاء، وسأســعى 
جاهــدا إىل تحقيــق نتائج جيدة للفريق يف املوســم 
الريايض املقبل، وسنعمل عىل تحقيق كافة األهداف 
التــي وضعهــا مجلــس إدارة النــادي مــن أجل أن 
يتبــوأ النادي مكانة جيدة يف ســلم الرتتيب مبختلف 

املسابقات التي سيشارك فيها“.
 وأضاف ترمس:“ ســيتم خالل األيام القادمة تحديد 
خطــة اإلعداد للنادي للموســم املقبل والتباحث مع 
إدارة النــادي حول موضوع التعاقــدات بالفريق إىل 

جانــب متابعة الفرق األهلية بالوالية وخصوصا هذه 
الفرتة التي تشهد مباريات بطولة شجع فريقك والتي 
من املمكن بأن يربز فيها العبون جيديون من املمكن 
إضافتهــم للفريق“.  يشــار إىل أن محمد ترمس من 
املدربني املشهود لهم بالكفاءة حيث سبق وأن درب 
نادي الجونة املــرصي اىل جانب إرشافه عىل منتخب 
مرص لكــرة الصــاالت للجاليــات وكان مدربا لنادي 
الوســطى الــذي تصدر الــدوري يف املشــاركة األوىل 

للنادي بعد أن تم إشهاره رسميا يف تلك الفرتة.

مسقط – الرؤية
خاض أشــبال ُعامن لإلبحار املنضويــن تحت برنامج 
ُعامنتــل للناشــئني مترينات ومنافســات قوية يف كل 
من أملانيا وفرنسا خرجوا منها برصيد وافر من التألق 
والخربة متّكنهم من االستعداد بشكل جيد للمنافسات 

والبطوالت القادمة أمامهم. 
ويرتاوح ُعمر البّحارة الناشئني الذين تدعم برنامجهم 
الريــايض الرشكة الُعامنية لالتصاالت (عامنتل) ما بني 
١٢ و١٧ ســنة، وتــم اختيارهم من مــدارس اإلبحار 
الرشاعــي يف كل من املوج مســقط، ووالية املصنعة، 
ومــرىس بنــدر الروضــة، ووالية صور بهــدف صقل 
مواهبهم ودفعهم للمنافســة واإلنجاز عىل الساحات 

الدولية.
ففــي الجزء الرشقــي من أوروبا خاض ناشــئو عامن 
لإلبحار ســباقات صعبة ضمن فعاليات أســبوع كيل 
يف أملانيا، يف حني خاض زمالؤهم  أشــبال األوبتمست 

والتزلج باأللواح الرشاعية تدريبات وسباقات تجريبية 
مكثفــة ملدة ١٠ أيــام يف الجهة الغربيــة من أوروبا، 
وتحديــًدا يف مدينــة كويــربون الفرنســية، من أجل 
اختيار البّحارة املشاركني يف البطوالت الدولية املقبلة.

ويف هذا الصدد قال املدرب عبدالعزيز الشيدي الذي 

يتــوّىل اإلرشاف عــىل فريق ُعامن لإلبحار للناشــئني: 
”قّدم الفريق أداًء  استثنائًيا حيث حافظ عىل تركيزه 
طوال الوقت وتقدم باملراكز شــيًئا فشــيًئا مع تقدم 
الســباقات، وهــؤالء الثالثة ســامل العلــوي، ومروان 
الجابري، وعدنان املبســيل يتحلون بروح عالية حتى 

لو كانت نتائجهم ســيئة يف الســباق“.  ويف الشــهر 
القــادم يســتضيف ميناء لورينــت الفرنيس بطوالت 
أوروبية للبّحارة تحت ١٧ وتحت ١٥، وسيشــارك يف 
بطولة البّحــارة تحت ١٧ كل من عبد الرسحي وعيل 
العمراين كونهام يبلغان من العمر ١٥ ســنة وسينضم 
إليهام كًال من عمر العمراين وأســامة الربييك، ويف فئة 
البّحارة تحت ســن ١٥ سيشارك محمد البلويش وعيل 

الرسحي.
ويف حــني يخــوض بّحارة الليــزر واأللــواح الرشاعية 
منافســات أوروبية قوية يف شهر يوليو، ستقام بطولة 
العامل لألوبتمســت للعام ٢٠١٧ يف نادي فارونا املليك 
مبملكــة تايالند، وهناك من املتوقــع أن يجد البّحارة 
ظروًفا بحرية مشــابهة للظــروف البحرية يف مدينة 
كويربون الفرنسية. وقد وقع االختيار لتمثيل السلطنة 
يف تايالنــد عىل كل من ســميحة الرياميــة، ومحمد 
القاســمي، ومحمد العلوي، واملعتصم الفاريس، وعالء 

العمراين. 

صاللة- الرؤية
تحــت رعاية الشــيخ محمد بن حســن 
ســعيد املرهون وبحضور الشــيخ نصار 
بــن أحمد املرهون رئيــس نادي االتحاد 
والشــيخ محمد بن حفيظ عقيل باعمر، 
تم اختتام بطولة نادي االتحاد الرمضانية 
الرابعة لكرة القدم بوالية صاللة وســط 
حضــور جامهريي شــجع الفريقني، وقد 
توج فريــق ريال مدريــد بالبطولة بعد 
فــوزه بهــدف أحــرزه الالعب الســابق 
للنادي تــريك الفقيه وذلــك أمام فريق 
الكويت، وقد اتســمت املباراة بالندية، 
وانتهــى الشــوط األول بالتعــادل مــع 
تألق حاريس املرمى، ويف بداية الشــوط 
الثــاين ضاعت عدة فرص مــن الفريقني 
ومن هجمــة مرتدة ســجل فريق ريال 
مدريــد وخطــف هدف املباراة وســط 
ذهول العبــي فريق الكويــت، وتراجع 
فريق ريــال مدريد مدافعــا عن هدفه 
واعتمــد عىل الهجــامت املرتــدة بينام 
سيطر فريق الكويت بقيادة الالعب عيل 
الزوامــري العب نادي االتحاد الســابق 
عىل معظم الشــوط الثــاين وأضاع عدة 
فرص سانحة للتسجيل، من أقدام العبيه 

مع تألــق كبري وبارز من حــارس فريق 
ريــال مدريد والــذي أنقــذ فريقه من 
كرات خطــرة وأهــداف ، وكان لحراس 
الفريقــني دور بارز ومؤثر يف املباراة ويف 
نتيجتها أيضا،وســارت املبــاراة والنتيجة 
حتى انتهاء وقت املباراة األصيل بصفارة 
الحكم عبد الغني أبو عمرية والتي أنهت 
آمال فريق الكويت بالبطولة. وقام راعي 
املباراة الختامية الشيخ محمد بن حسن 

سعيد املرهون بتسليم الجوائز.
وقبــل املبــاراة الختامية وعــىل هامش 
البطولــة أقيمــت مبــاراة اســتعراضية 
جمعــت نجوم الزمــن الجميــل لنادي 
االتحــاد لكــرة القدم النجــوم والالعبني 
القدامــى حيــث قــاد الفريــق األبيض 
الكابــنت محمد ربيع العب نادي االتحاد 
الســابق وكابنت املنتخــب الوطني لكرة 
القدم الســابق وقــاد الفريــق األخرض 
الالعب الســابق لنــادي االتحاد الكاتب 
الصحفي واإلعالمــي الريايض محمد بن 
أحمد العليان، وقد رعى املباراة الشــيخ 
محمــد بن حفيــظ عقيــل باعمر نائب 
رئيس نادي االتحاد السابق وانتهت بفوز 
فريــق الكابنت محمد ربيــع بنتيجة ٢/٤ 

وقدم الالعبون فاصال مهاريا يف املباراة.

صور - الرؤية
اكتملت صفوف الفــرق األربعة املتأهلة 
للــدور الثــاين (نصف النهــايئ) من دور 
األســبوع  منافســات  املجموعات ضمن 
الثالــث والجولــة الثالثة لبطولــة دورة 
األوىل  الكرويــة  الرمضانيــة  األشــقاء 
التي تنظمهــا اللجنة التنســيقية للفرق 
الرياضيــة األهليــة بوالية صــور ومقرها 
(بالد صــور) عىل أرضية ملعــب اللجنة 
التنسيقية للعشــب االصطناعي بالوالية. 
حيــث تأهل فريقا (الحزم واملجد ) كأول 
وثاين املجموعــة األوىل، وفريقا (الصمود 
والشــموخ) كأول وثاين املجموعة الثانية 
بجــدارة من أصــل ٨ فرق تنافســت يف 
دور املجموعــات وهــي: فــرق (الحزم ، 
والســد، واملجد، والغليلة) من املجموعة 
األوىل، وفرق (األمجاد، والصمود، وطيبة، 
والشــموخ) مــن املجموعــة الثانية. كام 
شهدت الجولة الثالثة واألخرية من دوري 
املجموعات إثارة وندية ومنافسات قوية 
وكل ذلــك من أجل ضــامن االبتعاد من 

مصاف اللعــب مع الفرق األقــوى التي 
حجزت لهــا مقاعد يف الــدور الثاين وقد 
احتلــت املراكــز األوىل باســتحقاق تام.   
ويقام يف هذا األســبوع الرابع واألخري من 
منافســات لقاءات الليلة وغــدا الجمعة 
مــن بطولــة دورة األشــقاء الرمضانيــة 
الكرويــة األوىل التي تحمل شــعار (عىل 
العهــد باقــون) مباريات نصــف النهايئ 
والتي تلعب اليوم وســيجمع اللقاء األول 
فريقي (الحزم ”أول املجموعة األوىل“ مع 
الشــموخ ”ثاين املجموعة الثانية) الساعة 
١٠م، وفريقــي (املجد ” ثــاين املجموعة 
األوىل“ مــع الصمــود ” أول املجموعــة 
الثانيــة ” ) الســاعة ١٠:٤٠ م ، كــام أنه 
مــن املقرر لعــب نهايئ البطولــة والذي 
ســيجمع الفريقــني املتأهلني مــن لقايئ 
نصف النهايئ غدا الجمعة يف متام الساعة 
١٠:٤٠م ليتحــدد بعدهــا الفريــق الذي 
ســيحمل لقب البطولة يف نسختها األوىل، 
عقبها يسدل الستار بحفل اختتام بطولة 
دورة األشــقاء الرمضانية الكروية بتتويج 

الفائزين وتوزيع الدرع والكأس.

3

4

مسقط - الرؤية
يســتأنف بطل ســباقات الســيارات العــامين أحمد 
الحاريث سائق فريق عامن لسباقات السيارات مشواره 
يف بطولــة بالنك بان األوروبيــة للتحمل مبعية زميله 
األســكتلندي جــوين آدام عندما تنطلق يوم الســبت  
٢٤ يونيو منافســات هــذه البطولة من جديد بإقامة 
الجولة الثالثــة لها عىل حلبة بول ريكارد الفرنســية 

الشهرية بالقرب من مدينة مرسيليا الساحلية.
وكان فريق عامن لسباقات السيارات بقيادة السائق 
أحمد الحاريث قد أنهى سباق الطريق إىل لومان كاس 
ميشالن لومان يف املركز االول يف السباقني األول والثاين 
ليســجل إنجازا رياضيا عامنيا عربيا وألول مرة ضمن 
الســباقات الداعمة لبطولة لومان ٢٤ ساعة العاملية، 
حيــث متكن الفريق مــن تحقيق لقبي فئة جي يت ٣ 
وبقيادة الحاريث وزميله يف هذا السباق االنجليزي توم 

جاكسون وذلك قبل أسبوع من اآلن.
فريق عــامن لســباقات الســيارات والــذي يتصدر 
البطولــة برصيــد ٤٤ نقطة وعــرب بوابــة حلبة بول 
ريكارد الفرنسية يسعى للمحافظة عىل فارق النقاط 
التــي تبعده عن صاحب املركــز الثاين، حيث يتصدر 
الفريق العامين بأريحية وبفارق ١٧ نقطة عن الفريق 
الوصيف وبفارق ١٨ نقطة عن صاحب املركز الثالث، 
لذلــك فإن الثــاليث الحــاريث وآدام والزميــل الجديد 
بالفريــق الرتيك صالح يولوك يقــع عليهم عبء كبري 
لزيادة النقاط يف هذه الجولة من البطولة مع محاولة 

تسجيل املزيد من حاالت الوصول ملنصات التتويج.
ســباق الجولة الثالثة يايت يف غمرة احتفاالت الفريق 
بالفــوز بثنائية كاس ميشــالن لومان، حيث يشــكل 
الفــوزان دعاًم معنويــاً كبرياً للحــاريث وزمالئه ويعد 
هذا السباق تحديا جديدا للفريق خاصة وأن السباق 
الحايل ســوف ينطلق يف متام الساعة السادسة مساًء 
وينتهــي يف منتصــف الليل أي ملدة ســت ســاعات 
متواصلــة يتنــاوب مــن خاللهــا الســائقون الثالثة 
بالجلوس خلف مقود سيارة استون مارتن فانتاج جي 
يت ٣ والتــي تحمــل الرقم ٩٧ وبقيادة وســطية تبلغ 
حوايل ســاعتني لكل متسابق باإلجاميل. ويشهد فريق 
عامن لسباقات السيارات واملدعوم من وزارة الشؤون 

الرياضية والطريان العامين والبنك الوطني العامين وبر 
الجصة وعامنتل إضافة ألمواج للعطور تألقاً الفتاً من 
قبل ســائقيه يف املنافســات الدولية، فبعد بروز نجم 
أحمــد الحاريث والنجم اآلخر توم جاكســون يف كاس 
ميشــالن لومان الفرنيس ورفعهام لقب فئة جي يت ٣ 
ملرتني يف إنجاز عريب غري مسبوق يف األرايض الفرنسية، 
فإن املتسابق اآلخر وزميل الحاريث يف الفريق املتسابق 
جــوين آدام متكنا من تحقيق نتيجة مميزة يف ســباق 
لومان ٢٤ ساعة مع فريق املصنع استون مارتن ضمن 
فئة جي يت ايه وليشــكل ذلك دافًعا للجميع للوصول 
إىل مستوى من االنسجام والتفاهم يف السباق القادم 

لتحقيق انتصار جديد للفريق العامين.
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ؤية - عادل البلويش الرُّ
تصوير/ راشد الكندي

َحاَفَظ فريُق مدرســة املوج الخاصة عىل لقبه، بعدما 
دا بطًال لـ“بطولة الرؤيــة الرمضانية لكرة  ُتوِّج ُمجــدَّ
القدم“، للمرة الثانية عىل التوايل، إثر تغلبه يف املباراة 
النهائية عىل منافســه فريــق اإلدامة بهدف دون رد؛ 
وذلك خالل اللقاء الختامي الذي َجَمع الفريقنْي عىل 
ملعب نادي األمل، مســاء أمس األول الثالثاء، تحت 
د الزبــري رئيس اللجنة  رعاية الشــيخ خالد بــن ُمحمَّ
األوملبية العامنية، وبحضور املكرَّم حاتم الطايئ رئيس 
التحرير، وعدد من املسؤولني والشخصيات الرياضية 

ولفيف من املدعوين.
مل ينجــح فريق اإلدامة يف تعويض خســارة النســخة 
دا، فيام  املاضية للبطولة، وارتَىض مبركز الوصافة ُمجدَّ
ن فريــقُ اللجنة الُعامنية للصم من الحصول عىل  متكَّ

املركــز الثالث بعد فوزه عىل فريق بنك عامن العريب 
يف لقــاء تحديد املركزين الثالــث والرابع بهدف دون 
مقابــل. وشــهدت البطولة -التي انطلقــْت ثاين أيام 
الشهر الفضيل- مبشاركة ٢٠ فريقا، تم توزيعهم عىل 
خمسة مجموعات؛ حيث اتَّسمت املنافسات باإلثارة 

والندية، خصوصا يف املراحل النهائية.
د الزبري رئيــس اللجنة  وقام الشــيخ خالد بــن ُمحمَّ
األوملبية العامنية، راعــي الحفل، عقب ختام املباراة 
النهائية للبطولة، بتكريم حكم املباراة ماجد الرقادي 
الــذي تألَّق يف إدارة املبــاراة النهائية، كام تمَّ بعدها 
تكريم الالعبني الحائزين عىل الجوائز الفردية؛ حيث 
حصل عــىل جائزة أفضــل العب بالبطولــة يعقوب 
الغافــري مــن فريق مدرســة املوج الخاصــة، بينام 
نال هشــام الزعايب من فريق اإلدامــة جائزة هداف 
البطولــة، فيام ذهبْت جائزة أحســن حــارس مرمى 
إىل نجيب الرمضاين من مدرســة املوج الخاصة، ونال 
أحمد البلويش جائزة أفضل مدرب بالبطولة، واستحق 

فريق ظفار للتأمني جائزة الفريق املثايل. وقام بعدها 
رئيس اللجنة األوملبية الُعامنية -ومبعية املكرم رئيس 
التحريــر- بتكريم الفرق الحائــزة عىل املراكز الثالث 
األوىل؛ حيث استلم العبو فريق اللجنة العامنية للصم 
امليداليات الربونزية وكأس املركز الثالث وجائزة مالية 
قدرهــا ألف ريــال عــامين، بينام تقلــد العبو فريق 
اإلدامة امليداليــات الفضية وكأس املركز الثاين ومبلغا 
ماليا قدره ١٥٠٠ ريال عامين، فيام استلم العبو فريق 
مدرسة املوج الخاصة امليداليات الذهبية وكأس املركز 

األول ومبلغا ماليا قدره ٢٠٠٠ ريال عامين.

املباراة النهائية
وبالعودة إىل تفاصيل املبــاراة النهائية للبطولة، فقد 
شهد الشــوط األول أداء متكافئا بني الفريقني، حيث 
كان الحــذر واضحا بني الفريقني، خشــية دخول أي 
هدف يف مرمى أي منهام. بعدها، بدأ هشــام الزعايب 
بشن بعض الهجامت عىل حارس مرمى فريق مدرسة 
املــوج، ومبعاونــة زمالئه حميد زبري وراشــد الزعايب، 
وتألــق الحارس نجيب الرمضاين يف التصدي لعدد من 
الكرات. ويف الجانب اآلخــر، َنَجَحت محاوالت فريق 
مدرســة املوج الخاصة يف تسجيل الهدف األول، بعد 
رضبة حرة مبارشة أبعدهــا الحارس وتابعها معتصم 
البلويش بعد ذلك بتســديدة أرضية ســكنت الشباك. 

ويف الشــوط الثاين، َدَخل العبو فريــق اإلدامة اللقاء 
ببعض التغيريات حيث شــكل تواجد ســامر الحبيس 
دفعة جيدة للفريق، ونشط الجانب الهجومي وشكل 
ســامر إزعاجا لدفاعات فريق مدرســة املوج، وشكل 
خطورة كبــرية، وكاد يحرز هــدَف التعادل لوال تألق 
الحارس، يف حني اعتمد فريق مدرســة املوج الخاصة 
عــىل الهجامت املرتــدة الرسيعة وتأمــني خطوطهم 
مهم والفوز  الخلفيــة ونجحــوا يف الحفاظ عــىل تقدُّ

بنتيجة اللقاء بهدف دون مقابل.

بطولة مميزة
د الزبري رئيس  إىل ذلك، أشــاد الشــيخ خالد بن ُمحمَّ
اللجنــة األوملبيــة العامنيــة بالبطولــة الكروية التي 
نظمتهــا جريدة ”الرؤية“ يف نســختها الثانية. مضيفا 
بأنَّ مثل هذه البطوالت الرياضية تعد من األنشــطة 
الرياضية املهمة، والتي تنضوي تحت شعار املسابقات 
الخاصة لفئة ”الرياضة للجميع“. وأضاف بأنَّ املباراة 
الختامية للبطولة عكســت املســتوى الفني املتقدم، 
وكأننا نتابع مباراة ختاميــة لدورات رياضية محرتفة 
كبــرية. وأكد عىل أهمية إقامة مثل هذه املســابقات 
الرياضيــة الكروية. موضحا يف الوقت نفســه أهمية 
أال تنحــرص املســابقات يف زاوية الرياضة التنافســة 
االحرتافية فحســب، بل البد أن تكون الرياضة لكافة 
فئات املجتمــع وتصقل من خاللهــا مهارات وتعمل 
عىل تعزيــز الجوانــب البدنية، وأن تبــادر مختلف 
مؤسســات القطاع الخاص لتنظيم هــذه الفعاليات 
الرياضية بشــكل مســتمر، واختتــم الزبري ترصيحه 
بالشكر مجددا إلدارة جريدة ”الرؤية“ وللمكرم حاتم 
الطايئ عىل هذه البطولــة الرياضية الناجحة، متمنيا 
اســتمراريتها يف األعوام القادمــة ومبزيد من التطوير 
والنجــاح. فيام أعرب املدرب أحمــد البلويش مدرب 
فريق مدرســة املــوج الخاصة، عن ســعادته الكبرية 
بفوز فريقه بلقب بطولة جريدة الرؤية للمرة الثانية 
عىل التوايل؛ حيث قال: ســعداء جدا بهذا الفوز الذي 
أىت للمــرة الثانية عــىل التوايل، وعىل حســاب نفس 
املنافس، وهذا التتويج هو مثار العمل واملجهود الذي 
قدمه الالعبــون طوال املرحلة املاضيــة من البطولة 
ومن قبلهــا. وأضاف: بعد أن احرزنــا هدف التقدم، 
قمــت بإخبــار الالعبني أنَّ املنافــس عنيد ويجب أال 
نرتك املســاحات، واســتطعنا أن نحافظ عىل تقدمنا 

حتى نهاية املباراة“.
أما سليم بن سليامن العاصمي كابنت الفريق، فقال إنَّ 
فريقه استعد لهذه البطولة مبكراً وقبل حلول الشهر 
الفضيــل. مضيفا بأنَّ الالعبني وضعــوا نصب أعينهم 
أنهم ســيدخلون هذه البطولة كحامل لقب للبطولة 
املاضية، ومطالبني بالحفاظ عىل لقبهم، وهذا ما قمنا 
فيــه يف جميع مباريات البطولــة. وذكر العاصمي أنَّ 
جميع الالعبني تحلوا بالروح املعنوية العالية، وقدموا 
كل مــا لديهم مــن أجل االنتصــار والتتويج باللقب، 
وهذا ما خرجنا به من هذه البطولة ولله الحمد. الفتا 
إىل أنَّ هذا الفوز والتتويج باللقب ســيحمل الفريق 
مسؤولية جديدة يف تحقيق انتصارات أخرى يف قادم 

البطوالت.
وبدوره، أْوَضح الحارس نجيب محفوظ الرمضاين من 
فريق مدرســة املوج الخاصة والفائــز بجائزة أفضل 
حــارس مرمى، أنَّ البطولة متيــزت بالندية بني الفرق 
املشــاركة وفوزه بجائزة أفضل حارس إنجاز شــخيص 
جديد له. مضيفا بأنَّه سُيَضاعف من جهده يف املرحلة 

املقبلة من أجل تطوير مهاراته كحارس مرمى.

روح الفريق الواحد
وقــال النجم يعقــوب الغافري من فريق مدرســة 
املــوج الخاصــة، والفائــز بجائزة أفضــل العب يف 
البطولة، إنَّ تعاوَن جميــع زمالئه الالعبني كان من 
ضمن أســباب تفــوق الفريق وحصولــه عىل لقب 
البطولة، رغم املنافســة القويــة والصعبة خصوصا 
يف األدوار النهائية، مضيفا بأنَّ هذه النســخة الثانية 
من البطولة متيزت بالتجانس الجيد لالعبي الفريق 
باملقارنــة مع النســخة املاضية؛ مام مهــد الطريق 
بشــكل أفضل للفريق للفوز بلقب البطولة، وأشار 
الغافري اىل أنَّ فوزه بجائزة أفضل العب يف البطولة 
هــو إنجــاز جميــل يفخر بــه كالعب مشــارك يف 

البطولة.
وقال معتصــم البلويش مــن فريق مدرســة املوج 
الخاصة، وصاحــب الهدف الوحيــد يف املباراة، إنَّ 
ؤية الرمضانية،  فوَز الفريق بلقب بطولة جريدة الرُّ
للمرة الثانية عىل التوايل، ُيؤكد قوة وتطور املستوى 

الفني. مشريا إىل أنَّ اللعب الجامعي والتكاتف بني 
الالعبني سمة الفريق دامئا وهو رس نجاحه.

وأبدى حمــد العربي املــرشف عىل فريــق اللجنة 
العامنية للصم، سعادته الكبرية بحصول الفريق عىل 
املركز الثالث يف البطولة. مضيفا بأنَّ الالعبني شاركوا 
يف البطولة ومل يتوقعوا الوصول لهذه املرحلة، وذكر 
العــربي أنَّ التجانــس والخليط الــذي ضمه فريق 
الصــم ما بني الالعبني الصــم واملتكلمني كان له أثر 
إيجــايب عند الصــم، الذين قدموا مســتويات فنية 
جيدة من أجل تســجيل نتائج ُمتقدمة لينجحوا يف 

األخري بتحقيق املركز الثالث.
وبدوره، أشــار وائل حســني رئيس اللجنة املنظمة 
للبطولة، إىل أنَّ ُهناك إشــادات من الفرق املشاركة 
بالبطولــة والجامهــري يف الجــوالت الختامية لدور 
املجموعات وكذلك األدوار النهائية، وأنَّ ذلك بسبب 
التعاون بني مختلف الفرق يف البطولة. مشريا إىل أنَّ 

اإلداريني باتوا عىل دراية جيدة باللوائح والنُُّظم.



إذا فشــلت يف تحقيق مبادئك فغري أســاليبك 
ال مبادئك، فاألشجار تغري أوراقها ال جذورها..

عامن نبع القصيد ونهره الجاري.. 
عامن اإللهام يف سامي معانيها لو بابتديها قصيدة 
طال مشواري يخلص يب العمر وآنا عاجز انهيها.

أخفــى اللــه ليلة القــدر وأخفى ســاعة 
اإلجابــة يــوم الجمعــة وأخفــى الصالة 
الوســطى وذلك لالجتهاد يف العبادة حتى 

يوافقهن العبد املسلم.

منذ نشــأتنا ال نســمع بني بالد العرب إال 
رضــا ثم غضب ثم رضــا ثم غضب وقطع 
ثم وصل ثم قطــع اتهام واتهام مضاد وال 

نسمع عن عامن إال وصل مع الجميع.
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جهــود مقدرة تلك التي يبذلها فريق العمــل مبجلس البحث العلمي يف 
املرحلة األخــرية للتعريف باالســرتاتيجية الوطنية لالبتــكار ومرتكزاتها، 
والتــي تم إقرارها من مجلس الوزراء املوقر متهيًدا للبدء يف تنفيذها عىل 
املســتوى الوطني لتحقيــق الغايات الوطنية املتضمنة يف االســرتاتيجية، 
وذلــك بهدف إيجــاد التكامل املؤســيس واملجتمعي يف متكــني االبتكار 
ومــؤرشات األداء، والرتكيز عىل نرش الوعــي بني كافة رشائح املجتمع من 
منطلــق الرشاكــة املجتمعية بأهمّية تحفيز وتشــجيع االبتــكار وتنمية 
رأس املــال الفكــري واملعول عليــه يف التنويع االقتصادي مســتقبال إىل 
جانــب مختلف القطاعات األخرى، هذا ويتطلب متكني منظومة االبتكار 
ووضع نهج اسرتاتيجي للملكية الفكرية يتضمن أهدافا واضحة متناغمة 

ومتناسقة مع سياسات التنمية الوطنية.
آمــال كبــرية يعقدهــا املبتكــرون مــن مختلــف رشائــح املجتمع عىل 
االســرتاتيجية الوطنية لالبتــكار يف املرحلة املقبله بــأن يتم تبني تحويل 
عــدد من أفــكار املبتكرين القابلــة للتطبيق لتحول مــن فكرة إىل واقع 
ملمــوس، تكون مصدر اســتثامر حقيقي، من خالل توفــري الدعم املايل 
واالستشاري والتوجيهي وتحفيز االبتكار. عىل صعيد ما يطلبه املبتكرون 
العامنيون من تعزيز وتنفيذ هذه االسرتاتيجية مواجهة التحديات الحالية 
واملستقبليه امام املبتكرون الذي أصبح لهم شأنا عاليا يف املحافل الدولية، 

ويرتقبــون اهتامما مشــابًها إلنجازاتهم من الجهات املعنية بالســلطنة، 
والسيام الدعم التموييل.

وتأيت رؤية االســرتاتيجية الوطنية لالبتكار تكامــل وتواصل فّعال لتمكني 
االبتــكار الوطني من خــالل منصة الحوار والتكامل النســيجي بني كافة 
الفاعلني يف منظومة االبتكار (املنتجة والداعمة واملســتخدمة للمعرفة)، 
بهــدف تعزيــز التكامــل والرتابط املؤســيس واملجتمعي، ونــرش الوعي 
املؤســيس واملجتمعي نحو االبتكار، ودعم السياســات املتناغمة املرتبطة 
باالبتــكار. والبد من أن يكــون هناك ارتباط وتكامــل ملؤرشات األداء يف 
كافة ركائز االســرتاتيجية الوطنية لالبتكار باألهداف االســرتاتيجية العليا، 
حيث إن بناء االسرتاتيجية يأيت باالعتامد عىل تحليل مؤرشات السلطنة يف 
ثالثة مؤرشات عاملية وهي التنافســية واالبتكار الدويل واالقتصاد املعريف 
باإلضافــة إىل مؤرشات العلوم والتقانة، فقد صنفت الســلطنة يف املرتبة 
٨٦ يف مــؤرش كفاءة االبتــكار، ويف املرتبة ٦٩ ملؤرش االبتــكار العام وفق 
املؤرش الدويل لالبتكار لعام ٢٠١٥، كام صنفت الســلطنة يف املرتبة ٤٤ يف 
مؤرش املؤسسات وفق املؤرش الدويل لالبتكار لعام ٢٠١٥ باإلضافة إىل أّنها 
صنفت يف املرتبة ٤٨ يف مؤرش جاهزية البنية األساسّية وفق املؤرش الدويل 
لالبتكار لعام  ٢٠١٥، وصنفت السلطنة يف املرتبة ٣٩ يف الرتابط من أجل 

االبتكار وفق املؤرش الدويل لالبتكار لعام ٢٠١٥.

فايزة الكلبانية
Faiza@alroya.info



ؤية مسقط - الرُّ
َد َســَعادة ُحُمــْود بن ســنجور الزدجايل  أكَّ
الرئيــس التنفيذي للبنك املركــزي الُعامين، 
رضورة وضــع إســرتاتيجية وطنيــة لألمــن 
الســيرباين؛ بهــدف تحديد َمَخاطــر األمن 
الســيرباين عــىل املجتمع، بجانب تنشــيط 
وتفعيــل األجهــزة الحكوميــة االلكرتونية؛ 
لحامية البيانات الشخصية واألمن القومي. 
مشــريا إىل أنَّ هذه اإلســرتاتيجية يجب أْن 
تشــمل ُمختلف الفئات، بدءاً من املدارس 
والجامعات؛ بحيث يتم استخدام الحاسوب 
من قبل الطالب، وتعريف الجميع باملخاطر 
التــي يتعرَّض لهــا املجتمع يف هذا الشــأن 
لحاميــة معلوماتهم من الرسقــة والقرصنة 
وغريهــا، بجانب كيفيــة التوعية والتثقيف 
لوضــع حــد لهــذه الجرائــم املعلوماتية. 

وقــال ســعادته إنَّ الكثرَي من املؤسســات 
ُتبدي حرصا ُمتواصال تجــاه موضوع األمن 
السيرباين، خاصة ما يقوم به القطاع املرصيف 
تجــاه أنشــطته املرصفية واملاليــة اليومية؛ 
األمر الذي يتطلَّب نــَرش مزيٍد من التوعية 
حــول هذا املوضوع، الــذي ُيعدُّ واحداً من 

أهم مواضيع الساعة.
د ســنجور أنَّ األمن السيرباين عبارة عن  وأكَّ
مجموعــة من الوســائل التقنيــة واإلدارية 
التي يتم اســتخدامها ملنع االســتخدام غري 
ح به، وســوء االســتغالل واســتعادة  املرصَّ
التي  واملعلومات  اإللكرتونيــة  املعلومــات 
تحتويها املؤسســات؛ بهدف َضــاَمن توافر 
واســتمرارية عمل نظم املعلومات، وتأمني 
البيانــات  وخصوصيــة  ورسيــة  حاميــة 
الشــخصية وحامية املواطنــني من املخاطر 
يف الفضاء السيرباين. وأْوَضح َسَعادة الرئيس 

التنفيذي للبنك املركزي العامين أنَّه من هذا 
ر البنك مــا قامت به جمعية  املنطلــق يقدِّ
املصــارف العامنية من عقــد ملتقى تحت 
عنوان ”ملتقــى املخاطر الســيربانية وأمن 
الشبكات اإللكرتونية“؛ حيث هدف امللتقى 
إىل تســليط الضــوء عىل أهم مســتجدات 
األمــن الســيرباين، وتعزيــز التعــاون بــني 
ُمختلف املؤسسات والهيئات يف السلطنة يف 
مجال ُمواجهة الجرائم اإللكرتونية وتحديد 
أفضل املامرســات العامليــة يف بيئة العمل، 
واالســتفادة مــن الخــربات العاملية يف هذا 

املجال.
د ســنجور عــىل أهميــة مثــل هذه  وشــدَّ
امللتقيــات يف ظــل تزايد املخاطــر املتصلة 
باألمن الســيرباين واملخاطر التي تتعرَّض لها 
األنظمــة عىل ُمســتوى العــامل، فيام تعمل 
الحكومــة مــن جانبها عــىل اتخــاذ كافة 

اإلجراءات املناســبة لتفعيل الحصانات ضد 
الهجــامت اإللكرتونيــة عرب توجيــه البنوك 
العاملــة يف الســلطنة بــرضورة أخــذ كل 
الحيطة والحــذر، وتقوية األنظمة املعمول 
بهــا ملواجهة تلك املخاطر.  وأبرز ســعادته 
التأكيد أيضــا عىل أهمية تعزيــز التواصل 
والتعاون بني مختلف الجهات ملعرفة أحدث 
املســتجدات، وتبادل املعلومات والخربات، 
ومعرفة التطبيقات التكنولوجية املستخدمة 
يف هذا املجــال؛ بهدف الحد مــن الجرائم 
اإللكرتونية التي يشهدها العامل؛ األمر الذي 
يتطلَّب من القطاع املرصيف رضورة التعاون 
مع رشطة عامن الســلطانية والبنك املركزي 
العــامين واملؤسســات والهيئــات املعنيــة 
األخــرى، والتي ُتســهم -وبشــكل كبري- يف 
الحد من انتشــار الجرائــم اإللكرتونية عىل 

مستوى السلطنة.
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ؤية - نجالء عبدالعال الرُّ
ــَق قطــاُع التأمــني املتواِفق مــع الرشيعة  حقَّ
ا متسارًعا خالل  اإلسالمية ”التأمني التكافيل“ منوٍّ
ة ال بأس  العامني األخريين؛ ليســتحوذ عىل ِحصَّ

بها من سوق التأمني بشكل عام يف السلطنة.
َوَبَلغ إجاميل األقســاط املبارشة لرشكات التأمني 
التكافــيل العاملة يف الســلطنة حــوايل ٤٢٫٠٦ 
مليون ريال ُعــامين يف العام ٢٠١٦، والذي مُيثِّل 
ما نســبته ٩٫٣٪ من إجاميل األقســاط املبارشة 
لرشكات التأمني. وتشــكل نسبة أنشطة التأمني 
التكافــيل العام حوايل ٩٠٪ من أنشــطة التامني 
التكافــيل؛ وذلك مبقــدار ٣٧٫٦٨ مليــون ريال 

ل نسبة أقساط أنشطة التأمني  ُعامين، بينام ُتشكِّ
التكافــيل العائيل حوايل ١٠٪ فقط من أنشــطة 

التأمني التكافيل.
وتشــري البيانات املالية املدققــة للعام ٢٠١٦م 
إىل أنَّ إجــاميل التعويضات املدفوعة ألنشــطة 
التأمني التكافيل بلــغ حوايل ٢٠٫٦٢ مليون ريال 
ل حــوايل ٧٫٧٪ من إجاميل  ُعــامين والذي ُيشــكِّ
التعويضات املدفوعــة لرشكات التأمني. ويتَّضح 
أنَّ ِنَســب إجاميل أنشطة التأمني التكافيل العام 
والعائيل من إجــاميل التعويضات املدفوعة قد 
ا بالنســبة  بلغــت ٧٫٨٪ و٦٫٨٪ عــىل التوايل. أمَّ
لوثائــق التأمــني التكافــيل، فقد بلغــْت حوايل 

١٠٦٫١٧٨ ألف وثيقة.

ؤية مسقط - الرُّ
َتْشــَهد الَخَدَمــات املرصفيَّة اإللكرتونيَّــة عرب الهاتف 
مها بنك مســقط، إقباالً واســعاً من  النقــال التي ُيقدِّ
قبل الزبائن؛ لالســتفادة من التســهيالت والخدمات 
املرصفية التــي مُيكن إنجازُها عــرب تطبيقات الهاتف 
النقــال (mBanking)؛ حيــث دشــن البنــك مؤخرًا 
ثــة الجديدة من التطبيــق، مع توفري  النســخة املحدَّ
عدد من الخدمــات املرصفية الجديــدة التي ُتضاف 
للخدمات الســابقة التي ُيقدمها البنك عرب تطبيقات 

الهاتف النقال.

وُيســهم التطبيق الجديد يف إنجــاز معامالت الزبائن 
بطريقة رسيعة وآمنة ويف أي وقت وأي مكان، ودون 
الحاجة للذهاب إىل فروع البنك. وتأيت الخطوة كجزء 
من إســرتاتيجية بنك مســقط يف تعزيز ودعم مفهوم 
الحكومة اإللكرتونية، وترجمة لرؤية البنك ”هيا ننجز 
م تطبيــق الخدمات املرصفية اإللكرتونية  أكرث“. ويقدِّ
عرب الهاتف النقال (mBanking) عددا من الخدمات 
والتســهيالت الجديدة؛ من بينهــا: تحويل األموال إىل 
جميع أنحاء العامل من خالل نظام ســويفت وتحويل 
األموال إىل بنوك أخرى يف السلطنة، والتحويل الرسيع 

إىل الهند والفلبني ورسيالنكا.

42.06

0304

03





الخميس ٢٧ من رمضان ١٤٣٨هـ  املوافق ٢٢ يونيو  ٢٠١٧م - العدد رقم ٢١٥٠

مسقط - الرؤية
أكــد ســعادة حمود بــن ســنجور الزدجــايل الرئيس 
التنفيــذي للبنــك املركــزي العــامين رضورة وضــع 
اســرتاتيجية وطنية لألمن الســيرباين بهــدف تحديد 
مخاطر األمن الســيرباين عىل املجتمع، بجانب تنشيط 
وتفعيل األجهــزة الحكومية االلكرتونية بهدف حامية 
البيانات الشخصية واألمن القومي، مشريا اىل ان هذه 
االسرتاتيجية يجب أن تشمل مختلف الفئات بدءاً من 
املدارس والجامعات، بحيث يتم اســتخدام الحاسوب 
من قبــل الطلبة، وتعريــف الجميــع باملخاطر التي 
يتعرض لها املجتمع يف هذا الشأن لحامية معلوماتهم 
من الرسقة والقرصنــة وغريها، بجانب كيفية التوعية 

والتثقيف لوضع حد لهذه الجرائم املعلوماتية.

وقال ســعادته إن الكثري من املؤسســات يبدي حرصا 
متواصال تجــاه موضــوع األمن الســيرباين، خاصة ما 
يقــوم به القطــاع املرصيف تجــاه أنشــطته املرصفية 
واملاليــة اليومية، األمر الذي يتطلــب نرش املزيد من 
التوعيــة حول هــذا املوضوع، الذي يعــد واحداً من 
أهم مواضيع الساعة. وأكد سنجور أن األمن السيرباين 
عبــارة عن مجموعة من الوســائل التقنيــة واإلدارية 
التي يتم اســتخدامها ملنع االستخدام غري املرصح به، 
وســوء االســتغالل واســتعادة املعلومات اإللكرتونية 
واملعلومــات التي تحتويها املؤسســات بهدف ضامن 
توافــر واســتمرارية عمل نظــم املعلومــات، وتأمني 
حامية ورسية وخصوصية البيانات الشخصية وحامية 

املواطنني من املخاطر يف الفضاء السيرباين.
وأوضــح ســعادة الرئيــس التنفيذي للبنــك املركزي 

العــامين أنه من هــذا املنطلق يقــّدر البنك ما قامت 
بــه جمعية املصارف العامنية مــن عقد ملتقى تحت 
عنــوان ”ملتقى املخاطر الســيربانية وأمن الشــبكات 
اإللكرتونية“؛ حيث هدف امللتقى إىل تســليط الضوء 
عىل أهم مستجدات األمن السيرباين، وتعزيز التعاون 
بني مختلــف املؤ سســات والهيئات يف الســلطنة يف 
مجــال مواجهــة الجرائم االلكرتونيــة وتحديد أفضل 
املامرســات العامليــة يف بيئة العمل، واالســتفادة من 

الخربات العاملية يف هذا املجال.
وشدد سنجور عىل أهمية مثل هذه امللتقيات يف ظل 
تزايد املخاطر املتصلة باألمن السيرباين واملخاطر التي 
تتعــرض لها األنظمة عىل مســتوى العامل، فيام تعمل 
الحكومــة مــن جانبها عىل اتخــاذ كافــة اإلجراءات 
املناســبة لتفعيل الحصانات ضد الهجامت اإللكرتونية 

عرب توجيه البنوك العاملة يف السلطنة برضورة أخذ كل 
الحيطة والحذر، وتقوية األنظمة املعمول بها ملواجهة 
تلك املخاطر. وأبرز ســعادته التأكيد أيضا عىل أهمية 
تعزيــز التواصل والتعاون بني مختلف الجهات ملعرفة 
أحدث املســتجدات، وتبــادل املعلومــات والخربات، 
ومعرفة التطبيقات التكنولوجية املســتخدمة يف هذا 
املجــال بهــدف الحد مــن الجرائــم اإللكرتونية التي 
يشهدها العامل، األمر الذي يتطلب من القطاع املرصيف 
رضورة التعــاون مع رشطة عامن الســلطانية والبنك 
املركزي العامين واملؤسسات والهيئات املعنية األخرى، 
والتي تساهم وبشكل كبري يف الحد من انتشار الجرائم 

اإللكرتونية عىل مستوى السلطنة.
ولفت إىل أّن التقنيات الحديثة املســتخدمة يف أجهزة 
االتصــاالت ونظــم املعلومات والتواصــل االجتامعي 

املرتبطة باألعامل واملؤسســات، تشهد تطورا مستمرا، 
األمر الذي يســتدعي رضورة توفري واســتخدام أفضل 
الطــرق والتقنيات لحامية هذه املؤسســات، وضامن 
ســري عملهــا اليومي بــدون أيــة صعوبــات، واتخاذ 
اإلجــراءات الكفيلة ملواجهة أيــة تحديات رمبا تؤدي 
إىل الوقوع أوســوء اســتغالل هذه التقنيات من قبل 
الدخالء، وتعزيز حامية ورسيــة وخصوصية البيانات 
الشخصية للجميع، مع األخذ يف االعتبار كافة التدابري 
الالزمة لحامية املواطنني واملســتهلكني من املخاطر يف 

الفضاء السيرباين.
وأوضــح ســعادته أن هذه اإلجــراءات بالتأكيد ميكن 
أن تحــد من الجرائم واملخاطر املحدقة باملؤسســات، 
وتواكب يف الوقت نفسه التطورات املستجدة يف هذا 
الشــأن، وتعّزز من التواصل بني مختلف املؤسســات 
ايجابية  نتائــج  لتحقيق 
بتعزيــز  يتعلــق  فيــام 
بجانب  السيرباين،  األمن 

حامية املؤسســات املرصفية من املخاطر الســيربانية 
والحد من آثارها الجانبية. 

ودعا الرئيس التنفيذي للبنــك املركزي العامين جميع 
املؤسسات إىل رضورة املســاهمة يف الحد من انتشار 
الجرائــم اإللكرتونيــة ومكافحتها مبختلف الوســائل، 
والتعريــف بالتطبيقــات التكنولوجيــة، واســتخدام 
التقنيات الحديثة الالزمة لوقف أية خروقات ميكن أن 
تؤدي إىل استغالل البيانات املهمة، واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة للحد من انتشــار الجرميــة اإللكرتونية يف ظل 
النمو املتواصل للرشكات واملؤسســات التي تعمل يف 
مجال اخرتاع التقنيــات والخدمات اإللكرتونية بهدف 
املساهمة يف توفري بيئة عمل أكرث أماناً. واختتم قائال: 
”داعــني الله أن يكلل الجهود املبذولــة بالنجاح، وأن 
يتمكــن القطاع املرصيف من مواصلة مســريته الخرّية، 
ويحقق املزيد مــن النجاحات يف ظل النهضة املباركة 
التي يقودها حرضة صاحب الجاللة الســلطان قابوس 

بن سعيد املعظم -حفظه الله ورعاه-“.

A l  M a s a r e f3

الرؤية - نجالء عبدالعال
حقــق قطاع التأمني املتوافق مع الرشيعة اإلســالمية ”التأمني التكافيل“ 
منوا متسارعا خالل العامني األخريين، ليستحوذ عىل حصة ال بأس بها من 

سوق التأمني بشكل عام يف السلطنة.
وبلــغ إجاميل األقســاط املبارشة لــرشكات التأمني التكافــيل العاملة يف 
الســلطنة حوايل ٤٢,٠٦ مليون ريــال عامين يف عام ٢٠١٦ والذي ميثل ما 
نسبته ٩٫٣٪ من إجاميل األقساط املبارشة لرشكات التأمني، وتشكل نسبة 
أنشــطة التأمني التكافيل العام حوايل ٩٠٪ من أنشــطة التأمني التكافيل 
وذلك ومبقدار ٣٧,٦٨ مليون ريال عامين، بينام تشــكل نســبة أقســاط 
أنشــطة التأمني التكافــيل العائيل حوايل ١٠٪ فقط من أنشــطة التأمني 

التكافيل. 
وتشــري البيانات املالية املدققة لعــام ٢٠١٦م إىل أّن إجاميل التعويضات 
املدفوعة ألنشــطة التأمني التكافيل بلغ حوايل ٢٠,٦٢ مليون ريال عامين 
والذي يشــكل حــوايل ٧,٧٪ من إجاميل التعويضــات املدفوعة لرشكات 
التأمني. ويتضح أّن نسب إجاميل أنشطة التأمني التكافيل العام والعائيل 
من إجاميل التعويضات املدفوعة قد بلغت ٧,٨٪ و٦,٨٪ عىل التوايل. أّما 
بالنسبة لوثائق التأمني التكافيل فقد بلغت حوايل ١٠٦,١٧٨ ألف وثيقة 
منهــا ١٠٢,٨٨١ ألف وثيقة لصالح التأمني التكافيل العام وحوايل ٣,٢٩٧ 
ألف وثيقة ألنشــطة التأمني التكافيل العائيل. وتشري البيانات كذلك إىل 
أّن إجاميل العموالت وتكاليف اإلنتاج لرشكات التأمني التكافيل قد بلغت 
حوايل ٣,١٨ مليون ريال عامين بنسبة بلغت ١٠,٤٪ من إجاميل عموالت 
وتكاليف اإلنتــاج لرشكات التأمني، ويتضح أّن نســبة إجاميل العموالت 
وتكاليــف اإلنتاج ألنشــطة التأمني التكافيل العــام والعائيل من إجاميل 
عموالت وتكاليف اإلنتاج ألنشطة التأمني العام والحياة لرشكات التأمني 
بلغت حوايل ٩,٩٪ و١٦,٣٪ عىل التوايل. أّما بالنســبة إلجاميل املرصوفات 
اإلدارية ألنشطة التأمني التكافيل فقد بلغ حوايل حوايل ٤,٢٩ مليون ريال 
عامين وذلك بنسبة بلغت ٨,١٪ من إجاميل املرصوفات اإلدارية لرشكات 
التأمــني. وتوضح البيانــات املالية املدققة لــرشكات التأمني التكافيل أن 
إجــاميل األصول قد بلغ حــوايل ٧٨,٧٥ مليون ريال عــامين منها ٧٣,٤٢ 
مليون ريال عامين ألنشــطة التأمني التكافيل العــام و٥,٣٣ مليون ريال 

عامين ألنشطة التأمني التكافيل العائيل.
أما عن ُجملة األقســاط املبارشة والتعويضــات املدفوعة وعدد الوثائق 
لجميع أفرع التأمني لعام ٢٠١٦م، فقد ارتفعت نســبة مســاهمة تأمني 
املسؤولية لرشكات التأمني التكافيل لتصل إىل ١٥٫٦٪ من إجاميل األقساط 
املبــارشة يف عام ٢٠١٦م مقارنة بنســبة ١٢٪ يف نهايــة عام ٢٠١٥م، مام 
جعل مســاهمة تأمني املســؤولية األعىل بعد فرع التأمينات األخرى يف 
املساهمة يف نســبة األقساط املبارشة بنسبة بلغت ١٩٫٤٪، يليهام فروع 
تأمني املمتلكات واملركبات الشامل بنسب تقدر بـ ١٣٪. وتشري البيانات 
كذلك إىل أن نســبة مســاهمة التعويضات املدفوعة مــن قبل رشكات 
التأمني التكافيل لفرعي التأمني البحري وتأمني املســؤولية قد بلغ ٣٤٫٨٪ 
و٣٤٫١٪ عــىل التوايل من إجاميل التعويضــات املدفوعة لرشكات التأمني 
والتي تعد النســب األعىل من التعويضات املدفوعــة للتأمني التكافيل. 
أّما بالنســبة لعدد الوثائق، فيحتل فرع تأمني املركبات (الشامل) النسبة 
األعىل من عــدد الوثائق املصــدرة من رشكات التأمــني التكافيل وذلك 
بنســبة ٥٣٫٢٪. ومقارنة نســب منو أنشــطة التأمــني التكافيل من عام 
٢٠١٤م- وهــو العام الذي بدأ فيه نشــاط التأمني التكافيل يف ســلطنة 
عامن- وإىل نهاية عام ٢٠١٦م، تشــري إىل ارتفاع نشــاط التأمني التكافيل 
خالل ثالث سنوات متتالية، فقد بلغ معدل منو إجاميل األقساط املبارشة 
حوايل ١٨٪، بينام شــهد إجاميل التعويضــات املدفوعة من قبل رشكات 
التأمني التكافيل منواً ملحوضاً بنسبة ٣١٪. ويتضح جلياً ارتفاع معدل منو 
إجاميل عدد الوثائق والعمــوالت وتكاليف اإلنتاج واملرصوفات اإلدارية 

وإجاميل األصول بنسبة ٢١٪و١٧٪ و٤٪ و٩٪ عىل التوايل.
وتظهر البيانات اإلحصائية ارتفاع معدل احتفاظ رشكات التأمني التكافيل 
للمخاطر بدالً من تحويلهــا لرشكات إعادة التامني لتصل اىل ٥٣٫٥٩٪ يف 
عام ٢٠١٦م مقارنة بحوايل ٥٠٪ يف عام ٢٠١٥م. ويتضح جلياً مدى ارتفاع 
معدالت الخسائر لرشكات التأمني التكافيل لتصل إىل ٧٠٫٦٦٪ بنهاية عام 
٢٠١٦م وبنسبة زيادة تقدر حوايل٣٢٫٦٦٪ عن العام السابق ويعزى هذا 
االرتفاع إىل ارتفاع التعويضات التحميلية للتأمني التكافيل يف عام ٢٠١٦.
وشهد إجاميل االستثامرات لرشكات التأمني التكافيل ارتفاًعا بنسبة ١٢٫٧٪ 
عــن عام ٢٠١٥م، فقد بلغت قيمة االســتثامرات الكلّية لرشكات التأمني 
التكافيل حوايل ٣٤,٨٣ مليون ريال عامين يف عام ٢٠١٦م مقارنة بـ ٣٠٫٩ 
مليون ريال عامين يف عام ٢٠١٥م. وتجدر اإلشــارة إىل أّن نســبة إجاميل 
اســتثامرات رشكات التأمــني التكافيل مــن إجاميل االســتثامرات الكلية 
لــرشكات التأمني قد بلغــت ٦٫١٪ حتى نهاية عــام ٢٠١٦م. وتزامناً مع 
ارتفاع إجاميل االســتثامرات، فقد بلغ منو العائد من اســتثامرات رشكات 
التأمني التكافيل نســبة ٨٫٥٪ والذي يشــكل نسبة ٩٪ من إجاميل عوائد 

االستثامر يف رشكات التأمني.
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مسقط – الرؤية
تشــهد الخدمات املرصفيــة اإللكرتونية عــرب الهاتف 
النقال التي يقدمها بنك مســقط إقباال واسعا من قبل 
الزبائن لالستفادة من التسهيالت والخدمات املرصفية 
التــي ميكــن إنجازها عــرب تطبيقات الهاتــف النقال 
(mBanking)، حيــث دشــن البنك مؤخرًا النســخة 
املحّدثــة الجديدة مــن التطبيق مــع توفري عدد من 
الخدمــات املرصفية الجديدة التــي تضاف للخدمات 
الســابقة التي يقدمهــا البنك عرب تطبيقــات الهاتف 
النقال. ويســهم التطبيق الجديــد يف إنجاز معامالت 
الزبائن بطريقة رسيعة وآمنة ويف أي وقت وأي مكان 
ودون الحاجة إىل الذهاب لفروع البنك. وتأيت الخطوة 
كجــزء من اســرتاتيجية بنك مســقط يف تعزيز ودعم 
مفهــوم الحكومــة اإللكرتونية وترجمــة لرؤية البنك 

”هيا ننجز أكرث“.
ويقــدم تطبيق الخدمــات املرصفيــة االلكرتونية عرب 
الهاتــف النقال  (mBanking) عــددا من الخدمات 

والتســهيالت الجديــدة من بينها تحويــل األموال إىل 
جميع أنحاء العامل من خالل نظام ســويفت وتحويل 
األموال إىل بنوك أخرى يف السلطنة والتحويل الرسيع 
إىل الهنــد والفلبني ورسيالنكا والحصول عىل كشــف 
حســاب فوري عرب الربيد اإللكــرتوين ومن الخدمات 
الجديدة األخرى حساب الزكاة والتربعات الخريية كام 
ميكن االكتتاب يف صناديق االســتثامر املشرتكة وتعبئة 
رصيــد الهاتف النقال وســداد الفواتري بشــكل فوري 
لزبائن أوريــدو وعامنتل وOIFC كام ميكن الحصول 
عىل كشــف حســاب للبطاقة االئتامنيــة. وتأيت هذه 
الخدمات والتسهيالت املرصفية بعد دراسة احتياجات 
الزبائن وتطوير النظــام ليواكب منو وإقبال الجمهور 

عىل استخدام الخدمات املرصفية اإللكرتونية.
وضمن فلســفة بنك مســقط يف تعزيــز التواصل مع 
الزبائــن وتعريفهم مبختلف املســتجدات والخدمات 
والتســهيالت التي يقدمها البنــك، تم تنظيم عدد من 
اللقــاءات والندوات بحضور زبائــن البنك من االفراد 
واملؤسســات الحكوميــة والخاصة بهــدف تعريفهم 

 (mBanking) مبميــزات تطبيقــات الهاتف النقــال
ونوعية الخدمات والتســهيالت التــي ميكن الحصول 
عليها عرب الهاتف النقال، كام نفذ بنك مســقط حملة 
تســويقية يف مختلــف وســائل اإلعــالم ويف القنوات 
اإلذاعيــة ووســائل التواصــل االجتامعــي للتعريف 
بالتطبيق الجديــد وكيفية تنزيل التحديث الجديد يف 
الهواتف. ويســعى بنك مســقط إىل ابتكار وتصميم 
خدمــات ومنتجــات من أجــل تقديم فوائــد ومزايا 
فريــدة من نوعها للزبائن مــع الرتكيز يف ذات الوقت 
عــىل عوامــل األمن كام يحــرص البنك عــىل مواكبة 
التطورات والتعرف عىل احتياجات الزبائن بالسلطنة 
والعمل عىل تطوير الخدمات والتســهيالت املرصفية 

لتلبي احتياجاتهم.
وميكــن لكافــة الزبائــن الراغبــني يف االســتفادة من 
الخدمات املرصفية عرب الهاتف النقال القيام بتحديث 
التطبيق الحايل حيث مبجرد الدخول للتطبيق القديم 
ســوف يطلب من الزبــون تنزيل التحديــث الجديد 
وســيتم توقيــف التطبيــق الحــايل واالســتمتاع بعد 

ذلك بالخدمات والتســهيالت التــي يقدمها التطبيق 
الجديــد خاصــة مع الخدمــات الجديــدة التي متت 
إضافتها تلبيــة لرغبة الزبائن. ويحرص بنك مســقط 
عىل تطويــر الخدمات والتأكد مــن مواكبتها ألحدث 
ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، كام يســعى البنك 
إيل توفري خدمات إلكرتونية متطورة إســهاما من بنك 
مســقط يف الجهود الوطنية الهادفة إىل خلق مجتمع 
رقمــي يقوم عىل اســتخدام التكنولوجيــا الحديثة يف 
املعامــالت املالية واملرصفية. ويوفــر نظام الخدمات 
املرصفيــة عرب الهاتف النقال من بنك مســقط، الذي 
فــاز بجائزة الســلطان قابوس لإلجــادة يف الخدمات 
الحكومية اإللكرتونية لعام ٢٠١٢ لزبائن البنك التمتع 
والحصــول عــىل العديد من الخدمــات املرصفية عرب 
الهاتف النقال الخاص بهم وذلك عرب اجراءات بسيطة 
وســهلة حيث ميكن لكافة الزبائن تنزيل النظام عىل 
الهاتف والبدء بالتســجيل وتقديم البيانات الشخصية 
املطلوبــة وبعدهــا إجراء الخطــوات املتعلقة بطلب 
الخدمــة إضافــة إىل إنجاز كافة الخدمــات املرصفية 

عــرب الهاتف النقال  دون الحاجة إىل الذهاب للفروع 
ومــن بني الخدمــات االخرى التي يوفرهــا النظام يف 
الهاتف النقال خدمات تحويل املبالغ بني الحســابات 
يف بنك مســقط وطلب الشيكات وطرح االستفسارات 
والتعرف عىل املنتجات واملعلومــات املتعلقة بالبنك 
كام يوفر النظام معلومات وخارطة طريق لكافة فروع 
البنك ومواقع اجهزة الحاســب االىل املنترشة يف كافة 

محافظات وواليات السلطنة.
وميكن االستفســار عن أي موضــوع عرب خدمة الربيد 
اإللكرتوين التي يوفرهــا النظام والحصول عىل الرد يف 
وقت رسيع وقيايس ويتميز النظام بوجود العديد من 
الخدمات املرصفية األخرى التي يحتاجها الزبون، كام 
ميكــن لزبائن بنك مســقط تنفيــذ أعاملهم املرصفية 
يف أي وقــت ويف أي مكان عىل مدار الســاعة وطوال 
أيام األسبوع، علاًم بأن تطبيق الخدمات املرصفية عرب 
الهاتف النقال يعمل عىل معظم الهواتف النقالة، مثل 
هواتــف من نوع آي فون وبالك بــريي وآندرويد مع 

توفر التطبيق باللغتني العربية واإلنجليزية.
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مسقط – الرؤية
يقدم البنــك األهيل عرضاً جديداً للقروض من خالل 
منح عطلة من سداد األقساط مدتها ٣ أشهر، بهدف 
تزويد العمــالء باملنتجــات املناســبة الحتياجاتهم. 
وســيقدم البنــك األهــيل لعمالئه مبوجــب العرض 
الجديد عطلة من ســداد أقساط القروض عن طريق 
تأجيل أول ٣ أقســاط من القرض مبا يف ذلك الفائدة 
والتأمــني عىل أي قــرض. وبذلك، لــن يدفع العمالء 
أي مبالغ ملــدة ٩٠ يوماً عىل جميــع أنواع القروض 
(الشــخصية والســكنية وقروض الســّيارات). ويبدأ 
العمالء دفع األقساط الشهرية بدءاً من الشهر الرابع 

مع سعر فائدة ٥٫٩٩٪ سنوياً. 
وقالــت هناء الهنــايئ، نائب املدير العــام – تطوير 

املنتجــات املرصفيــة لألفــراد والخدمــات املرصفية 
الخاصــة بالبنــك األهــيل: ”يرسنا أن نقــدم لعمالء 
القــروض الجديــدة بالبنك هذه العطلــة الرائعة يف 
األشهر الثالثة األوىل من قروضهم. ونحن نقوم بذلك 
بهــدف تقديم مرونة وفوائد كبــرية لعمالئنا الكرام. 
ويســعى البنك باســتمرار إىل إيجاد طــرق إضافية 
لتقديــم منتجــات وخدمات مبتكرة لتحســني حياة 
عمالئــه“. مع هــذا النظام الجديــد للقروض، ميكن 

للُعمالء االسرتخاء والتمتع بقرضهم الجديد.
ويقدم القرض الشــخيص بالبنك األهيل، الذي يحمل 
اســم ”قريض“، قروضا مببالغ عالية وخيارات ســداد 
ة ومناســبة باإلضافة إىل أسعار فائدة تنافسية.  ُمَيرسَّ
مــع الحــد األدىن مــن متطلبــات الوثائــق وتجربة 
مرصفيــة خالية من املتاعب، ”قــريض“ يفي بجميع 

األحالم دفعة واحدة، سواء كان: مبلغ نقدي لتوسيع 
األعــامل التجاريــة، توفــري أفضل تعليــم لألبناء، أو 
السفر يف عطالت األحالم مع األحباب وأكرث من ذلك 

بكثري. 
كام يقدم البنك األهيل التمويل السكني تحت مسمى 
”منــزيل“، ويقدم خطط مالمئة لتناســب احتياجات 
الجميع. مع مجموعة من امليزات الجذابة مبا يف ذلك 
مدة القــرض الطويلة، واملســتندات املتعارف عليها 
وأسعار الفائدة الجذابة، وبهذا فامتالك منزل مل يعد 
حلــاًم بعيد املنال. ويجري تقديم ”قرض الســّيارات 
الفوري“ لعمالء البنك األهيل الذي يضمن املوافقات 
الرسيعة ومتويل رشاء السّيارات الجديدة واملستعملة 
وأسعار الفائدة التنافســية وفرتة سداد طويلة تصل 

إىل سبع سنوات ومبلغ القرض املرتفع.

مسقط – الرؤية 
أعلنت جمعّية املصارف العامنية عن تعيني عيل بن 
حسن بن موىس رئيسا تنفيذيا للجمعية. ولدى عيل 
بن حسن بن موىس خربة ٢٤ عاًما يف القطاع املرصيف 
وكذلــك القطاع التجــاري الخاص. وقد شــغل عدة 
مناصب إدارية عليــا يف املايض، وانضم إىل الجمعية 
من بنك عامن العريب حيث شــغل منصب مدير عام 

تقنية املعلومات.
ويشار إىل أّن جمعية املصارف العامنية هي جمعية 
مهنيــة غــري ربحية تــم إنشــاؤها لتمثيــل القطاع 
املرصيف، وتعزيز األنشــطة املرصفية، والتنســيق مع 
الجهات التنظيمية بشأن السياسات واالسرتاتيجيات 

املرصفية، ودعم التميز املرصيف يف السلطنة.

3



وقــال َســامل الكحــايل: إنَّ كافة األســواق 
تشــهد حاليا حركة تجارية نشــطة وإقباال 
واسعا من جانب املســتهلكني يف مختلف 
األعــامر، لرشاء مســتلزمات األيام املتبقية 
مــن رمضان، فضال عن مســتلزمات إجازة 
ق للعيد ال يزال  العيــد. معتــربا أنَّ التســوُّ
مظهرا من مظاهر الفرحة التي درج الناس 
عىل مامرســتها يف هذه األجــواء املبهجة؛ 
حيث يســتعدُّ املســلمون يف أنحاء العامل 
الستقبال العيد بعد شهر من الصيام؛ لذلك 
من الطبيعــي أْن َنِجد األســواَق مزدحمة 
باملتســوقني، وهو ما يستغله بعض التجار 
لرفع األسعار بصورة غري مقبولة، يف ترصُّف 

غري أمني ال يليق مبثل هذه املناسبات.
وأضــاف الكحايل بأنَّــه ورغم أنَّ أســواق 
السلطنة توفر كافة مستلزمات العيد، لكنَّ 
الغالء يطغى عىل بعض السلع، كام أنَّ كرثة 
ع الســلع يجعل املتسوِّق يف حرية من  وتنوُّ
أمره، لكنه يف الوقت نفسه يسهم يف توفري 
أجواء تنافســية بني الرشكات املنتجة وهو 
ما يصب أخريا يف صالح املســتهلك. وأشار 
إىل أنَّ بعض الشــباب يقبلون عىل الســفر 
إىل دول أخــرى لــرشاء احتياجاتهم للعيد، 
غري ُمبالــني مبا ُيســبِّبه ذلك من خســارة 
للعملة الوطنية؛ لذلك عىل التجار املحليني 
مراعــاة ذلــك بعــدم املبالغة يف األســعار 

لجذب هؤالء الزبائن.

ع السلع املعروضة تنوُّ
ويف املقابل، قال أكرب بن الل بخش البلويش 
أحد املتســوقني يف ســوق مطرح: ُنالحظ 
اســتقراَر أسعاِر َبْعض الســلع، لكنَّ ارتفاع 
األسعار يطغى عىل ســلع أخرى خاصة يف 
هــذه الفرتة من العام؛ نظــرا إلقبال الناس 
عــىل رشاء ُمســتلزمات العيــد بكثافــة. 
ووصــف الكحــايل األســواق هــذا العام 
بأنهــا تتميز بتنوع الســلع وامليزانية التي 
خصصتها لرشاء مستلزمات األرسة ال تكفي 
لرشاء كافة املستلزمات رغم أنني ادخرتها 
منــذ فــرتة.  وقــال ســعيد الحجــري: إنَّ 
األســواق الُعامنية تشهد رواجا كبريا وطلبا 
متزايدا عىل رشاء املواد املســتهلكة خالل 
شــهر رمضان مــن الخــرضاوات والفواكة 
بأنواعهــا والبهــارات واألواين املنزلية، فقد 
اعتاد الناس أن يقدموا أطباقا مختلفة عىل 
مائدة االفطار يوميــا، كام تتواصل الحركة 
يف األســواق استعدادا الستقبال عيد الفطر 
الســعيد مام يســتوجب توفري املزيد من 
أنواع السعفيات والتوابل واملالبس وألعاب 
األطفال واألحذية والعطور املخصصة أليام 
العيــد، إىل جانــب ما يكفي من املاشــية 
املحلية واملســتورد. وأضاف الحجري بأنَّه 
وبطبيعيــة الحال تعدُّ فرتة مــا قبل العيد 
مبثابــة ذروة حركــة البيع والــرشاء؛ حيث 
يتســابق الناس لــرشاء مســتلزمات العيد 
وأغراضــه رغــم ازدحام األســواق وهو ما 
يســتغله بعض أصحاب املحالت ويرفعون 
أســعار السلع بال أدىن ُمربِّر. ومن املعروف 
أن حركة األسواق تنشط هذه األيام بشكل 
خاص لــرشاء مالبس العيد من دشداشــة 
وكمــة، إىل جانــب العطــور وغريهــا من 
املســتلزمات للكبــار والصغــار، فضال عن 
رشاء الحلوى العامنية كونها من أساسيات 

مظاهر الفرحة يف العيد.

عروض وتخفيضات
وقالْت أبرار البلوشــيَّة إنَّ ُعروض تخفيض 
األســعار مــن أكــرث عوامل الجــذب التي 
مهــا املحــالت التجاريــة مــع اقرتاب  ُتقدِّ
عيد الفطــر املبــارك؛ وذلك لكــرثة إقبال 
الناس عىل األســواق يف هــذه الفرتة لرشاء 
املالبس وغريها من املستلزمات. ومام مُييِّز 
املحــالت يف املجمعات التجاريــة الكبرية 
هــو اإلعالن عــن عــروض التخفيض هذه 
يف األيــام األخرية من شــهر رمضان لجذب 
املواطنــني من جميــع الفئــات، خصوصا 
عندما تكــون التخفيضات كربى وتصل إىل 
٥٠ يف املئــة يف بعض األحيــان؛ لذلك فإن 
العديد من املواطنــني يفضلون الرشاء من 

التجارية،  املحالت املوجودة يف املجمعات 
نظرا ملعرفة الســعر بشــكل واضح ونسبة 
التخفيــض بعكس املحــالت املوجودة يف 
األسواق، والتي غالبا ما تتالعب يف األسعار 
عند قرب أي مناسبة يقبل فيها املواطنون 

عىل رشاء املالبس وكافة احتياجاتهم.
ق  ل التســوُّ وقال إبراهيــم العجمي: أفضِّ
بــا الزدحــام الطرقات  للعيــد ُمبكــرا تجنُّ
واالســواق، كــام أنَّ العديد مــن َمحالت 
األقمشــة ترفع أسعارها بشــكل غري ُمربَّر 
لتحقيق أرباح أكــرث مام تحققه عىل مدار 
العــام، كــام أنَّ محالت الخياطــة كثريا ما 
ترفض استقبال طلبات التفصيل كلام اقرتب 
العيد؛ نظرا لكــرثة الطلبات يف هذه الفرتة 
تحديدا. لذلك من األفضل أن نحجز دورنا 
قبل العيد بثالثة أسابيع عىل األقل لنضمن 
الحصول عىل املالبس يف موعدها وبجودة 
مناسبة. ومام يلفت االنتباه خالل السنوات 
األخــرية زيــادة عدد املحــالت املتخصصة 
يف بيــع الكامليات والتجهيــزات الخاصة، 
وكذلك التنوع يف املعروض من األقمشــة. 
وحول التجهيزات الخاصة بالسيدات، قال 
العجمي: إنَّ ”البوتيكات“ زادت يف االنتشار 
بفضل إقبــال صاحبات االعامل العامنيات 
عىل هذا النشاط، لكن يبقى االختالف بني 
محل وآخر مدى املبالغة يف األســعار. ويف 
كثري من األحيان نالحظ ارتفاعا مستفزا يف 
أسعار املالبس النســائية والعبايات ومواد 
التجميل بشــكل ال يتناســب مع مستوى 
الدخل. وأشار العجمي إىل أنَّ هناك طفرة 
يف عــدد محــالت العطور الجديــدة وهو 
ما تزامــن مع ارتفاع األســعار عىل عكس 
املتوقع من زيادة املنافسة، وهناك العديد 
مــن التجار يخدعون املســتهلك ويبيعون 
نفس املنتج بسعر أعىل ملجرد استخدامهم 

أدوات تغليف أكرث رقيا.
وأضــاف العجمي بأنَّ املبالغة يف األســعار 
تســببت يف تراجــع اإلقبال عــىل كثري من 
األســواق الشــهرية ومنهــا ســوق مطرح 
وعدد من املراكــز التقليدية، خصوصا وأن 
املســتهلك يبحث عن أقرب األســواق إليه 
إذا مــا وجد الســعر متقــارب. ونأمل أن 
تكون هناك آلية لتحديد أســعار الســلع، 
وتوفري أســواق متنوعة يف املدينة الواحدة 
ميكــن أن تلبــي احتياجــات النــاس عىل 
اختالف اهتامماتهم وأذواقهم ومستويات 

دخولهم.

األقرب واألوفر
ق  وقــال عبدالعزيز املزيني: أحبُّ التســوُّ
من أماكن مختلفة يف أكرث من والية لضامن 
الحصــول عىل ما أرغب من جودة وســعر 
مقبول. وعىل سبيل املثال، أقتني الفضيات 
ــل رشاء  مــن ســوق مطــرح، يف حني أفضِّ
األقمشة وتفصيل مالبس العيد يف الربميي، 
وأشــرتي باقــي املســتلزمات مــن أحذية 
وعطور من مســقط، لكــن يف ظل الوضع 
الراهن بات الخيار األول معتمدا عىل قرب 
املسافة والسعر األكرث توفريا، فام سأرصفه 
من بــرتول يف الشــوارع ســيكلفني قيمة 
ما سأشــرتيه يف كثري مــن األحيان، وبالتايل 
أصبحــت يف الفرتة األخرية أفكــر بطريقة 
مغايرة بحثا عن أماكن تســوق قريبة أجد 

فيها كل احتياجايت مرة واحدة.
وعــن املحــالت الخاصــة باملالبــس، قال 

املزينــي إنَّه من املالَحــظ أنَّ هناك الكثري 
من الخياطني يســتغلون الفرصة ويرفعون 
والتفصيــل ملعرفتهــم  األقمشــة  أســعار 

باضطــرار الزبــون للدفــع للحصول عىل 
مالبــس العيد يف موعدهــا، ويقدم هؤالء 
مــربرات مــن نوعيــة ارتفــاع اإليجارات 

وأسعار الخامات وقلة هامش الربح الذي 
ال يتناســب مع املرصوفات. ونصح املزيني 
كل من يضايقه املبالغة يف أســعار ما قبل 

العيد أن يســتعد لرشاء مســتلزماته قبل 
العيد بفرتة مناسبة ليضمن أال يقع ضحية 

للتاجر املستغل.

5الخميس ٢٧ من رمضان ١٤٣٨هـ  املوافق ٢٢ يونيو  ٢٠١٧م - العدد رقم ٢١٥٠
قني  َتْشــَهد أســواُق الســلطنة هذه األيام إقباال واســعا من جانب املتســوِّ
لرشاء مســتلزمات عيد الفطر املبارك، وتكتظُّ املراكز التجارية باملتســوقني، 
خصوصا يف الفرتات املســائية عقب اإلفطار مبارشة؛ حيث َتَتَســابق املحالت 
التجارية عىل عرض بضائعها املتنوعة بأسعار تجذب الزبائن وعروض مغرية 
ق يف األيام األخرية  وتخفيضات متفاوتة؛ لالســتفادة من زيادة حركة التســوُّ
من شهر رمضان، والتي تتميَّز بازدحام األسواق واملحالت التجارية باملواطنني 
استعداداً الستقبال عيد الفطر املبارك. وقد َبَدأ استعداُد املواطنني الستقبال 
ار  قني والتجَّ عيد الفطر منذ ُمنتصف الشــهر املبارك. وأشــار عدٌد من املتسوِّ
إىل أنَّ الســوق يشــهد خالل األيام املاضية إقباال كبريا وحركة دؤوبة نشطة 
لــرشاء مختلف االحتياجات من املالبس واألكسســوارات والعطور. مؤكدين 
أنَّ األســعار شهدْت هذا العام ارتفاعا نسبيا، مقارنة بالسنة املاضية، وهو ما 
ع قطاع من املتسوقني يف رشاء بعض الكامليات يف هذا املوسم،  ُيقلِّل من توسُّ

حسب توقعات البعض.

د قنات ؤية - مدرين املكتوميَّة - ُمحمَّ الرُّ
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عربي- نارص العربي

مع قــرب حلــول عيد الفطــر املبارك تنشــط 
حركة ســوق عــربي ســعياً القتناء مســتلزمات 
العيد املختلفة، وتعد هبطات العيد يف ســلطنة 
عــامن إرثا حافظت عليه األجيال املتعاقبة ومن 
التقاليــد العامنية العريقة التي يســبق إقامتها 
االحتفــاء بالعيــد، وتحقــق عوائــد اجتامعية 
واقتصادية ويحرص العامنيون عىل اإلقبال عليها 
يف األيام األخرية من شهر رمضان استعداًدا للعيد 

وللتزود باحتياجاتهم من متطلباته.
ويباع يف الهبطة مختلــف احتياجات العيد من 
املالبس ولعب األطفال والحلوى العامنية ولكن 
يغلــب عليها طابع بيع األبقــار واألغنام لدرجة 
أصبحت معها الهبطة كلمــة مرادفة ملكان بيع 
املوايش ومن هذه الهبطات الكبرية هبطة والية 
عــربي التي تعد واحــدة من أنشــط الهبطات 
بواليــات الســلطنة تشــهد فيهــا حركــة البيع 
واملناداة انتعاًشــا كبريًا ويكــون الرتكيز من قبل 
األهــايل عىل عملية رشاء وبيع الذبائح من أبقار 
وأغنام والتي تكون متوفرة بشــكل كبري وتكون 
أحيانــا األبقار ذات نــدرة يف وجودهــا عكس 
األعوام املاضية مام يفرض عىل املتســوقني رشاء 
األغنــام واملاعز األمر الذي يؤدي إىل ارتفاع حاد 

يف أســعارها إال أّن الباعــة يقبلون عىل تخفيض 
أســعار املــوايش فيــام يضطر بعــض الباعة إىل 
اســرتجاع أغنامهم، وبذلك تعترب أسعار األغنام  

بشكل ما مرتفعة.
كام تالقي عرصات بيع األقمشــة واملنســوجات 
والكامليات إقباال جيدا وتشــهد حضورًا متميزًا 
وكذلك الحال بالنســبة للمواد االستهالكية التي 

تشــهد ارتفاعا نظرًا إلقبال املواطنني عليها خالل 
هذه األيام ويظهر كذلك إقبال ملموس يف أماكن 
بيع التحف وألعاب األطفال فيام تجذب أماكن 
بيع الحلــوى العامنية أعداد كبرية من املواطنني 
نظرًا ألهمّية الحلوى التي تدخل كل بيت عامين 

هذه األيام.
وتقــام هبطــة العيد قبــل عيد الفطــر أو عيد 

األضحــى بثالثة أيام يف مختلف أســواق واليات 
الســلطنة ويف بعــض الواليات مثــل عربي تقام 
خالل األيام العرشة التي تسبق العيدين (الفطر 

واألضحى).
ويف هذا الصدد شــدد الشــيخ عبــد العزيز بن 
حمدان بن عبدالله البلويش عضو املجلس البلدي 
ممثل والية عربي عىل أهمّية هبطة العيد والتي 
تتنــوع فيها املعروضات من مســتلزمات العيد 
وتعــد رضورية ومهمة للمســتهلك، وأضاف أّن 
الهبطة عادة عامنية من الدرجة األوىل وموروث 
اجتامعــي يف واليــات الســلطنة التــي الزالت 

تحافظ عىل هذا املوروث.
وال يقتــرص املعروض يف ســوق عربي عىل أهايل 

الوالية فقط، بل يفتح السوق أبوابه ألبناء واليات 
ومحافظات أخرى يأتون لعرض منتجاتهم، وذلك 
لقناعتهم أن سوق عربي وهبطة العيد باألخص 
تعود عليهم بالنفع نظــرًا لحركة البيع والرشاء. 
وبالنســبة للمتســوقني كذلك يأتون من واليات 
أخــرى وحتى مــن دول مجاورة لــرشاء األغنام 
يف هبطة العيد. وحول األســعار قال الشيخ عبد 
العزيز إنها متفاوتة حسب املزايدة ولكن اعتقد 
سوق عربي بالنسبة للمعروض أرخص من بعض 

األسواق يف باقي الواليات.
وقــال هالل بــن عبدالله الرشيقــي العربي إّن 
أبناء محافظة الظاهــرة مبختلف واليتها الثالث 
عربي وينقل وضنك يحرصون عىل ارتياد هبطة 
العيــد التي يتــم فيها بيع جميــع املنتجات إال 
أن الهبطــة متتاز ببيع املــوايش مبختلف أنواعها 
وأحجامها واملستفيد من هذه الهبطة املواطنون 
القاطنني بالواليــات الثالث إضافــة إىل حفيت 
والســنينة لتســويق حيواناتهم يف هبطة العيد 
وســوق املوايش كام تتم إقامة كــربات مختلفة 
ومبا يواكب العدد الهائل من املتسوقني وإيجاد 
مواقف مبا يتناســب مــع هذه األيــام الخاصة 
كام يرتاد ســوق عربي العديد من املواطنني من 

مختلف املحافظات القريبة لوالية عربي.   
وقــال الدكتور نبهان بن ســهيل املقريش إنه مع 
اقــرتاب نهاية شــهر رمضان املبــارك وبدء عيد 
الفطر السعيد يتوافد الناس عىل املراكز التجارية 
للتســوق ورشاء حاجيات العيــد لكّن العامنيني 
لهم وجهة أخرى غري املراكز الحديثة للتســوق 
وجهة يعرفونها منــذ القدم يجتمعون فيها قبل 
عدة أيام من بداية العيد للبيع والرشاء تســمى 

«الهبطات» ويتسوقون منها يف حاجيات العيد.
وقال حمود بن ســيف الشندودي رئيس فريق 
عــامن للمواهب إن لهبطــة العيد أهمية كبرية 
لــدى املجتمع العــامين فهي وجهة تســويقية، 
حيــث تتوافر فيها أغلــب احتياجات الناس من 
املواد واألغراض التي تســتخدم يف العيد وتكون 
يف مــكان واحــد، وهي عــادة عامنيــة خالصة 
ومــوروث اجتامعــي منــذ القدم، كــام تتنوع 
املعروضــات التي تــأيت من جميــع محافظات 
الســلطنة وتكون أسعارها مناســبة ويف متناول 
اليد، ولكن ترتفع أســعار املاشية واللحوم حيث 

يكرث عليها الطلب.
مــن جانبه قال شــهاب بن حمد الشــندودي: 
هبطة العيد رمز وموروث شعبي أصيل متجذر 
يف املجتمع العامين ويتعدى كونه ســوقا للعرض 
والطلب، وال زال ســوق عــربي وجهة ومقصدا 
للمواطنــني مــن أبنــاء محافظة الظاهــرة وما 
جاورهــا وكذلــك يأتيــه القاصدون من شــتى 
واليات الســلطنة، وذلك نظرًا لنشاطه ومردوده 

وأسعاره سواء للبائع أو املشرتي.
أما األســعار فيحكمها العرض والطلب ويصعب 
عىل التجار التحكم بهــا حيث إنها تعتمد غالبا 
عىل املناداة وهي عــاده عامنية أصيلة يف كافة 
أســواقنا التقليدية والحديثة فيهــا يتم تحديد 

األسعار إما ارتفاعا أو هبوطا. 
وقال ســيف بن ســامل الغريبــي إن عربي تعد 
وجهة تسوق ألبناء الواليات املجاورة حيث تضم 
ســوقها مجموعة متنوعة من املنتجات وخاصة 
املحلية، كام يعرض يف السوق مسلتزمات العيد 

واألسلحة التقليدية والخرضوات والفواكه.

..
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ؤية - خالد الخوالدي الرُّ
ُتعدُّ هبطة الخابــورة لعيدْي الفطر واألضحى 
من أشــهر الهبطــات عىل ُمســتوى محافظة 
شــامل الباطنة، التي اندثــر أغلبها فيام ظلَّت 
هبطة الخابورة شــاهدة عىل تراث األجداد.. 
اد هذه الهبطة -خالل الســنوات  ويشــكو ُروَّ
األخرية- من االزدحام الشديد يف الهبطة، فضال 
عن نقص يف الخدمات الرضورية التي يحتاجها 
الباعة واملرتادون، وعدم وجود أشجار يستظل 
بهــا الزوار من أشــعة الشــمس، وكذلك عدم 
تهيئة املوقع الســتقبال الهبطــة نتيجة وجود 
أكــوام مــن الطني يف املــكان؛ لذلــك تعالْت 
األصــواُت املطالَِبــة بإعادة االعتبــار إىل هذه 
الهبطة الشــهرية، وإيجاد موقع بديل تســتقر 
ادها من داخل  فيه أنشطة الهبطة، ويعرفه روَّ
املحافظة وخارجها، الذين يقبلون عليها يف كلِّ 

عيد لرشاء املوايش وباقي ُمستلزمات األعياد.
َوَقاَل نجف بن َحَمد بن نجف العجمي عضو 
املجلس البلدي ممثل والية الخابورة: إنَّ موقع 
الهبطة يحمل الكثري مــن الذكريات العزيزة، 
ومنذ ســبعينيات القرن املــايض والناس ترتاد 
هذا املكان ويأيت إىل الهبطة -أو «سوق سابع» 
كام نســميها- ُمتسوقني من الواليات املجاورة 
ومن محافظــة الظاهرة، خصوًصــا وأنَّ لهذه 
الهبطــة طابع خاص؛ فقد ُكنَّــا يف الليلة التي 
تسبق سوق سابع ال ننام حتى ترشق الشمس 
لنذهب إىل الســوق مبكرا تحيطنــا الفرحة. 
وأضــاف العجمــي: أمتنى أن تعمــل الجهات 
املعنية عىل تجهيز موقع خدمي دائم يحتضن 
أنشطة سوق سابع أو الهبطة؛ باعتبارها ملمحا 
تراثيا ألهايل الخابورة؛ ألنَّ موقع األرض الحالية 
هــي ِملك خاص ألحد املواطنني وحاولنا خالل 
الفرتة املاضية مبســاعدة الشيخ سيف الهنايئ 
الوايل الســابق للخابورة إيجــاد بديل لألرض 
يتَّســع لزوار وتجار «سوق ســابع»، ومل َنِجد 
موقعاً يحافظ عىل الطابع املميز للهبطة التي 
نحمل لها كل الذكريــات الطيبة. وأوضح أنَّه 
كان هناك موقع قريب من مدرســة ابن سينا 
جنوب حصن الخابورة، وكان خيارًا جيًدا، لكن 
اكتشفنا توزيع بعٍض من مساحته عىل آخرين، 

والباقي ال يكفي إلقامة الســوق وال توجد به 
مواقف كافية. وكانت هنــاك مطالب بإيجاد 
أرض يف موقــع آخــر، خاصــة يف املخططات 
الجديــدة، لكننا ُعدنــا إىل املربع األول؛ حيث 
ــك باملوقع الحايل مبا يحمله  كانت اآلراء تتمسَّ
مــن ذكريات لدى الجميــع؛ ألنَّ هذه الهبطة 
مربوطــة بقضيتني: األوىل الطريق الســاحيل، 
والثانية مسألة التعويضات والتي مل تنتِه حتى 
اآلن، واألمور ليســت واضحة، وما يرسي عىل 
املواقع القريبة يف مســألة التعويضات يشمل 
أيضا موقــع الهبطة واملحــالت القريبة منها، 
ويــرى أصحابهــا أنَّ التعويض غــري عادل من 
جانب الحكومــة، ونتمنى أن ُيســهم مكتب 
الشيخ الوايل ومسؤولو بلدية الخابورة يف إقناع 
أصحاب األرض باستمرار أنشطة الهبطة لحني 

الحصول عىل التعويض الذي يرضيهم.

ذكريات األيام الخوايل
وقــال ســامل بــن اليف الســعيدي: إنَّ هبطة 
«سوق ســابع» بوالية الخابورة تقودنا جميعا 
للذكريات الجميلة واأليام الخوايل التي تجعل 
ا لدى كل  لـ“ســوق ســابع» أهمية خاصة جدٍّ
أهايل والية الخابورة والواليات املجاورة؛ فمنذ 
ُنعومة أظفارنا ونحن نرتاد هذا السوق سنويٍّا، 
ونلتقي مع الكثريين مــن املعارف واألصدقاء 
يف هبطات ســوق ســابع التي يحييها األهايل 
كل عام قبيل عيدي الفطر الســعيد واألضحى 
املبــارك. ومنــذ الصبــاح الباكر، تجــد الكبرَي 

والصغــرَي يجري إىل الســوق منهم من يحجز 
مكانا ليعرض منتجه للبيع، ومنهم من يبحث 
عن ذبيحة للعيد وآخــرون يحلو لهم متابعة 
حركة البيــع والرشاء ويلتقون مــع معارفهم، 
ويســرتجعون الذكريــات يف هــذه األجــواء 

املحببة.
وأضاف الســعيدي بأنَّ «هبطات ســابع» يف 
والية الخابــورة ترتبط يف األذهــان بذكريات 
عزيــزة وتاريخ مبهج يســرتجعه كبار الســن 
أمام األجيــال الجديدة؛ مام يجعل من املكان 
ملمحا تراثيــا وحضاريا يربط األجيال القدمية 
والجديــدة بذاكرة الوطــن؛ لذلك ال ميكن أن 
يرتك هذا املكان لتقيض عليه األيام، ومن هذا 
املنطلق نناشــد الجهات املختصة أن تســخر 
جهودها إلحياء هذا الســوق واملحافظة عليه. 
وأشار السعيدي إىل أنَّ رواد الهبطة أو «سوق 
ســابع» يواجهون عدة صعوبــات عند زيارة 
املوقــع خصوصا يف ظل هذه األجــواء الحارة 
جدا خالل شــهر رمضــان ونقــص الخدمات 
الالزمة للتســهيل عليهم؛ مام ُيسهم يف تقليل 
عــدد الــزوار بعد ســاعات قليلة مــن صباح 
اليوم، بينام كانت الهبطة قدميا تســتمر حتى 
صالة الظهــر، وهو ما يرجع إىل عدم االهتامم 
بالهبطة ونقص الخدمات التي يحتاجها الباعة 
واملستهلكون؛ لذا تتواصل املطالب مبزيد من 
االهتامم بهذه الهبطة وإيجاد الوســائل التي 
تشجع عىل استمراريتها ألنها من الرتاث الذي 

تتميز به الوالية خالل السنوات املاضية.

..
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تقام يف والية صور ثاين وثالث أيام عيد الفطر 
املبــارك الفنون الشــعبية الرزحــة والعازي 
وهمبل الخيل والفنون املختلفة؛ حيث تحرض 
الوالية لتنظيم هذه الفعالية بدعوات لجميع 
أهايل صــور ونياباتها يف طيــوي ورأس الحد؛ 
وذلك مببادرة من الشيخ عبدالله بن عيل بن 
د العرميي، ابتهاجــا بعيد الفطر املبارك  ُمحمَّ
وتهنئة للمقام الســامي ملوالنا حرضة صاحب 
الجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد املعظم 

-حفظه الله ورعاه.
ويتمُّ إحيــاء أيام العيد الســعيد بجملة من 
العــادات العريقة والطقــوس املتأصلة التي 
يغمرهــا الــرتاث والفلكلور العــامين األصيل 
والفرحة مرتسمة عىل وجوه الصغري والكبري؛ 
حيث يقــام يف ثاين يــوم العيد فــن الرزحة 
والعــازي وهمبل الخيل يف الســاحة املقابلة 
ملجلس العرميي العام؛ وذلك بدءا من الساعة 
الرابعــة وحتــى الســابعة مســاًء. ويف اليوم 
الثالث من أيام العيد، تقام الفنون الشــعبية 
املغناة أمام ساحة فتح الخري املعروف بوجود 

السفينة الكبرية الغنجة فتح الخري.
ومتثــل مناســبة عيد الفطــر املبــارك بوالية 
بصور مــع غريها مــن محافظــات وواليات 
الســلطنة فرصة إلعادة واستذكار واستحضار 
الصغري قبل الكبري العادات والتقاليد األصيلة 
املتوارثة والواجبات الرضورية املســتمدة من 
الديــن اإلســالمي الحنيف وترتســم الفرحة 

عــىل الجميع وهم يســتقبلون أيــام العيد؛ 
حيث فرضــت العــادات والتقاليــد األصيلة 
بــني األرسة والعائلــة والجريان عــىل الرتاحم 
واملــودة والصفــاء مــن خالل الزيــارات بني 
األهل واألقارب. وتتزاَمن الرزحة مع استعداد 
إدارة الســياحة مبحافظــة جنــوب الرشقية 
لتنظيــم فعالية ترفيهية مبناســبة عيد الفطر 
املبارك لهذا العام، تحت عنوان «فرحة عيد»؛ 
بهدف تنشــيط الحركة الســياحية الداخلية 
يف املحافظة خــالل إجازة عيد الفطر املبارك. 
وســيتم  تقديم فعاليات ترفيهيــة وتوعوية 

مبشاركة األرس من املقيمني والزوار للمحافظة 
بشــكل عام ووالية صور عىل وجه الخصوص. 
ــن الفعالية إقامة عــدد من الفقرات  وتتضمَّ
الرتفيهيــة والتوعويــة املشــوقة تتمثــل يف 
مسابقات تسلط الضوء عىل الجانب السياحي 
واألنشــطة الرتفيهيــة األخــرى كاملرسحيات 
وعروض الشــخصيات الكرتونية والرسم عىل 
الوجــوه. كذلك ســتتضمن الفعالية أنشــطة 
تراثية كالنقش بالحناء. وســتقام الفعالية يف 
ثــاين أيام عيد الفطر املبارك مبجمع الســيتي 
ووك بالغليلة، وبدعم من إدارة السيتي ووك 

والغالبــي العاملية الهندســية. وتهدف وزارة 
الســياحة -ُممثلة يف إدارة السياحة مبحافظة 
جنــوب الرشقية- من خالل هذه الفعالية إىل 
رفع مستوى الوعي لدى كافة رشائح املجتمع 
يف الجوانب الســياحية، وســط أجواء عائلية 
وترفيهية للمقيمني والزوار لالســتمتاع بإجازة 
العيد، كام تهدف إىل ورفع نســبة االشــغال 
بكافة املنشآت الفندقية باملحافظة من خالل 
تنشيط حركة السياحة الداخلية للمشاركة يف 
املناشط والفعاليات التي ستنظم احتفاء بعيد 

الفطر املبارك.

ؤية - فايزة الكلبانيَّة الرُّ
أعلنــْت الرشكة الوطنيَّة للعبَّــارات عن تعزيز 
رحالتهــا خــالل إجازة عيــد الفطــر إىل كافة 

وجهاتها املحلية واإلقليمية.
د النبهــاين مدير اإلعالم  وقــال َنْبَهان بن ُمحمَّ
والعالقات العامــة بالرشكة الوطنية للعبَّارات، 
إنَّ تعزيز رحــالت العبَّارات خالل اإلجازة يأيت 
ُمواكبــاً للحركة الســياحية املحليــة من قبل 
املواطنــني واملقيمني والســياح، كــام أنَّ لهذه 

الرحالت أدوارا اجتامعية. وأضاف النبهاين -يف 
ترصيحات- بأنَّ برنامج العمليات التشــغيلية 
ز من رحالت خط  ليام-دبا  لرحالت العيــد عزَّ
من خالل تســيري ٨ رحالت بني الوجهتني طيلة 
فرتة اإلجازة، إضافة إىل تســيري ٤ رحالت عىل 
خط شــناص-دبا-خصب، وتسيري رحلتني عىل 

خط مسقط-خصب.
د مديــر اإلعالم  وحــول خط شــنة-مصرية، أكَّ
والعالقات العامة بالرشكــة الوطنية للعبارات 
أنَّه تم التحضري املبكر، واالســتعداد، وتســخري 

كافة اإلمكانيــات اللوجســتية واإلدارية لهذا 
الخط؛ بهدف تســهيل مهام تنقل املســافرين 
بكل ســهولة وانســيابية. مشــريا إىل أنَّ هذا 
الخط يشهد دامئاً إقباال كبرياً من قبل املواطنني 
واملقمني والســياح، خاصة وأنَّ جزيزة مصرية 
تشــهد يف الفرتة الحالية أجواء خريفية تساعد 
عــىل قضــاء اإلجازة عليهــا. وبــنيَّ أنَّ برنامج 
رحالت العبَّارات عىل هذا الخط يشتمل تسيري 
ا بــني الجهتني شــنة ومصرية،  ١٢ رحلــة يوميٍّ
خالل ثاين وثالث وخامس وســادس أيام إجازة 

العيد، يف حني ســيتم تســيري رحلتني أول أيام 
العيد، و٨ رحالت خالل رابع أيام إجازة العيد. 
وحول الرحالت اإلقليميــة، أْوَضح النبهاين أنَّه 

ســيتم تســيري رحلتني خالل فرتة اإلجازة عىل 
خــط خصب-قشــم-بندرعباس، الفتــا إىل أنَّ 
إجــازة عيد الفطر متثل فرصة مناســبة للكثري 

للرتفيــه واالســتمتاع  العائــالت واألرس  مــن 
باإلجــازة من خالل الرحالت البحرية الداخلية 

والخارجية.

ؤية مسقط - الرُّ
َتْعَمل رشكــة الرثيا للمياه عــىل توفري مياه 
الــرشب النقية املعبــأة منذ العــام ٢٠٠٦، 
ُمتخذة من والية ضنك يف محافظة الظاهرة 
ُمنطلقــا إلدارة عملياتهــا التجارية، وتزويد 

عمالئها برشيان الحياة.
وســعت الرشكــة إىل توفــري امليــاه النقية 
الطبيعيــة، وتضــع احتياجــات العمالء يف 
ُمقدمة أولوياتها؛ من خالل السعي الدؤوب 
لتوفــري مياه ذات نوعية جيــدة مع تقديم 

خدمة ذات جودة عالية.
ويف ظــل ندرة املياه حتــى يف املناطق التي 
يوجــد فيهــا الكثري مــن األمطــار أو املياه 
العذبة، ترفع الرشكة شــعار «تجنب إهدار 
امليــاه»، والحفــاظ عليها وتوعيــة كل فرد 

بأهمية مياه الرشب.
ورغم املوارد األولية املتواضعة التي انطلقت 
منها الرشكة مقارنة مع طموحاتها املتفائلة، 
إال أنَّ الرشكــة وخــالل مســريتها واصلــت 
الكفاح والعمل الشــاق؛ مام أسهم يف توفري 
قــوة دافعــة تحفز جميــع العاملــني فيها 
عىل تحقيــق النجاح يف األعــامل التجارية، 

ومواصلة التميز وااللتزام مبعايري الجودة.
ــعت رشكة الرثيا للمياه وبدأت تعمل  وتوسَّ
كمورد يف ســنة ٢٠٠٧ يف محافظة مســقط، 
ومتكنت من فتح فرع لها يف «غال الصناعية» 
بواليــة بورش. وبعد ذلك، تواصلت املســرية 
بفتح فرع لها يف والية الســويق يف محافظة 

جنوب الباطنة، بجانب فرع آخر لها يف والية 
عــربي مبحافظة الظاهــرة. ومتكنت الرشكة 
من إبــرام اتفاقيات مع بعض املؤسســات 
الحكوميــة والقطــاع الخاص، عــالوة عىل 
التعاقــد مع رشيحــة كبرية مــن املواطنني 
واملقيمني، وأثبتت وجودها كرشكة موثوقة 
وذات مصداقيــة، وتســعى دامئــا إىل تلبية 

احتياجات جميع عمالئها.
وتقــوم رشكة الرثيا بإنتــاج وتعبئة مياه من 
فئات: قنينات فئــة ٥ جالون، وأكواب ٢٥٠ 

ملل، وأكواب ٢٠٠ ملل، وتم إضافة منتجات 
من فئــات أخــرى قنينات فئــة ٣٣٠ ملل، 

و٥٠٠ ملل، و٢٠٠ ملل، و١٫٥ لرت.
وتعمل رشكة الرثيا عىل توعية العاملني فيها 
والعمالء بأن يكونوا ملتزمني باملشــاركة يف 
حفــظ وحامية املوارد املائيــة. وتؤكد رشكة 
الرثيا االلتزام بتحقيــق التميز كمعيار دائم 
لخدمــة العمالء، وتجد تعهدها بالتمســك 
باملبادئ األخالقيــة واملهنية التي متكنها من 

نيل عرفان واحرتام كل من يتعامل معهم.
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