
بهدف تطوير الروابط الثنائية المتعددة في مختلف المجاالت

السلطنة والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية 
تعاون وشراكة لتوثيق الصداقة الراسخة

لندن - العامنية

وقعت ســلطنة عامن واململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية أمس 
األربعــاء اتفاقية تعــاون ورشاكة بينهام 
لتطويــر الروابــط الثنائيــة املتعددة يف 
املجاالت السياسية واالقتصادية والعلمية 

والثقافية والتنموية والتكنولوجية.
وقــع االتفاقية مبقــر وزارة الخارجية 
الربيطانية يف لندن معايل يوســف بن 
علوي بــن عبد الله الوزير املســؤول 
عن الشــؤون الخارجية، وعن الجانب 
الربيطــاين معايل جرميــي هانت وزير 
الخارجيــة الربيطاين. وتعــد االتفاقية 
توثيقاً رســمياً للصداقة الراســخة بني 
حكومة سلطنة عامن وحكومة اململكة 
املتحــدة، وتأيت مبثابــة تطوير وتعزيز 
التــي تجمعهام،  العميقــة  للروابــط 
والرؤى املشرتكة ملستقبل أفضل لهذه 
للبلدين  املتبادلة  العالقات واملصالــح 
والشعبني الصديقني. وتشمل االتفاقية 
التعاون يف مختلف القطاعات استناداً 
إىل املصالــح املشــرتكة املوثوقة وعىل 
رأســها العالقــات الثنائية واســتمرار 
املشــاورات املتبادلة بــني الحكومتني 
عــىل أعىل املســتويات مبا يســهم يف 
دعم الســالم واألمن واالســتقرار عىل 

الصعيدين اإلقليمي والدويل.

 كام تهــدف إىل دعم النمــو االقتصادي 
الحيوي املســتدام عرب تطويــر رشاكات 
قويــة تحقــق املنفعــة املتبادلــة لــكال 
الطرفني إليجاد بيئــة اقتصادية منفتحة 
وتنافسية. وتأيت هذه االتفاقية استكامالً 
لالتفاقية األمنيــة وإعالن املبادئ اللذين 

تم توقيعهام. 

www.alroya.om
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مسقط - العامنية

بعث حرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس 
بن ســعيد املعظم - حفظه الله ورعاه- برقية 
تهنئة إىل فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس 
جمهورية إندونيســيا مبناســبة إعادة انتخابه 

رئيًســا للجمهورية لفرتة رئاسية ثانية. أعرب 
جاللة السلطان امُلعظم فيها عن صادق تهانيه، 
وأطيب متنياته لفخامته بالنجاح والتوفيق يف 
قيادة الشــعب اإلندونيــي الصديق للمزيد 
مــن التقدم والرقي، آماًل للعالقات الطيبة بني 

البلدين مزيًدا من التطور والنامء.

مسقط - العامنية

تلقــى حرضة صاحــب الجاللة الســلطان 
قابــوس بن ســعيد املعظم- حفظــه الله 
ورعــاه- رســالة خطيــة من أخيــه خادم 
الحرمــني الرشيفــني امللــك ســلامن بــن 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 
الســعودية تتضمن دعــوة جاللته لحضور 
مؤمتــر القمة اإلســالمية يف دورتها الرابعة 
عــرشة واملزمع إقامتها يف مكة املكرمة يوم 

الجمعة 31 مايو 2019. وتســّلم الرســالة 
نيابة عن جاللته صاحب الســمو الســّيد 
أســعد بن طــارق آل ســعيد نائب رئيس 
الوزراء لشــؤون العالقات والتعاون الدويل 
واملمثل الخــاص لجاللة الســلطان وذلك 
خالل استقبال ســموه صباح أمس سعادة 
الســفري عيد بــن محمــد الثقفي ســفري 
اململكــة العربية الســعودية املعتمد لدى 
الســلطنة بحضور أصحاب السعادة األمني 

العام واملستشار مبكتب سموه.

جاللة السلطان يهنئ رئيس إندونيسيا

جاللته يتلقى دعوة لحضور »قمة مكة«

مسقط - الرؤية

وقــع أمــس معــايل الشــيخ عبدامللك بن 
عبدالله الخلييل وزير العدل ومعايل الشيخ 
عبداللــه بــن نــارص البكري وزيــر القوى 
العاملة بديوان عام وزارة العدل عىل وثيقة 
تعاون تتيح للجان التوفيق واملصالحة نظر 

طلبات التسوية يف املنازعات العاملية.
ومبوجــب الوثيقــة تقــوم دوائر تســوية 
املنازعــات بــوزارة القوى العاملــة بإحالة 
طريف النــزاع يف الدعاوى العاملية إىل لجان 
التوفيــق واملصالحة لتتوىل تســوية النزاع 
بني األطراف. ويعكس هــذا اإلجراء حرص 

وزاريت العــدل والقوى العاملة عىل تيســري 
تســوية املنازعات العاملية بصورة رسيعة 
الة تعــني عىل إزالة عوائــق الخالفات  وفعَّ
املؤثرة عىل العالقــة الطبيعية بني مختلف 
أطــراف الســوق. كام يهــدف إىل تخفيف 
التــي تتحملهــا الدوائر  األعبــاء الكبــرية 
املختصة بوزارة القوى العاملة، والتي قد ال 
تسفر جهودها عن حسم ناجز للمنازعات 
الناشــئة بني أطراف سوق العمل. ومبوجب 
قانون التوفيق واملصالحة فإنَّ التســويات 
التي تنجزها اللجان برتايض األطراف تكون 
لها قوة التنفيذ القانوين. وهذا من شأنه أن 

يحسم كثريًا من املنازعات العاملية.

الرؤية - محمد قنات 

فــازت األكادميية املرموقة والروائيــة الفذة جوخة 
الحارثيــة بجائــزة مان بوكــر العامليــة للرواية عن 
عملها امُلتميز “ســيدات القمر” والــذي ترجم إىل 
اإلنجليزية، لتكــون أول أديبة عامنية وعربية تفوز 

بهذه الجائزة رفيعة املستوى. 
والجائزة التي متنح ســنوياً وتبلــغ قيمتها 50 ألف 
جنيه إســرتليني )حــوايل 63.5 ألــف دوالر( تقدم 
ألفضــل روايــة ُترجمــت مــن لغتهــا األصلية إىل 
اإلنجليزيــة ونرشت يف اململكة املتحدة. وتتقاســم 

املؤلفــة واملرتجمة قيمة الجائزة مًعا. ويضاف إىل 
مبلغ الجائزة ألف جنيه إسرتليني متنح لكل من 
وصل للقامئة القصرية. وتفوقت الحارثية البالغة 
من العمــر 41 عاماً عىل خمســة منافســني 
ضمتهم القامئة القصرية للجائزة من فرنســا 
وأملانيا وبولندا وكولومبيا وتشييل. وبجانب 
الرواية الفائزة أصدرت الكاتبة الحاصلة عىل 
الدكتوراه يف األدب العريب من جامعة إدنربة 

روايتني ومجموعتــني قصصيتني وبعض قصص 
األطفال إضافة إىل الدراســات األدبية واألبحاث 

األكادميية.

الرؤية - أحمد الجهوري

كشفت اللجنة املنظمة لـ”كرنفال 
املناطيــد”- الفعاليــة األوىل مــن 
الســلطنة  مســتوى  عىل  نوعهــا 
والخليج العريب- تفاصيل الكرنفال 
الذي من امُلقرر أن يكون أحد أبرز 
الفعاليات واألنشــطة يف موســم 

صاللة السياحي.
وســتتيح املناطيد الفرصة للسائح 

لالســتمتاع باملناظــر الخالبة من 
يف  الفعاليــة  وســُتقام  الســامء، 
منطقــة صحلنــوت بوالية صاللة، 
عىل مســاحة تبلغ 110 آالف مرت 
مربع، خالل الفــرتة من 20 يوليو 
إىل 25 أغســطس املقبلني، بتنظيم 
مــن رشكات ُعامنيــة، وبدعم من 
عــدد مــن الجهــات الحكوميــة 

بالسلطنة.
وقال خالــد النبهاين رئيس مجلس 

إدارة مجموعة “ســبعني” لألعامل 
والتطويــر: “ســيتم تنظيــم هذا 
الكرنفــال بالتعاون مــع عدد من 
الجهــات الحكوميــة بالســلطنة، 
كمكتــب وزيــر الدولــة محافظ 
ووزارة  ظفــار،  وبلديــة  ظفــار، 
الســياحة، والهيئة العامة للطريان 

املدين، ووزارة التجارة”.
وعن مدى أمان املناطيد بالسلطنة، 
قال: “قمنا بالتعاون مع رشكة من 

واليــة كاليفورنيا األمريكية ورشكة 
من إســبانبا، يتمتعون بخربة منذ 
املناطيد؛  التســعينات يف طــريان 
حيث يقومون بتســيري ما ال يقل 
عن 200 منطاد يومياً، وسيكونون 
الكرنفــال،  هــذا  يف  متواجديــن 
وســيقومون بتشــغيل املناطيــد، 
بجانب تدريب عدد من الشــباب 
العامنيــني للحصول عــىل رخصة 

قيادة هذه املناطيد”.

اتفاقية تتيح لـ»التوفيق والمصالحة« 
النظر في المنازعات العمالية

جوخة الحارثية أول أديبة عمانية 
وعربية تحصد »مان بوكر العالمية«

»كرنفال المناطيد« ألول مرة في موسم صاللة السياحي

أسماء المدعوين لمقابالت 
داخل العددتوظيف بالقطاع الخاص 
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5753 طالبا وطالبة 
يؤدون امتحانات 

الدبلوم العام 
بجنوب الباطنة

بمباركة سامية ..»األوقاف« تنظم ندوة تطور العلوم الفقهية.. أول ديسمبر 

»شباب وموارد الشورى« تناقش تحديات الباعة المتجولين 

الرستاق- طالب املقبايل

املحلية إلدارة  اللجنة  عقدت 
امتحانات دبلوم التعليم العام 
للفصــل الــدرايس الثاين من 
الــدرايس 2019/2018  العام 
للرتبيــة  العامــة  باملديريــة 
مبحافظــة جنوب  والتعليــم 
الباطنة لقاًء مع رؤساء مراكز 
االمتحانــات، وذلــك بحضور 
صالح بــن خليفة الشــعييل 
للربامج  املساعد  العام  املدير 
التعليميــة والتقويم الرتبوي 
واملــدارس الخاصة وعدد من 

املسؤولني واملعنيني.
وتم خالل اللقاء عرض ورقة 
حــول ضوابــط االمتحانات 
املرصــودة  واملالحظــات 
العديد من  مناقشة  أعقبتها 
املحاور ذات الصلة واالطالع 
وتبادل  املســتجدات  عــى 
واملقرتحات  النظــر  وجهات 
العمل،  الهادفــة إىل تجويد 
املراكز  عهدة  الستالم  إضافة 

االمتحانية. 

مسقط - الرؤية

تنظــم وزارة األوقــاف والشــؤون الدينية 
نــدوة تطور العلــوم الفقهية يف نســختها 
الخامســة عرشة تحت عنوان )فقه املاء يف 

الرشيعة اإلسالمية أحكامه الرشعية وآفاقه 
الحضارية وقضايــاه املعارصة( خالل الفرتة 
من األول وحتى الثالث من ديســمرب لهذا 
العــام، وتســتضيف الــوزارة 61 باحثاً من 
مختلــف دول العامل باإلضافــة إىل ضيوف 

الندوة من العلامء والباحثني واملهتمني من 
طالب العلم مــن مختلف الحقول العلمية 
يف الســلطنة . تــأيت هذه النــدوة الفقهية 
والعلمية مبباركة ســامية مــن لدن حرضة 
صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 

املعظم -حفظــه اللــه ورعاه-راعي العلم 
والعلامء، مسرتشــدين بتوجيهــات جاللته 
أبقاه الله نحو بناء الوطن بالعلم واالجتهاد 
ومبا يخدم اإلنسانية ويجمع الكلمة ويوحد 

الصف نحو السالم والخري للعامل أجمع.

مسقط - الرؤية

ناقشــت لجنة الشــباب واملوارد 
الشــورى  مبجلــس  البرشيــة 
التحديات  األربعــاء  أمس  صباح 
والصعوبات التي تواجه أصحاب 
مامرســة  يف  املتجولــني  الباعــة 
نشــاطهم التجاري، والترشيعات 
والنظــم واإلجــراءات الحكومية 
الخاصــة بتنظيــم عمــل الباعة 

املتجولــني ومــدى تجاوبهــا مع 
الباعــة  عــى  العمــل  تســهيل 
املتجولني، باإلضافة إىل املقرتحات 
التحديــات  مُلعالجــة  والحلــول 
والصعوبــات والتي ستســهم يف 
جعل مهنة الباعة املتجولني مهنة 
جاذبــة للباحثني عن عمل وذات 
مــردود اقتصــادي ُمجزئ، حيث 
استضافت اللجنة يف هذا الجانب 
املتجولــني  الباعــة  مــن  عــدًدا 
واســتمعت إىل أبــرز التحديات 
التي تواجههــم.  جاء ذلك خالل 
اجتــامع الــدور الخامــس لدور 
االنعقاد الســنوي الرابع )2018-

2019م( من الفرتة الثامنة وذلك 
محمد  املهندس  ســعادة  برئاسة 
بن سامل البوسعيدي رئيس اللجنة 
وبحضور أصحاب السعادة أعضاء 
اللجنة.  كام اطلعت اللجنة عى 
املســودة النهائية لدراسة اللجنة 
الرياضة  حول “واقع وتحديــات 
العامنية” والــذي تضمنت عددا 
مــن التوصيات التي من شــأنها 
العامنيــة  بالرياضــة  النهــوض 
والوقــوف عى التحديــات التي 
طرحت خالل الجلســة الحوارية 
والحلقات النقاشية واالجتامعات 
واللقــاءات التي عقدت مع عدد 
من املهتمني يف القطاع الريايض.    
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الرؤية - محمد قنات 

مل تخيِّــب األكادمييــة املرموقــة والروائية الفذة 
جوخة الحارثية طموحات قرائها ومحبيها، وأيضا 
املثقفــن العرب الذيــن كانوا يتطلعــون إىل أن 
يحصــل كاتب عريب عىل جائزة مان بوكر العاملية 
للرواية، وبالفعــل حصلت الحارثية عىل الجائزة، 
لتكــون أول أديبــة عربية تفوز بهــذه الجائزة 
رفيعة املســتوى، عن رواية »سيدات القمر« 

التي ترجمت إىل اإلنجليزية.
ومن شــأن الجائزة أن ترفــع قامة األدب 
العريب الحديث عىل الســاحة الدولية، 
وتحفز املبدعن العــرب من الروائن 
واملؤلفــن عــىل التميــز وترجمــة 
لنيل  أجنبيــة  للغــات  أعاملهــم 
الجائزة مــرة أخــرى؛ فالُكتَّاب 
الكلمة  ناصية  ميتلكون  العرب 
وتطويــع  الخيــال  وتشــكيل 
املفــردات لنقل مــا يجري يف 
مجتمعاتهم من وقائع معاشــة 
يستطيعون أن يحكوها بأسلوبهم 
ورسدهم املمتع الذي يجعل العامل 
يتفــق عىل روعــة الحــي العريب 
يف توصيــل تفاصيل حيــاة وثقافة 
مجتمعاتنــا العربية إىل شــتى بقاع 
العامل، مثلام قامت جوخة الحارثية يف 

»سيدات القمر«.
وتقــول الحارثيــة -يف حديــث ســابق 
لهيئة اإلذاعــة الربيطانية يب.يب.يس: إنَّ 
كل كاتب لديــه مصباح معن ميده إىل 
رواق مــا مــن أروقة التاريــخ أو املجتمع، 
ويحــاول أن ُيضيئه بطريقتــه الخاصة، وأن حبها 
للتاريــخ واالهتامم به ناتج من كون كل شــخص 
يحمل إرثه الشخيص والجمعي وال ينفك من هذا 
اإلرث، يف إشــارة منهــا إىل أنَّ اهتاممها بالتاريخ 
ال يتعــارض مــع تخصصها األكادميــي. وأضافت 

أنَّهــا شــغوفة بالتاريخ الُعامين، خاصــة باملرحلة 
املبكــرة واملتوســطة من القرن املنــرم؛ باعتبار 
أنَّ هــذه املرحلــة تعترب غامضة وعاشــت ُعامن 
فيها بعض الظروف الصعبة، ونســمع أنباء هذه 
املرحلة مــن األجداد، دون فهمنــا للكيفية التي 
كان عليها الحــراك املجتمعي والتاريخي يف ذلك 
الوقت، واســتدركت ومبا أنَّ املصــادر التاريخية 
العامنيــة كانت قليلة كان البد مــن الرجوع إىل 
الوثائق الربيطانية التي مدتني بوثائق استطعت 
أن أفهم من خاللها بعــض ما كان يف املجتمع يف 
ذلك الوقــت. وأوضحت الحارثية أنه وبعد وقت 
ا وســنوات من صــدور الرواية فكرت  متأخر جدًّ
أنَّ الرواية بها شــخصيات كثرية ورمبا بها تشظي 
زمني كبري جدا، واستدركْت: لكن يف الوقت الذي 
كنــت أكتب فيــه الرواية مل أكن مشــغولة بهذا 
األمر، بل كنت مســكونة بالعوامل والشــخصيات؛ 
بحيث كل شخصية تقود لشخصية أخرى ووقتها 
مل أفكــر يف القارئ؛ فبطبيعتي ال أخطط ُمســبقاً 
لــكل يشء، ولكن لديَّ فكرة واضحة عام أريد أن 
أكتبه، ويف أثناء الكتابة تظهر مفاجآت وتولد مع 
النص أشــياء جديدة، وحينام تبدأ الشخصيات يف 

روايتي بالقيام مبا ال أخطط له، حينها أعرف أنني 
أكتب رواية فعاًل؛ فالشــخصيات تكون حرة بقدر 

املستطاع.
وفيــام يتعلق بجانــب الرق والشــخصيات التي 
جســدت األدوار يف الرواية، قالت الحارثية: إنني 
مل أعــش هذا الزمن ولكنَّ أصــداءه وصلتني، إىل 
جانب أن التفكري يف الحرية والعبودية هو تفكري 
شــاغل بالنسبة يل، كام أن اهتاممي ليس أكادمييا 
محض؛ فاالهتامم األكادميي بدون دوافع فردية ال 
يعطي شغفاً يف الكتابة، وكنت أفكر يف حياة هذه 

الشخصيات من كل الجوانب.
ر قيمة الجائزة للرواية الفائزة بالجائزة بـ50  وتقدَّ
ألــف جنيه إســرليني، وضمت القامئــة القصرية 
للجائزة للعام 2019 -إىل جانب رواية »ســيدات 
القمر«، وترجمتها مارلن بوث- رواية »السنوات« 
للكاتبة آىن إينو من فرنســا، وترجمة أليسون إل 
ســروم، ورواية »جزر الصنوبر« للكاتبة ماريون 
بشــومان من أملانيا، وترجمة جن كاليجا، ورواية 
»مــر مبحراثك عــىل عظام املــوىت« للكاتبة أولغا 
تكاروك من بولندا، وترجمــة أنتونيا لويد جونز، 
ورواية »ظالل األطــالل« للكاتب خوان غابرييل 
فاسكويز من إسبانيا، وترجمة آن ما كلن، ورواية 
»حق االنتفاع« للكاتبــة علياء ترابوكو زيران من 

إسبانيا وإيطاليا، وترجمة صويف هيوز.
وحسبام ُنِش يف موقع الجائزة عىل اإلنرنت، فإنَّ 
»سيدات القمر« تروي حكاية ثالث نساء عامنيات 
من قرية الوايف، ُيواجهن بعض العادات والتقاليد 
التي تعرقل حياتهن االجتامعية والعاطفية؛ حيث 
تضطــر مايا للزواج بعد انكســار قلبها، وأســامء 
التي تتزوج بدافع الشعور بالواجب، وأخرياً خولة 
التي ترفض جميع عروض الزواج انتظاراً للشخص 
الذي تــود االرتباط بــه والذي هاجــر إىل كندا. 
وُتســلط الرواية الضوء عىل حياة هؤالء النســوة 
ر ُعامن مــن مجتمع تقليدي  الاليئ يشــهدن تطوُّ
يعاين سطوة املجتمع إىل مفرق طرق يف السنوات 
املقبلة، إنهــا رواية منظمة ومبنيــة بأناقة وهي 

تحــي عن تقدم عامن من خــالل منظور املحبة 
والخسائر يف العائلة الواحدة.

ووجــد فــوز الحارثيــة اهتاممــاً كبــرياً من قبل 
املهتمن يف الداخل والخارج؛ حيث غردت رئيسة 
وزراء أسكتلندي السيدة األوىل نيكوال سروجون 
أول من تبارك للكاتبــة العامنية الدكتورة جوخة 
الحارثية لفوزها بالجائزة عرب حســابها الرســمي 

عىل توير.
 وقال املكــرم حاتم الطايئ رئيــس تحرير جريدة 
»الرؤيــة« عــرب حســابه عــىل تويــر: »الروائية 
العامنية جوخة الحارثية تتألق يف ســامء اإلبداع 
العاملــي لتفوز بجدارة بجائــزة »البوكر« العاملية 
2019 عن روايتها ســيدات القمر، نبارك ألنفسنا 
جميعا هــذا اإلنجاز العاملي لإلبداع العامين. بكم 

نفتخر ونتقدم يف السباق الحضاري بن األمم«.
وقالــت جامعة الســلطان قابوس عىل حســابها 
الرســمي يف تويــر: إنَّ الجامعة تفتخــر باإلنجاز 
الكبري الــذي حققتــه الروائية الدكتــورة جوخة 
الحارثيــة، وتتويجها بجائــزة  املانبوكرالعاملية عن 
روايتها  «سيدات القمر« املرجمة للغة اإلنجليزية، 
وهي بذلك أول أديبة عامنية تحقق هذا اإلنجاز، 

متمنن لها مزيدا من األلق والتميز والنجاح.
وكتب الدكتور زكريــا الحرضمي عىل توير:  حن 
انطلقــت الحارثية من مفــردات بيئتها العامنية، 
وصلت إىل العاملية، وفازت بجائزة البوكر الدولية؛ 
هذا الفوز يؤكــد أن األصالة هي الطريق األقرب 
إىل العامليــة؛ أذكر أين حن كتبت هذا الكالم قبل 
سنوات ســخر مني بعض األدباء، أمتنى أن تكون 
قناعاتهم قد تغريت؛ مربوك لســيدة القمر جوخة 

الحارثية«.
وقال اإلعالمي خلفان الطوقي: »يعد فوز الكاتبة 
العامنية الدكتورة جوخــة الحارثية بجائزة »مان 
بوكــر العاملية« إنجازا عامنيــا رفعيا، ويعترب هذا 
اإلنجاز مفخرة لكل عــامين وخليجي وعريب؛ ألن 
هذا اإلنجاز مل يســبق له أي شخصية عربية قبل 

الكاتبة العامنية الحارثية«.

احتفاء غير مسبوق باألديبة العمانية على مستوى العالم.. ومغردون: تشريف لجميع نساء السلطنة

جوخة الحارثية تسطر اسمها بمداد 
من ذهب في عالم األدب العالمي

أول روائية عربية 

تفوز بجائزة »مان 

بوكر العالمية« عن 

العمل األدبي المتميز 

»سيدات القمر«

ترجمة - رنا عبدالحكيم 

رت األديبــة الُعامنيــة الدكتورة جوخة  تصدَّ
الحارثيــة عناويــن الصحــف العاملية، أمس، 
بعدمــا حصــدْت ألول مــرة يف تاريخ األدب 
العــريب، جائزة مان بوكر العاملية، عن روايتها 
“ســيدات القمر”، والتي ترجمتها األكادميية 
اســم  بــوث وحملــت  األمريكيــة مارلــن 
“Celestial Bodies” أو “أجرام ســاموية”، 
يف ترجمة فريدة من نوعها حظيت بإشادات 

واسعة عىل مستوى العامل.
وقالــت صحيفــة جارديــان الربيطانيــة إنَّ 
أحــداث الرواية تقع يف قرية عامنية وتتناول 
قصص ثالث شــقيقات: مايا والتي تتزوج من 
شــخص ثري بعد تعرضها لخيبة أمل يف حبها 
األول، وأســامء التــي تزوجت مــن منطلق 
الواجب، وخولة التي تنتظر شــابا هاجر إىل 

كندا.
وقالــْت املؤرخة بيتــاين هيوز رئيســة لجنة 
تحكيم الجائزة: “من خــالل الزوايا املختلفة 
لحياة أبطــال الرواية نتعرف عــىل املجتمع 
العامين، بكل درجاته؛ بداية من أفقر أرس إىل 
أولئك الذين يكسبون أمواال من خالل ظهور 
ثروة جديدة يف عامن ومسقط؛ فالرواية تبدأ 
من غرفة وتنتهي يف عامل”. وأضافت: “شعرنا 
أننا نصــل إىل األفكار والخــربات التي ال يتم 
تقدميهــا عــادة باللغة اإلنجليزيــة، فالكاتبة 
تجنبــت كل الصور النمطية التي قد يتوقعها 
القارئ يف تحليلها عن النوع والعرق والتمييز 
االجتامعــي والعبودية، وهنــاك مفاجآت ال 

تنتهي يف الرواية. لقد وقعنا يف حبها”.
وتــمَّ اختيــار رواية “ســيدات القمــر” من 
قامئــة يغلب عليها الطابع النســايئ، وتندرج 
ضمــن أفضل األعــامل الروائيــة املرجمة يف 
جميع أنحــاء العامل. وتغلبــت الحارثية عىل 

منافسن منهم الفائزة السابقة بالجائزة أولغا 
توكاركــوك والكاتــب الفرنيس املشــهور آين 
إرنكس والكولومبي خون غابرييل فاسكويز.

وواصلــت هيــوز حديثها عــن الرواية قائال: 
“إن الحــكام أحبــوا الفــن الخفــي للرواية، 
وهنــاك نوع مــن الجاذبية الشــعرية وكأنه 
دراما محلية يف عامل ســاحر، ويف نفس الوقت 
يحتوي عىل نواٍح فلســفية وجوانب من علم 
النفس والشــعر، فيجذبك إىل النرث من خالل 
العالقة بن الشخصيات، لقد شجعتنا الرواية 

عىل القراءة بطريقة مختلفة”.
ويف مقابلــة بعــد أن أدرجــت الروايــة عىل 
القامئة األخــرية، قالت األكادمييــة األمريكية 
بوث ومرجمة رواية “ســيدات القمر”، إنها 
مــرورة ألن الجائزة تجلــب االنتباه لألدب 

العامين، مضيفة أن الرواية كتاب مبدع يدفع 
القارئ لخــارج حدود ما ميكــن التفكري فيه 
وقوله. وأضافت بــوث: “ما يتعلمه املرء عن 
العامل العريب هو أن هناك روائين مدهشــن 
يف جميع أنحاء املنطقة، وليس فقط يف مراكز 
االبداع األدبية املعروفة مثل مر وفلســطن 
ولبنان واملغرب والعديد من البلدان األخرى، 
لكــن أيضا هناك فــٌن يف عامن، ولعل أكرث ما 
يتعلمه املرء هو مدى تشــابههم يف يومياتهم 
وتبادلهم لعواطفهــم، وكيف أن املجتمعات 
التــي تبــدو مختلفة متامــا هــي يف الواقع 

متشابهة للغاية”.
ونقلــت الجارديان عن جوخة الحارثية قولها 
إنها ألفت روايتن أخرين ومجموعتي قصص 
قصرية وكتابا لألطفال، وُترجم بعض من كتبها 

إىل عدة لغات من بينهــا األملانية واإليطالية 
والكوريــة والربيــة. وتأمــل الحارثيــة أن 
تســاعد روايتهــا “ســيدات القمــر” القراء 
حول العامل عىل اكتشــاف عامن، وأنها تزخر 
باملواهــب األدبيــة والفنية الذين يعيشــون 

ويعملون من أجل فنهم.
وقبــل الفوز، رصحــت الحارثيــة قائلة: “إن 
العامنيــن يرضبــون مثــاال يف التضحيــات 
والكفــاح ويجــدون الفــرح يف الكتابة أو يف 
الفــن، مثلهــم مثل أي مــكان آخــر، وهذا 
عامل إنساين ُمشــرك بن سكان العامل كلهم، 
والُعامنيــون مــن خــالل كتابتهــم يدعون 
اآلخرين للنظر إىل عامن بعقل وقلب مفتوح، 
فبغض النظر عن مــكان وجودك فإن الحب 
والخســارة والصداقة واألمل واألمل هي نفس 

املشــاعر، وال يزال أمام اإلنســانية الكثري من 
العمل لتؤمن بهذه الحقيقة”.

ا صحيفــة نيويورك تاميــز األمريكية، فقد  أمَّ
وصفت الروايــة بأنها “ملحمة عائلية” تروي 
تاريخ انتقال ُعامن مــن مركٍز لتجارة الرقيق 

إىل منتج للنفط ودولة معارصة حديثة.
فيام كتبت مارســيا لينكــس كايل يف مراجعة 
لصحيفــة ذا ناشــيونال: إنَّ “روايــة جوخة 
الحارثيــة والتي نــشت ألول مرة عام 2010 
باســم “ســيدات القمر” هي كتاب معقد يف 
بعض أجزائه يتنــاول أرسة عامنية عىل مدى 
ثالثــة أجيال مــن مثانينــات القرن التاســع 
عش وحتى اليــوم”. وأضافت: “كل امراة أو 
رجل مســتعبد أو حر، تجد نفســها محارصة 
بطريقــة أو بأخــرى عــرب التاريــخ”. وكتب 
مايكل كرونــن يف صحيفة تاميــز األيرلندية: 
“هذا الكتاب عبارة عن رواية تحقق يف حياة 
األشــخاص الذين كانوا عىل حافــة التغيري”. 
مضيفــا أن الرواية “تقوِّض الصــور النمطية 
املتكررة عن اللغــة والثقافة العربية”. وتابع 
أنه عــىل الرغم من أن عدد الشــخصيات يف 
العمــل األديب كان محريا يف بعض األحيان، إال 
أن مالمح الشــخصيات لثقافــة غري معروفة 
نســبيا يف الغرب انعكســت بصورة رائعة”. 
وذكرت صحيفة “إندبندنــت” الربيطانية أنَّ 
الروايــة تفجر داخل القارئ القوى التي تقيد 
اإلنســان وتحــرره يف نفس الوقت، مشــيدة 
مبحتــوى الرواية وما حققته مــن إنجاز بعد 
الفوز بالجائزة ألول مرة عىل املستوى العريب. 
وقالت صحيفة واشنطن بوست األمريكية: إنَّ 
فوز الحارثية بالجائزة يفتح الباب أمام األدب 
العريب لي يحظى باالنتشار يف مختلف دول 
العامل، مشــرية إىل أن الحارثية هي أول كاتبة 
يصدر لها كتاب باللغــة العربية تحصل عىل 

هذه الجائزة املرموقة.

الحارثية تتصدر عناوين الصحف العالمية.. ولجنة التحكيم: وقعنا في حب »سيدات القمر«

»جارديان«: الحارثية 

تغلبت على كبار الروائيين 

العالمين وفازت بالجائزة

»نيويورك تايمز«: الرواية 

»ملحمة عائلية« تروي 

انتقال ُعمان من الماضي 

إلى الحاضر

»إندبندنت«: »سيدات 

القمر« تفجر في نفس 

القارئ القوى التي تحرره 

من القيود

»واشنطن بوست«: الجائزة 

تفتح الباب أمام انطالقة 

حقيقية لألدب العربي
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االرتقاء 
بالمحتوى

تعمــل الكثري من القنوات عىل إنتاج ورشاء الربامج ذات 
القيمة التي ُيكنها أن تصل للمشــاهد بطريقة رسيعة، 
ومع كرثة املسلســات املعروضة يتشــتت املشاهد فيام 
يتابــع وفيام يرتك، ولكن من املاحــظ يف هذا العام قلة 
يف عرض مسلســات ســفك الدماء والحروب واإلرهاب، 
إضافــة لرتابة يف املسلســات بطريقة تجعل املشــاهد 
يشــعر بامللل، ويف كل لحظة يضطر لتغيري القناة ألخرى 
بحًثا عن يشء أخر الفت، أو يرسق اهتاممه وتركيزه. ويف 
الحقيقــة أنَّنا هذا العام الحظنا فيــام يتم عرضه خاصة 
املسلســات الخليجية -جسدها مسلسل دفعة القاهرة- 
التي وإن كانــت قد تناولت بعض املشــاهد واألحداث 
والحقب، إال أنَّها يف الوقت نفسه قد جعلتنا نعيش وكأن 
كل الذين ســافروا لطلب العلم كانوا يبحثون عن الحب 
ويعيشــون قصًصا مختلفة وبطريقة -وإن كانت واقعية، 

إال أنها- مل تكن رضورة يف العمل.
وقــد الحظت أيضا من خال املتابعــة أنَّ هناك هجوًما 
عىل الفنانة روان مهدي والفنان منذر رياحنة يف مسلسل 
“ماذا لو”؛ وذلك للمشهد الذي ظهرا فيه وقد اعتربه الكثري 
من رواد التواصل االجتامعي أنه ُيصنف ضمن األدوار او 
املشاهد الجريئة؛ األمر الذي يكن أن نجد فيه أن الكثرَي 
من املمثات اتَّخذن جانَب الجرأة يف األعامل حتى تصل 
رسيًعا للجمهور، وهو أمر يجــب الوقوف عنده، خاصة 
وأنَّ هــذه الدراما ُعرضة ألن يتابعهــا األطفال، وأيضا ال 
نريد أن يصــل بنا األمر لتقديم مشــاهد رخيصة فقط، 

دون تقديم محتوى ذي جودة ورسالة هادفة.

مدرين املكتومية
madreen@alroya.info

الرؤية - مريم البادية

يأيت برنامج “القلعة” يف موسمه الثاين عىل القناة 
العامة بتليفزيون ســلطنة عامن ليسجل حضورا 
جيدا لدى املشــاهدين؛ فهو ِعبــارة عن برنامج 
م حضارة عامن وتاريخها  مسابقات جامهريي ُيقدِّ
العريق يف مجموعة من األســئلة اليومية، والتي 
تركز عــىل الثقافة والــرتاث واملعلومات العامة، 
ويقوم الربنامج باســتضافة ســتة من املتسابقني، 
ليشكلوا فريقني، يتنافســان حول أسئلة معرفية 
متعددة، وكذلك مــن خال االتصاالت املختلفة، 
وتصل قيمة الجوائز املادية املرصودة له إىل أكرث 

من 160 ألف ريال عامين.
وبهــذا الصدد، قــال أحمد الرواحــي: من خال 
لــه،  الدامئــة  بالربنامــج واملتابعــة  مشــاركتي 
اكتسبت معلومات عن الثقافة العامنية والرتاث 
ومعلومــات عامة كنا نجهلهــا، وبرصاحة تجربة 
ممتعة ورائعة، واالســتفاده لدى املشــاهد من 
املعلومات ملا تحقق لُعامن من منجزات حضارية 
عرب الفرتات الزمنية املختلفة والشــخصيات التي 

أسهمت يف صنع تاريخ وحضارة هذا البلد. وعن 
الجوائــز، قــال إنهــا ُمغرية ويف تطــور ملحوظ 
عن الســنة املاضية. و”يف الختــام، أبارك لطاقم 
هذا الربنامج، وباألخص املبدع عبدالله الســباح 

لقيادته الربنامج”.
وقال املعتصم املنذري: إن “القلعة” من الربامج 
الثقافية الجميلة يف شــهر رمضان املبارك، يقدم 
أسئلة تتنوع بني الرياضة والفن واألدب والشعر 

والتاريــخ والجغرافيــا... وغريها مــن املجاالت. 
ويف هذا املوسم، أجد األســئلة أكرث عمقا، وأيضا 
طريقة املسابقات ُمرضية، واألجمل هو استضافة 
الربنامــج ألفــراد من أجــل مســابقة اإلجابات 
الرسيعة. وقال أحمد الوهيبي إنَّ الربنامج يحوي 
كنزاً من املعلومات الثقافية العامنية كام ُيســهم 
يف تثقيــف املجتمع، كام أنه يضــخُّ جوائز قيمة 
يســتفيد منها املتابعون؛ حيث يتضح من خال 

تقديم املسابقات أنه ال خارس يف هذه املسابقة، 
وأيضــاً للمســابقة طعــم خاص يقدمــه املذيع 
عبدالله الســباح؛ حيث يسهم أسلوبه يف ساسة 
األســئلة، وأيضــاً الفرق املتســابقة يطــرأ عليها 

التنافس الرشيف واملرح بني املتنافسني.
وعربَّ عدد من املســتخدمني ملوقــع “تويرت” عن 
رضاهم عن هذه النســخة مــن الربنامج، ويعود 
ذلك لشخصية املقدم حسن البلويش التي أعطت 
طابعا مميزا لهذا الربنامج. فقالت صوفيا محمد: 
“هو الربنامج الوحيد الذي تابعته عىل قناة ُعامن 
بســبب براعة وتألق املذيع حســن املا، وكنت 
أترك القناة مفتوحة قبل الربنامج بنصف ســاعة 

حتى ال أفوت أي دقيقة منه”.
وقالــت مروة الريســية: إنَّ النســخة األوىل من 
الربنامــج كانــت أفضل مــن هذا العــام؛ وذلك 
لحــامس املقدم وطريقــة تفاعله مع املســابقة 
واملشــاركني، ورمبا املتابــع أصابه امللل من تكرار 
بعض الوجوه اإلعامية؛ لذلك يجب علينا التغيري، 
والبحث عن الوجوه الجديدة املفعمة بالحامس؛ 

وذلك لجذب املشاهد.

برنامج المسابقات »القلعة« يواصل تحقيق النجاح الجماهيري للعام الثاني

الرؤية - مريم البادية

استضاَف برنامج  “رمضان جانا”، 
اليحمدية رئيســة فريق  عطيــة 
املصنعــة الخــريي؛ للحديث عن 
مبادرة  كســوة العيــد “فرحهم 
بريالك”، والتي انطلقْت يف شــهر 

رمضان.

وقالــْت اليحمديــة إنَّ الفريــَق 
يعمل تحت مظلة وزارة التنمية 
االجتامعيــة يف الواليــة، ويهدف 
العينيــة  املســاعدات  لتقديــم 
وكفالة  املعــرسة  لألرس  والنقدية 
األيتــام يف أنحــاء الواليــة. وتأيت 
فكــرة “فرحهم بريالــك” -وهي 
الســنة الثانية عىل التوايل- لرسم 

األرس  وجــوه  عــىل  االبتســامة 
املعرسة املســجلة لــدى الفريق 
والبالــغ عددها 100 أرسة؛ وذلك 
من خال أظــرف وزعها الفريق 
يف املراكز التجاريــة. وتضيف أنَّ 
هذه الســنة كان اإلقبــال أفضل 
من النسخة األوىل؛ وذلك بسبب 

وعي املجتمع بأهمية التربع.

أيضا مســابقة  الربنامج  وأطلــق 
“نثبت” وهي عبــارة عن تحدي 
بني متســابقني، يكون الفائز هو 
مــن يجمع أكــرث النقــاط حتى 
املرحلــة األخــرية من املســابقة. 
وشــارك يف الحلقة معاذ الشكييل  
املسابقة  وتنقسم  الحبيس،  وبدر 
إىل مرحلتــني؛ األوىل: “واحد من 

اثنني” وفيها ُيســأل كل متسابق 
5 أســئلة متنوعــة يجيــب عنها 
إجابــة  وكل  رسيعــة  بطريقــة 
بنقطة واحــدة. واملرحلة الثانية: 
“ســؤالني وجاوب”، وهنا يعَطى 
للمتســابق إجابة معينــة ومنها 
يكّون املتسابق ســؤااًل من هذه 

اإلجابة.

تفاصيل مبادرة »فرحهم بريالك« على »صوت الرؤية«
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مسقط - الرؤية

مع اق��راب اإلجازة الصيفي��ة يزيد عدد 
مرتادي الشواطئ، حيث تقوم الكثري من 
األرس خ��ال هذه الفرة بزي��ارة األودية 
والشواطئ وتجمعات املياه التي خلفتها 
األمط��ار، األم��ر ال��ذي يتطل��ب توخي 
الحيط��ة والح��ذر ومراقبة األبن��اء أثناء 
مامرسة السباحة وتفادي مخاطر الغرق.

وق��ال العميد س��امل ب��ن يحي��ى الهنايئ 
مدير عام الدفاع املدين إنه من الطبيعي 
أن ت��زداد نس��بة ارتياد الن��اس للبحر أو 
التجمع��ات املائي��ة تخفيف��اً م��ن وطأة 
ح��رارة الصيف، إال أنَّه ولألس��ف ُيقابلها 
زيادة يف حوادث الغرق التي تقع، ويعود 
سبب الغرق يف كثري من األحيان إىل قيام 
بع��ض األش��خاص بالس��باحة يف األماكن 
الت��ي توجد به��ا تيارات بحري��ة وأمواج 

عاتي��ة مام يش��كل خطراً عليه��م لعدم 
إملامهم بالسباحة، أو الخروج يف الرحات 
البحري��ة دون أخذ الحيط��ة والحذر أو 
معرف��ة أحوال الطق��س وعىل الرغم من 
وجود اللوائح اإلرش��ادية التي تحذر من 
الس��باحة يف بعض املواق��ع وذلك لعدم 

ماءمته��ا له��ذه الهواي��ة، إال أن البعض 
يرص عىل مخالفتها أو االس��تهانة بها مام 

يعرضه للغرق.
مضيف��اً أنَّه عند تعرض الش��خص لخطر 
الغرق عليه القيام ببعض اإلجراءات التي 
من املمكن أن تس��اعده يف إنقاذ نفس��ه 

فف��ي البداية علي��ه طل��ب النجدة من 
اآلخرين فوراً. وعىل املوجودين يف املكان 
نجدت��ه واإلرساع يف ذلك مع األخذ مببدأ 
ع��دم املجازفة ملن ال يجيد الس��باحة أو 
إذا كان املكان ال يسمح بنزولهم لإلنقاذ، 
وعلي��ه املب��ادرة ف��ورا باالتص��ال بأرقام 

الطوارئ لإلب��اغ عن الحال��ة، حيث إن 
حسن الترصف يف املوقف يؤدي إىل إنقاذ 

الشخص.
وحول الحوادث الت��ي تقع لألطفال قال 
العمي��د مدي��ر ع��ام الدفاع امل��دين إنها 
تحدث بس��بب عدم الحرص عىل مراقبة 

األطف��ال أثن��اء اصطحابه��م إىل البح��ر 
وتركهم دون رعاية، والسامح بنزول أكرث 
م��ن طفل واح��د يف البحر م��ام يصعب 
السيطرة عليهم، باإلضافة إىل عدم ارتداء 
سرات النجاة، ومن األفضل عدم السامح 

لهم بالسباحة إذا كانوا مبفردهم.
 ك��ام يجب منعهم من الس��باحة يف برك 
املياه الراكدة أو العكرة، بسبب استحالة 
معرف��ة العم��ق فيها وتع��ذر رؤيتهم يف 

حال تعرضهم لحوادث الغرق.
وخت��م العميد س��امل بن يحي��ى الهنايئ 
مدير عام الدفاع املدين بدعوة املواطنني 
واملقيم��ني إىل أخذ أقىص درجات الحذر 
عن��د ارتي��اد البحر أو أماك��ن تجمعات 
املياه والربك واألودي��ة ومراقبة األطفال 
أثناء السباحة واألخذ مببدأ السامة أوالً، 
تجنباً لوقوع حوادث غرق وخس��ائر يف 

األرواح.

مدير عام الدفاع المدني: ضرورة التقيد باللوائح 
اإلرشادية في مواقع السباحة لتجنب حوادث الغرق 

العميد سامل الهنايئ

ضبط آسيويين بحيازة المشروبات 
الكحولية في سناو ومسندم

سناو - مسندم

ألقى مركز رشطة سناو القبض عىل شخص من جنسية آسيوية بتهمة املتاجرة بالخمور، 
وضبطت بحوزته )112( زجاجة و)226( علبة من املرشوبات الكحولية.

كام ألقى أفراد مركز رشطة الدارة القبض عىل متهم من جنسية آسيوية أثناء محاولته 
إدخال كمية م��ن املرشوبات الكحولية إىل محافظة مس��ندم، وضبطت بحوزته )33( 

زجاجة خمر مخبأة بطريقة محكمة يف الشاحنة.

القبض على متهمين في 
قضيتي سرقة

مسقط - الرؤية

ألق��ت قيادة رشطة محافظة مس��قط القبض عىل متهم من جنس��ية آس��يوية بتهمة 
الرسقة من أحد املس��اجد بعد قيامه بكرس قفل صندوق التربعات يف املس��جد ورسقة 
املبل��غ املوجود في��ه. كام ضبطت قيادة رشطة محافظة مس��قط متهاًم من جنس��ية 

آسيوية بتهمة رسقة مركبة.
وقال مصدر برشطة ُعامن الس��لطانية إن املتهم قام برسقة املركبة أثناء دخول مالكها 
إىل أحد مراكز التس��وق، وقد تبني أنَّ املتهم من أصحاب الس��وابق الجرمية يف قضايا 

مامثلة.

ضبط سفينة ولنشين لتهريب 
وقود الديزل في بخا

بخا - الرؤية

ألقى رجال رشطة خفر الس��واحل مس��ندم بالتعاون مع وح��دة رشطة املهام الخاصة 
بخصب القبض عىل س��فينة ولنش��ني اثنني لتهريب وقود الديزل بالقرب من منطقتي 
تيب��ات والج��ري بوالية بخا، عىل متنهم )17( ش��خصاً من جنس��يات مختلفة، وضبط 

بحوزتهم كميات من مشتقات وقود الديزل تقدر بأكرث من تسعة وأربعني ألف لر.

ضبط آسيويين وآسيويات 
لمخالفة اآلداب العامة 

مسقط-الرؤية

ألق��ت قيادة رشطة محافظة مس��قط القبض عىل متهم من جنس��ية آس��يوية بتهمة 
النش��ل وضبطت 20 امرأة بينهم رجل )جنس ثال��ث( بتهمة األعامل املنافية لألخاق 
واآلداب العام��ة. وقال مصدر برشطة ُعامن الس��لطانية إنَّ املتهم قام مباحقة املجني 
عليه وُمضايقته ونش��ل محفظته يف أحد املراكز التجاري��ة، وقد تمَّ ضبطه وبالتحقيق 
املبديئ معه اعرف بقيامه بالجرم. كام ضبطت قيادة رشطة محافظة مسقط بالتعاون 
مع القسم الخاص وإس��ناد من رشطة املهام الخاصة )20( امرأة من جنسيات آسيوية 

بينهم رجل من )الجنس الثالث( لقيامهن بأعامل منافية لألخاق واآلداب العامة.
وتدعو رشطة عامن الس��لطانية املواطنني واملقيمني إىل أخذ الحيطة والحذر يف األماكن 
املزدحمة تفادياً لعدم تعرضهم ملثل هذه الرسقات، كام تدعو أصحاب العقارات للتأكد 

من هوية وأنشطة املستأجرين واإلباغ عن أية مامرسات مخلة باآلداب والنظام.

أخبار الشرطة

مسقط - الرؤية

تب��دأ الي��وم الخمي��س امتحان��ات 
الفص��ل الدرايس الث��اين الدور األول 
لدبلوم التعليم العام للعام الدرايس 
مرك��زا   )377( يف  2019/2018م، 

موزعة عىل املحافظات التعليمية. 
ويبل��غ ع��دد الط��اب املتقدم��ني 
)47570( الع��ام  ه��ذا  لامتحانات 
طالب��ا وطالب��ة، ويبلغ ع��دد مراكز 
التصحيح )4( مراك��ز تعمل بفرتني 
صباحي��ة ومس��ائية موزع��ة ع��ىل 
املديري��ات التعليمي��ة مبحافظ��ات 
)مسقط، وش��امل الباطنة، وجنوب 
ويبلغ عدد  والداخلي��ة(،  الباطن��ة، 
املصححني ح��وايل )6400( مصحح، 
ويبلغ عدد املراقبني )6350( مراقباً، 
هذا بخ��اف مراقبي األدوار وأعضاء 
ويب��دأ  االمتحان��ات،  مراك��ز  إدارة 
التصحيح -حس��ب الخط��ة الزمنية 
األولي��ة املعتم��دة للتصحي��ح- يوم 
األحد املواف��ق 2019/5/26 وينتهي 

يوم األحد املوافق 2019/6/23.
التعليمي��ة  امُلديري��ات  وتق��وم 
باملحافظات وبالتعاون مع املختصني 
م��ن مديري��ات ديوان ع��ام الوزارة 
بجه��ود حثيث��ة نحو تهيئ��ة الطلبة 
للتق��دم لامتحان��ات م��ن خ��ال 

عق��د اللقاءات، والربام��ج التوعوية 
املوجهة للطلبة والقامئني عىل أعامل 
االمتحانات بش��كل ع��ام، كام تقوم 
الوزارة بإصدار املطويات وامللصقات 
الطلبة،  ع��ىل  وتوزيعها  اإلرش��ادية 
باإلضاف��ة إىل تنفيذ برام��ج إذاعية 
وإرش��ادية  توعوي��ة  وتلفزيوني��ة 
للطلبة من قبل دائرة اإلعام الربوي 
املختص��ني من  بال��وزارة مبش��اركة 

الوزارة واملديريات التعليمية. 
ووضعت الوزارة عدًدا من الضوابط 
لتس��هيل س��ري العملي��ة االمتحانية 
منها إحض��ار أصل م��ا يثبت هوية 
املمتحن عن��د أداء االمتحان، وعدم 
اصطحاب الهواتف النقالة إىل مراكز 
االمتحانات، علاًم بأنه س��يتم اتخاذ 

اإلجراءات املناس��بة ألي��ة مخالفات 
أثناء تأدية االمتحان��ات وفق القرار 
الوزاري رق��م )588/ 2015م( الذي 
يتضم��ن كل الضواب��ط والتعليامت 
واإلجراءات الواجب اتباعها يف إدارة 
وتنفي��ذ االمتحان��ات، ك��ام يتضمن 
أن��واع املخالفات والعقوبات املرتبة 
عليه��ا س��واء للمتحن��ني أو القامئني 
ع��ىل أع��امل االمتحان��ات يف حالة 
عدم االلتزام بالضوابط املعمول بها، 
وت��راوح العقوبات من تحرير إنذار 
كت��ايب يف حدها األدىن وحتى حرمان 
املخال��ف م��ن نتائ��ج امتحاناته يف 
جميع املواد الدراسية، كام تستدعي 
بعض املخالفات حج��ب النتائج أو 

اإلحالة لادعاء العام.

وتق��وم ال��وزارة من خ��ال اللجان 
بتقيص  االمتحانات  إلدارة  املش��كلة 
املخالف��ات  ح��االت  كل  ومراقب��ة 
الت��زام  م��دى  مراقب��ة  وكذل��ك 
املتقدم��ني لامتحان��ات والعامل��ني 
بالتعلي��امت  االمتحان��ات  مبراك��ز 
املنظم��ة وباألخص عدم  والضوابط 
إحض��ار الهواتف النقال��ة فضًا عن 
استخدام  وس��وء  للغش  استخدامها 
ألغراض  االجتامعي  التواصل  وسائل 
الغش، ويت��م إحالة امُلخالفني للجنة 
املختص��ة بالنظر يف ه��ذه الحاالت. 
الجدي��ر بالذكر أنَّ امتحانات الفصل 
الدرايس الثاين- الدور األول - لدبلوم 
التعلي��م الع��ام تنتهي ي��وم األحد 

.2019/6/16

الرؤية – نارص العربي

أكد فضيلة الش��يخ محمد بن زاهر العربي أنَّ 
رمضان فرصة عظيم��ة وهدية كربى من الله 
سبحانه وتعاىل بل إن رمضان يعد من أسواق 
اآلخرة العظيمة التي يتاجر فيها املس��لم مع 

الله تعاىل، وهي تجارة رابحة لن تبور.
وق��ال الع��ربي- يف ترصيح��ات ل�«الرؤي��ة«- 
إنَّ ش��هر رمض��ان فيه ليلة الق��در وهي خري 
من ألف ش��هر، وفيها تتن��زل املائكة، وهذه 
الليل��ة من عبد الل��ه تعاىل فيه��ا كان مبثابة 
عبادته أللف ش��هر، فعىل املس��لم أن يتحرى 
هذه الليلة عىل الثابت من س��نة النبي عليه 
أفضل الصاة والسام يف العرش األواخر بل يف 
األوتار من العرش األواخ��ر، إذ جاء عنه صىل 
الله عليه وسلم »التمسوها يف العرش األواخر 
والتمسوها يف كل وتر«. وحث العربي املسلم 

ع��ىل أن يكون دامئ��اً عىل عاق��ة طيبة بربه 
وأيًضا مبجتمعه، فابد أن يعبد الله س��بحانه 
وتعاىل حق العب��ادة فيقيم الفرائض من أداء 

الصاة وإتاء الزكاة والصوم الحقيقي لرمضان. 
وتابع العربي أن الصيام الحقيقي أن يكف 
اإلنس��ان جوارحه عن املعايص من مل يدع 

قول ال��زور والعمل به، مستش��هدا بقول 
النبي الكريم: »ال إميان ملن ال صاة له وال 
ص��اة ملن ال وضوء له وال صوم إال بالكف 
عن محارم الله«. وأك��د العربي أنه يتعني 
عىل اإلنسان أن يتحرى الكف عن معايص 
الله س��بحانه وتع��اىل خال هذا الش��هر 
ليقبل الله سبحانه وتعاىل منه الصيام، ثم 
عليه أن يكرث من أعامل الخري، مش��ريا إىل 
أن أع��امل الخري مضاعفة يف هذا الش��هر 
الكريم، وأن عىل املسلم أن يكرث من صلة 
األرحام ويك��رث من زيارة الج��ريان ويكرث 
من الصدقة ويكرث مام فتح الله س��بحانه 
وتعاىل عليه من الخري. وأضاف أن الرسول 
صىل الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان 
كالريح املرس��لة، أي يتصدق كثريا، فلذلك 
املس��لم عليه أن يس��تغل فرص��ة رمضان 

إلخراج الصدقات. 

مسقط - الرؤية

انتخ��ب األس��تاذ الدكت��ور عم��ر ب��ن عوض 
الرواس مدير مركز البح��وث الطبية بجامعة 
الس��لطان قابوس أميناً عاماً للمجلس العريب 
لاختصاص��ات الصحية من قبل مجلس وزراء 
الصحة العرب، وذلك بدالً من الليبي األس��تاذ 
الدكت��ور محمد الهادي الس��ويحيل وهو أول 

عامين يشغل هذا املنصب.

وحسب النظام املتبع باملجلس فإنه يتم تعيني 
األمني الع��ام للمجلس الع��ريب لاختصاصات 
الصحي��ة من قب��ل الهيئ��ة العلي��ا للمجلس 
بطريق��ة االنتخاب��ات وملدة خمس س��نوات 
قابلة للتجديد ملرة واح��دة، ويفوض باإلدارة 
التنفيذية املبارشة للمجل��س ضمن توصيات 
وقرارات الهيئة العليا واملكتب التنفيذي وهو 
مس��ؤول أمامهام عن وضع ه��ذه التوصيات 
والقرارات موضع التطبيق وعن متابعة العمل 

يف املجل��س للوصول إىل األهداف املحددة له 
وفقاً للخطط والربامج املقررة.

يذكر أن املجلس العريب لاختصاصات الصحية 
أسس يف عام 1978 مبوجب قرار مجلس وزراء 
الصحة العرب بجامعة الدول العربية ويهدف 
إىل تحسني الخدمات الصحية يف الوطن العريب 
عن طريق رفع املس��توى العلمي والعميل يف 
مختل��ف االختصاص��ات وال يه��دف لتحقيق 

الربح.

مسقط - الرؤية

نظم��ت لجنة حارة الش��امل بوالي��ة مطرح 
أمس��يتها الرمضانية الثانية والتي ش��ارك فيها 
س��عادة توفيق بن عبدالحس��ني اللوايت عضو 
مجلس الش��ورى ممثل والية مطرح محارضة 

حول تجربة مجلس الشورى. 
تناولت املحارضة التي عقدت يف مجلس حارة 
الشامل، تطور العمل الربملاين يف السلطنة بدًءا 

من تأس��يس املجلس االستش��اري م��ع بداية 
النهض��ة املباركة وصوالً إىل مجلس الش��ورى 

وانتخاب أول رئيس له يف دورته السابعة. 
وق��دم س��عادة توفيق اللوايت نب��ذة عن دور 
املجلس يف التنمية املس��تدامة يف الس��لطنة، 
والجهود التي يبذلها أعضاء املجلس املنتخبني 

يف الترشيعات والرقابة عىل األداء العام. 
وش��هدت األمس��ية مناقش��ة تفاعلي��ة م��ن 
قبل الحضور الافت من املش��ايخ والرش��داء 

واملهتم��ني وأبن��اء والي��ة مط��رح، إىل جانب 
مشاركة املرأة العامنية. 

وقال املهندس أس��عد ب��ن عبدالله الخنجري 
عضو لجنة حارة الش��امل إنَّ هذه األمسيات 
والت��ي تجم��ع األرس العامني��ة يف مث��ل هذا 
التوقيت تقام للس��نة الثالثة ع��ىل التوايل يف 
مجلس حارة الش��امل بوالي��ة مطرح بهدف 
تعزي��ز الوع��ي ون��رش املعرف��ة يف املواضيع 

املرتبطة باهتامم أفراد املجتمع.  

انطالق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لدبلوم التعليم العام

العبري: رمضان فرصة للتوبة .. وهدية ربانية في شهر الطاعات

أمسية رمضانية حول تجربة مجلس الشورى الرواس أمينا عاما للمجلس العربي لالختصاصات الصحية

أرشيفية
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مسقط - الرؤية

وقــع أمس معــايل الشــيخ عبدامللك بن 
عبداللــه الخليــي وزير العــدل ومعايل 
الشــيخ عبدالله بن نــارص البكري وزير 
القوى العاملة بديــوان عام وزارة العدل 
عــى وثيقة تعاون تتيــح للجان التوفيق 
واملصالحــة نظــر طلبــات التســوية يف 

املنازعات العاملية.
ومبوجــب الوثيقــة تقوم دوائر تســوية 
القــوى العاملة بإحالة  املنازعات بوزارة 
طــريف النــزاع يف الدعــاوى العاملية إىل 
لجان التوفيق واملصالحة لتتوىل تســوية 

النزاع بني األطراف.
ويعكــس هــذا اإلجــراء حــرص وزاريت 
العدل والقوى العاملة عى تيسري تسوية 
الة  املنازعات العاملية بصورة رسيعة وفعَّ
تعني عى إزالة عوائــق الخالفات املؤثرة 
عى العالقة الطبيعية بني مختلف أطراف 
الســوق. كام يهــدف إىل تخفيف األعباء 
الكبــرية التي تتحملهــا الدوائر املختصة 
بوزارة القوى العاملة، والتي قد ال تسفر 
جهودهــا عن حســم ناجــز للمنازعات 

الناشئة بني أطراف سوق العمل. 
ومبوجب قانــون التوفيق واملصالحة فإن 

التســويات التي تنجزهــا اللجان برتايض 
األطراف تكون لهــا قوة التنفيذ القانوين. 
وهــذا من شــأنه أن يحســم كثــريًا من 

املنازعات العاملية.

ويف هــذا الصدد قال ســعادة عيىس بن 
حمد العزري وكيل وزارة العدل: سيرتتب 
مبوجــب االتفاق بني وزارة العدل ووزارة 
القــوى العاملة تواجــد أعضاء من لجان 

التوفيــق واملصالحــة بدوائــر املنازعات 
العامليــة التابعة لوزارة القــوى العاملة 
النزاعات  التســوية يف  لتسهيل إجراءات 
العامليــة، والهدف من ذلك هو الوصول 

إىل صلــح بني أطــراف النــزاع املختلفة 
وموثق مبوجب سند قانوين دون إحالتها 
إىل املحاكم والقضاء، وســيكون لهذا دور 
يف تحســني بيئة العمــل بالقطاع الخاص 
بالسلطنة. بينام قال سامل بن سعيد البادي 
املدير العام للرعاية العاملية رئيس فريق 
مبادرة تطوير وتحسني النظـام القضائـي 
املتعلق بســوق العمــل إن اإلتفاق جاء 
تنفيذاً ملبــادرة تطوير وتحســني النظام 
القضايئ املتعلق بسوق العمل والتشغيل 
الذي يتابــع من قبــل املختصني بوحدة 
دعم التنفيــذ واملتابعة يف برنامج تنفيذ، 
حيث تسعى كل من وزارة القوى العاملة 
ووزارة العــدل من خالل هــذا الربنامج 
إىل إضفاء قوة الســند التنفيذي ملحارض 
التســوية التي تتم يف املنازعات العاملية 
ووضعها موضــع التنفيذ بعد نظرها من 

قبل لجان التوفيق واملصالحة.
وأشــار إىل أن إجــراءات نظــر النزاعات 
العامليــة تتم أوالً من خالل وزارة القوى 
العاملة وفق ما نصــت عليه املواد 106 
و107 مــن قانــون العمل حيــث تقوم 
دائرة تســوية املنازعــات العاملية وهي 
إحــدى دوائــر املديرية العامــة للرعاية 
العاملية بقيد الشــكاوى العاملية واتخاذ 

إجراءات التسوية فيها وفق قانون العمل 
ويف حالة التوصل إىل تســوية الشــكوى 
ودياً فإّنه يتم توجيه أطراف النزاع إلـــى 
لجــــان التوفيــــق واملصالحــــة، عــى 
أن يكــون من بــني أعضــاء اللجنة أحد 
املوظفني القانونيــني يف الدائرة املختصة 
باملديرية العامة للرعاية العاملية، وتقوم 
اللجنــة بوضــع الصيغــة التنفيذية عى 
محــر الصلــح ليكــون نافــذاً وله قوة 
السند التنفيذي أمام املحاكم وذلك وفقاً 
إلجراءات سري عملهــــا وتسلــم نسخــة 

منــه لألطــراف. 
وقــال مدير عام الرعايــة العاملية رئيس 
فريق مبادرة تطوير وتحســني النظـــام 
القضائـــي املتعلــق بســوق العمل  إن 
هــذا الربنامــج ســيقترص كمرحلة أوىل 
عى محافظة مســقط ويف حال تحقيقه 
النجاح املطلوب فســوف يعمم ليشمل 

محافظات البــالد األخــرى.
مشرياً إىل أنَّ الربنامج يعد األول من نوعه 
عى مستوى دول الخليج العريب ويصب 
مبارشًة يف مصلحة اســتقرار سوق العمل 
والتشغيل وسوف يكون له األثر املهــــم 
الشاملــة  بالتنميــــة  املساهمــــة  فـي 

واملستدامــة للبــالد.

توقيع برنامج تعاون بين »القوى العاملة« و»العدل« لحسم النزاعات العمالية

الرؤية – أحمد الجهوري

عقــدت اللجنــة املنظمــة لحــدث »كرنفال 
املناطيــد« الفعاليــة األوىل مــن نوعها عى 
مستوى السلطنة والخليج العريب أمس مؤمترًا 
صحفياً، مبؤسســة عــامن للصحافــة والنرش 
واإلعالن، وذلك لإلعالن عن تفاصيل الكرنفال 
وأهم الفعاليات واألنشطة املصاحبة، بحضور 
عدد من ممثــي الجهات الداعمــة والراعية 

واملشاركة.
وأوضــح املؤمتر أنَّ موســم صاللة الســياحي 
يســتعد هذا العام لحدث فريد، وهو إدخال 
املناطيد والتي متنح الســائح فرصة االستمتاع 
باملناظــر الخالبــة مــن الســامء يف املوســم 
السياحي، وستقام الفعالية يف صحلنوت بوالية 
صاللة، عى مساحة تبلغ 110 آالف مرت مربع، 
خــالل الفرتة من 20 يوليو إىل 25 أغســطس 
املقبلني، بتنظيم مــن رشكات ُعامنية، وبدعم 

من عدد من الجهات الحكومية بالسلطنة.
ويســتهدف الكرنفال املواطنــني واملقيمني يف 
الســلطنة ودول الخليج والدول املجاورة لها 
بجميــع فئاتهم العمرية، وجميع الســائحني 
يف محافظة ظفار يف موســم الخريف، ليشكل 
نوعاً مــن الرتفيه الــذي تحتاجــه العائلة يف 
موســم اإلجازات الصيفية، ويف وجهة سياحية 

هي األكرث نشاطاً يف صيف السلطنة.
وقــال خالــد النبهــاين رئيس مجلــس إدارة 
مجموعــة »ســبعني« لألعــامل والتطوير: تم 
إقامة هــذا الكرنفال بالتعــاون مع عدد من 
الجهات الحكومية بالســلطنة، كمكتب وزير 
الدولــة محافظ ظفار، وبلديــة ظفار، ووزارة 
الســياحة، والهيئــة العامــة للطــريان املدين، 
ووزارة التجارة، كام يتم تنظيمه من قبل عدد 
مــن الرشكات املحلية بالتعــاون مع عدد من 
الرشكات العامليــة. مؤكًدا أن هــذا الكرنفال 
بداية لتغيري املناشــط الســياحية بالســلطنة 

وتطويرها وتحسني الفعاليات املصاحبة لها.
وعن مدى أمان املناطيد بالسلطنة، قال: قمنا 
بالتعــاون من رشكة من كاليفورنيا ورشكة من 
أسبانبا، لديهم خربة منذ التسعينات يف طريان 
املناطيد، حيث يقومون بتسيري ما ال يقل عن 
200 منطاد يومياً، وســيكونون متواجدون يف 
هذا الكرنفال، وســيقومون بتشغيل املناطيد، 
بجانــب تدريب عدد من الشــباب العامنيني 

للحصول عى رخصة قيادة هذه املناطيد.
وأوضــح النبهاين أن الجهــات املنظمة قامت 
بــإرشاك املؤسســات الصغرية واملتوســطة يف 
الكرنفال بدون رســوم، حيث ستكون الرسوم 
للــرشكات الكبــرية والــرشكات مــن خــارج 
الســلطنة. وقال: تواصلنا مع الجهات املعنية 
باملؤسســات الصغرية واملتوســط بالســلطنة 

القرتاح بعض املشــاريع التــي من املمكن أن 
تقدم خدماتها من خالل هذا الكرنفال.

وأكد أن قيمة االســتثامر يف الكرنفال تتجاوز 
مليون ريــال عامين، وذلــك لتقديم فعاليات 
ذات جــودة عاليــة تــريض الزوار والســياح. 
موضحــا أن رســوم صعــود املناطيــد تحت 

الدراسة.
وقال: ســوف يوفــر الكرنفال مــا ال يقل عن 
526 وظيفة بشكل مبارش، ويف الجانب اآلخر 
ســوف تكون هنالك وظائف مســتمرة بعد 
الكرنفال من ضمنها للطيارين، حيث ســيتم 
تدريب 4 طيارين لكل منطاد، هذا التدريب 
ســوف يعطيهم شــهادة من رشكة »يب يب يت« 
اإلســبانية، يؤهلهم للطريان يف جميع مناطق 

السلطنة.

وأشــار النبهاين اىل أنهم يعملــون حالياً عى 
إثراء هذه التجربة لكرنفال املناطيد يف شامل 

السلطنة، خالل فصل الشتاء.
وعن النتائج املبــارشة املتوقعة من الكرنفال، 
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة »ســبعني” 
لألعامل والتطوير: نسعى ملضاعفة عدد زوار 
الســلطنة يف موســم الخريف والتســويق له 
بفعاليات متجددة، وتنشــيط وتفعيل سياحة 
املهرجانات والتي ســرتفد القطاع الســياحي 
بشكل فعال يف موســم الخريف، وتشغيل ما 
يقارب 300 رشكة صغرية ومتوسطة من خالل 

املهرجان.
وقالــت إبتســام الجشــمية ممثلــة رشكــة 
»همتي« والقامئة بــإدارة فعاليات الكرنفال: 
يصاحب الكرنفــال عدد من الفعاليات، منها: 

منطقــة تحليــق املناطيــد، وعــروض الليزر 
عى املناطيد، وعــروض الهولوجرام، ومضامر 
التحدي، ومنطقة األلعــاب الرتفيهية، وردهة 
املقاهــي واملطاعم، وكرنفال مول، والســينام 

املفتوحة.
وأضافت الجشــمية: تعــد املناطيد العمالقة 
واحدة من أهم املناشــط السياحية الناجحة 
حــول العامل؛ وهي التجربــة األوىل من نوعها 
يف الســلطنة، حيث سيشــهد موســم صاللة 
الســياحي هــذا العام تحليق مــا ال يقل عن 
15 منطادا هوائيا مبســاحة 2600 مرت مكعب 
لكل منطــاد، تصعد يف ســامء مدينة صاللة،  
ثــم تنســاب مــع شــالالت عــني صحلنوت 
واملسطحات الخراء الواسعة يف ظفار. كذلك 
فــإن عروض الليزر عى املناطيد« تجربة أوىل 

من نوعها أيضاً. وأشــارت الجشــمية إىل أنه 
ســيصاحب الكرنفال »مضامر التحدي«، وهو 
عبارة عــن حلبة مهيأة لســباقات الدراجات 

ذات العجالت األربع 
والسيارات املخصصة لهذا النوع من املسارات.

وأشــارت إىل وجود دعم كبري للمنتج العامين 
يف الكرنفــال مــن خــالل خيارات التســوق 
املتاحة، التي تشمل أحدث املنتجات املبتكرة 
واملنتجات الشــعبية، وستشــارك املؤسسات 

الصغرية واألرس املنتجة.
وأوضحــت الجشــمية أن الســينام العامنية 
الرائدة )لونار سينام( ستقدم عروضاً يف الهواء 

الطلق.
الجدير بالذكر أنَّ كرنفــال املناطيد العمالقة 
يعد األول من نوعه يف الســلطنة ويف منطقة 
الرشق األوســط، وتصعد يف أجواء الســلطنة 
يف مدينة صاللة خالل فرتة املوســم السياحي 
بصاللة،  ثم تنساب مع شالالت عني صحلنوت 

واملسطحات الخراء الواسعة يف ظفار.  
وسيعزز الكرنفال الســياحة املحلية والعاملية 
داخل السلطنة، ويســتغل فيه موسم صاللة 
أمثل اســتغالل يف اســتقطاب أكــرب رشيحة 
ممكنــة مــن زوار الســلطنة، ويهــدف إىل 
استقطاب أكرث من مليون زائر يف فرتة املوسم 

من خالل هذا الكرنفال.
 كــام يهــدف الكرنفــال إىل متكني الشــباب 
العامين يف النشاط السياحي، وإثراء التنوع يف 
االستثامر الســياحي ورفع جاذبيته وجودته، 
وتســويق الســياحة يف الســلطنة بشكل عام 
وصاللــة عــى وجــه الخصــوص مــن خالل 
إطــالق كرنفــال املناطيــد والــذي ُيعترب من 
أكرث األنشــطة جذبــا حول العــامل، وتحقيق 
أحد أهداف رؤية 2040 وهي تنفيذ مناشــط 
ســياحية عاملية ذات كفاءة عالية، والتنوع يف 
األنشطة والفعاليات الرتفيهية لزوار املحافظة 

بشكل عام واملقيمني.

موسم صاللة السياحي يستعد لـ»كرنفال المناطيد« ألول مرة في السلطنة والخليج

النبهاني: أكثر من 

مليون ريال قيمة 

االستثمار بالكرنفال 

وسيوفر 526 وظيفة 

الجشمية: تحليق 

15 منطادا هوائيا.. 

ونهدف الستقطاب 

أكثر من مليون زائر

مسقط - الرؤية

تواصــل هيئــة تقنيــة املعلومــات حملتهــا 
التوعويــة لبوابة جمع التربعــات للجمعيات 
بهدف جمع   )www.donate.om( الخرييــة
التربعات إلكرتونياً طوال شهر رمضان الفضيل، 
وتم من خاللهــا تحقيق العديد من األهداف 
التي تخــدم الفئات املحتاجــة يف الجمعيات 
الخرييــة التي يتــم إيصال التربعــات لها عرب 
املوقــع والتي بلغ عددهــا 27 جمعية وجهة 

خريية.
وقد جاء إنشاء البوابة يف إطار توظيف تقنية 
الجمعيات  لخدمــة  واالتصاالت  املعلومــات 
الخريية العامنية يف جمع التربعات عن  طريق 
الدخول ملوقع موحد للجمعيات الخريية دون 
الحاجــة إىل زيارة كل موقــع عى حدة، كام 
تسهل البوابة عملية التربع يف مختلف مناطق 
الســلطنة عى مدار الســاعة وإمتــام عملية 
التربع خالل ثواٍن عرب شــبكة اإلنرتنت والتأكد 

مــن وصــول املبلغ املتــربع بــه إىل الجمعية 
املعنيــة مع تغطية أوســع منطقــة جغرافية 
ممكنة يف سلطنة ُعامن للمساهمة يف إيصال 
التربعات للجمعيات الخريية املحلية بواسطة 

التقنيات الحديثة كبوابة الدفع اإللكرتوين.
وأتاحت البوابة املجــال للمتربع الختيار نوع 
التربع ما إذا كان تربعا عاما أو كســوة العيد، 
والتربع للمســاجد، ورعاية األيتــام، واإلغاثة 
الدولية ومساعدة سوريا، والرعاية االجتامعية 

وغريها من الفئات.
ومنذ بداية الحملة التوعوية يف بداية رمضان 
الكريــم تم جمع نحــو 150300 ريال عامين 
حتى اليوم، ووصل عدد املتربعني إىل نحو 10 

آالف متربع. 
ووصل إجاميل التربعــات التي متت يف البوابة 
حتــى أمس منذ إنشــاء البوابــة إىل أكرث من 
ثالثــة ماليــني وســبعامئة ألف ريــال عامين 
)3,749,727.19(، كام وصل عدد املتربعني إىل 

نحو 150 ألف متربع منذ إنشاء البوابة.

مسقط - الرؤية

عقدت الهيئة العامة لسوق 
اســرتاتيجيات  ورشة  املال 
متكــني املــوارد البرشيــة، 
حرها عدد من املسؤولني 
بالهيئــة إىل جانب ممثي 
رشكات التأمــني، وتبحــث 
تحديــد  الورشــة  هــذه 
التدريبيــة  االحتياجــات 
وتساعد يف بناء اسرتاتيجية 
متكــني  لخطــط  شــاملة 
ويأيت  الوطنيــة،  الكــوادر 
ذلك يف سياق ترجمة رؤية 
الهيئة العامة لســوق املال 
الكوادر  القامئة عى متكني 
الوطنيــة العاملة يف قطاع 
تأهيلهم  التأمني من خالل 
الفنية  وتعزيــز قدراتهــم 
واإلداريــة، حيث تســعى 
الكوادر  متكــني  إىل  الهيئة 
الوطنيــة باتبــاع سياســة 

تعمــني نوعيــة تركز عى 
تعزيــز حضــور العامنيني 
يف املســتويات الوظيفيــة 
اإلدارية والفنية الوســطى 
والعليــا دون الرتكيــز عى 
الوظائف التشغيلية فقط.

ويف هذا الصدد قال أحمد 
بن عــي املعمــري، نائب 
التأمني،  لقطــاع  الرئيــس 
لســوق  العامــة  بالهيئــة 
املــال، إن الورشــة تهدف 
التي  الــرشكات  إىل إرشاك 
تعمــل يف قطــاع التأمــني 
اســرتاتيجية  إيجــاد  يف 
االحتياجات  وبحث  لعمل 
املســتقبلية  التدريبيــة 
للنهــوض بالقطــاع بكادر 
عــامين مؤهــل، وإلعطــاء 
دفعــة جديــدة لتطويــر 
الكوادر  إمكانيات  وتنمية 
البرشية العاملة يف رشكات 

التأمني.

جمع 150 ألف ريال عبر بوابة 
التبرعات للجمعيات الخيرية

»سوق المال« تناقش إستراتيجية تمكين الموارد البشرية
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مسقط – الرؤية

قــال عبدالعظيم بن عباس البحراين، الرئيس 
التنفيــذي لغرفة تجــارة وصناعة عامن، إّن 
الغرفــة تســعى باعتبارها املمثل الرســمي 
للقطاع الخاص إىل بناء رشاكات اســراتيجية 
بــن القطاعــن العام والخاص ومؤسســات 
املجتمع املدين، وتعمــل عىل تطوير قنوات 
وآليــات تواصــل واتصال فّعالــة مع جميع 
الجهــات واملؤسســات ذات العالقة بالعمل 
التنمــوي والعمل االقتصادي واالســتثامري 
بشــكل أخص يف السلطنة، فضال عن حرصها 
عىل دعم جهــود القطاع الخــص يف جانب 
االبتــكار  املجتمعيــة وتعزيــز  املســؤولية 
واالبــداع ال ســيام ضمن إطــار التعاون مع 
املؤسســات األكادميية والبحثية يف السلطنة، 
مشريا إىل أن عام 2018 شهد نشاطا ملحوظا 
للغرفــة من خــالل مجلس إدارتها برئاســة 
ســعادة قيس بــن محمد اليوســف رئيس 
املجلس وأعضاء املجلس من رؤساء مجالس 
إدارات فــروع الغرفة يف املحافظات، إضافة 
إىل مجموع ما تنظمه من لقاءات وأنشــطة 
وفعاليــات عــىل صعيد مقرهــا الرئييس يف 

مسقط وفروعها يف املحافظات.
وأوضح الرئيس التنفيذي للغرفة أن مجلس 
إدارة الغرفــة قرر يف اجتامعــه األخري عقد 
الجمعية العامــة للغرفة يف 26 يونيو 2019 
باملقــر الرئيــيس للغرفة مبســقط ملناقشــة 
تقرير مراقب الحســابات عن السنة املالية 
املنتهيــة يف 31 ديســمرب 2018م، وتعيــن 
مراقب الحســابات للحسابات التي ستنتهي 
يف 31 ديســمرب 2019، كام ســيجري اعتامد 
التقرير الســنوي ألداء الغرفة لعام 2018م، 
موضحا بن الجمعية العامة للغرفة حســب 

نظام الغرفة الصادر باملرسوم السلطاين رقم 
2017/45م تتكــون من األعضاء املســجلن 
بالغرفة، وميثل العضو املسجل يف اجتامعات 
الجمعية بصفتــه املالك أو الرشيك املفوض 
منفردا، أو املدير املفــوض بالتوقيع منفردا 
من واقع بيانات السجل التجاري، وال يجوز 
التوكيل أو التفويض يف الحضور أو التصويت 
يف اجتامعــات الجمعية العــام ويكون لكل 

عضو مسجل صوت واحد فقط.
ودعا عبدالعظيم بن عباس البحراين الرئيس 
التنفيــذي للغرفــة الــرشكات واملؤسســات 
املنتسبة للغرفة إىل حضور اجتامع الجمعية 
العامــة والتفاعل مع مــا تطرحه الغرفة من 
أنشــطة وفعاليات والتقدم مبقرحاتهم قبل 
15 يوما من تاريخ انعقــاد الجمعية، للنظر 
فيهــا خــالل اجتــامع الجمعيــة وتبنــي ما 
يحظى مبوافقة الجمعية، مؤكدا عىل أهمية 
التفاف القطــاع الخاص يف جميع محافظات 
الســلطنة بكافة رشائحه ومؤسســاته حول 
الغرفــة باعتبارهــا املمثل الرســمي للقطاع 
الخاص، ولغرض تســهيل مشاركة األعضاء يف 
االجتامع تم اعتامد نظام تســجيل إلكروين 

عرب موقع الغرفة عىل شبكة اإلنرنت بهدف 
تسهيل عملية التسجيل واملشاركة يف اجتامع 
الجمعية، وســيجري فتح باب التســجيل يف 
النظــام عرب املوقع اإللكــروين للغرفة يف 29 

مايو.
وأضــاف البحراين أنه يف إطار ســعي الغرفة 
لتنشيط العمل التجاري واالستثامري وتفعيل 
عضويــة الــرشكات واملؤسســات والغرفــة 
وإتاحة املجال لها لالســتفادة من الخدمات 
التي تقدمها الغرفة واملشاركة يف االجتامعات 
واملؤمترات والفعاليــات التي تنظمها الغرفة 
ناقــش مجلس إدارة الغرفــة موضوع إعفاء 
الرشكات من رسوم االنتساب املتأخرة، وقرر 
تخفيــض 50% من إجاميل الرســوم املتأخرة 
للمنتســبن ألكرث من ســنتن اعتبارا من 15 

مايو 2019م وملدة ثالثة أشهر.
الــرشكات  البحــراين  عبدالعظيــم  ودعــا 
واملؤسسات لالستفادة من اإلعفاء الذي أقره 
مجلس اإلدارة يف إطار ســعيه الســتقطاب 
أعضاء الغرفــة من الرشكات واملؤسســات، 
وتعزيــز التواصــل والتفاعــل بــن الغرفة 
وأعضائهــا ألجــل متكــن الغرفــة والقطاع 

الخــاص عىل حد ســواء مــن أداء أدوارهم 
التنموية واالقتصادية املنتظرة.

بالتوظيــف  الغرفــة  اهتــامم  إطــار  ويف 
الذايت وغــرس ثقافة ريــادة األعامل ودعم 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة أشار الرئيس 
التنفيــذي لغرفة تجــارة وصناعة عامن إىل 
أن الغرفة ســتطلق مبادرة إلعفاء الرشكات 
الطالبية الراغبة بالتحول إىل رشكات تجارية 
وفــق إطــار قانــوين يف جميــع محافظات 
الســلطنة مــن رســوم االنتســاب للغرفــة 
ملدة ســنتن للرشكات املســجلة يف الدرجة 
الرابعــه بالغرفــة، وتم اعتــامد 10 رشكات 
لــكل كلية أو جامعة لــكل محافظة، وفيام 
يخص املحافظات التــي ال يوجد بها كليات 
أو جامعــات تســتبدل باملــدارس أو أبنــاء 
املحافظة الدارســن يف جامعــات أأو كليات 
خارج السلطنة، ويتطلب لالستفادة من ذلك 
اإلعفاء تقديم طلب للغرفة يف املقر الرئييس 
مبســقط أو فروعها يف املحافظات مشفوعا 

برسالة من الجامعة أو الكلية أو املدرسة.
األمســيات  مبــادرة  إىل  البحــراين  وأشــار 
االقتصاديــة املتخصصة التــي دأبت الغرفة 

عىل عقدها وتستضيف من خاللها املسؤولن 
واملعنين واملهتمن بالشــأن التنموي عموما 
والشــأن االقتصادي واالســتثامري عىل وجه 
خــاص، موضحا بأن الغرفة تهدف من خالل 
تلــك األمســيات إىل مناقشــة القضايا التي 
تهم الشــأن التنمــوي عمومــا واالقتصادي 
واالستثامري بشــكل خاص، إضافة إىل طرح 
العقبات والصعوبات التي تواجه مشــاريع 
وأعامل القطاع الخاص، كام تقدم اإليضاحات 
وأحدث القرارات والتســهيالت التي تصدر 
من الجهات الحكومية ذات العالقة بالقطاع 
االقتصادي، كام تســتقطب تلك األمســيات 
حضــورا نوعيا مــن أأأصحــاب وصاحبات 
األعامل وممثيل رشكات ومؤسســات القطاع 
الخــاص واإلعالميــن وفئــات مختلفة من 
املجتمع تتابع باهتامم ما يدور عىل ســاحة 

العمل االقتصادي يف السلطنة.
وأضــاف عبدالعظيــم البحــراين أن الغرفة 
نظمت خالل شهر رمضان الجاري أمسيتن، 
تناولت األوىل موضوع تأثري األسواق العاملية 
عىل ســوق مسقط لألوراق املالية، وحظيت 
مبتابعة واهتامم كبري وكان لها صدى واسع، 

كام كان لهــا نتائج مبارشة حيث تم اإلعالن 
من قبل الحكومة عن تعليق العمل برضيبة 
الدخل املتعلقــة بتوزيعات أرباح األســهم 
والفوائد البالغة 10% ملدة 3 ســنوات قابلة 
للتمديــد والتــي تم فرضهــا مبوجب قانون 
رضيبة الدخل الصادر باملرســوم الســلطاين 
رقم )2019/9(. وناقشــت األمســية الثانية 
محــور االقتصاد األزرق وما يوفره من فرص 
لالســتثامر ودور االعــالم يف التعريف بهذا 
االقتصــاد وإمكاناته عىل اقتصاد الســلطنة 
خالل املرحلة املقبلة. وتعقد األمسية الثالثة 
يف 27 مايو وتتناول موضوع منظمة التجارة 
العامليــة وكيفية اســتفادة القطــاع الخاص 
بالسلطنة من املنظمة وستستضيف الغرفة 

مسؤولن من منظمة التجارة العاملية.
وفيــام يخص كــريس غرفة تجــارة وصناعة 
بجامعــة  االقتصاديــة  للدراســات  عــامن 
السلطان قابوس أشــار عبدالعظيم البحراين 
إىل أن الكريس ســيبدأ أعاملــه قريبا، حيث 
تــم تعين الدكتور أرشف مــرشف الخبري يف 
التنميــة االقتصادية واالقتصاد الســيايس يف 
الرشق األوســط أســتاذا للكريس، مشريا إىل 
أن إنشــاء كريس غرفة تجارة وصناعة عامن 
للدراســات االقتصادية يعد مرشوًعا مشرًكا 
بــن غرفة تجــارة وصناعة عــامن وجامعة 
الســلطان قابــوس بهــدف تعزيــز وفهــم 
القضايــا االقتصاديــة الحالية يف الســلطنة، 
واملســاهمة بتعزيــز دور القطــاع الخاص 
يف تحقيــق التنويــع االقتصــادي والتنافس 
االقتصــادي  التطويــر  وتحقيــق  الــدويل، 
واالجتامعــي للســلطنة مــن خــالل إجراء 
الدراسات التطبيقية والتحليالت االقتصادية 
وإنشــاء قواعد بيانات للبحوث والتحليالت 

االقتصادية.

فتح باب التسجيل اإللكتروني.. األربعاء

»الغرفة« تعفي الشركات من نصف الرسوم المتأخرة.. و26 يونيو موعدا للجمعية العمومية

عبدالعظيم البحراين

حرب تجارية 
مستعرة

منذ أن أشعلت الواليات املتحدة األمريكية فتيل الحرب التجارية مع الصن ثاين أكرب اقتصاد 
يف العامل، واألنظار ترقب تداعيات هذه الحرب وتأثرياتها املبارشة وغري املبارشة عىل االقتصاد، 
ورغــم الصدمة التــي حدثت مع إعالن الرئيس األمرييك دونالــد ترامب وضع رشكة هواوي 
الصينية عىل القامئة الســوادء، إال أّن الجميع كان يتوقع أّن مّثة خطوة أمريكية ســتوجه نحو 

واحدة من الرشكات الصينية الكربى، وكان الدور هذه املرة عىل رشكة هواوي.
وال شــك أّن الحرب التجارية متثل تهديًدا خطريًا للنظــام االقتصادي العاملي، وتنذر بعواقب 
وخيمة ترض مختلف االقتصادات؛ املتقدمة والناشــئة والنامية، وتنعكس بالسلب عىل النمو 
االقتصــادي العاملي. ومــن املؤكد أّن الخطوة األخرية التي اتخذتهــا الحكومة األمريكية ضد 
العمــالق الصيني “هواوي” غري مرتبطة بجوانب تكنولوجية أو مســتندة إىل مزاعم امللكية 
الفكريــة كــام كانت تدعي واشــنطن دامئا ضد املنتجــات الصينية، بل إنهــا محاولة لفرض 
مزيد من النفوذ األمرييك يف األســواق واالقتصادات، ومســعى غري محمود من جانب اإلدارة 
األمريكيــة يك تضعف من قوة رشكة هواوي التي تحتل املركز الثاين عامليا من حيث مبيعات 
الهواتف النقالة الذكية، وأيضا ســتقوم بركيب تقنيــات الجيل الخامس يف اململكة املتحدة، 
ومبيعاتها رمبا ســتفوق مبيعات هواتــف “أبل” األمريكية، وهنا مربــط الفرس. فالحكومة 
األمريكيــة التي صدعت الرؤوس بأن الصن تقدم دعــام حكوميا لرشكات القطاع الخاص ما 
يخل مببادئ املنافسة كام تزعم، إال أنها- أي الحكومة األمريكية- تتخذ إجراءات علنية لدعم 
الــرشكات، وما حدث يف أعقــاب االزمة املالية العاملية وازمة الرهــن العقاري يف أمريكا عام 
2008 ليــس ببعيد عام نقول، فقد قررت الحكومة األمريكيــة يف ذلك الوقت توجيه الدعم 
النقــدي للبنوك العمالقــة التي تعرضت لالنهيار، وذلك من أجــل حامية االقتصاد األمرييك، 
لكن نظرا ألن الواليات املتحدة تجد يف نفسها قوة عظمى فتعتقد أّنها قادرة عىل التحكم يف 

العامل، وتحريك االقتصادات بحسب مصالحها.
الصــن من جانبها، قررت الرد عىل أمريــكا بطريقتها الخاصة، وأكدت أّنها لن تقف مكتوفة 
األيدي أمام محاوالت أمريكا لرضب االقتصاد الصيني، ولننظر فيام قاله رن تشــنغ مؤســس 
رشكــة هواوي بعد القرارات األمريكية: “ال ميكن للواليات املتحدة االمريكية ســحق رشكتنا.. 
ال ميكــن لهــم تركنا ألننا االكرث تطورا حتــى لو اقنعوا املزيد من الــدول بعدم التعامل معنا 
بصــورة مؤقتــة، ميكننا دامئا تخفيض االســعار نوعا ما”، وهذا الترصيــح يؤكد أن الصن لن 
تخضع لالبتزاز األمرييك والعدوان االقتصادي عليها، بل إّنها سرد مبا قد يفاجئ الجميع حول 
العامل. رن تشــنغ قال أيًضا يف ترصيحات أخرى: “إذا انطفأت األضواء يف الغرب، فإّن الرشق 
سيســتمر مضاًء، وإذا ساد الظالم يف الشامل، فالجنوب ما زال باقيا، أمريكا ال متثل العامل، بل 

هي جزء من العامل”.
وبالتوازي مع ما يحدث للصن من جانب أمريكا، نجد أيًضا واشــنطن تســعى إلعادة فرض 
ســيطرتها عىل مقدرات الخليج، من خالل اإليحاء والزعم بأّن حربا ستندلع يف املنطقة وأّنها 
مســتعدة لحامية حلفائها يف املنطقة، يف محاولة العادة انتشــار قواتها يف املوانئ الخليجية 
واســتنزاف الرثوات عىل صفقات الســالح والعتاد، بدال من مشــاريع التنمية والتطوير التي 

تحقق رفاهية املواطن الخليجي.
ولذلك فإّن دول الخليج مطالبة يف خضم هذه األحداث واملتغريات بأن تعيد النظر يف سياساتها 
العسكرية واألمنية واالقتصادية، وأن تكف عن خلق فزاعة لتحقيق أهداف لن تعود بالفائدة 
عىل مســرية التنمية، بل ســتفاقم من سوء األوضاع وستتســبب يف إرباك املشهد بصورة أسوأ 
مــام هي عليه، فقد انتهت فزاعة “داعش” والــدور اآلن عىل فزاعة إقليمية أخرى بزعم أّنها 
تهدد استقرار دول الخليج، رغم أّن ما يهدد استقرار دول الخليج هي عسكرة املنطقة وتطبيق 
السياسات غري الرشيدة التي تنفذها بعد الدول وترض بالدول األخرى غري املنخرطة والتي ترفع 
شــعار عدم التدخل يف شــؤون الدول، والتي تؤمن أيضا بأن العامل أكرث أمانا يف وجود أقطاب 
متعددة وليس القطب الواحد.. فمتى نعترب ونطلق شارة البداية نحو تنمية مستدامة ونحقق 

وحدة حقيقية وليس مجرد اجتامعات دورية وقمم ال تقدم وال تؤخر.

فايزة الكلبانية

faiza@alroya.info

مسقط – الرؤية

زارت الهيئــة العامــة لرويج االســتثامر 
وتنميــة الصــادرات )إثــراء( عــددا من 
الرشكات الكربى مبقاطعة يوّنان الصينية 
إلطالعها عىل الفرص االستثامرية املتوفرة 
بالســلطنة. ووفد الهيئة مجموعة يوّنان 
الحكومية للمــزارع املحدودة التي تعترب 
املؤسســة الزراعيــة الكبــرية الوحيــدة 
اململوكة للدولــة يف مقاطعة يوّنان، كام 
تشــتهر املجموعــة بالريــادة يف مجــال 
التصنيع الزراعي. كام زار الوفد مجموعة 
يوّنان املتخصصة يف مجال االســتثامر يف 
قطاع النقــل واملواصالت التي تعترب أكرب 
مجموعة رشكات نقل شاملة يف املقاطعة. 
وبحثت اللقاءات سبل التعاون املستقبيل 
واملجاالت التي ميكــن للرشكات الصينية 

االستثامر فيها بالسلطنة.
وضمن فعاليات املنتدى الدويل للسياحة 
الذكية ألقت نسيمة بنت يحيى البلوشية 
املديرة العامة لالســتثامر والصادرات يف 
إثراء كلمة تطرقت فيها إىل اســتثامرات 
الســلطنة يف البنيــة األساســية لقطــاع 

السياحة وزيادة أعداد الفنادق، وتشجيع 
الحكومــة للقطاع الخاص لالســتثامر يف 

القطاع السياحي.
وشــهد جناح السلطنة يف املعرض الدويل 
للســياحة الذكية خالل اليومن املاضين 
اهتامم الزوار الذين اطلعوا عىل إمكانيات 
وقال  واالســتثامرية.  السياحية  السلطنة 
عمــر بن ســامل الجابــري ممثــل وزارة 
السياحة يف املعرض إن هدف الوزارة من 
املشــاركة يف املعرض الرويج للمقومات 
الســياحية يف الســلطنة والتعــرف عىل 

خربات وتجارب الدول األخرى املشــاركة 
والتقنيــات الحديثة التي تســتخدمها يف 

تشجيع السياحة إليها.
وأوضــح الجابري أن الجنــاح القى إقباال 
جيدا من الزوار والرشكات الصينية، مشريا 
إىل أنه قام بتعريف الزوار بالتســهيالت 
التــي تقدمهــا الســلطنة فيــام يتعلق 
بالتأشرية الســياحية االلكرونية، موضحا 
أن الوزارة بصدد افتتاح مكتب متثييل لها 
يف الصن خالل هــذا العام، وذلك نتيجة 
لزيــادة عدد الســياح الصينين القادمن 

إىل الســلطنة. وتشــارك هيئــة املنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم كذلك يف 
املعرض الدويل للسياحة الذكية من خالل 
عرض كتيبات ومطويات باللغتن الصينية 
واإلنجليزيــة لتعريف مجتمــع األعامل 
والســياح يف الصن مبــا تتميز به املنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقم مــن مزايا 
اســتثامرية والفرص االستثامرية املتوفرة 
يف القطاع السياحي، والفنادق املوجودة 
بالدقم وما تتمتع بــه املنطقة من مناخ 

معتدل طوال العام.

»إثراء« تطلع الشركات الصينية على فرص االستثمار في السلطنة

»غرفة شمال الباطنة« تكرم الداعمين لمهرجان صحار االقتصادي
صحار – الرؤية

نظمــت غرفــة تجــارة وصناعــة عــامن 
مبحافظة شامل الباطنة حفل إفطار لتكريم 
الــرشكات والجهــات الداعمــة ملهرجــان 
صحار االقتصــادي األول الذي أقيم خالل 
شــهر نوفمرب املايض. ورعى حفل التكريم 
سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللميك نائب 
محافــظ ظفار، بحضور ســعادة قيس بن 
محمد اليوســف رئيس مجلس إدارة غرفة 
تجــارة وصناعة ُعــامن، وعبدالله بن عيل 
الشــافعي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة 
مبحافظة شــامل الباطنة وعــدد غفري من 
أصحــاب وصاحبات األعامل واملســؤولن 
واملشــايخ وذلك بفندق راديســون بلو يف 

صحار. 
وقــال عبداللــه بن عيل الشــافعي رئيس 
فرع الغرفــة: حرص مجلــس إدارة غرفة 
تجــارة وصناعة عــامن مبحافظة شــامل 
الباطنــة يف دورتــه الحاليــة عــىل إقامة 
مهرجان صحار االقتصادي ليكون انطالقة 
حقيقيــة للمحافظــة من خالل تســجيله 
عــىل خارطــة املهرجانــات يف الســلطنة. 

وتزخر محافظة شــامل الباطنــة بالعديد 
من املقومات االقتصادية والسياحية التي 
تؤهلها لتنظيــم املهرجان، ُمشــريًا إىل أن 
رؤية الغرفة تتمحــور حول تنمية القطاع 
الخــاص وجعله رشيًكا أساســيا يف التنمية 
االقتصادية املســتدامة؛ لذلك جاء تنظيم 
مهرجــان صحــار االقتصادي يف نســخته 
األوىل لُيحقق األهداف املنشودة يف عملية 
التنمية وتنشــيط القطاع الخاص وتحقيًقا 
لتطلعات أصحــاب وصاحبات األعامل يف 

املحافظة.

وأضاف الشافعي: بعد النجاح الذي أحرزه 
املهرجان يف نسخته األوىل، يرسنا أن ُنعلن 
عن تنظيم مهرجان صحــار االقتصادي يف 
نسخته الثانية يف ديسمرب من العام الحايل، 
ليكــون عامال مســاهاًم يف تحفيز القطاع 

االقتصادي للمحافظة والسلطنة ككل.
وأكــد الشــافعي رضورة بــذل مزيد من 
الجهود لتحقيــق التكامل بــن القطاعن 
العــام والخــاص، وتعزيــز ســبل الرشاكة 
بينهــام، مبــا ينعكس إيجابا عىل تحســن 
مناخ األعامل يف الســلطنة، داعًيا الجهات 

الحكوميــة إىل بــذل مزيــد يف تســهيل 
الخــاص  للقطــاع  اإلجــراءات  وتبســيط 
وألصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 
حيث يعــد القطاع عامد االقتصاد الوطني 

وركيزته األساسية يف التنمية. 
ويشــار إىل أن فرع الغرفة مبحافظة شامل 
الباطنة ُيقيم إفطارا رمضانيا سنويا لتعزيز 
التعاون مع أصحــاب وصاحبات األعامل، 
وتوطيــد أوارص األخوة والصداقــة، إمياًنا 
منهــا بأهميــة تحقيق مبــدأ التكامل بن 

الرشكات الصغرية واملتوسطة.
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مسقط - الرؤية

وقع��ت موري��ا اتفاقي��ة مع جمعي��ة بهجة 
الُعامني��ة لأليت��ام تحت رعاية معايل الس��يد 
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي، وزير 
الدولة ومحاف��ظ ظفار، لعرض وبيع منتجات 
أرس األيت��ام يف م��روع هوان��ا صاللة خالل 
موس��م الخريف. وس��يحتضن املروع سوقاً 
أس��بوعية للمؤسس��ات الصغرية واملتوس��طة 
التي ترشحها الجمعية لرتويج وبيع منتجاتهم 

للسائحني والضيوف والزوار يف هوانا صاللة.
وقال أحمد س��امل، مدير منتجع هوانا صاللة: 
تلتزم موريا بتمك��ني املواهب املحلية ومتهيد 
الطريق أمامه��م ودعمهم للنجاح يف مجتمع 
رواد األع��امل يف مختل��ف أنحاء الس��لطنة. 
وج��اءت ه��ذه االتفاقية م��ع جمعية بهجة 
الُعامني��ة لأليتام من أجل غرس وتعزيز ثقافة 
ري��ادة األع��امل يف محافظ��ة ظف��ار وُعامن 

بش��كٍل عام. وكون املروع يس��تضيف أكرث 
م��ن 2,000 س��ائح وضي��ف يوميا، يس��عدنا 
توفري منصة للمؤسس��ات الصغرية واملتوسطة 
للتطور والنمو وإتاحة الفرصة أمام أرس األيتام 

لزي��ادة دخلهم املايل وإبراز ال��رتاث والثقافة 
الغنية التي تنفرد بها السلطنة من خالل بيع 

منتجاتهم.
وستدعم Ooredoo هذه املبادرة مبساعدة 

أرس األيت��ام يف ع��رض منتجاته��م خ��الل 
البازار األس��بوعي. وقال أحمد بن عبدالله 
الع��ري، الرئي��س التنفي��ذي للتكنولوجيا 
واملعلوم��ات: يف Ooredoo ن��درك جي��داً 

ال��دور الذي تلعب��ه املؤسس��ات الصغرية 
واملتوس��طة وبأنها جزء أسايس من التنمية 
اإلقتصادية يف السلطنة وازدهارها مستقباًل. 
لذا، نلتزم برفده��م بالعديد من الخدمات 
التي تتناس��ب م��ع احتياجاتهم س��عيا منا 
إىل متكينه��م وتعزي��ز منو أعامله��م. ويأيت 
التعاون مع رشكائن��ا يف صاللة كخطوة منا 
لدع��م األرس العاملة إلثراء حياتهم الرقمية 
عىل الصعيد الش��خيص واملهني. وقال عبد 
ال��رب بن س��امل اليافعي، مؤس��س جمعية 
بهجة الُعامنية لأليتام ونائب رئيسة مجلس 
إدارة: نتقدم بجزيل الش��كر إىل رشكائنا يف 
م��روع هوان��ا صالل��ة وOoredoo عىل 
دعمه��م املتواصل ونثق يف األث��ر اإليجايب 
الكبري ال��ذي س��ترتكه هذه املب��ادرة عىل 
املجتمعات يف محافظة ظفار. وُيعد الهدف 
م��ن هذا التعاون هو متكني أرس األيتام من 
االس��تفادة من فرص األعامل التي ستوفرها 

هذه املبادرة وتحويلها إىل مصدر مس��تدام 
ب��األدوات والدعم  للدخ��ل. وس��نزودهم 
املس��تمر م��ن الجمعي��ة وجمي��ع رشكائنا 
م��ن القطاعني العام والخاص. ويف موس��م 
الخريف من كل عام، تشهد محافظة ظفار 
ومروع هوانا صالل��ة إقباالً كبرياً من قبل 
السياح والضيوف من داخل السلطنة ودول 
مجل��س التع��اون الخليجي حيث تش��كل 
إحدى الوجهات الس��ياحية األكرث رواجاً يف 
املنطقة. ويضم مروع هوانا صاللة 1,100 
غرف��ة فندقية ويحتضن آالف الس��ياح مام 
سيجعل منه املنصة املثالية لعرض املنتجات 
الُعامنية والصناعات الحرفية خالل السوق 
األس��بوعي. ولتقديم تجربة مميزة للجميع 
يف امل��روع، تواصل موري��ا تعزيز وتطوير 
املروع بخدمات جديدة ومرافق ترفيهية 
عرصية مبا يف ذل��ك الحديقة املائية “هوانا 

أكوا بارك”، األوىل من نوعها بالسلطنة. 

المشروع يحتضن سوقا أسبوعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل موسم الخريف

تعاون بين »موريا« و»بهجة« لترويج منتجات أسر األيتام في »هوانا صاللة« 

مسقط – الرؤية

يعرض فريق تس��ويق البوليم��ر يف مجموعة 
النفط العامنية وأوربك حلوالً لتحس��ني األداء 
وفرصاً لتوفري التكاليف للركات املصنعة من 
خالل منتج لب��ان HP1102LC )ألياف رافية 
عالي��ة املتان��ة( ولب��ان HP5101LC )ألياف 
نس��يج عالية املتانة(، ضم��ن حملتها لتقديم 
حل��ول ذات قيم��ة مضاف��ة يف معرض الصني 
للبالس��تيك، املقام يف الف��رتة من 21 حتى 24 

مايو يف مدينة جوانجزو الصينية. 
ومن خ��الل التقنيات املس��تخدمة حاليا إىل 
جانب التقني��ات الجديدة، توف��ر املجموعة 
حل��وال مبتك��رة ذات قيمة مضاف��ة ملواجهة 
التحدي��ات العاملي��ة لبع��ض االس��تخدامات 
الرئيس��ية كحف��ظ االغذية وخدم��ات النقل 

والبنية التحتية والبناء والرعاية الصحية.
ويوفر منتج لب��ان HP1102LC زيادة متانة 
للري��ط وهو ما ُيكن املصنعني من تخفيض 
وزن كل كيس دون التأثري عىل املتانة. وترتاوح 
القوة النموذجية يف تطبيق ألياف الرافية من 

3 إىل 5 جرام/ دينري، وتبلغ نس��بة االس��تطالة 
عن��د االنكس��ار 25%. ويوف��ر منت��ج لب��ان 
HP1102LC املطور حديثاً قياًم عالية ومتانة 
تصل إىل 7 جرام/ دينري، ويكن زيادة نس��بة 

االستطالة عند االنكسار إىل %35. 
ويتل��ك املنت��ج خصائ��ص فري��دة لتحقيق 

أفضل النتائج حت��ى يف أعىل معدالت اإلنتاج 
ورسع��ات اإلنت��اج لتص��ل إىل 550 م��رت يف 
الدقيق��ة. وتتوف��ر جمي��ع الخصائ��ص دون 
املس��اس بجودة وخصائص الريط، وبالتايل 
توفري مزاي��ا التكاليف التش��غيلية واإلنتاجية 
اإلجاملي��ة نتيجة النخفاض اس��تهالك الطاقة 

وقابلية املعالجة السلس��ة يف حاالت التشغيل 
املتدني��ة، وخفض تكاليف النق��ل من خالل 

إنتاج أكياس خفيفة الوزن.
 HP5101LC وت��م تصمي��م منت��ج لب��ان
خصيصاً إلنت��اج ألياف نس��يج عالية املتانة 
األغش��ية  مث��ل  املطلوب��ة  لالس��تخدامات 
األرضي��ة، حي��ث توف��ر األلياف األساس��ية 
عالية األداء القوة العالية واالس��تطالة وهام 
املطلبان الرئيس��يان، ونظ��را لتوزيع الوزن 
الجزيئي املح��دود يتم ض��امن توفري منتج 
متجانس ومقاوم جيد للتمزق وهو ما يوفر 
للمصنعني فوائد من خالل خفض التكاليف 
وزيادة كفاءة اآلالت املستخدمة يف املعالجة 
عالي��ة الرسعة دون التفري��ط يف الخصائص 

الفريدة للمنتج.
وُتعرض ه��ذه املنتجات م��ع مجموعة كبرية 
من الحل��ول الحالية واملس��تقبلية التي تلبي 
األلي��اف  مج��ال  يف  الراهن��ة  االحتياج��ات 
النسيجية والخيوط والبنية التحتية والتشييد 
والرعاية الصحية والرتكيب��ات والتعبئة املرنة 

والتغليف الصلب.

مسقط – الرؤية  

وزع��ت مجموع��ة اليوس��ف 10 آالف س��لة 
رمضانية غذائية مبناس��بة شهر رمضان املبارك 
ع��ىل أرس الضامن االجتامع��ي وذوي الدخل 
املحدود إىل جانب املساجد والجوامع إلفطار 
الصامئني يف واليات مسقط والعامرات وبركاء 
بقيمة عرة آالف ريال عامين؛ وذلك يف إطار 
الجهود التي تبذلها لتخفيف األعباء الحياتية 
ع��ن ذوي الدخل املحدود وإفط��ار الصامئني 
يف العديد من املس��اجد والجوامع لتجس��يد 
س��بل تكافل وتعاضد االجتامعي يف املجتمع 

العامين.
وقال��ت غادة بن��ت محمد اليوس��ف عضوة 
مجلس إدارة املجموعة إن مجموعة اليوسف 
تحرص س��نويا ع��ىل الترع يف ش��هر رمضان 
املب��ارك لدعم األرس من ذوي الدخل املحدود 

من خالل توفري بعض املس��تلزمات األساسية 
من الس��لع والبضائع، وكجزء من مسؤوليتها 
االجتامعي��ة ودعم برامج الدع��م االجتامعي 
عىل مدار العام للمساهمة يف سد احتياجات 
بعض األرس يف ش��هر رمضان املبارك. وأضافت 
أن املجموعة تعمل عىل تجس��يد املس��ؤولية 
االجتامعي��ة م��ن خالل العديد م��ن مجاالت 

الدع��م الت��ي تس��تهدف التعلي��م ورعاي��ة 
الجمعيات التطوعية التي تقدم خدمات عامة 
للعديد من الفئات باملجتمع، وبرنامج الدعم 
االجتامعي يف ش��هر رمضان املبارك من خالل 
توفري س��الل تتضمن العديد من االحتياجات 
الرضوية لألرس ذوي الدخل املحدود والضامن 

االجتامعي.

الرؤية – نجالء عبدالعال

 )ODP( ”دشنت رشكة “عامن داتا بارك
الس��حابية  للخدم��ات  الرائ��د  امل��زود 
والخدم��ات امل��دارة بالس��لطنة، خدمة 
نيب��وال – التي تع��د أول مرك��ز بيانات 
الذاتي��ة  )VDC(للخدم��ة  افرتاضي��ة 
بالس��لطنة، خالل حفل اإلفطار السنوي 
ال��ذي أقامته الرك��ة يف القاعة الكرى 
بفندق دبليو تحت رعاية ضيف الرف 
الدكتور سامل بن سلطان الرزيقي الرئيس 

التنفيذي لهيئة تكنولوجيا املعلومات.  
وقال املهندس مقب��ول الوهيبي الرئيس 
التنفيذي لركة عامن دات��ا بارك: بدأنا 
تقدي��م خدمات توف��ري خدمات املواقع 
املشرتكة كولوكيشن منذ عام  2012، ثم 
توسعنا نحو تقديم العديد من العروض 

 ،)IaaS( القامئة عىل بنيات تحتية مدارة
ثم قدمن��ا مؤخرا الخدم��ات االحرتافية 
املتخصص��ة )PSaaS( ، وعليه فقد منت 
رشكة ُع��امن داتا ب��ارك وتط��ورت عر 
الس��نني حتى أصبحت الرائدة يف مجالها  
باألس��واق العامنية من خ��الل توفريها 
لعمالئه��ا  خي��ارات مرن��ة يف القض��اء 
عىل النفق��ات الرأس��املية  للركات – 
CAPEX – وعر تقدي��م حلول جذابة  
بشأن املرصوفات الرأساملية ومرصوفات 
التش��غيل- OPEX- ، حي��ث نركز عىل 
كوننا الريك األفضل يف مجال الخدمات 
السحابية مام يجعلنا مفضلني للمساعدة 

يف عمليات التمكني الرقمي لعمالئنا. 
وم��ن جانبه، ق��ال ميثم الل��وايت مدير 
عام مركز األمن الس��يراين بركة عامن 
دات��ا ب��ارك: ت��م تصميم  نيب��وال  وفق 

رؤي��ة  متطورة يف  مج��ال صناعة األمن 
للمؤسس��ات  الخدمة  وتتيح  الس��يراين 

إمكانية الوف��اء مبتطلبات البنية التحتية 
املس��تمرة إىل جانب متطلبات االمتثال 

ملعاي��ري األمن الس��يراين الخاص��ة بها. 
ويعد مس��مى نيبوال أحدث اسم تطلقه 
رشك��ة ُعامن داتا بارك ع��ىل منط جديد 
من خدماته��ا الس��حابية املتطورة، كام 
يع��رف املنت��ج أيض��ا مبرك��ز البيان��ات 
  )VDCaaS( االفرتاضية كخدمة سحابية
له��ا أهميتها املمي��زة  يف مجالها. وتتيح 
الخدم��ة الجدي��دة طيف��ا متكامال من 
تس��هيالت مركز البيانات مش��تماًل عىل 
خدمات متنوعة من الحوسبة وخدمات 
تخزي��ن البيان��ات وخدمات الش��بكات 
وأم��ن الش��بكات وهي “خدم��ات يتم 
تقديه��ا حس��ب الطل��ب”، وذل��ك يف 
وق��ت توفر فيه  رشكة ع��امن داتا بارك 
البنية التحتية ملركز البيانات وتسهيالتها 
ومرافقه��ا الخاصة لاليجار واالس��تئجار 
مرصوف��ات  إنف��اق  إىل  حاج��ة  دون 

 OPEX -رأس��املية ومرصوفات تشغيل
- قد يتحملها العمالء يف سبيل الحصول 

عىل هذا النوع من الخدمات. 
وتأيت نيب��وال مصحوبة بأح��دث معايري 
اآلمان والسالمة الخاصة بها عر تشغيلها 
 -Tier  م��ن خالل من املس��توى الثالث
ملركز البيانات، كام أنها مدعومة بفريق 
م��ن الخ��راء املؤهل��ني تأهيالعالي��ا يف 
مجاالته��م، مام يجعل من هذه الخدمة 
الجديدة  مبثابة برهان عميل عىل جهود 
رشكة عامن داتا بارك الهادفة ملس��اعدة 
وتوجيه العم��الء نحو التح��ول الرقمي 
ملواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة 
واقتصاد املنص��ات االلكرتونية املعروف 
اصطالح��ا باقتص��اد  جي اي ج��ي ، أو 
اقتصاد العربة لدى بع��ض االقتصاديني 

املعارصين.

مسقط – الرؤية

أقام��ت رشك��ة الغالب��ي العاملية للهندس��ة 
واملقاوالت إفطارها الس��نوي مبناس��بة ش��هر 
رمض��ان املب��ارك يف فن��دق جران��د ملينيوم 
مسقط، بحضور الشيخ عيل بن سلّيم الجنيبي 
رئي��س مجل��س إدارة رشكة الغالب��ي العاملية 
وممث��يل اإلدارة التنفيذية للركة، وعدد من 
املس��ؤولني يف رشكات النف��ط املحلية ورجال 

األعامل وجمع كبري من موظفي الركة.
وت��أيت هذه اللقاءات لرك��ة الغالبي العاملية 
للهندس��ة واملقاوالت يف إط��ار التواصل البناء 
الذي تس��عى إلي��ه الركة من خ��الل تعزيز 
التواصل بني مختلف مستويات موظفيها، مام 
يتيح فرص��ة التقاء اإلدارة التنفيذية مبوظفيها 

يف الشهر الفضيل يف أجواء رمضانية مميزة.
وأوضح الش��يخ ع��يل بن س��لّيم الجنيبي 

رئيس مجلس إدارة الركة أن الركة تويل 
اهتامماً خاصاً باملوظفني، من خالل إيجاد 
البيئ��ة املناس��بة للموظف��ني وتهيئة الجو 
املناس��ب للعم��ل، إيانا بأهمي��ة العنرص 
البري مب��ا ينعكس إيجابا ع��ىل العملية 

اإلنتاجية، ومن��و الركة ونجاحها، الفتا إىل 
أن التواص��ل يف الش��هر الفضي��ل والجمع 
املب��ارك له أث��ر إيجايب عىل بيئ��ة العمل 
وتحفي��ز املوظفني للعمل ب��روح الفريق 

الواحد.

مسقط – الرؤية 

أجرى ميثاق للصريفة اإلس��المية من 
بنك مس��قط الس��حب الشهري عىل 
10 جوائز لحساب التوفري “ هبتي “، 
وابتسم الحظ ل�10 من زبائن ميثاق، 
ف��از كل منهم بجائزة مالي��ة قيمتها 

1000 ريال عامين. 
محم��د  ب��ن  عبدالواح��د  وع��ر 
املرش��دي، نائب مدير عام االعامل 
املرصفي��ة االس��المية لالف��راد ببنك 
مس��قط ،  عن اعتزازه بثقة الزبائن 
الخدمات املرصفية  بالتس��هيالت و 
التي يقدمها ميث��اق واملتوافقة مع 
مبادئ واحكام الريعة االس��المية، 
مقدم��اً التهنئة إىل كاف��ة الفائزين 
لحس��اب  الش��هري  الس��حب  يف 
“هبتي”، مؤكدا: سنواصل يف ميثاق 

للصريفة االس��المية تنظي��م العديد 
من السحوبات خالل الفرتة املقبلة 
بهدف تش��جيع افراد املجتمع عىل 
التوفري و االدخ��ار، والفرصة متاحة 
للجمي��ع للف��وز بالجوائ��ز املالي��ة 
القيمة وكلام زاد التوفري يف حساب 
“هبتي” كان��ت الفرصة أكر للفوز 

بالجوائز املالية.
وأوض��ح املرش��دي أن حس��اب التوفري 
“هبت��ي” من ميثاق للصريفة اإلس��المية 
الذي تم تدش��ينه مؤخ��را يحظى بإقبال 
كب��ري من الزبائن، حيث يقوم الحس��اب 
عىل عقد املضاربة اإلس��المي الذي يثل 
نوعا من الراكة مبوجب أحكام الريعة 
اإلس��المية، ويعد الزبون ه��و رب املال 
بين��ام يكون ميثاق هو املضارب أو مدير 
املال ثم يقسم الربح الناتج من االستثامر 

عىل أساس نسبة التوزيع املتفق عليها.

حلول مبتكرة من »النفط العمانية وأوربك« في معرض الصين للبالستيك 

»اليوسف« تتبرع بـ 10 آالف سلة غذائية في رمضان

»ُعمان داتا بارك« تدشن »نيبوال« كأول مركز بيانات افتراضية للخدمة الذاتية في السلطنة

حفل إفطار لموظفي وعمالء »الغالبي العالمية«

10 فائزين بجوائز »ميثاق« 
في سحب »هبتي« 
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املدير العام - رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

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

املحليات
محول: 207 , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
االعالنات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

مؤسسة عامن للصحافة والنرش
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

عندما دانــت الســيطرة لخلفاء بني 
العبــاس بعــد إطاحتهــم باألمويــن 
ودولتهم أخفى األواخر أنفسهم خوًفا 
من بطش الحــكام الجدد، وتحســًبا 
للثأر منهم بسبب ما لقوه من عسف 

وتنكيل عىل يد الدولة السابقة..
حاول عبــد الله بن عيل العبايس، عم 
الخليفــة العبــايس األول “الســفاح” 
يف عــام 132هـــ إزالة هــذا الصورة 
املتشــامئة، وســعى لتهدئة روع بني 
أمّيــة؛ فأصــدر عفًوا عنهــم، وذهب 
أبعد من ذلك بدعوتهم لحضور مأدبة 
يقيمها احتفاء بهذه املناســبة وإيذاًنا 
ببدايــة عهــد جديد تســود فيه قيم 

األمن والسالم..
دعــوة  األمويــون  لّبــى  وبالفعــل، 
العباسين فرًحا بالعهد الجديد، ولكن 
بينــا هم يف مأدبتهــم تلك رفع أحد 
الشعراء عقريته صادًحا بأبيات ذّكرت 
النَّــاس والعبايس وقومــه بظلم بني 
أمّيــة، وقتامة عهدهــم، وكيف أّنهم 
أذاقوا العباسين الويالت ونّكلوا بهم، 

ورشّدوهم أّيا ترشيد..
فعل الشــعر يف القوم فعل الســحر.. 
هّيج أشــجانهم وبعث ذكرى أيامهم 
السيئة وذّك يف النفوس نار التحريض 
واالنتقــام، فثارت ثائــرة عبد الله بن 
عيل العبايس وأمــر بقتل ضيوفه من 

بني أمّية عن آخرهم.
مل تكــن تلــك الحادثــة الدموّية هي 
النكبــة الوحيــدة بل كانــت واحدة 
مــن عــرشات املذابــح التــي نّفذها 
العباســيون انتقاًمــا مــن األمويــن 
وأّيامهم. حيث أعمل “السفاح” -أول 
خليفة عبايس- آلــة القتل يف كل من 
تبقى من نســل بني أمّيــة من أوالد 
الخلفاء وغريهم، ومل يفلت منهم كا 
يقــول د. محمود خليــل إال رضيع أو 
من هرب إىل األندلس كعبد الرحمن 

الداخل مثال.
هــذه املذبحــة وغريها مــن مظاهر 
انتقام العباســين قام بنو أمّية بغرس 
بذورها األوىل وتثبيــت جزورها قبل 
حوايل 30 عاًما، فقد جعلوا كا يقول 
محمــد صالح -ساســة بوســت- أمر 
وقوعها حتمّية تاريخية حن أجهضوا 
بالســم كل املحاوالت اإلصالحية التي 
قام بهــا الخليفة األموي عمر بن عبد 
العزيز، ولــو ُقّدر لهــذه اإلصالحات 
السياسية أن تجد من الوقت ما يكفي 
“ملّثلْت إعادة تأســيس شاملة للدولة 
األموية” وألزالــت كثريًا من االحتقان 

والحنق ومظاهر االستبداد األموي.
ورث الخليفــة العــادل عمر بن عبد 
العزيز حــن جلس عىل كريس الحكم 
تركــًة دم ومظامل ثقيلــة خّلفها حكام 
بني أمية ومن ســبقوه، كا تركوا له 
دولة قمع تدار بالســيف والدسائس 
التي أوجدت كاًّ كبــريا من الناقمن 
عليهــا؛ فدماء الحســن مل تجف بعد 
وما زالت رطبة قانية تخضب ســفوح 
كربالء، وأطالل مدينة الرسول الكريم 
مل تنس اســتباحتها، أّما شــعاب مكة 
فقــد كانت شــاهدة عــىل محارصة 
الحجاَج بن يوســف أكرب قــادة بني 
أميــة لعبــد الله بن الزبــري يف الحرم 

قرابة َسبَعِة أشُهر ورميِه باملنجنيق. 
كل هــذا وأكرث ُتــرَِك ديًنا كــا قلنا 
وتركــة دم يف رقبة ابــن عبد العزيز، 
وألنه قارئ جيد للمشــهد الســيايس 
ورجــل دولة أصــدر الخليفة الجديد 
بعض القرارات واإلصالحات السياسية 
التي كان يرى أّن من شــأنها تخفيف 
هذه الرتكة وفك االحتقان الســيايس 
والطائفــي؛ وأول قــرار أصــدره كان 
تجريم ســّب ســيدنا عيّل كــرم الله 
وجهــه، فقــد فهم عمــر أّن االحرتام 
والتعظيــم هو الطريــق الوحيد إىل 
تطبيــب جــراح العلوين النفســية، 
وبالتــايل يكن لهذا األمر أن يصنع ما 
ُيعرف بالقبول النفيس الذي سيخفف 
كثريًا من غلــواء الطائفية واالحتقان 

الســيايس واالجتاعــي، األمــر الذي 
ُيسهم يف اســتتباب أمن الدولة. كا 
حاول ريض الله عنه مكافحة الفساد 
املايل والعبث مبقدرات رعيته املادية 
التي عــاث فيها الخلفاء الســابقون 
فســاًدا وأكال بالباطل واملحســوبية، 
فقد عــرف قيمة املــال العام، وعدم 
جواز الترصف فيه بال ضابط أو رقيب، 
وكأّنه مال خاص للحاكم واملســؤول 
ينفقه كيفا شــاء؛ وإلعادة األمور إىل 
نصابها بدأ عمــر بتطبيق اإلجراءات 
القاضيــة بحفــظ مــال الدولة عىل 
نفسه وأهل بيته أوال؛ وبذا جعل من 
نفسه مثاال وقدوة، فاإلصالح والصالح 
بعد أن يقر يف النفــس والقلب يبدأ 
من األرسة بوصفها النواة األوىل، ومن 
ثــّم يذيع يف بقية املجتمع؛ لذلك أمر 
زوجته بالتنازل عن جواهرها وذهبها 

لبيت املال؛ وقد فعلت.
كــا أمر عليه رضوان ريب ببيع دواب 
مواكــب الخليفة مبا لهــا من جال 
وأصالــة وفصائل نــادرة، ورد أمثانها 
لبيــت مــال املســلمن، واكتفى من 
كل مواكــب الدنيــا وبهرجتها ببغلة 
واحــدة.. ومل ينــس أن يشــنَّ حملة 
ضارية عىل “القطط الســان” حيث 
أعاد كثــريا من األمــوال املنهوبة إىل 
بيــت املــال؛ األمــر الذي جــّر عليه 

غضب أعداء كثريين.
آتت هذه السياســة املالية والرقابية 
أكلهــا فتّدفقــت األمــوال إىل خزينة 
الدولة حتى تحــول تعريف مصطلح 
الفقــري إىل أّنــه “كل شــخٍص يلــك 
مسكًنا وخادًما وفرًســا وأثاًثا”. وأتبع 
القامئة  بالسياســات االجتاعية  ذلك 
عىل التكافل ومساندة فئات املجتمع 
لبعضهــا ففــي لفتة بارعــة لحقوق 
اإلنســان خصص لكل شخص كفيف 
قائًدا يقوده ويساعده، ولكل مريضن 
ممرًضا يرعاها، ولكل خمســة أيتام 
أو من ال عائل لهم شــخصا يقوم عىل 

شؤونهم وحاجاتهم.
للعلــاء  الرواتــب  بــرصف  وأمــر 
والطــالب، وفّك رقاب األرسى، وإعالة 
أرسَُهــم أثنــاء غيابهــم، كــا تكّفل 
بيــت املال يف عهــده بتزويج الفقراء 

وإحصانهم.
ومخاطبة  االجتاعي  للنســيج  ورتقا 
قضايا الحرب بإزالة مســبباتها خاض 
عمــر بن عبد العزيز حوارا طويال مع 
الخوارج دعاهم فيه الجنوح للســلم 
ومقابلــة الحجــة بالحجة وإســكات 
صوت الســالح حقنا لدماء املسلمن. 
وقد ســاهم هــذا الحوار يف تســكن 
ثورات الخوارج، ومنع وقوع العنف، 
وســقوط مزيد من الضحايا، والتفّرغ 
لبنــاء الجبهــة الداخليــة مبرشوعــه 
اإلصالحــي القائــم عىل العــدل ورد 
املظامل ومكافحة الفســاد ونهى الوالة 
عــن أكل أمــوال النــاس بالباطل أو 

رضبهم.
مل يحافظ الخلفاء األمويون عىل إرث 
عمــر بن عبــد العزيز وســريته التي 
استمرت فقط ســنتن وبضعة أشهر، 
ومل يتعهدوا مثــرة إصالحاته بالرعاية 
والســري عىل نهجه، فقــد “أتعب من 
جاء بعده” كجده الفاروق؛ فا لبثت 
أن عادت األمــور تدريجيًّا إىل ما قبل 
أيام ابــن عبد العزيز، وأعاد األمويون 
مسلســل الظلــم وســحل خصومهم 
السياسين والتنكيل بالعباسين السيا 

آل البيت الكريم.
ونظراً لهذا الحيف مل يعد غريًبا تفنن 
العباســين – بعد صعود نجمهم- يف 
االنتقام من بنــي أمّية؛ األحياء منهم 
واألموات فقد نبشــوا قرب معاوية بن 
أيب ســفيان وقرب ابنه يزيد، كا نبشوا 
قــرب الخليفة عبــد امللك بــن مروان 
فوجدوا جثانه ســليًا مل تتلف منه 
إال أرنبــة األنــف، فأمــروا بإخراجه 
ورضبه بالســياط وصلبه وحرقه وذر 

رماده يف الرياح.

إنجاز غير مسبوق للمرأة العمانية
إصالحات سياسية

إنجــاز جديــد امتطت فيــه الروائية الفذة 
جوخــة الحارثيــة صهــوة اإلبــداع والتَّألق 
لتســجل للعرب يف دفرت حضــور اإلنجازات 
العاملية التــي غابوا عنها منذ أن فاز الروايئ 
املــرصي نجيــب محفوظ بجائــزة نوبل يف 
اآلداب، لتــأيت الدكتــورة جوخــة الحارثية 
لتــرشع كل أبــواب األمــل أمــام الكاتب 
والــروايئ العريب بأنَّه ال مســتحيل طاملا أنَّ 

الخيــال العريب يف منبــت خصب يؤيت مثاره 
متى مــا نضجت تجربته. جوخــة الحارثية 
البيــوت الُعانيــة  بثــت الفرحــة يف كل 
والعربية بفوزهــا بجائزة مان بوكر العاملية 
للرواية عن رائعتها »ســيدات القمر« التي 
ترجمــت إىل اإلنجليزية لتكــون أول أديبة 
عربية تفوز بهذه الجائزة رفيعة املســتوى. 
والحارثيــة امتــداد للعقل العــريب الذي ال 

ينضب معينه من اإلبداع وخصوبة الخيال، 
كا أنها انعكاس حقيقي لالهتام امُلتعاظم 
الذي ُيوليه حرضة صاحب الجاللة السلطان 
قابــوس بــن ســعيد املعظم- حفظــه الله 
ورعــاه- بحقوق املرأة ومتكينها يف امُلجتمع، 
والتمتــع بحرياتها، ما ســاهم كثريًا يف أن 
تقتحم املرأة العانية جميع املجاالت وتبدع 
فيهــا، فجوخة الحارثية واحدة من النســاء 

الُعانيات الاليت ارتدن فضاءات اإلبداع ونرثن 
درر تجربتهــن ليضعن رصيفاتهن عىل عتبات 
التَّحــدي وحصد اإلنجازات. إنَّ عىل كل امرأة 
ُعانيــة أن تفخر مبــا أنجزتــه الحارثية، وأن 
تســتلهم من تجربتها أن الصرب واتقان العمل 

ها الســبيل نحــو تحقيق 
اإلنجاز وتبوؤ املراتب العليا 

يف شتى مجاالت الحياة.
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“األرسار” عــي ومــداد امُلنافقــن لبلوغ 
أقىص ُمدد إلبقاء الفنت، وإثارة الناس بنرش 
املنتقاة من الُجمل املركبة )فربكة( وطمس 
املفــردات التــي توصل املعــاين الحقيقية 
للوقائــع والتي إن علم عنهــا النَّاس بكل 
تأكيــد ســيختلف موقفهــم وفكرهم ما 
يتعارض مع أهداف املنافقن وأطاعهم. 

بعذر البقاء كان الــرصاع أزلًيا لجميع من 
عــىل األرض مــن مخلوقــات، ومل يختلف 
النَّــاس عن تلــك املنظومة رغــم متيزهم 
بالعقــل. وملنطقــة الخليج بــاٌع طويل يف 
املعــارك والحــروب منــذ األزل، وهنا أثري 
انتباه بعض شــباب الجيــل الحايل إىل أن 
الرصاع ليس حديثاً من أجل ثروات ظاهرة 
كالنفط، بل كان قبل النفط وقبل اإلســالم 
وقبــل العرص الجاهــيل أيًضا لِــَا تتمتع 
بــه منطقــة الخليج مــن مزايــا جغرافية 
إســرتاتيجية وقــوة برشيــة عصامية تثري 
شــهوة لصوص السلطة واملال والرثوات يف 

كل زمان. 
معركــة ذي قــار، معركــة أذينــة، معركة 
زنوبيا، معركة شــاول، معركة ديو وغريها 
الكثري الكثري لكن يجمعهــا التاريخ تحت 
ذات األسباب كربهان واضح عىل أنَّ الناس 
ال يتعلمــون من التاريخ ومبجرد أن يغيب 
عنهم أمل الرصاع ومشــاهد الدماء والقتل 
والجوع والترشد يعــودون لذات األىس يف 

ُمحاكاة مستنسخة. 
إنَّ لشــبه الجزيرة العربية قيــا ومكارم 
جمعت بــن قبائلهــا قبل زمــن الحدود 
والفيــز  الســفر  وجــوازات  العســكرية 
والنزاعات عىل أراٍض لن يأخذها أصحاب 

النــزاع معهم أو حتى ُتســتخدم لدفنهم؛ 
وكانــت الحــروب القبلية يف تاريخ شــبه 
الجزيــرة مــن أجــل الكرامــة واألخالق 
وليس الديــن أو اللون وإن تطاول غريب 
عىل أحــد أركان أرضهــا اجتمعت حمية 
أهل الجزيرة لتغســل األغاد بُحر وقعها 
وثباتهــا. غري متجاهلن وجود أشــباه زيد 
العبادي بكرثة يف زمننا هذا وهم يضخون 
سمومهم يف شــبكات التواصل االجتاعي 
وأخــال أنهم بدون وعــي وال إدراك ألنهم 
إن كانوا ذوي عقل ملا أثاروا حفيظة الناس 
والفــنت لخدمة مــن قد يغتــال أطفالهم 
وُيرشد إخوانهم ويسبي أمهاتهم ويغتصب 

بناتهم وزوجاتهم أمام أعينهم. 
ال يحتاج الخوض يف رصاع البقاء إال الجائع 
والباحــث عن امللبس واملســكن من أجل 
البقــاء عىل قيــد الحياة. وما ُيثــار مؤخرًا 
لهو دليل عىل أنَّ مثَّة فقراء يف املناطق من 
حولنا تعز عليهم أنفسهم طلب الصدقة أو 
العمل البسيط من أجل اإلبقاء عىل رشيان 
الحياة وهم عىل اســتعداد لسفك الدماء 
من أجل االعتقاد بدوام رخاء العيش الذي 
اعتادوا عليه والبذخ واإلرساف؛ يف تجاهل 
تــام أو جهل أعمى بأنَّ مــا يس املنطقة 
سيطالهم أيضاً، فويالت الرصاع ال متيز قريباً 
وال بعيداً؛ وتاريخ االستعار واملعارك الذي 
شــهدته دول املنطقة وغريها من الحروب 
كان من أجل النزاع والسيطرة عىل الطريق 
البحــري الذي ُيضخم ثــروات قارة أوروبا 
وأمريكا وشــال قارة أفريقيا عىل حساب 

هدم الحياة عىل أرض الجزيرة.   
مل يخجــل العاين قط مــن أداء أي عمل 

مها كان بســيطاً ما دام يكفل له وألهله 
املــأكل وامللبــس الرشيــف فليــس مــن 
ســاتنا الدخيل علينا هذه األيام التشدق 
باملاركات أو الزهو باألشــياء الالمعة.  ومل 
أر إال مؤخــرا من يتجمعــون ويتجمهرون 
من أجــل الوظائــف املكتبيــة املرفهة أو 
الرتقيات فالعزة والعمل واالجتهاد صفات 
أجدادنا من كرســوا حياتهم لغرس البذل 
فينــا والعمل غري املــرشوط وكنَّا دامئًا من 
نخلــق ونوجد ونعدد مصــادر رزقنا دون 
سؤال أحد وعلمونا أال نستجدي أو نطلب 
أو نشــتيك إال للــه؛ ليســتغل الطامعون 
أشــباه زيد األمور ويثريون حفائظ الناس 
ليتحــول بعضهــم إىل عمالء ســالح؛ ويف 
امُلقابل يخرج علينا أحد املسؤولن بتقرير 
يســتفز الداخل ألّنه عــن مالين الرياالت 
املرســلة للتــربع خارًجــا أما األكــرث إثارة 
فإحصائيــات املليارات التــي يتم تهجريها 
ســنوًيا عن طريق العالة الوافدة واألنىك 
مــن كل هذا ضبطية مالين املرسوقات يف 
وقت النحيب عــن العجز وتحديات تدين 
التصنيف االئتاين. أين التوازن هنا وكأننا 
نحن بأفواهنــا وأيدينا من نقود إىل بعرثة 

الحال وخلق املناخ وإثارة الرصاع.   
إنَّ سياســة االندفاع وطرح منغصات دون 
حلــول ال تختلف عــن “األرسار” املفربكة 
ألهــداف وخطط تجرب حظهــا يف إرباك 
الناس وزعزعة الرتكيــز يف البناء والنهوض 
بالحــال. فهــل من مســتمع عاقــل قادر 
عــىل أن يرشح القصد واملعنى للشــفافية 
واملســؤولية ألولئك املمتهنن للنقد ونرش 
الســلبية دون وعي )إن أحســنت الظن( 

وأثر ذلك عىل املدى البعيد! 
نطالــب ونســأل ونرفــع ونتقــدم بـــ ... 
للحكومة وكأنها وعاء ُتسقي وتطعم وتعلم 
و و و ماذا بعدها، متى تحولنا إىل اتكالين 
ننتظــر وال نبــادر ومنــذ متــى أصبحت 
أيدينا ممدودة لألخذ بعــد أن كّنا ُنعطي 
ونبتكر ونعمل ونبادر ونشمر سواعدنا يف 
الداخــل والخارج.  من أين تعلمتم هذا!؟ 
12 عاماً تنفق عىل الفرد يف فرتة دراســته 
ثــم 4 أو 7 أعوام يف مرحلــة الجامعة ثم 
يــأيت وُيطالبها بالوظيفــة وبعدها ُيطالبها 
بالرتقيــة والتدريب ثم يطالبهــا باملعونة 
والتقاعد؛ هذا بعض من فيض لكن ُمقابل 
ماذا؟ تذمــر واعرتاض ونقــد من البعض! 
أو اســتغالل للوظيفة وهــدر للموارد من 
البعض اآلخر! وبكل وضوح هؤالء البعض 
وإن كانوا قلة هم أصحاب الصوت العايل. 

رسالة 
تحيــة عرفــان لشــدة أجدادنــا علينا يف 
توجيهنا، أدركنا العطاء قبل األخذ والشكر 
واالمتنان عند الهبة، وكل التقدير للكثريين 
الذيــن يضون قدمــاً نحو املجــد والبناء 
والنهضة واآلباء املخلصن يف توجيه أبنائهم 
نحو العــزة واالجتهاد وامُلبــادرة والكرامة 
والشــكوى عند االبتــالء لله وحــده فهو 
الرازق وامُلعطــي وامُلنعم وحده ال رشيك 
له، واملغرّي ملن أراد أن يارس واجب إعار 
األرض وخالفة الله عىل األرض. عيّل العمل 
والسعي وعىل الله الرزق وليس الحكومة. 
ًا نِّْعَمًة أَْنَعَمَها  لَِك ِبأَنَّ اللََّه لَــمْ َيُك ُمَغريِّ “َذٰ
ُوا َما ِبأَنُفِسِهْم َوأَنَّ اللََّه  َعىَلٰ َقْوٍم َحتَّٰى ُيَغريِّ

َسِميٌع َعِليٌم” )53( األنفال.

فاطمة الحارثية

طبول ذي قار وأشباه زيد

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

عندمــا كنت صغــريًا جًدا مل يكــن يف قريتي 
الزراعية يف الباطنة يشء اســمه القرنقشــوه، 
ا كنا ننتظر بفارغ الصرب رشوق أول شمس  وإنِّ
مــن منتصف رمضان لنبــدأ رحلة طويلة من 
التجوال لتجميــع الحلويات والبيســات من 
األمهات واآلباء يف بيــوت القرية حتى حلول 
يوم الســابع والعرشين من رمضــان، وكنَّا ال 
نجمع يف العادة أكرث من مائتي بيســة، لكننا 
يف أثناء هذه الرحلة الشــاقة التي نقضيها مع 
بقية أطفــال الحارة نتعلم الكثــري من القيم 
الجميلة، منها قيمة امُلشاركة يف املال واملأكل، 
وقيمة اإليثار، وقيمة الصرب عىل طلب الرزق، 
كا نتعلم طريقة عد النقود، وكيفية الســالم 
وُمحادثــة كبار الســن يف امُلجتمــع وتعريف 
أنفســنا إليهم بأدب جم. وحــن رحلت من 
قريتي وأتيت إىل العاصمة مســقط اكتشفت 
أنَّ هناك شــيئاً اسمه القرنقشوه، حيث يغني 
فيه األطفال وينشــدون األنشــودة املعروفة 
لــدى الجميع، ثم صــارت هذه القرنقشــوه 
إحدى العادات وامُلناســبات العانية األصيلة 

التي يحتفل بهــا األطفال يف كل أنحاء عان، 
ثــم تطــورت مع الســنوات لتصبح ُمناســبة 
ســنوية مهمــة يحجــز الكبــار مــن أجلهــا 
القاعات ويقيمون يف املراكز التجارية حفالت 
وســهرات يقدمون فيها املســابقات ويغنون 
األغاين ويعزفون املوســيقى ويوزعون الهدايا 
ويحرضون الكامريات واإلذاعات، والتي أصبح 
حتى أطفــايل يحرصــون عــىل ارتيادها عند 
كل منتصــف رمضان مرددين بفــرح األغنية 
املعروفــة قرنقشــوه يوه ناس عطونا شــوية 

حلوى. 
القرنقشــوه ليســت بدعــة بــل هــي عادة 
حســنة، وإنا البدعة الســيئة هي أن يخرج 
مجموعــة من الشــبان الكبــار مبيوعة وقلة 
اكرتاث بالقيم والتقاليد ليزجوا بأنفســهم بن 
األطفال فيفتعلوا األباطيل بلباســهم، والبدعة 
السيئة هي أن يحرم بعض الكبار أطفالهم من 
ُمشــاركة بقية األطفال هذه املناســبة بحجة 
أنَّهم سمعوا بأنها عادة وثنية محرمة، والبدعة 
الســيئة أيًضا هــي أن تبتدع بعــض األمهات 

سلوكيات وطقوسا غري حضارية وغري إنسانية 
ألطفالهــن كأن يجربنهم عىل ارتــداء مالبس 
خاصــة بهذه املناســبة فيكتنب فيهــا عبارات 
وصورا للقرنقشوه أو يتكلفن بتصميم واقتناء 
هدايا مثينــة لتوزيعها عىل األطفال ليتفاخرن 
بهــا بــن أقرانهــن أو يف وســائل التواصــل 
االجتاعي، فهذا ســلوك غري حضاري ألنَّ فيه 
كلفة زائدة تخرج املناسبة عن هدفها املنشود 
الذي هــو توطيد العالقة بــن أفراد املجتمع 
الواحــد مــن الصغــار والكبار، بــل إن هذه 
الســلوكيات تجعل القرنقشوه مناسبة مادية 
رصفــة خالية مــن أي روح أو معنى، كا أنها 
أيًضا سلوكيات غري إنسانية ألنها تبعد املناسبة 
عن غايتها اإلنسانية النبيلة وهي ترسيخ قيم 
العطف والرتاحم بن طبقات املجتمع فالجار 
يعطف عىل أبناء جاره ويشــاركهم الحلويات 
والحكايات، ويتشارك األطفال فيا بينهم روح 

الغناء والفرحة وتجميع الحلويات والهدايا. 
 فمن أين ســيأيت هــذا الرتاحــم والتعاطف 
إن كانــت كل امرأة تتكلــف الهدايا والعطايا 

ألجل التباهــي والتفاخر بها بــن بقية األرس 
والعائــالت التي عــادة ال تكون قــادرة عىل 
مجاراتها يف هذه التكاليف الباهظة، ما ُيولد 
لديها شعورا من األىس والحزن بأنها غري قادرة 

عىل مجاراة األخريات يف ذلك..
 إنِّهــم هــم الكبــار الذين يفســدون فرحة 
الصغار حن يزاحمونهم يف حفالت القرنقشوه 
األطفــال  ومشــاجرة  األنانيــة  فيعلمونهــم 
اآلخرين يف االســتيالء عىل الهدايا والحلويات، 
ويقتلون فيهم قيمة إنسانية مهمة جداً وهي 
قيمــة اإليثار والتعاون التــي ذكرنا الله تعاىل 
بقوله: ))ويؤثرون عىل أنفســهم ولو كان بهم 

خصاصة((. 
لذا علينا نحن الكبار أن ُنعيد النظر يف أنفسنا 
ويف األثر الذي نرتكــه يف أبنائنا بعد كل حفل 
قرنقشــوه، ولندع الصغار وشــأنهم ليارسوا 
احتفاالتهم القليلة بكل براءة وهدوء ومحبة 
ومســاواة وعدم تكلف، وأال ندنسها مبا لدينا 
مــن أمراض كحــب الظهــور والتفاخر باملال 

واألنانية وحب التملك. 

جمال النوفلي
j-n-400@hotmail.com

الكبار يفسدون القرنقشوه
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مسقط - الرؤية

أعلن��ْت رشكة ث��واين للتقني��ات أنَّ قيم��ة املدفوعات عرب 
منصتها تج��اوزت 100000 ريال عامين؛ وذلك بعد إمتامها 

عام من إطالق خدماتها للسوق العامين.
وق��ال املهندس ماج��د العام��ري: نأمل أن نق��دم املزيد 
للمس��تخدمني والتجار، وأن يحقق التطبيق رواجا ش��عبيا 
كبريا يف الس��لطنة، كام أننا نس��عى إليج��اد حلول مبتكرة 
لتحديات تواجه مش��اريع وجه��ات محلية بتوجه حديث 
وعامل��ي، ونعزز تواجدن��ا يف خارط��ة التكنومالية العربية 

والعاملية.
ويف اآلون��ة األخرية، خرجت الرشكة م��ن إطار املدفوعات 
وحس��ب، وتوجه��ت لالبت��كار يف املدفوع��ات بالتع��اون 
م��ع رشكات محلي��ة كبرية وذلك بابت��كار حلول لتحديات 
تواجهها هذه الرشكات، ودراسة وتجربة تطبيقات معتمدة 

ع��ى تقنيات حديثة لتحقيق النتائ��ج املرجوة منها لتلبي 
احتياجات املس��تفيدين منها. ويعمل الفريق عى تطوير 
منص��ة متخصص��ة بتوفري نظام حج��ز التذاك��ر، وتقديم 
نق��اط الوالء واملكاف��آت، والعروض وم��ن املتوقع االنتهاء 
م��ن تطويرها يف نهاي��ة العام الجاري. ُيش��ار إىل أن رشكة 
ثواين للتقنيات تأسس��ت يف م��ارس 2016، كرشكة عامنية 
متخصصة يف توف��ري حلول الدفع اإللك��روين املبتكرة من 
خ��الل اس��تخدام الهواتف الذكي��ة وغريها م��ن القنوات 
اإللكرونية. وتطبيق ثواين مجاين ويسهل عى املستخدمني 
والتج��ار إجراء عملي��ات الدفع وقبول املعام��الت املالية 
عن طريق اس��تخدام الهاتف الذيك. كل م��ا يحتاج التجار 
إىل فعله هو طباعة ملصق عليه رمز االس��تجابة الرسيعة 
يحتوي عى بياناتهم بحيث يستطيع املستخدم مسح هذا 
الرمز من خالل تطبيق ثواين وإكامل عملية الدفع يف بضع 

خطوات سهلة وبسيطة.

مسقط - الرؤية

َبَل��غ إجاميل تداوالت س��وق مس��قط 
ل��أوراق املالية، بنهاي��ة أبريل 2019، 
م��ا قيمته 193 مليونا و655 ألف ريال 
عامين، بانخفاض بلغت نس��بته %36.6 
ع��ن نهاي��ة أبريل ع��ام 2018، والذي 
بل��غ اجاميل قيمة التداول بنهايته 303 
مالي��ني و955 ألف ري��ال عامين، فيام 
تراج��ع املؤرش العام ب���16.6% وفق ما 
أشارت اإلحصائيات األولية الصادرة عن 

املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات.
ويع��د إجاميل قيمة الت��داول منخفضا 
خالل ش��هر أبريل عن الشهر السابق؛ 
حيث س��جل يف أبريل 42 مليونا و494 

ألف ريال عامين، مقارن��ة ب�45 مليونا 
و679 أل��ف ريال عامين يف مارس، فيام 
س��جل ش��هر فرباير 51 مليون��ا و859 
ألف ريال عامين. وس��جل املؤرش العام 
للس��وق 3945.6 نقط��ة بنهاية أبريل 
2019 مقارنة مع 4729.1 نقطة بنهاية 
أبري��ل 2018. وق��اد قط��اع الصناعة 
االنخفاض��ات مس��جال تراجع��ا ب�%27 
ليص��ل إىل 4646 نقط��ة بنهاية أبريل 
2019، مقارن��ة مع 6368 نقطة بنهاية 
أبريل 2018م، كام سجل القطاع املايل 
انخفاضا باملؤرش نس��بته 12.8% ليبلغ 
أبري��ل 2019،  بنهاي��ة  نقط��ة   6338
مقارنة مع 7267 نقط��ة بنهاية أبريل 

.2018

193.6 مليون ريال تداوالت سوق مسقط في أبريل100 ألف ريال قيمة المدفوعات عبر منصة »ثواني«
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مسقط – الرؤية

احتفل بنك مســقط بليلة “القرنقشــوه” 
يف احتفاليــة رمضانية خاصة بقرية حفري 
الســاحل بوالية بــركاء مبحافظــة جنوب 
الباطنة مبشــاركة مميزة من أطفال القرية 
واألهايل. وجــاءت االحتفالية بعد النجاح 
الكبري الذي حققته احتفالية القرنقشوه يف 
األعوام املاضية بواليات الرســتاق وسامئل 
وبدبــد. وجهز بنــك مســقط لالحتفالية 
بتزيــن قرية حفري الســاحل بوالية بركاء 
والصوتية  الضوئيــة  واملؤثــرات  باألنــوار 
الستقبال األطفال مع تقديم أطفال القرية 
لألغاين واألناشيد حول القرنقشوه، كام تم 
توزيع الحلويــات والهدايا عــى األطفال 
يف أجواء رائعة مبشــاركة الجميع. وانتقل 
األطفال يف القرية من منزل إىل منزل وسط 

مشاركة مميزة من قبل أولياء األمور.
وحرص موظفو بنك مسقط عى االحتفال 
مــع األطفــال يف قريتهــم بواليــة بــركاء 
ومشــاركة األهايل االحتفال بهذه املناسبة 
التــي تؤكد تالحم املجتمــع والحرص عى 
نرش الفــرح والرسور يف نفــوس االطفال، 
كام تشــكل فرصة للمشــاركة املجتمعية 
بــن اهايل القرية الواحــدة يف التعبري عن 
الحب وتالحم افراد املجتمع وســط أجواء 

رمضانية رائعة.
ويــأيت تنظيــم الفعالية ضمن األنشــطة 
الرئيســية التي تقام يف شهر رمضان الذي 
يشهد ســنويا تنظيم العديد من األنشطة 
واالجتامعيــة  االقتصاديــة  والفعاليــات 
والثقافية، حيث نظم بنك مســقط مؤخرا 
ســوق “الوثبة” الرمضاين يف املقر الرئييس 
للبنــك مبشــاركة مميــزة من قبــل رواد 

ورائــدات األعامل وحضــور رائع من قبل 
الجمهور. وميثل الســوق إحدى مبادرات 
البنك لدعم هذه الفئة وتشــجيعهم عى 
تحقيــق نجاحــات يف اعاملهــم التجارية. 
كام ينظم البنــك بالتعاون مع مركز الزبري 
للمؤسســات الصغــرية معرضــا ملنتجات 
املؤسســات الصغرية واملتوســطة يف الفرتة 

من 23 إىل 26 مايو.
ومنــذ بدايــة الشــهر الفضيــل نظم بنك 
االفطــار  مــن حفــالت  عــددا  مســقط 
واللقــاءات لتعزيز التواصل مــع الزبائن 
وأفــراد املجتمع واملســؤولن يف القطاعن 
العام والخاص ترجمة لرؤية بنك مســقط 
“نعمل لخدمتكم بشــكل أفضل كل يوم”، 
إىل جانــب لقــاءات مع الزبائــن تخللتها 
“املزيونة”  بربنامــج  الخاصة  الســحوبات 

لالدخار.

ترجمة لرؤية البنك »نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم«

بنك مسقط يحتفل بليلة »القرنقشوه« مع أطفال وأهالي قرية حفري الساحل في بركاء

مسقط - الرؤية 

تحــرص رشكة التأمن األهلية عى توفري 
وســائل فريــدة للتواصل مــع العمالء 
وتعزيــز عالقتهــا معهم. وخالل شــهر 
رمضان املبــارك، تتفاعل التأمن األهلية 
مع عمالئها من خالل حملة مســتوحاة 
من كلمة “يعنــي” ومدعومة بالعديد 
من املزايا والجوائــز وتحقيق تطلعات 
“متقدمــون  شــعار  تحــت  العمــالء 

بخطوة”.
وخالل فــرتة الحملــة، ميكــن للعمالء 
االستمتاع باألسعار التنافسية عى تأمن 
الطرف الثالث عى السّيارات مقابل 55 
رياال عامنيا )الصالون والدفع الرباعي( 
و76 رياال )لسيارات البيك أب(. وحتى 

الحاصلن عى التأمن الشامل فيحصلون 
عى الكثري من املزايا تصل إىل 1.6%، ويف 
بعض األحيان تبدأ مــن 133 رياال. وال 
تتوقف املزايا عند هذا الحد، حيث إنه 
عند رشاء وثيقة التأمن األهلية تحصل 
عى قسيمة خصم حرصياً من بريسشن 
تيون للعناية بالسيارات بقيمة 85 رياال 
عى بعض املنتجات. كام يستفيد مالك 
ســيارات تويوتا من الحصول عى نقاط 
ثقة عند رشاء تأمن تويوتا، الذي ميكن 

اسرتداده يف أي مركز خدمة تويوتا. 
ولضامن تقديــم خدمة أفضل للعمالء، 
تــم افتتاح عــدد مــن الفــروع حتى 
الساعة 5 مساًء، كام أّن مركز االتصاالت 
متعــدد اللغات جاهز دوًمــا للرد عى 
أي استفســارات متعلقــة بالتأمن ترد 

التأمن  مــن العمــالء. وقــد جعلــت 
األهلية عملية رشاء منتجات التأمن أو 
تجديدها يف منتهى الســهولة من خالل 
توفري العديد من الخيارات للدفع سواء 
عن طريق البطاقة االئتامنية أو الخصم 
املبــارش أو اإلنرتنت املرصيف، كام وّفرت 
العديــد خطط دفع األقســاط امليرسة. 
وقال أدال رسوار، مدير التجزئة يف رشكة 
التأمــن األهلية: حملتنــا مليئة باملزايا 
للعمالء إىل جانب األســعار التنافسية. 
وقد مكنتنا رشاكتنا مع تويوتا من توفري 
التأمن عــى املركبــات “تويوتا تأمن” 
مبزايــا حرصية مثل اإلصــالح املجاين يف 
الوكالة ملدة 10 سنوات، وتغطية تأمينية 
لدولة اإلمارات، وخدمة املساعدة عى 

الطريق ونقاد “ثقة”.

مسقط – الرؤية 

العائــالت  إىل   Ooredoo انضمــت 
من مختلف أنحاء مســقط لالحتفال 
التــي تتزامن مع  بليلة القرنقشــوه 
ليلة الخامس عرش من شــهر رمضان 
املبارك، وذلك يف مســقط مول ضمن 
أجــواء مفعمــة بالرسور. وشــهدت 
االحتفالية التقليدية حضور أكرث من 
2000 طفل استمتعوا جميعاً بالعديد 
من األنشطة املفعمة باملرح والهدايا.
احتضــان  إىل   Ooredoo وتهــدف 
العــادات املحليــة وريــادة التحول 
الرقمــي لــي متكــن األفــراد مــن 
االســتمتاع بها معاً ومشــاركة أجمل 

اللحظــات واألوقــات مــع املجتمع 
املحــي. وتعد مناســبة القرنقشــوه 
إحــدى الفعاليات التي يتم االحتفال 
بها يف املنطقة ملكافأة األطفال الذين 
ينجحــون يف الصيام خــالل النصف 
األول مــن شــهر رمضــان املبــارك، 
وتشــجيعهم عــى مواصلــة الصيام 
خــالل النصــف الثــاين من الشــهر 
الفضيل. وتضمنت األمســية العديد 
من الفعاليات املمتعة وتشــكيلة من 
الجوائز لألطفال من مختلف األعامر. 
وتحرص Ooredoo عى إحياء هذه 
املناســبة ســنوياً من خــالل تنظيم 
احتفــاالت خاصة بهــدف نقل هذه 

العادة لألجيال القادمة.

مسقط – الرؤية

نظمت فرنــدي موبايل، أول 
مشــغل شــبكة افرتاضية يف 
لتنظيف  حملــة  الســلطنة، 
الشــاطئ يف ضباب عى بعد 
120 كيلومــرتًا من مســقط، 
حرصا عى أداء دورها للحفاظ 
عى البيئة من خالل تنظيف 
الشــواطئ مــن الزجاجــات 
والعلب املهملة والبالســتيك 

والنفايات األخرى.
ونظــراً ألّن الشــواطئ هــي 
الوجهة التي تجتذب العديد 

من الســياح من داخل البالد 
وخارجها، فــإّن الحفاظ عى 
جاملها الطبيعي أمر يف غاية 
فريــق  األهمّيــة. ويســعى 
فرنــدي موبايــل ألن ينبــه 
الجميــع إىل رضورة الحفاظ 
عى شــواطئ عــامن خالية 
مــن املخلفــات مــن خالل 
الحملــة التي كانــت فرصة 
كفريق  للتجمــع  للموظفن 
واحد واملساهمة يف تنظيف 
الشــواطئ وإبقائهــا نظيفة 
بخدمة  والتمتــع  وجميلــة، 

املجتمع.

مسقط – الرؤية

أطلقت رشكــة املدينة تكافل، أول رشكة تأمن 
تكافلية يف الســلطنة، عرضا مميزا عى التأمن 
عى املركبــات تحــت عنوان “عرض الشــهر 
الفضيل”، وهو العرض الــذي يضمن للعمالء 
الحصول عى قيمة كبرية من خالل توفري مزايا 
تســاعدهم عى االســتمتاع بالكثري من املزايا 

بعد شهر رمضان وخالل العام بأكمله.
ومن بن العروض القّيمة التي توفرها املدينة 
تكافل لعمالء التأمن عى املركبات يف رمضان 
هذا العام عدم تطبيق نســبة اســتهالك عى 
قطع الغيــار الجديــدة، وعدم فــرض مبالغ 
األســعار  جانــب  إىل  للمطالبــات  إضافيــة 
التنافســية عى باقات التأمن عى املركبات. 
كام ميكــن للعمالء الحصول عى خصم إضايف 
10% عى املشــرتيات عند اســتخدام تطبيق 
املدينة تكافل عى الهاتف الجوال أو شــبكة 
اإلنرتنت. وتشــجع الرشكة العمالء عى زيارة 
موقعها وتحميل التطبيق عى الهاتف الجوال 
لالســتمتاع بالخصومات املتوفرة عى العديد 
من منتجــات التجزئة. وقال أســامة الربواين، 
الرئيس التنفيــذي لرشكة املدينــة تكافل إّن 
رمضان هو شــهر الســالم واملحبــة والعطاء 
والتكافــل والتعاضــد بن النــاس، لذلك فإّن 
“عرض الشــهر الفضيل” هــي أفضل طريقة 
لي نضمــن لعمالئنا راحة البــال ليس فقط 
خالل شــهر رمضــان ولكن مــع العديد من 

املزايا التي يستمتعون بها طوال العام. وتوفر 
املدينــة لعمالئها قيمة كبــرية أكرث من مجرد 
أســعار جيدة لتوفري مزايــا ال حرص لها تعود 
بالفائــدة عــى العمالء الذيــن يحتاجون إىل 
الدعــم واملســاندة خالل عمليــة املطالبات، 
لذلك فــإّن عروض رمضان فريــدة ومصممة 
لتمنح العمالء راحة البال والسكينة. ويف إطار 
الجهود املبذولة لتســهيل األمور عى العمالء، 

تفتح رشكة املدينة تكافل فروعها يف ســاعات 
خاصة خالل شهر رمضان، حيث ستعمل فروع 
العامرات وصحار ونزوى والسيب وبركاء من 
الســاعة 8 صباحاً حتى الســاعة 5 مساًء، كام 
توجــد منضدة لخدمــة العمالء يف مســقط 
جراند مول تعمل من الســاعة 10.00 صباحاً 
إىل الســاعة 4.00 بعــد الظهر ومن الســاعة 

7.30 مساًء إىل 10.00 مساًء بعد اإلفطار.

عمالء »التأمين األهلية« »متقدمون بخطوة« في رمضان

»أوريدو« تحتفل بـ»القرنشقوه« في »مسقط مول«

»فرندي موبايل« تنفذ حملة لتنظيف شاطئ ضباب

»المدينة تكافل« تمدد مزايا عرض رمضان على مدار العام

زهرة العوفية.. زهرة 
من السماء

ترّشفت بدعوة كرمية من رجل األعامل األخ الصديق األســتاذ عي مال الله حبيب )أبو حيان( لحضور 
مناســبة رمضانية مليئة بالروحانيــات والنفحات العطرة، ويف هذا التجمع الجميــل كان مقررًا أن يتم 
تكريــم جمعيــات خريية تطوعّية، وقبل التكريم، تّم اســتعراض أهداف وإنجــازات وخطة عمل هذه 
الجمعيات يف املســتقبل من ممثليها، ولكن كانت هناك صورة مل تغب عن ذهني، وهي صورة إلنسانة 
أقــل مــا يقال عنها أنها مالك من الســاّمء، إّنها املرأة العامنية زهرة بنت ســامل العوفية، مل تغب صورة 
هذه املرأة الرائعة منذ أن شــاهدت لها مقطعا تلفزيونيا منترشا بن وســائل التواصل االجتامعي، وزاد 
يف هذا الشــعور لعدة أسباب، أول هذه األســباب كنت أقارن بن ما تقوم به هذه الجمعّيات بإداراتها 
التنفيذية وفرقها امليدانية التي تضم العرشات من األفراد وما تقوم به هذه املرأة بنفســها، ثانيا هو أّن 
ضمــريي مل يكن مرتاًحا ألنني كنت ناويا أن أكتب مقاال عن هذه الســيدة الرشيفة النقية، وتأخرت يف 
القيام بالواجب املحبب إىل قلبي الذي كنت قد ألزمت به نفيس حبا وكرامة، والســبب اآلخر كم كنت 
أمتنى أن توجه لسفرية العمل الخريي “زهرة عامن” دعوة الحضور والتكريم يف هذا اليوم. ما إن انتهت 
الجمعيات الخريية من تقديم موجز عنها، وقد حان وقت التكريم، إال وينادى اســم “زهرة” ليكرم من 
صاحب الدعوة، وتبدأ مشاعر الفرح والرسور تنترش بن صفوف الحضور ويبدأ الجميع بالتصفيق الحار 
دون انقطاع، هنا تغريت مشاعري وأصبحت أكرث إيجابية تجاه الحفل والقامئن عليه، ومل أخِف مشاعري 
الصادقة بأن ما قام به منظمو األمسية الرمضانية يعد عمال خرييا رائعا ومؤثرا ولكن دعوة وتكريم هذه 
الشــخصية العامنيــة امللهمة هو بحد ذاته عمل أكرث من رائــع، ووجودها توج الحفل وأصبحت نجمة 
الحفل بال منازع، وواســطة العقــد وأجوده. بعد هذه املقدمة التي ال ميكــن اختصارها مهام حاولت، 
ترى من هي “زهرة”؟ وهل تســتحق الثناء؟ وملاذا يكتب عنها أو ترصدها الكامريات املحلية واإلقليمية 
والعامليــة؟ زهــرة هي ابنة والية الحمراء وحاصلة عى جائزة موالنا الســلطان قابوس للعمل التطوعي 
لعــام 2018م، ذات جينات ربانية مليئة بالحب والعطاء والســخاء والنقــاء والتضحية املجتمعية وقيم 
إنسانية سامية مجتمعة يف شخص واحد، وتستحق الثناء ألّنها مل تسع للثناء أو املجد الشخيص أو الشهرة 
أو الجاه من خالل مرشوعها التطوعي الخريي بتأسيس أكرث من 25 مدرسة لتعليم القرآن يف قرى نائية 
ومتباعدة  وما زال مرشوعها التطوعي مستمر ويتطور مع مرور األيام وأثره مستدام وباق، أّما بالنسبة 
للجواب عى الســؤال الثالث: هل تســتحق الكتابة عنها، وجواب هذا الســؤال نعم يستحق أن يكتب 
عنها أكرث من مقال بل كتاب متكامل يدرس يف مدارسنا، لكني سوف اخترص الجواب ما ميكن اختصاره.

ســبقني صاحب الدعوة لتكرميها “أبا حيــان” عندما ذكر يف الحفل بأن عظمة “زهرة” تكمن يف عظمة 
هدفها بالرغم من قلة إمكانياتها، حيث مل يوقفها ذلك من تكملة مشوارها املجتمعي النبيل، وأنا أقول 
أّن ما ميّيز هذه املرأة اســتذكارها للنعم التي رزقها الله جّل جالله إّياها، وأّن عليها أن تشــكر الله جل 
جالله عى هذه النعم ليس بالكلامت وإمنا باألفعال العظيمة الخالدة ذات األثر الفعال واملستدام، بدءا 
من نعمة الله علينا كعامنين بأن ســخر لنا شــخصية عظيمة مثل موالنا الســلطان قابوس بن سعيد - 
حفظه الله ورعاه وأطال يف عمره- وعلينا أن نساعده وندعمه يف تحقيق األهداف العظيمة التي رسمها 
لشعبه وأرضه يف أن يرى بلده خري البلدان، وأن يرى شعبه متعلام ويعيش حياة كرمية، تستشعر “زهرة 
عامن” بأّنها تحمل مسؤولية وطنية بخدمة من حولها قاطعة الطرق الوعرة والوديان والسهول والجبال 
طواعية دون إلزام أو تكليف وظيفي بل بحامس وحب وحلم ال تراه إال قلة، وخيال ال يستوعبه قصار 
النظر، ال تؤمن بالتنظري والشــكوى وندب الحظ والتبايك وإمّنا تؤمن برسم الخطة املتكاملة التي تضمن 
االستدامة وبقاء األثر، والتنفيذ امليداين والتقييم واإلرشاف الشخيص يف كل ما تقوم به، وقبل هذا وذاك 
اإلميان بالله والتوّكل عليه، إّنها كالشمعة التي تحرتق لتشغل الضوء ملن حولها، ويف الختام، ماذا ميكننا 
أن نسمي امرأة كهذه “زهرة عامن” أم “سفرية العطاء” أم “فخر الحمراء” أم “عمالقة الجبل األخرض” 
أم “أخت الرجال” أم “أفضل القدوات” أم “عميدة املتطوعن”، اترك لكم الخيال لتســميتها ما شــئتم، 
لكنها تبقى امرأة عظيمة بعظم أفعالها، وذات همة صلبة كصالبة بيئتها وهامة تعلو هامات السحاب، 

امرأة نادرة وليست عادية؛ إّنها “زهرة من السامء”.

خلفان الطوقي
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الرؤية - وليد الخفيف 

وصف أمين بن سامل الوهيبي رئيس نادي 
مسقط املســتقيل حديثا من منصه، كرة 
القدم يف الســلطنة بأنهــا محرقة لألموال 
واملوارد دون فائدة، مشريا إىل أن املوازنات 
التــي تنفقهــا الدولة عىل كــرة القدم ال 
تحقق العائد فنيًّا أو املكســب االقتصادي 
حا إىل أن الفكر  لقصور الفكر اإلداري، ُملمِّ
التقليدي آفة تعيق حركة تطور كرة القدم 
العامنيــة، داعيــا املســؤولني لتبني فكر 
جديد يفيض لعمل مغاير يحقق األهداف 

الفنية واالقتصادية عىل حد سواء.
ورغم تحقيق مســقط للهدف األهم هذا 
املوســم، وهو البقاء بدوري األضواء، غري 
أن الرئيس تقدم رســميا باالســتقالة، قبل 
أن يتخذ عدٌد من أعضــاء مجلس اإلدارة 

القرار نفسه.
وقال الوهيبي: نحن نهدر أموالنا وجهدنا 
يف عمــل غري نافع. نعاين الفــراغ يف نادي 
مسقط؛ فالنادي ال ميارس سوى كرة القدم 
واليــد فقــط، دون أن نقوم مبســؤولياتنا 
االجتامعية. نحن نهدر األموال يف مقدمات 
عقــود ورواتــب العبــني يف مســابقات 
ضعيفــة تفــيض ملخرجــات أضعــف. ال 
منتلك إســراتيجة بناء األنديــة اقتصاديا 
وفنيــا. البقــاء مل يكن هدًفا بالنســبة يل 
أمام طموحايت العريضــة يف تحويل نادي 
مســقط لنادي عرصي مستقل ماليا ببنود 
موزانــة ثابتــة بدخــل جيــد، يضمن له 
اإلنفاق عىل مختلف األنشطة والفعاليات 
بيرس وســهولة، تزامنا مــع طموح أكرب يف 

تنفيذ اســتثامر حقيقي يخصص جانبا من 
عوائــد لتنفيــذ مســؤولياتنا االجتامعية، 
غري أن العقبــات والتحديات بددت تلك 
الطموحــات إىل رساب، فأدركُت أن تغيري 
الفكر هــو الركيزة األساســية لتحقيق ما 

نصبو إليه قبل توفري اإلمكانات املادية.
وأضــاف: حاولت بكل الطــرق أن أحقق 
املرشوع الذي أتيت مــن أجله. ومل أدخر 
جهدا يف إعداد الدراسة املستوفاة بالتعاون 
مع مختصني من بيوت خربة اســتثامرية، 
ولكــن الواقــع كان أصعــب. وزاد: افتقد 
االفريق تواجد جمهوره ملســاندته، حتى 
ُأرَس الالعبني ال يقبلون عىل مؤازرة أبنائهم 
ألن النادي متعرث ماليا، ويعاين من ســداد 

الرواتب واملســتحقات، أنديتنا بوجه عام 
غري مهتمــة باملراحل الســنية، وال متتلك 

أدوات البناء الفكري الصحيحة.
وأوضح أن األنظمة واللوائح املعمول بها يف 
اتحاد كرة القدم ووزارة الشؤون الرياضية 
بحاجة إلعــادة النظر، مبديــا تعجبه من 
اعتــامد الجهتني لعقــود العبني مبقدمات 
تصل إىل 15 الفا، ورواتب شــهرية تالمس 
املبلغ، رغم أن املبلغ اإلجاميل 30% أوأكرث 
من قيمــة الدعم الكيل، مضيفــا بالقول: 
رمبا يتوجه الدعم كليا لالعبنْي أو ثالثة إذا 

كانت عقودهام كبرية.
ومبعرض إجابته عن تحديد سقف للرواتب 
ومقدمــات العقود من قبــل اتحاد القدم 

يف مســعى منه ملواجهة تلك الحالة، قال: 
هناك من اخرق هذا البند واعرف بذلك، 
وهناك طــرق “قانونية” أخــرى الخراقه 
مثل أحد األندية التي سجلت يف عقد أحد 
الالعبني بندا مينحه بدل نقل بقيمة 1000 
ريال، وبند بدل اتصاالت مببلغ 500 ريال، 
وغريهــا من البنود التي أودت باألندية يف 

األخري للسقوط يف فخ الديون.
وحول أسباب رحيله املبارشة، قال: مل أمتكن 
من تحقيق الهدف الذي جئت من أجله، 
حلمــت بنادي عــرصي ولكــنَّ املعوقات 
والتحديات والفكــر التقليدي انترص عىل 
طموحي؛ لذا رحلت آمال النجاح ملن يتوىل 

قيادة نادي مسقط العريق.

وعن دخــل النــادي وعوائــدة املالية، 
قال: دخلنا الشهري يراوح بني 12 و14 
ألفــا، وكان بوســعنا تحقيــق عائد أكرب 
حــال االهتــامم بصيانة تلك املنشــآت، 
ولكــن العجــز املــايل حــال دون ذلك، 
إضافــة للدعم الحكومــي. وتابع: ننفق 
شــهريا 14 ألــف ريال عــىل فريق كرة 
القــدم، و7 آالف عىل فريــق اليد. %75 
مــن ميزانية كرة اليد تنفق عىل املدرب 
وأحــد الالعبني وهذا توزيع غري صحيح. 
فمرتــب هــذا الالعــب 10 آالف ريال 
ومقدم عقــده 10 آالف ريال. تطلعات 
النادي يف املحافظة عىل تفوقه يف اللعبة 
وتوجهات البعض كانت وراء سداد تلك 
املبالغ الكبرية، تســلمُت املهمة والنادي 
مديون بربع مليون ريال عامين. ســعينا 
جاهدين لوقف االســتدانة. قلصنا جانبا 
كبــريا من املرصوفات. نادي مســقط ال 
مينح العبيه مقدمات عقود كام أنه هو 
النادي األقل يف قيمة الرواتب الشــهرية 
مقارنــة بباقــي أنديــة دوري عامنتل. 
تعاقدنــا مع مدرب وطني ألن امتيازات 
املدرب األجنبي مرهقة ورغم ذلك نعاين 
من دين بلــغ 100 ألف ريــال بجانب 

املديونية القدمية.
وزاد: إذا كانت االســتدانة مــن أجل بناء 
مرشع استثامري له عوائد بعد فرة زمنية، 
فهذا أمر إيجايب، غــري أن املديونية عبارة 

عن مستحقات متأخرة لالعبني؛ األمر الذي 
يوحي بأن النادي ال يتبنى مرشوعا بعينه 
ويفتقد للقدرة عــىل إدارة األموال، متأثرا 
بالقيود التي واجهتنــا يف تنفيذ مرشوعنا 

االستثامري.
وعن مســاعي اتحاد كــرة القدم للنهوض 
باألنديــة، قــال: مل يقدم املجلــس الحايل 
جديدا يذكر، املســابقة وطريقــة إدارتها 
عىل ســبيل املثــال كلفتنا ســداد رواتب 
شهرين لتوقف الدوري.. ماذا جنى ظفار 
من نيل لقب الــدوري، هل املكافأة التي 
سيحصل عليها تســاوي جانبا ولو بسيطا 
من املبلغ الكبري الذي أنفق؟ وهل بوســع 
اإلدارة اإلنفــاق مجــددا املوســم املقبل 
بنفس النسق؟ نحن بحاجة لرؤية جديدة 
أكــرث واقعية. نحــن ال نســري يف الطريق 
الصحيــح.. اتحــاد الكرة يحل مشــكالته 

نات. باملسكِّ
وختم قائال: تقدمُت باســتقالتي الســنة 
املاضيــة، وتراجعت عنهــا بعد ضغوط 
ودعوات من محبي النــادي وجامهريه. 
لقد اختــرصت الطريق عىل من ســعى 
لحجــب الثقــة عــن املجلــس فقدمت 
اســتقالتي طواعية، واســتقالتي السابقة 
يف املوســم املايض تؤكد أنني مل أرغب يف 
الكريس، بل كنت آمل أن أحقق مرشوعا 
يليق باســم نــادي مســقط وبتطلعات 

جامهريه الوفية.

الرؤية - وليد الخفيف 

تأهل الســيبي وإتــش 7 وبوكاري 
ســويت ومدرسة املوج الخاصة إىل 
دور الثامنيــة مــن بطولــة الرؤية 
الرمضانيــة لكرة القــدم، واملقامة 
عــىل نــادي األمــل التابع لــوزارة 
ودَّع  فيــام  الرياضيــة؛  الشــؤون 
الصم  ولجنــة  الصحفيني  جمعيــة 
واألمــل واإلدامــة البطولة من دور 

الـ16.

السيبي VS جمعية الصحفيني

فــوز الســيبي الصعب جــاء عىل 
حســاب جمعية الصحفيني 4-3 يف 
مبــاراة محتدمة الــرصاع متكافئة 
لحــد كبري يف معظــم اوقاتهــا؛ إذ 
أهــدر الخارس كام كبريا من الفرص 
يف  األول،  الشــوط  يف  الســهلة 
الوقت الذي نجح فيه الســيبي من 
اســتغالل الفرص املتاحة وترجمتها 
ألهــداف. وتألق يف املبــاراة العب 
نــادي النرص عمــر املالــي الذي 
أحرز ثالثة اهداف، واحرز البطايش 
الهدف الرابــع. أما أهداف جمعية 
الصحفيــني فحملت توقيع مرشــد 

املعمري وعيل البلويش )هدفني(.
ورغم وداع فريق جمعية الصحفني، 
غــري أنــه تــرك بصمــة جيــدة يف 
البطولة، ال ســيام بعد األداء القوي 

الــذي قدمــه يف املبــاراة األخرية؛ 
فالحــظ العاثــر وقف حائــال أمام 

بلوغ الفريق دور الثامنية.

لجنة الصم VS إتش ٧

كافــح فريق لجنــة الصم عىل قدر 
إمكانياتــه من أجل تخطي دور 16 
محاوال وضع حد النتصارات إتش 7 
املتواصلــة مع انطالق الدور األول؛ 
فنجــح الفريق من تشــكيل بعض 
الخطورة وصنع العديد من الفرص 
الحقيقيــة للتهديــف ال ســيام يف 
الشوط األول، بيد أن الخربة منحت 
إتش 7 الفوز، فمحمد مبارك ورفاقة 
نجحوا يف استغالل الفرص ألهداف.

وشــهدْت املباراة تألق العب إتش 
7 خالــد الحمداين الذي أحرز ثالثة 
أهــداف عطفا عــىل األداء الراقي 
الذي قدمه، فكان أحد نجوم الليلة 
وبات من ضن املرشحني لنيل جائزة 
أفضل العب مع عمر املالي العب 
الســيبي، كام أحــرز محمد مبارك 
هدفا حمل خربة سنوات يف املقابل 
جــاء الهدف الوحيد لفريق إتش 7 

عن طريق سعيد املعويل.
ويعــد إتــش 7 من ضمــن الفرق 
املرشــحة للوصول للنهايئ؛ فالفريق 
الذي يرشف عليه حمزة الطايئ نجح 
يف املحافظــة عىل القوام األســايس 
الذي خاض به منافســات النسخة 

املاضية، وتبدو عنارصه املنســجمة 
بني الخربة والشباب مصدر قوته.

بوكاري سويت VS األمل

وواصــل بــوكاري ســويت حملته 
الناجحــة يف املحافظة عــىل لقبه؛ 
فتخطى دور الســتة عــرش ضاربا 
موعدا مــع دور الثامنية إثر الفوز 
عىل األمل بهدفني دور رد أحرزهام 

معتصم الشاميس.
حاول نــادي األمل مجــاراة حامل 
اللقب يف بعــض اوقات اللقاء، بيد 
أن الفارق النوعي منح األخري فوزا 

مستحقا.

مدرسة املوج الخاصة VS اإلدامة

وحول فريق مدرسة املوج الخاصة 
تأخــره بهدفــني إىل الفــوز 5-3 يف 
أقوى مباريــات البطولــة؛ فاملتعة 
والنديــة واإلثــارة كانــت عنوانــا 
عريضــا للمواجهــة التــي منحت 
مدرســة املوج بطاقة التأهل لدور 
االدامة  الثامنية وبددت طموحات 

يف مواصلة املشوار.
أحرز أهداف مدرسة املوج الخاصة 
الغيــالين )هدفــني(، معاذ  نصيب 
املعرشي )هدف( ويعقوب الغافري 
)هدفــني(. أمــا أهــداف اإلدامــة 
فسجلها فيصل السعدي )هدفني(، 

وأنس السعدي )هدف(.

رئيس نادي مسقط الُمستقيل: كرة القدم »محرقة 
لألموال«.. ونعاني من التفكير التقليدي

جمعية الصحفيين واألمل ولجنة الصم واإلدامة تودع المنافسة

السيبي و»إتش 7« وبوكاري سويت ومدرسة الموج إلى دور 

الثمانية من بطولة الرؤية الرمضانية

الخاتم والسمكة

نتذكر جيدا قصَة الخاتم الذي ضاع من املرأة يف شــاطئ البحر، ثم بعد 
فرة طويلة اصطاد زوجها أو اشــرى من الســوق -حسب رواية أخرى- 
ســمكة كبرية، وأحرضها للبيت كقوت يومهم ورزق طعامهم الشــهي، 
وعنــد تقطيعهــا -وبشــكل مفاجئ- وجــدت الخاتم الضائــع، فكانت 
الفرحــة.. وهو ما ينطبق عليه املثــل القائل عند إخوانا املرصيني: “املال 

الحالل ما بيضيعش”.
والحال الريايض يف الســلطنة -الذي رمبا أرسفنــا يف ذكره مرات ومرات- 
تنطبق عليه نسبيا قصة الخاتم، فقد كنا منتلك خاتم رياضتنا الثمني ومثة 
خطوات جميلة كانت تتشــكل منذ ســطوع نهضة ُعامن الحديثة؛ فقد 
وصلنا إىل ذهبية أوملبية آســيوية، ولقب خليجي لألندية، ووصافة أندية 
آسيا، ومحرفني يف دورينا املحيل لهم صيتهم املعروف: الصنهاجي، طارق 
ذئاب، حســن شــحاتة، الداودي...وغريهم، مع جامهري متتلك الشغف 
والحــب واالنتامء، ثم مــاذا؟ ثم ضاع هذا الخاتم وذهبت به الســمكة 
دون عودة حتــى اآلن، ومعها توقفنا وتقدم اآلخــرون، بل إننا تراجعنا 

خطوات للوراء حد بلوغ املنحدر.
هل كان رأس مالنــا ذاك الخاتم؟! لقد تهلهلت األندية وتفككت، وصار 
بحثنــا عن امليداليــة األوملبية “كالنفــخ يف قربة مرشوخــة” وحارصتنا 
الســوداوية يف املشــهد الريايض الــذي ما إن ييضء الفــرح يف مكان ما 
حتى يعم الرح يف ذات املكان، وســقطنا يف مســتنقع ســوء التخطيط؛ 
فلــم نَر الحداثة تغــزو مالعبنا الجلمود الصامْء، وفقدنا -ونحن ســادة 
البحر- بوصلة السفينة للواحة الخرضاء الغناء، وحتى الدعاء مل يشفع لنا 

بالحصول عىل تلكم السمكة التي التهمت خامتنا املفقود.
نفتح املذياع، أو نشاهد التلفاز نجد الحكاية نفسها، ثم ننطلق يف مواقع 
التواصل االجتامعي لنجد بني ثناياها الغث والسمني وشعورا واحدا مؤملا؛ 
يــا ليتنا توقفنا عند زمن الخاتم الســعيد، يا ليتنــا مل نفقده، وبكاء عىل 
“اللنب املسكوب” وال طريق واضح للمستقبل القريب وال البعيد، كام ال 
ندري ما الحل مع علمنا به!! نعم نعلمه لكن بدون أدوات التنفيذ؛ ألننا 
ببساطة نستكرب عىل الناس حقهم يف اعرافنا العريض “نحن عىل الطريق 
الخطأ” هذه الكلمة التي جعلت الكرايس تدور عىل املسؤول “بتاع كله” 
واملسؤول الذي “يتعلم الحسانة عىل رؤوس املجانني”، واالنتظار ومراقبة 
األقدار بات فن اإلدارة عندنا؛ انتظار سمكة الخاتم من البحر الواسع، أو 

انتظار الذهب الذي متطره السامء، وإنا ملنتظرون!

املعتصم البوسعيدي
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