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مسقط - العامنية
بعــث حرضة صاحــب الجاللة الســلطان قابوس بن 
ســعيد املعظم- حفظه الّله ورعــاه- برقية تهنئة إىل 
فخامــة الرئيس الدكتــور جيورجي مارغفيالشــفييل 
رئيس جورجيا مبناســبة العيد الوطني لبالده. ضمنها 
جاللة السلطان املعظم خالص تهانيه وصادق متنياته 
لفخامتــه بوافــر الصحــة والعافية ولشــعب بالده 

الصديق اطراد التقدم والنامء.

مسقط - الرؤية
يشــهد ثاين أيام دورة الرؤيــة الرمضانية لكرة القدم 
- التــي تقام منافســاتها عىل ملعب نــادي األمل ٥ 
مباريات محتدمة؛ إذ يلتقي شيبكو واللجنة العامنية 
للصــم، ويبحث مدرســة املوج الخاصــة حامل لقب 
النسخة املاضية عن بداية مثالية عندما يلتقي بفريق 
مركز ســلطان، أما بوكاري فيستهل منافسات البطولة 
مبواجهــة قوية أمام املرشــحات الدوليــة، ويصطدم 
العنــان بصندوق الزمالة، وينشــد فريــق اإلدامة – 
وصيف النســخة املاضية - ركلة بداية موفقة عندما 

يلتقي فريق الحيل.

املوصل - الوكاالت
قتل ١٥ شــخصا وأصيب عرشين آخرين جراء قصف 
جوي اســتهدف مناطق شــعبية بأحد أحياء املوصل 

القدمية التي تقع وسط الجانب الغريب للموصل.
وقالت مصادر وشهود عيان إن القصف وقع يف شارع 
الفاروق ومنطقة حضرية الســادة اللتني تقعان شاميل 
املنطقــة القدمية للموصــل. يأيت ذلك فيــام تواصل 
القــوات العراقية عملياتها يف األحياء الثالثة بشــامل 
املدينــة القدمية غريب املوصل لليوم الثاين عىل التوايل 
الستعادتها من سيطرة تنظيم داعش، مسنودة بغطاء 
جوي من الطريان العراقــي وطريان التحالف الدويل. 
وأضافت املصادر أّن تقدم القوات يسري بشكل بطيء 
نتيجــة املقاومة العنيفة التي يبديها مســلحو تنظيم 
داعش. وكانت القوات العراقية بدأت أمس الســبت 
عملية الســتعادة األحياء الثالثة التــي ال تزال تحت 

سيطرة التنظيم خارج املدينة القدمية.

الرؤية - نجالء عبدالعال
تراجعت القيمة الســوقية لإلصدار ٤٦ من ســندات 
التنميــة الحكوميــة من ٢٠٠ مليــون ريال عامين إىل 
١٩٥ مليون ريــال، فاقدة بذلك ٥ ماليني ريال، وذلك 
يف أعقاب صفقة جرت أمس بســوق مسقط لألوراق 
املالية، شــهدت نزوال يف قيمة الســند األسمية بنسبة 

٢٫٥ يف املئة، ومّتت الصفقة عىل ٢٤٠٠ سند.
وأنهــت مــؤرشات ســوق مســقط لــألوراق املالية، 
تــداوالت األمــس، عىل تراجع جامعــي؛ حيث خرس 
املــؤرش العام نحو ٠٫٣ باملائــة أو ما يعادل ١٦ نقطة 
ليغلق عند مســتوى ٥٣٨٧ نقطة. وشــهدت القيمة 
الســوقية اإلجاملية تراجعا مع ضغط غالبية األسهم 
ذات القيمة الســوقية العالية، ووصل إجاميل القيمة 
الســوقية إىل ١٧٫٩٢٩ مليــار ريال عــامين. وحد من 

قوة الرتاجع انخفاض قيمة التداوالت إىل كانت ١٫٣٥ 
مليون ريال عــامين، وجرى التداول عىل ١٧٫٩ مليون 
ســهم، مقارنة بنحو ١٨٫٨ مليون سهم بنهاية الجلسة 
الســابقة. وتراجعْت كافة مؤرشات القطاعات؛ حيث 
انخفض مؤرش القطاع املايل بنسبة ٠٫٤ باملائة، ليغلق 
عند ٧٩٧١ نقطة، فاقدا ٣٢ نقطة، فيام انخفض مؤرش 
القطــاع الصناعــي إىل ٧٢٩١ نقطة، وبنســبة ٠٫٣٤ 
باملائة، فاقًدا ٢٥ نقطة، كام انخفض مؤرش الخدمات 
بنســبة ٠٫٢٩ باملائة، وأغلق مؤرش القطاع عند ٢٧٦٤ 

نقطة، وخرس ٨ نقاط.
ر ســهم الوطنية للتمويل قامئة األسهم القصرية  وتصدَّ
لالرتفاعــات، بصعود نســبته ١٫٤ باملائــة ليصل إىل 
٠٫١٤٥ ريــال، فيــام جاء يف صدارة الرتاجعات ســهم 
الوطنية العامنية الهندســية بانخفاض ٣٫٧ باملائة إىل 

٠٫١٣٠ ريال.

مسقط - الرؤية
أعلن بنك التنمية العامين عن فتح باب التمويل 
لقطاع التعدين، وذلــك للمرة األوىل، كونه أحد 

القطاعــات الخمســة التي تســعى إىل تنميتها 
حسب الخطة الخمسية التاسعة، وما يسهم به 
يف التنويــع االقتصادي املأمــول، ونظرًا ملا ميثله 

القطاع من فرص استثامرية واعدة.

مسقط - الرؤية
اتفقــت كل مــن رشكــة النفــط العامنيــة - الذراع 
االستثامري للسلطنة يف القطاعات املتعلقة بالطاقة- 

ورشكــة إيني اإليطاليــة الرائدة يف هــذا املجال عىل 
توقيع مذكرة تفاهم الستكشــاف فــرص التعاون يف 
املشــاريع املرتبطة بالنفط والغاز. وتــّم التوصل إىل 
االتفــاق يف مدينــة ميالنو؛ حيث مثــل رشكة النفط 

العامنية املهندس عصام بن ســعود الزدجايل الرئيس 
التنفيذي للرشكة، فيام مثل الجانب اإليطايل كالوديو 
ديســكالزي الرئيــس التنفيذي لرشكــة ”Eni“ وذلك 
بحضور معــايل الدكتور محمد الرمحــي وزير النفط 

والغــاز رئيس مجلــس إدارة رشكة النفــط الُعامنية، 
وسعادة أحمد بن سامل باعمر سفري السلطنة املعتمد 
لــدى جمهورية إيطاليا، إىل جانب عدد من املديرين 

التنفيذيني وكبار املسؤولني من الطرفني.

مسقط - الرؤية
تواصــل اللجنة الرئيســية لجائزة الســلطان قابوس 
للعمل التطوعي، تلقي طلبات الرتشــح للجائزة حتى 
٣٠ مــن أغســطس املقبــل، وذلك عرب موقــع وزارة 

التنمية االجتامعية اإللكرتوين 
وجــاءت املباركة الســامية من لــدن حرضة صاحب 
الجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد املعظم- حفظه 

الله ورعاه- بإنشــاء جائزة الســلطان قابوس للعمل 
التطوعي كحافز هام لرتسيخ مفهوم ”ثقافة التطوع“، 
والــذي ميثل منظومــة القيم واملبــادئ واألخالقيات 
واملعايــري والرموز واملامرســات، تحض عــىل املبادرة 
بعمل الخري من أجل اآلخريــن، تطوعاً من غري إلزام 
ودون إكــراه. كــام إن املتتبع للفئات التي تشــملها 
الجائزة يجدها تغطي قطاعاً واسعاً من أفراد املجتمع 
ممــن يعملون يف الجمعيات واملؤسســات التطوعية 

مبختلف مســتوياتها واألفــراد املتطوعني؛ تأكيداً عىل 
أن العمــل التطوعي ســلوك جامعي شــامل. وتعد 
جائزة الســلطان قابوس للعمــل التطوعي بحق من 
أوىل الجوائــز التي تهتم وتدعــم العمل التطوعي يف 
الســلطنة، كام تعــد حدثاً مهام ملا متثلــه من تحفيز 
وتشجيع للعمل التطوعي بأشكاله كافة- ال سيام- يف 
هــذه املرحلة التي بات فيها العمل التطوعي بحاجة 

إىل كل مؤازرة وتعاون.

مسقط - الرؤية
أظهر التقرير الشــهري الصادر عــن البنك املركزي 
العامين ارتفاع إجاميل رصيــد االئتامن املمنوح من 
ِقبل القطاع املرصيف إىل ٢٢٫٤ مليار ريال ُعامين مع 
نهاية مارس ٢٠١٧، بارتفاع نســبته ٦٫٥ يف املئة عن 

مستواه من عام مىض. 

وضمن إجاميل االئتامن، شهدت القروض املمنوحة 
للقطاع الخــاص ارتفاعاً بنســبة ٨٫٥ يف املئة لتبلغ 
٢٠٫٢ مليار ريال ُعامين يف نهاية مارس ٢٠١٧. وعند 
النظر إىل التوزيع القطاعي لالئتامن، يتبنّي أّن قطاع 
األفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) قد 
استحوذ عىل ما نســبته ٤٦٫١ يف املئة تاله وبفارق 
بســيط قطاع الرشكات غري املالية بنسبة (٤٥٫٦ يف 

املئة)، أّما النســبة املتبقية فقد توزعت عىل قطاع 
الــرشكات املاليــة (٥٫٢ يف املئــة) وقطاعات أخرى 
(٣٫١ يف املئة). وســجل إجاميل الودائع لدى القطاع 
املــرصيف منواً بنســبة ٧٫٥ يف املئة ليصــل إىل ٢١٫٤ 
مليــار ريال ُعامين يف نهايــة مارس ٢٠١٧م. وضمن 
هذا اإلجاميل، شــهدت ودائع القطــاع الخاص منواً 
بنســبة ٦٫٦ يف املئــة لتصــل إىل ١٣٫٨ مليار ريال 

ُعــامين يف نهايــة مــارس ٢٠١٧. ويشــري التوزيــع 
القطاعي إلجاميل قاعدة الودائــع للقطاع الخاص، 
إىل أّن حصة قطاع األفراد قد بلغت حوايل ٤٨٫٧ يف 
املئة، تاله قطاعا الرشكات غري املالية واملالية بحصة 
بلغت ٢٩٫٩ يف املئة و١٨٫٥ يف املئة عىل التوايل، أّما 
النسبة املتبقية ٢٫٩ يف املئة فتوزعت عىل قطاعات 

أخرى.

وأشــارت البيانات إىل ارتفاع إجاميل رصيد التمويل 
املمنــوح من ِقبل البنــوك والنوافذ اإلســالمية إىل 
حــوايل ٢٫٦ مليار ريال ُعامين يف نهاية مارس ٢٠١٧. 
فيام بلغ إجاميل األصول للبنوك والنوافذ اإلســالمية 
مجتمعًة حوايل ٣٫٣ مليار ريال ُعامين أي ما نسبته 
١٠٫٨ يف املئــة من إجاميل أصول القطاع املرصيف يف 

السلطنة مع نهاية مارس ١٧٢٠.
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مسقط - الرؤية
عقدت لجنة االعرتاف مبؤسســات التعليم العايل 
غــري العامنية ومعادلة املؤهالت الدراســية التي 
متنحهــا اجتامعها الثاين لهــذا العام، وقد خرجت 

مبجموعة من القرارات املهمة.
فيام يتعلق باملؤسســات التعليمية، قررت اللجنة 
إدراج عــدد من مؤسســات التعليم العايل يف كل 
من الواليات املتحدة األمريكية والنمســا وماليزيا 
ضمن قامئــة مؤسســات التعليم العــايل املوىص 
بالدراسة بها من قبل الوزارة. حيث قررت اللجنة 
إدراج Southern Utah University بالواليــات 
املتحــدة، رشيطة أن تكــون الدراســة باالنتظام 
الــكيل ويف مقر املؤسســة، وأيضــا املوافقة عىل 
بالواليــات   The University of Maine إدراج 

املتحــدة األمريكيــة يف القامئــة، عــىل أن تكون 
الدراســة باملقر الرئيــس للمؤسســة وباألنظمة 

املعتمدة من قبل الوزارة.
 Upper Austria) كام وافقت اللجنة عىل إدراج

ضمــن   (University of Applied Sciences
قامئة مؤسســات التعليم العايل املوىص بالدراسة 
بها يف النمسا عىل أن تكون الدراسة باملقر الرئيس 
للمؤسســة التعليميــة وباألنظمــة املعتمدة من 

 SEGI قبــل الوزارة. ووافقت اللجنــة عىل ادراج
College Kuala Lumpur مباليزيــا ضمن قامئة 
مؤسسات التعليم العايل املوىص بالدراسة بها من 
قبل الوزارة يف ماليزيا، رشيطة أن تكون الدراســة 
باالنتظــام الــكيل ويف مقر املؤسســة، وأن يكون 
الربنامــج معتمدا من قبل هيئة االعتامد املاليزية 
(MQA)، كــام يجــب أن تكــون جهــة ارتباط 
الربنامــج ضمن قامئــة مؤسســات التعليم العايل 

املوىص بالدراسة بها من قبل الوزارة.
وأصدرت اللجنة قــرارات بعدم معادلة ٤ حاالت 
لشــهادات ماجســتري؛ وذلك لكونها غري مسبوقة 
بدرجــة بكالوريــوس معتمد، وال تنطبــق عليها 
رشوط نظــام ذوي الخربة الــواردة البند (٤) من 
املادة (١٠) من الالئحة التنفيذية لقانون البعثات 

واملنح واإلعانات الدراسية.

«

مسقط - الرؤية
الســلطان  قــوات  متحــف  إدارة  أعلنــت 
املســلحة بتحديث توقيتــات زيارة متحف 
قوات السلطان املسلحة خالل شهر رمضان 

الفضيل.
ويأيت ذلــك حرصا عىل إتاحــة الفرصة أمام 
الجمهــور لالطالع عىل مــا يزخر به متحف 
قوات الســلطان املســلحة مــن املوروثات 
العامنية وعىل املعروضات الدالة عىل مسرية 
تطور قوات الســلطان املسلحة وما حظيت 
به مــن رعاية واهتــامم ســاميني من لدن 
حرضة صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن 

سعيد املعظم القائد األعىل للقوات املسلحة 
ـ حفظــه الله ورعــاه ـ من خــالل العديد 
مــن املخطوطات واملجســامت واألســلحة 
التاريخيــة والتــي تحــيك عراقــة التاريــخ 
العســكري العامين. وسُتفتح أبواب املتحف 
لجميع املواطنني واملقيمني بالسلطنة اعتبارا 
مــن يوم األحد ولغاية يوم الخميس من كل 
أســبوع اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف 
صباحــا وحتى الســاعة الواحــدة والنصف 
ظهرا، أما بالنسبة إىل يوم السبت سيستقبل 
املتحــف زواره الكرام يف الفــرتة الصباحية 
من الساعة التاســعة صباحاً ولغاية الساعة 

الواحدة ظهراً.

املضيبي - العامنية
عقــد أمس مبجمع املحاكــم بوالية املضيبي 
مبحافظة شــامل الرشقية اجتــامع ملحكمة 
االســتئناف واملحاكم االبتدائيــة الواقعة يف 
نطــاق اختصاصها برئاســة فضيلــة القايض 
الشــيخ إبراهيم بــن عبدالله البوســعيدي 
رئيس محكمة االســتئناف باملضيبي بحضور 

أصحــاب الفضيلة رؤســاء وقضــاة املحاكم 
االبتدائية بالوالية ومدير إدارة االدعاء العام 
ورئيس قســم شــؤون الجلســات مبحكمة 

االستئناف.
وتم خــالل االجتامع تحديد الدوائر، وإعادة 
تشــكيلها خالل العطلــة القضائية، وتحديد 
إجــازات ونــدب أصحاب الفضيلــة القضاة 
للعمل خــالل العطلة القضائية، وتشــكيل 

لجنــة الشــؤون الوقتيــة، ونــدب أصحاب 
الفضيلة القضاة للنظر يف املساعدة القضائية 
بكل محكمة ورفع تصور للقضايا املستعجلة.
كــام ناقش االجتــامع املســائل ذات الصلة 
بالعمل القضايئ واإلداري التي تعزز مســرية 
العمل باملحاكم وتطويرها، ووضع التصورات 
واآلراء حولهــا بغية تذليلها مبــا يتوافق مع 

تحقيق العدالة وصون الحقوق.

هيامء - محفوظ الشيباين
عقــدت لجنــة الشــؤون البلديــة 
بوالية هيــامء اجتامعهــا الخامس 
لعام ٢٠١٧، برئاســة سعادة الشيخ 
ســهيل بن محاد بن عيل املعشني 
وايل هيامء رئيــس اللجنة وبحضور 
األعضاء، وذلــك بقاعة االجتامعات 
وناقــش  هيــامء.  وايل  مبكتــب 
االجتــامع عدًدا مــن املواضيع من 
بينها مناقشة مشاريع ذات األولوية 
اســتعدادا لشــهر  بالوالية  للتنفيذ 
البلديــات ومــوارد امليــاه الثامــن 

والعرشين لعام ٢٠١٧.

نزوى - الرؤية
قام فريق دراسة واقع املسابقات 
التي متارس  الرتبوية  واألنشــطة 
عىل مستوى املدارس واملديريات 
التعليمية بوزارة الرتبية والتعليم 

بزيارة تعليمية الداخلية.
الفريــق لقــاء بفئــات  وعقــد 
مختلفــة تشــمل مجموعة من 
وأخصــايّئ  املــدارس  إدارات 
ومــرشيف  املدرســية  األنشــطة 
األنشــطة  جامعات  ومرشفــات 
مجموعــة  وأيضــا  املدرســية 
مــن الطلبــة مبختلــف املراحل 

الدراسية. 

«
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صاللة -الرؤية
اســتهلت بلدية ظفار شــهر رمضــان املبارك 
مجاالتهــا  مختلــف  يف  األعــامل  بتكثيــف 
الخدميــة، ســعيا إىل املحافظة عــىل النظافة 
العامة وصحة وسالمة الفرد خاصة مع زيادة 
الحركة يف األســواق الشعبية والعامة واملواقع 
الســياحية وغريها من املواقع التي تزدحم يف 

مثل هذه املناسبات .
يف مجــال النظافــة العامة واصلــت الدائرة 
تكثيف أعاملها يف املواقع السياحية والطبيعية 
التــي يرتادها النــاس حيث تكــرث املخلفات 
بهــذه املواقع من قبــل املواطنني والزوار مام 
يســتدعي العمل املتواصل إلزالتها والحفاظ 
عــىل نظافتها وستســتمر هــذه الحمالت يف 
األسواق الشعبية وكذلك عىل الطرق الرئيسية 
والفرعية نظرًا لتزايــد كميات املخلفات. ويف 
مجال الخدمات الصحية تقوم دائرة الشؤون 
الصحيــة باملديريــة العامــة لبلديــة صاللة 
بتكثيف الرقابة الصحية عىل مختلف األسواق 
واملحالت التجارية وكذلــك الزيارات اليومية 
ملطاعم الوالئم نظرا لإلقبــال الكبري واملتزايد 
عليها وذلك للتأكد من سالمة الغذاء حيث يتم 
استهداف محالت بيع املواد الغذائية والخضار 
والفواكه واللحوم واألســامك واملطاعم وذلك 
لكرثة مرتاديها خصوًصا خالل الشــهر الفضيل 
وذلك للوقوف عىل مدى التزامها باالشرتاطات 

الصحيــة املنصوص عليهــا يف األوامر املحلية 
الخاصة مبزاولة هــذه املهن إضافة إىل التأكد 
من ســالمة األغذيــة وصالحيتها لالســتهالك 

وتقــوم الدائــرة بتنظيم األســواق التي تتبع 
إدارتهــا للبلدية واإلرشاف عــىل تطبيق كافة 

االشرتاطات الصحية والنظافة العامة.

أمــا بالنســبة للمســلخ املركزي تقــوم إدارة 
املســلخ بتجهيــزه مبكــرا بجميــع اآلليــات 
واملعدات املستخدمة يف عمليات الذبح نظرا 

لالزدحام الذي يشــهده املســلخ خــالل أيام 
الشــهر الفضيل مــن كل عام كام تــم توفري 
العدد املناسب من األطباء البيطريني والعامل 

لتســهيل عملية الذبــح والتأكد من ســالمة 
الذبائح وكذلك متديــد مواعيد العمل خدمة 

للصالح العام .

..

إبراء- الرؤية
 احتفلــت املديرية العامة للخدمــات الصحية 
ملحافظة شامل الرشقية، ممثلة مبستشفى سناو  
بتدشــني حملة التربع بالدم  باملستشفى، تحت 
رعاية ســعادة الشــيخ ســامل بن ربيع السنيدي 
ــــ وايل املضيبي ـ وبحضور عــدد من  أصحاب 
الســعادة أعضاء  مجلــيس الشــورى والبلدي، 
والدكتــور ســامل بن مــوىس العــربي مدير عام 
الخدمات الصحية  ملحافظة شامل الرشقية وعدد 
من املشــايخ  ومسؤويل املؤسســات الحكومية 

بوالية املضيبي، وذلك بقاعة مستشفى سناو.
يف بدايــة االحتفاليــة ألقى الدكتــور خالد بن 
حميد الراشدي مدير مستشفى سناو  كلمة قال 
فيها إن فعالية حملة التربع بالدم مبستشــفى 
ســناو  تنفذ هذا العام  تحت شعار (دماؤنا .. 
حياتهــم) وأنها  تندرج  ضمــن خطة التثقيف 
الصحي باملستشفى للعام الحايل٢٠١٧م، وانها 
تهــدف إىل زيــادة الوعي العام حــول أهمية 
التــربع بالــدم، ودور هذا العمل اإلنســاين يف 
إنقاذ األرواح  وغرس مبدأ أهمية التربع بالدم، 
وتشــجيع أفــراد املجتمع للمبــادرة إىل التربع 
بشكل دوري، وأشار الراشدي أن ذلك لن يتأىت 
إال بتضافر جهــود كافة القطاعــات ومختلف 
رشائــح املجتمــع، مضيفــا بــأن وزارة الصحة 
ممثلــة باملديريــة العامة للخدمــات الصحية 
مبحافظة شــامل الرشقية تحرص عىل أن ينعم 
أهــايل والية املضيبــي واملحافظة بشــكل عام 
بخدمــات صحية مجيــدة  وذات جودة عالية 
حيث متثل هذه التظاهرات التوعوية الصحية 
أهمية بالغــة يف تثقيف وتوعية أفراد املجتمع 

باملواضيــع الصحيــة والخدمــات املقدمــة يف 
مؤسســات الرعاية الصحية . وأضاف الراشدي 
أن التربع  بالدم  يعد عمال إنسانيا نبيال وواجبا 
دينيا عظيام، ألنه يســاهم يف إنقاذ حياة آالف 
املــرىض الذين يكونون يف أمــس الحاجة لنقل 
الــدم، وأن واحداً مــن كل ١٠ مرىض يدخلون 
املستشــفى يف حاجــة إىل نقل الــدم خصوصاً 
املرىض يعانون من األمراض املستعصية، وأثناء 
العمليات الجراحية الكربى، وكذلك األشــخاص 
الذيــن تعرضوا لحــوادث خطــرية فقدوا عىل 
إثرها كمية كبرية من الدم، ويضاف إىل ما سبق 
أن مكونــات الدم تســتخدم يف عــالج حاالت 
مرضية خطرية وعديدة تهــدد حياة الكثريين.   
يف الختام  وجه  مدير  مستشفى سناو  الشكر  
للمشــاركني يف الحملة  والجهود التي تقوم بها 
الجهات الحكومية واملؤسسات الخاصة واألفراد 

التي ســاهمت يف إنجاح حمــالت التربع بالدم 
من خــالل التنظيم الجيد مــع دائرة خدمات 
بنوك الــدم بتحديد املواعيد املناســبة، وتوفري 
املــكان املالئم الســتضافة هــذه الحمالت، ثم 
ألقت فايزة املوســوية كلمة عــن فريق عامن 
للمتربعني للدم (obd) تحدثت فيها عن فوائد 
التــربع وأهميته. وتحدث املتــربع العام أحمد 
الخرويص عــن تجربته الشــخصية مــع التربع 
والتي امتدت لسنوات طويلة، مع تقديم عرض 
مريئ لها. ثم ألقى محمد املزروعي قصيدة بهذه 
املناسبة، بعـدها أقيمت مسابقة صحية. بعدها 
قام سعادة الشيخ ســامل بن ربيع السنيدي وايل 
املضيبــي بتكريم كافة الداعمــني لحملة التربع 
بالدم والقامئني واملشاركني فيها، ثم قام سعادته 
بتدشــني حملــة التربع بالدم بقاعة مستشــفى 

سناو .

مسقط - الرؤية
صدر عــن االدعاء العام العدد الســادس من 
مجلــة "املجتمع والقانــون"، وهي اجتامعية 
قانونية فصلية، ُتعنى بتعزيز الثقافة القانونية 
لــدى جمهور العامــة. وبهذه املناســبة، قال 
عي العام  رئيس تحريــر املجلة، ُمســاعد املدَّ
نارص بن عبد الله الريامي، إن العدد يتضمن 
موضوعات ستســهم يف تنمية الوعي القانوين 
املطلــوب وتفادي الوقوع يف أمنــاط الجرائم 
املختلفة؛ ومنها ما يتعلق باالبتزاز اإللكرتوين، 
ذلك النمط الــذي أقلق الرأي العام يف اآلونة 
األخــرية، حيث يعمــد ضعــاف النفوس إىل 
تتبــع خصوصيــات الضحيــة، ومــا أن يظفر 
بــيشء منها، حتى يبــدأ يف ابتزاز صاحبها عرب 

وســائل التواصل االجتامعي؛ عىل النحو الذي 
تم اســتعراض عينة منها يف بــاب (من أروقة 

التحقيقات).   
كــام يحتفــي العدد مبناســبة اليــوم العاملي 
للعــامل؛ ويتضمن عددا مــن املواضيع التي 
تالمس العامــة يف حياتهم اليومية؛ إضافة إىل 
النســخة اإلنجليزية التي تم تدشــينها العام 
املــايض، وركــز هذا العــدد عىل اســتعراض 
الجوانــب التي تســهم، بشــكٍل مبــاٍرش، يف 
التوعيــة القانونيــة، ومــن ذلك: مستشــارك 

القانوين، وهل تعلم، وقضية العدد.
وتتلقى املجلة اقرتاحات واستفســارات القراء 
emagazin@ عن طريــق الربيد اإللكــرتوين
opp.gov.om ، ومتابعــة موضوعاتهــا عــرب 

www.opp.gov.om موقع االدعاء العام

مسقط - الرؤية
اســتقبل متحف غاليــة للفنــون الحديثة ممثال 
مبتحــف األزياء – قيد اإلنشــاء- ثــوب زفاف من 
تصميم دار أزياء كريســتيان ديور الفرنسية وقد 
قام أحــد أصدقاء املتحــف بالتربع بهــذا الثوب 
الذي تم تصميمه يف فرتة التســعينيات من القرن 
العرشين، ويعد مــن التصاميم العامليــة الراقية، 
ويســتقبل املتحــف التربعات من األزيــاء. ويقع 
بــني جنبات متحف غالية للفنون الحديثة ويعنى 

باســتضافة املشــاهري يف عامل األزياء من مختلف 
أنحاء العامل، وسيمنح الفنان العامين املجال لعرض 
إبداعاته والوصول بها خارج البالد كذلك يســعى 
ليكــون معلام ومنفــذا للتحرض والرقــي ويقدم 

جديد العامل من فنون وصناعات.
ويضــم متحــف األزيــاء العديــد من الفســاتني 
واألزيــاء الفريــدة ملجموعة مــن املصممني من 
داخل الســلطنة وخارجها وهنــاك مجموعة من 
املعروضــات تقــف يف مواجهة األخــرى فتجمع 
بني فخامــة األزياء بالتطريــزات املميزة واأللوان 

املبهجة واملنســجمة مع بعضهــا ومنها مجموعة 
من األزيــاء من تصميم املصممــة العامنية غنية 
التي تعد إحدى الرائدات يف مجال تصميم األزياء 

يف السلطنة.
الجدير بالذكر أن متحــف غالية للفنون الحديثة 
فتــح أبوابه للــزوار يف يناير عــام ٢٠١١، وقامت 
بتأســيس هذا املتحف صاحبة الســمو الســيدة 
الدكتورة غالية بنت فهر بن تيمور آل سعيد ويقع 
يف مدينة مطرح مبحاذاة قلعة مطرح ويضم عددا 
من املتاحف وهي البيت القديم ومتحف األزياء.

«
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مسقط- الرؤية
قامت رشطة عامن السلطانية برتحيل ٣٣ متسلًال جميعهم من جنسية آسيوية عرب مطار مسقط 
الدويل، وذلك تنفيذا ألحكام الســلطات القضائية التي قضت بإخراجهم من السلطنة لدخولهم 

البالد بطريقة غري مرشوعة. 
وتحرص رشطة عامن السلطانية عىل القيام بعمليات ترحيل املتسللني وفق اإلجراءات القانونية 

املتبعة يف السلطنة واالتفاقيات واملعايري الدولية املنظمة يف هذا الجانب.

مسقط-الرؤية
اختتمت بقيادة رشطة محافظة مسقط دورتني تدريبيتني حول حوسبة مراكز الرشطة والرتاسل 

اإللكرتوين مبشاركة عدد من ضباط الصف واألفراد من مرتب القيادة.
متثلت محاور الدورتني يف تعريف املشاركني بنظام الحوسبة والرتاسل اإللكرتوين وأهمية تطبيقه 

يف مراكز وإدارات الرشطة للمساهمة يف رسعة إنجاز األعامل املناطة بها.
رعى ختام الدورتني املقدم عبدالله بن رمضان بيت براكه ضابط مركز رشطة مطرح. 

صاللة - الرؤية
أقام مركز خدمــة املجتمع والتعليم املســتمر 
بالجامعــة ندوة بعنوان االســتخدام الســلبي 
لتقنية املعلومات بني التجريم والعقاب قدمتها 
الدكتــورة صابرين جابر محمد أســتاذ القانون 
الجنايئ املساعد – بقسم القانون بكلية اآلداب 
والعلــوم التطبيقيــة بالجامعة، والتي أشــارت 
ســهولة نقل املعلومات يف شــتى املجاالت مام 
انعكــس باإليجــاب عىل البحــث العلمى، كام 
اســتفاد الطالب يف مجال دراســاتهم املختلفة. 
إضافة إىل تســهيل الكثري من املعامالت ســواء 
عــىل مســتوى الفــرد أو املجتمــع الســيام ىف 
مجال التجــارة اإللكرتونية، بــل أصبح رضورة 
مجتمعيــة تلجأ إليهــا تقريبا جميــع الجهات 
التابعة للدولة بل ولألفراد ىف شــتى تعامالتهم 
الســيام يف ظل النداءات املســتمرة واملحاوالت 
التــي ال تتوقف يف بعض الدول عن إنشــاء ما 
يعرف بالحكومــة اإللكرتونية. وكذلك وســيلة 
للرتفيه يف اســتخدام وســائل التقنيــة الحديثة 
العديد من وســائل الرتفيه والرتويح عن النفس 
فهناك ألعاب للتسليبة وهناك قنوات ملشاهدة 
برامــج ترفيهيــة وغريها من املشــاهدات التي 
تؤدي بالفــرد إىل الرتويح عن النفس. وانها من 
أهم االستخدامات لوسائل التقنية الحديثة هو 
االســتخدام الذي يوطد العالقــات االجتامعية 
فكثــريا ما يلتف األفــراد للتواصــل مع ذويهم 

عرب إحدى الربامج املشــهورة يف مجال التواصل 
االجتامعــي مثــل الفيس بــوك أو الواتســاب 
وغريهــا  وتحدثت بعدها عــن أركان الجرمية 
املعلوماتيــة والبد لتوافــر أي جرمية من ركنني 
أساســيني هام الركــن املادي والركــن املعنوي 
ونظرا لخصوصيــة تلك الجرائم فالبد من رشط 
مفرتض وهــو وجود الوســيلة اإللكرتونية التي 
تســتخدم يف تلــك الجرائــم . وبنهايــة الندوة 
أكدت الدكتــورة صابرين عــىل أهمية اإلرساع 
بإبــالغ الجهات املختصة عنــد التعرض لالبتزاز 
اإللكرتوىن واتخاذ اإلجــراءات الالزمة والتخلص 
مــن الخوف حتى لــو بادر بإبالغ أحــد أقاربه 
أو أصدقائــه لوضــع الحل املناســب. و كذلك 
التعامل بحذر مع مجرم االبتزاز اإللكرتوين حتى 
ال يتعرض املجني عليه فيزيد اآلخر من ابتزازه. 
ونصحت كل من يستخدم الوسائل اإللكرتونية 
الحديثــة الســيام من خــالل برامــج التواصل 
االجتامعــى عدم وضع أي معلومات شــخصية 
أو غريها مام تتعلق بخصوصياته السيام الصور 
الشخصية وعدم إعطاء أي بيانات عن حياته أو 
أرسار عمله. وعدم الرد عــىل أي مكاملة ألرقام 
غري املســجلة عىل هاتفــك إال بعد التأكد ممن 
وردت املكاملــة حيث انترشت ظاهــرة اتصال 
أرقــام غري معروفــة عىل بعض األفــراد وبينام 
يتحدثون إىل الضحية التي يرغبون ابتزازها فإذا 
بهم يخرتقون هاتفه بطريقة أو أخرى للحصول 

عىل ما فيه ثم ابتزازه ومساومته. 
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مسقط - الرؤية
اســتعداداً للدورة الخامســة تســتقبل اللجنة 
الرئيســية لجائــزة الســلطان قابــوس للعمــل 
التطوعي طلبات الرتشــح للجائزة حتى ٣٠ من 
شهر أغســطس للعام الجاري، وذلك عرب موقع 
www. وزارة التنميــة االجتامعيــة اإللكــرتوين

 . mosd.gov.om/HMV
وقــد جاءت املباركة الســامية مــن لدن حرضة 
صاحــب الجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد 
املعظــم– حفظــه الله ورعــاه- بإنشــاء جائزة 
الســلطان قابوس للعمــل التطوعي كحافز هام 
لرتســيخ مفهوم «ثقافــة التطــوع» والتي متثل 
منظومــة القيم واملبــادئ واألخالقيات واملعايري 
والرموز واملامرســات، تحض عىل املبادرة بعمل 
الخري مــن أجل اآلخرين، تطوعــاً من غري إلزام 
ودون إكــراه، كــام أن املتتبــع للفئــات التــي 
تشــملها الجائــزة يجدها تغطي قطاعاً واســعاً 
من أفراد املجتمــع ممن يعملون يف الجمعيات 
واملؤسســات التطوعيــة مبختلــف مســتوياتها 
واألفــراد املتطوعــني؛ تأكيــداً عــىل أن العمل 
التطوعي ســلوك جامعي شــامل، وتعد جائزة 
الســلطان قابــوس للعمل التطوعــي بحق من 
أوىل الجوائز التي تهتم وتدعم العمل التطوعي 
يف الســلطنة، كام تعد حدثاً هامــاً ملا متثله من 
تحفيز وتشــجيع للعمل التطوعي بأشكاله كافة 
- ال ســيام - يف هــذه املرحلــة التي بــات فيها 
العمل التطوعي بحاجة إىل كل مؤازرة وتعاون. 

متكني الجمعيات
ويف هــذا الصدد قال زاهر بن خالد الســليامين 
رئيس مجلــس إدارة الجمعيــة العامنية للمياه 
أّن تخصيــص جائــزة للعمــل التطوعي تحمل 
اســم الســلطان قابوس –حفظه الله ورعاه- له 
أثــر كبري يف تحفيز أفراد املجتمع للمشــاركة يف 
البناء والعطاء عىل مختلف املســتويات، والذي 
بدوره ســيعزز املحافظة عــىل منجزات النهضة 
املباركــة، كام أّنهــا جائزة تظهر مــدى اهتامم 
عاهل البالد املفدى والحكومة الرشــيدة إلظهار 
أهميــة العمل التطوعــي ســواء كان من قبل 
األفراد أو املؤسســات، وهو أحــد املعايري التي 

تدل عىل رقي وتطور املجتمعات والدول، مشريا 
إىل أّن الحراك التطوعي آخذا يف النمو، ومع  كل 
دورة من دورات الجائزة  يزداد عدد املشــاريع 
واملبادرات الرائــدة للتنافس يف كل دورة، مبينا 
أن الجائزة  فيها من املرونة ما يكفي الستيعاب 
الكثــري من املبادرات؛ بحيــث الترتبط مفاهيم 
التطوع مفاهيم التطوع بالتربعات واملساهامت 
املالية فحسب بل أيضا بالوقت والعلم والخربة، 
كام أشــار إىل أهمية تكريم الجمعيات حســب 
النشــاط الذي تقوم به عىل مستوى محافظات 

أو واليــات الســلطنة، كام تظهــر أهمية هذه 
األنشطة وفعاليتها يف جمع رشائح املجتمع تحت 
مظلة واحدة لخدمــة املجتمع يف قضية معينة، 
ويتمنى رئيس مجلس إدارة جمعية املياه غرس 
مفهوم العمل التطوعي بشكل أكرب لدى طالب 
املدارس. واقرتح السليامين إيجاد برامج وأنشطة 
للعمل التطوعــي لفئة املتقاعدين، وملن يرغب 
مبزاولــة هــذا العمل لخدمــة مجتمعه، وميكن 
االســتفادة مــن الكثري مــن التجــارب العاملية 
يف هــذا الصــدد، إىل جانب العمــل عىل متكني 

الجمعيات للقيــام بدور أكرب يف خدمة املجتمع 
من خالل تشجيع املؤسســات العامة والخاصة 
يف دعــم الجمعيــات معنويا أوال وماديــا ثانيا، 
إضافــة االشــرتاك يف الجمعيات ودفع الرســوم 
وتبني املشــاريع التي تطرحها هذه الجمعيات، 
واختتم باإلشارة إىل أن الجمعية العامنية للمياه 
تبــوأت مركزا مرموقــا بني الجمعيــات األهلية 
واملهنيــة رغــم حداثتهــا، واختطــت لها خطا 
متميزا يف مجــال التوعية والتثقيف يف محافظة 
مســقط واملحافظات األخرى، مام كان لها األثر 
الطيب يف تحفيز رشائح املجتمع للمشــاركة يف 
الفعاليــات وإثرائها بآرائهــم ومقرتحاتهم، كام 
نالت الجمعية ســمعة طيبة لدى املؤسســات 
الحكومية فأصبحت تدعى للمشاركة يف اللجان 
الرسمية والندوات واملؤمترات. بينام قالت وفاء 
العامرية رئيسة جمعية املرأة العامنية بالسيب 
أن العمــل التطوعــي نــواة الرقــي باألخــالق 
واالتقان، مشــرية إىل أّن هناك عالقة وثيقة بني 
العمل التطوعــي والراحة النفســية التي تنتج 
عــن الخدمات والعمل الــذي ال ينتظر صاحبة 
أيــة مكافآت بأنواعها، مــام يكون له دور يف أن 
يكون املرء إيجابيا يف حياته ومتجاوزا التحديات 
والصعوبــات التي تعرتضه، مؤكــدة يف معرض 

حديثها عىل أّن جائزة الســلطان قابوس للعمل 
التطوعي عملت عىل إيجــاد مبادرات تطوعية 
مدروسة، وأّن وصول الجائزة لنسختها الخامسة 
دليل عــىل الحــراك اإليجــايب الــذي أثارته يف 
املجتمع، كام أّنها حفزت الكثري من املجموعات 
عىل أن تتشكل عىل هيئة فرق تطوعية متعددة 
املجــاالت ومنهــا متخصصة يف مجــال تطوعي 
موجه إىل فئة معينة من املحتاجني لإلعانات أو 
الخدمات، كام تقدمت مشاريع يف النسخ السابقة 
 للجائزة وكانــت مثاال لالرتقاء مبجــال التطوع.

وفيام يتعلق بالتطلعات واآلمال املســتقبلية يف 
مجــال العمل التطوعي أكدت رئيســة جمعية 
املرأة العامنية بالســيب عــىل أهمية أن يكون 
العمل التطوعي منظــاًم بآلية أفضل ومحكوما 
بقوانني تتالءم والحراك القائم حاليا خصوصا بني 
فئة الشباب كأن يكون هناك مثال مشاريع تقدم 
للجائزة وهي مدروســة بكافــة جوانبها وملمة 
بالبيئة التي سيتم تنفيذها ميدانيا، إذ ال جدوى 
مــن األفــكار أن كانت ال تالئم الواقــع، كام أّن 
األبحاث والدراســات املتعلقة بالعمل التطوعي 
قليلــة، ويفرتض أن يهتم األشــخاص اُملنهمكون 
يف أداء واجبهــم التطوعــي يف تخصيــص وقت 
لهذا املجال والذي من شــأنه إعانة املؤسســات 

املختصــة يف أداء واجباتهــا لخدمــة املتطوعني 
بطريقــة أفضــل، وأن يــزداد عدد املبــادرات 
املنظمــة ، والتــي تحكمهــا الشــفافية وعدم 
االعتامد عىل جمع األموال من العامة، بل تنتهج 
نــرش ثقافة العمــل التطوعي من خــالل تربية 
الناشــئة عىل ذلك، وكذلك إيجاد مصادر دخل 
تخصص للعمل التطوعــي. وقالت العامرية أّن 
جمعية املرأة العامنية بالســيب والتي تأسست 
يف تسعينيات القرن املايض تواصل تقديم العون 
لألرس املعرسة وأرس الضامن االجتامعي واألرامل 
واملطلقات واأليتام والنســاء ذوات االحتياجات 
الخاصة، كام تقدم الجمعّية لتمكني املرأة جملة 
من العطاءات الخريية عىل شكل برنامج سنوي 
يشــمل املجاالت الفنيــة والصحية واالجتامعية 
والرياضيــة والثقافية إىل جانــب املجال الديني 
الــذي يعد من ركائــز تطوير شــخصية الطفل 
واملرأة وقــوام األرسة، كام تنفذ الجمعية برامج 
مختصة عــن الحركة الكشــفية العامنية ملا لها 
مــن أثر تربوي عال يف تنمية الذات واكتســاب 
مهارات قيادية وترفيهية وتنظيمية، كام ال تغفل 
جمعيــة املــرأة العامنية بالســيب يف فعالياتها 
عن إدماج األشــخاص ذوي اإلعاقة يف املجتمع، 
والسعي إىل توفري تأهيل مهني لهم، باإلضافة إىل 
تنظيم ملتقيات يف العطالت الرسمية للمدارس؛ 
الستثامر وقت فراغ  الطالب وإكسابهم مهارات 
عديــدة تنفعهم ملواجهــة التحديات والعقبات 
يف الحياة وتصقــل مواهبهم وتنمــي أفكارهم 

اإلبداعية.
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املصنعة - الرؤية
بــدأت فعاليات مخيم كوكب للقادة الشــباب يف 
منتجع ميلينيوم يف الفــرتة من ٢٥-٢٦ مايو٢٠١٧ 
مبشــاركة ١٥ من مختلف عشائر السلطنة ليشمل 
أنشــطة مختلفة أهمها نشــاط اإلبحار الرشاعي، 
نشــاط الكواكب الطائرة، نشاط برج املاء، نشاط 
تركيــب األخشــاب، نشــاط عمى األلــوان، كرس 
الحواجــز، نشــاط امليش عىل األســالك ونشــاط 
الطوابق. يهدف املخيم إىل بناء روح الثقة والتعاون 
بني الجوالة، ويســاعد عىل تنمية مهارات الجوالة، 
وزيــادة مداركهم وقدراتهم عــىل حل الرصاعات 
واملنازعات بــني األفراد واملجموعــات، إضافة إىل 

االستخدام األمثل للموارد واإلمكانات املتاحة ومبا 
يحقق كفاءة األداء وتهيئة البيئة املناسبة لتحسني 

الخدمات واملنتجات التي تقدمها املنظمة.
ويف هــذا الصــدد قــال ســلطان الصبحــي قائد 
عشــرية جوالة وجواالت نادي املصنعة أن العمل 
الجامعي أحد ســامت الجوال والــذي من خالله 
يجتمع ويخيم وينفذ، مشــريا إىل أّن هناك تنسيقا 
مــع رشكة عامن لإلبحار يف تنفيذ برنامج مشــرتك 
مــع جوالة الســلطنة تحت إدارة عشــرية جوالة 
وجواالت نــادي املصنعة من أجــل تنظيم مخيم 
كوكب للقادة الشباب مام ساهم يف تنوع الخربات 
وكســب مهارات جديدة وتطبيق العمل الجامعي 

للمجموعات.

مسقط - الرؤية
نّظمــت امللحقّية الثقافيــة العامنية بالعاصمة 
املاليزية كوالملبور مؤخرًا امللتقى الطاليب الُعامين 
األول مباليزيــا، والــذي حمل عنــوان «نلتقي 
 .Asia Pacific University لرنتقي»، بجامعة
حــرض امللتقى مجموعة مــن الطلبة العامنيني 

الدارسني مباليزيا.
افتتحت فعاليات امللتقى بكلمة يحيى بن سالم 
املنــذري امللحق الثقايف العــامين مباليزيا والتي 
رحب فيها بالحضور، ووجه الشــكر إىل جامعة

Asia Pacific University عــىل اســتضافتها 
للملتقــى، وأشــار إىل دور التعليــم والقــراءة 
واألنشــطة الالصفيــة يف صقــل وتنمية وعي 
وشــخصية الطالب العامين املبتعث، إىل جانب 

التخفيف من قسوة الغربة عليه.
وقدمت محفوظة املشــيقرية- طالبة دكتوراه 
بجامعــة ماليا- محــارضة بعنــوان ”متيز أينام 
كنت“ تطرقت فيها إىل أهمية التفكري اإليجايب 
والتنمية الذاتية والطموح وأهمية التخطيط يف 
الحياة واالبتعاد عن السلوك السلبي كالغضب 

والالمباالة وإساءة الظن وغريها. 

الرؤية - خالد الخوالدي
 احتفلــت دائرة الــرتاث والثقافة ملحافظة 
شــامل الباطنة بالتعاون مع مركــز الوفاء 
لتأهيــل األطفــال املعاقني بصحــار بختام 
العــام التأهيــيل تحت شــعار (معاً نيضء 
حياتهم) تحت رعاية الشــيخ املكرم أحمد 
بن خلفــان الغفييل عضو مجلــس الدولة 
بحضور مديري عموم املؤسسات الحكومية 

والخاصة.
 متيز اليوم بالعديد مــن الربامج والفقرات 
التــي قدمهــا األطفــال ذوي االحتياجات 
الخاصــة بأنفســهم، وبــدأ الربنامج بكلمة 
االفتتاح القاها راشــد بن صالح الشــيادي 

مدير دائرة الرتاث والثقافة ملحافظة شامل 
الباطنــة وأشــار فيهــا إىل أهميــة العمل 
عىل إبراز قدرات هــذه الفئة وإبداعاتهم 
وإدماجهم باملجتمع وذلك من خالل تنمية 
مواهبهــم. كام قّدمت لوحــة ترحيبية من 
أداء ورشــة التدريب املهني ذكور باإلضافة 
إىل فقرة مهارات ألطفال اضطراب التوحد، 
وعرض حــريك عن النشــاط الريايض، ومن 
خــالل املراحل الثــالث (التأهيــل- إعادة 
التأهيل - ثم الدمج) قدم األطفال املهارات 

الحركية يف برنامج العالج الطبيعي.
وتــّم تقديــم عرض مــريئ لدائــرة الرتاث 
والثقافــة ملحافظة شــامل الباطنة تضمن 
إنجازات الفرتة املاضيــة وتخللته إبداعات 

بالرسم ألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
وبعــد انتهــاء برنامــج الحفل تــم توزيع 
الهدايا عــىل األطفال باإلضافــة إىل تكريم 
الــكادر اإلداري باملركز وختاما كان التجول 
يف املعــرض الفنــي الــرتايث لدائــرة الرتاث 
والثقافة ومعرض مركز الوفاء ألطفال ذوي 

االحتياجات الخاصة.
ويف هــذا الصــددد قالــت مريــم بنــت 
حســن البلوشــية املــرشف اإلداري مبركز 
الوفــاء لتأهيــل األطفال املعاقــني بصحار 
إّن املبــادرات تتــواىل عىل خدمــة أطفال 
ذوي اإلعاقة مبركز الوفــاء لتأهيل األطفال 
املعاقــني بصحار من فــرق تطوعية وأفراد 
ومجتمع ومؤسســات عــدة، حيث بادرت 

إدارة وموظفــي دائــرة الــرتاث والثقافــة 
ملحافظة شــامل الباطنة باالحتفال بأطفال 
املركز والــكادر الوظيفي مــن خالل حفل 

اضاء نفوس االطفال وأهاليهم.
وأضافت أّن دائرة الرتاث والثقافة تشــارك 
منذ عــام ٢٠١٠ مركز الوفــاء بالعطاء من 
خالل مرســم الشــباب حيث ســاهمت يف 
تطوير تلك املواهب، مذللة الصعوبات التي 
واجهها نشــاط املرســم منذ بداياته حيث 
اســتضافت األطفال بالدائرة وتّم تدريبهم 
عــىل فــرتات حتى اجتــازوا عــدة مراحل 
وبدأت انطالقة املرســم يف املشاركات عىل 
املســتوى املحيل والخليجــي، وقد أحرزت 

عدة مراكز متقدمة.

«



أّيهــا اإلخوة الكرام واألخــوات الكرميات، كان الحديث يــوم أمس عن أهمية أن 
يحمد الله ويشــكره من أدرك شــهر رمضان املبارك وهــو يف صحة وعافية وقوة 

وأمن وسالم.
وقد طرح التساؤل اآليت: كيف يكون ذلك؟

ولإلجابة عنه فقد ُذِكرَْت يف اللقاء املايض نقطتان:
أوال: استشعار عظيم النعم التي تغمرنا بفضل من الله وتوفيق.

ثانيا: اســتغالل هذه النعم وتســخريها فيام يريض الله -عز وجل- وملا خلقت من 
أجله.

ويف هذا اللقاء أواصل إكامل اإلجابة عىل ذلكم التساؤل:
ثالثا: عدم منع أي حق من الحقوق الواجبة يف تلك النعم؛ فالحذر الحذر أن يكون 
حالنــا كحال من ذكرهم الله -تعاىل- يف كتابه عندما قــال: (َوإَِذا ِقيَل لَُهْم أَنِفُقوا 
ِمامَّ َرزََقُكُم اللَُّه َقاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا أَُنْطِعُم َمن لَّْو َيَشــاُء اللَُّه أَْطَعَمُه إِْن 
ِبنٍي. َوَيُقوُلوَن َمَتى هذا اْلَوْعُد إِن ُكنُتــمْ َصاِدِقنَي. َما َينُظُروَن  ٍل مُّ أَنُتــْم إِالَّ ِيف َضــالَ
ِطيُعوَن َتْوِصَيًة َوَال إَِىل أَْهِلِهْم  ُموَن. َفَال َيْســتَ إِالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َتأُْخُذُهْم َوُهْم َيِخصِّ
وَن. َقاُلوا َيا َوْيَلَنا  َن اْألَْجَداِث إَِىل َربِِّهْم َينِســلُ وِر َفإَِذا ُهم مِّ َيْرِجُعوَن. َوُنِفَخ ِيف الصُّ
وَن. إِن َكاَنْت إِالَّ َصْيَحًة  رَْقِدَنا هذا َما َوَعَد الرَّْحمُن َوَصَدَق اْلُمرَْســلُ َمن َبَعَثَنا ِمن مَّ
ًئا َوَال ُتْجَزْوَن إِالَّ  وَن. َفاْلَيْوَم َال ُتْظَلُم َنْفٌس َشــيْ َواِحَدًة َفإَِذا ُهْم َجِميٌع لََّدْيَنا ُمْحَرضُ

َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن) [سورة يس: 
.[٤٧-٥٤

واملؤمن ال يكون له َمَثُل السوء، وال يتشبه إال بكرام األفعال واألقوال والنوايا؛ ولذا 
تراه يجانب سلوك طريق الجاحدين ألنعم الله الذين ال يؤدون حقها؛ بل قد يصل 
بهم األمر إىل االســتهزاء باُملْنِفقني الذيــن ال ميلكون إال القليل وملزهم وعيبهم؛ أمل 
ْن َعاَهَد اللََّه لَِنئْ آَتاَنا ِمن َفْضِلِه  تســتمعوا إىل قول الله -تبارك وتعاىل-: (َوِمْنُهم مَّ
ُهم  ن َفْضِلِه َبِخُلوا ِبــهِ َوَتَولَّوا وَّ الِِحنَي. َفَلــامَّ آَتاُهم مِّ َقــنَّ َولََنُكوَنــنَّ ِمَن الصَّ دَّ لََنصَّ
ْعرُِضــوَن. َفأَْعَقَبُهْم ِنَفاًقا ِيف ُقُلوِبِهْم إَِىل َيْوِم َيْلَقْوَنُه مِبَا أَْخَلُفوا اللََّه َما َوَعُدوُه َومِبَا  مُّ
ُم اْلُغُيوِب.  َكاُنــوا َيْكِذُبوَن. أَلَْم َيْعَلُموا أَنَّ اللََّه َيْعَلــُم ِرسَُّهْم َوَنْجَواُهْم َوأَنَّ اللََّه َعالَّ
َدَقاِت َوالَِّذيَن َال َيِجُدوَن إِالَّ ُجْهَدُهْم  ِعنَي ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ِيف الصَّ وِّ الَِّذيَن َيْلِمُزوَن اْلُمطَّ
َفَيْســَخُروَن ِمْنُهْم َســِخَر اللَُّه ِمْنُهْم َولَُهــْم َعَذاٌب أَلِيٌم) [ســورة التوبة: ٧٥-٧٩]؟ 
فلنحذر من ســلوك طريقتهم أو اتباع منهجهم؛ ألن ذلك ســبيل الدمار، وجالب 
العار والشــنار: (َوَال َيْحَســنَبَّ الَِّذيَن َيْبَخُلوَن مِبَا آَتاُهُم اللَُّه ِمن َفْضِلِه ُهَو َخرْيًا لَُّهم 
اَمَواِت َواْألَرِْض  ُقوَن َما َبِخُلوا ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َولِلَِّه ِمريَاُث السَّ َبْل ُهَو َرشٌّ لَُّهْم َسُيَطوَّ
َع اللَُّه َقْوَل الَِّذيَن َقاُلوا إِنَّ اللََّه َفِقرٌي َوَنْحُن أَْغِنَياُء  َواللَُّه مِبَا َتْعَمُلوَن َخِبرٌي. لََّقْد َســمِ
َســَنْكُتُب َما َقاُلوا َوَقْتَلُهُم اْألَنِبَياَء ِبَغرْيِ َحقٍّ َوَنُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب اْلَحِريِق) [ســورة 
آل عمران: ١٨٠-١٨١]؛ فبدل أن يشكروا نعمة الله عليهم جرأتهم نفوسهم اآلمثة 
فوصفوا الله - تعالت صفاته، وتقدست أسامؤه- مبا ال يليق؛ فقالوا إن الله فقري!!! 

ا َكِبريًا) [سورة اإلرساء: ٤٣]. (ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىل َعامَّ َيُقوُلوَن ُعُلوٍّ

* أمني الصندوق بالجمعية العامنية للعناية بالقرآن الكريم، واملرشف العام 
ملسابقة رتل وارتق للقرآن الكريم

حمد الحوسني*
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05 متابعات اإلثنني ٣ من رمضان ١٤٣٨هـ  املوافق ٢٩ مايو  ٢٠١٧م - العدد رقم ٢١٣٢

الرستاق ـ طالب املقبايل
نظمت اللجنة الثقافية بفريق املسفاة الريايض 
الثقايف التابع لنادي الرســتاق محارضة تفاعلية 
بعنــوان «رمضان غــري» وذلك بجامع املســفاة 

بالرستاق.
تضّمنــت املحارضة ملحــات فكريــة وتحفيزية 
عن فوائد الصوم وأثره يف الشــخصية املســلمة، 
حيث أن رمضان شــهر يختلف عن بقية شهور 
الســنة فنهاره صيام وامتناع عن األكل والرشب 
وغريهــا من املفطرات وهو أيضــا وقت يجتهد 
فيه املسلم لضبط رغباته وشهواته بحيث يكون 
أكــرث تحكام وضبطا لحياته كــام أنه يكون أكرث 
تحكــام بانفعاالته وترصفاته حيث ال اســتفزاز 
وال انفعال حتى وإن ســبه أحد أو شتمه كام أن 
رمضــان وقت مبارك يتمكن املســلم خالله من 

ضبط وقته واستثامره.
ففي شهر الربكات نكون أكرث عبادة وأكرث قراءة 
للقــرآن وأكرث زيارة وصلة باألرحــام واألصدقاء 
وكذلك أكــرث تعلام وحضــورا للربامــج الدينية 
والثقافيــة والتوعوية املختلفــة، ويف رمضان ال 
نســمع إال املفيد وال نتحدث إال باملفيد وهكذا 
يكون رمضان مدرســة تكشف لنا قدرة اإلنسان 

عىل ضبط رغباته ووقته وانفعاالته.
وهو مــا يعــد اختبــارا واضحا لعمــق اإلميان 
والتمســك بالقيم فبالرغم مــن وجود امللهيات 
واملثريات وعوامل الجذب يبقى املســلم صامدا 
محتســبا األجــر مــن اللــه، فهو الــذي يجزي 

الصابريــن ويجزي الصامئني. كام تطرّق املحارض 
هــارون بن نارص العــويف اىل أهميــة مضاعفة 
األعــامل واالســتفادة منها بهــدف تحويل هذا 
االجتهاد يف شهر الخريات إىل أسلوب حياة بعده.
ويف الختام قام رؤســاء اللجان بفريق املســفاة 

بعرض خطط تفعيل الجوانب املختلفة اجتامعيا 
وثقافيا ورياضيا خالل رمضان واإلجازة الصيفية 
للطالب حيث أعلن هالل بن عيل الســيايب عن 
حزمــة من األنشــطة االجتامعية خــالل الفرتة 

املقبلة.

مسقط - الرؤية
ســعيا مــن مجلــة التكويــن 
لتطوير خدماتها وأداء رسالتها 
املعرفيــة والوطنيــة من أجل 
الوصول إىل القارئ عرب مختلف 
الســيام  املتاحــة،  الوســائل 
وســائل التواصــل االجتامعي 
ممثلة يف الفيس بوك والتويرت 
واالنســتجرام،  آب  والواتــس 
فقــد دشــنت املجلــة مؤخرا 
التــي  اإللكرتونيــة  نســخها 
تنرش عــرب منّصــات التواصل 
واتس آب  االجتامعي وخدمة 
التابعة للمجلة، ما يتيح للقراء 

إلكرتونًيا  تصفحهــا وتداولهــا 
عىل أوسع نطاق بعد أيام من 

صدورها.
وضمــن  ذلــك،  جانــب  إىل 
لتشــجيع  الراميــة  املســاعي 
القــارئ  وتعريــف  القــراءة 
الصادرة عن  الكتــب  بأحدث 
فإّن  الغشــام،  مؤسســة بيت 
املجلة ســتقدم كتابــا مجانيا 
مع كل نســخة ورقية يقتنيها 
القــارئ اعتباًرا من عدد يونيو 
الذي سيصدر األسبوع القادم، 
علام بــأّن موعد صدور املجلة 
هو الثالثاء األول من كل شهر 

ميالدي.

..«

«

مسقط - الرؤية
متكن قســم التحري والتحقيق الجنــايئ مبركز رشطة روي من القبض 

عىل مواطن بتهمة التزوير يف الكشوفات الطبية.
وقال مصــدر برشطة عامن الســلطانية إّن مركز رشطــة روي تلقى 
عدة بالغات عن اكتشــاف تزوير يف أختام الكشوفات الطبية الخاصة 
باألجانب من جنســية آســيوية، وبالبحث والتحــري تم التوصل إىل 
صاحــب مكتب تخليص املعامالت الذي اســتخدم الختم املزور فتم 

إلقاء القبض عليه.

عربي - الرؤية
متكنــت إدارة التحريــات والتحقيقــات الجنائيــة 
بقيــادة رشطة محافظة الظاهرة مــن إلقاء القبض 
عــىل ٦ اشــخاص بتهمتــي مخالفة قانــون املرور 

وإطالق أعرية نارية.
وقال مصدر مســؤول بقيادة رشطــة املحافظة إن 
املتهمــني ضبطوا إثــر قيامهــم بالتفحيط وإطالق 

أعــرية نارية مبكان عام يف مناســبة زفــاف مبنطقة 
املــازم بوالية عــربي، وقد متت إحالــة املتهمني إىل 
االدعاء العــام الســتكامل باقي اإلجــراءات. وأكد 
املصدر أّن إطالق النار من الظواهر الخطرية والتي 
يف كثري من األحيان تخلف ضحايا يف األرواح وأرضار 
يف املمتلــكات العامــة، داعياً الجميــع إىل رضورة 
االلتــزام باألنظمة والقوانني مــن أجل الحفاظ عىل 
أرواح الجمهور الذين يتجمعون يف هذه املناسبات. 
الجديــر بالذكر أّن املادة (٢٥) من قانون األســلحة 

والذخائر والئحته التنفيذيــة تنص عىل أن يعاقب 
بغرامة ال تزيد عىل مائتي ريال عامين كل من أطلق 
عيارات نارية لغري طلب االســتغاثة أو أشعل ألعابا 
نارية أو ألقى صواريخ، أو أحدث لهباً أو انفجارات 
يف حي مأهول أو أماكن مجاورة له أو يف طريق عام 

أو يف اتجاهها دون ترخيص من الرشطة.
وإذا ارتكــب الفعــل يف مجتمــع أو حفــل كانت 
العقوبة السجن الذي ال تزيد مدته عىل ثالثة أشهر 

أو الغرامة التي ال تزيد عىل ثالمثائة ريال عامين

املزيونة-الرؤية
متكن قســم الجامرك مبنفذ رشطــة املزيونة بقيادة 
رشطــة محافظة ظفــار من ضبط شــخصني بتهمة 
محاولة إدخال كمية من مخدر القات إىل السلطنة 

ُعرث عليها مخبأة يف مركباتهام وعرث فيها عىل ١٠ رزم 
من مخدر القات.

وقد متت إحالة املتهمني إىل االدعاء العام الستكامل 
اجراءات التحقيق. وتدعو رشطة عامن الســلطانية 
جميع املواطنني واملقيمني إىل التعاون ملكافحة آفة 

املخدرات وإبالغ رجــال الرشطة عن أية معلومات 
تساعد عن كشــف مهريب ومروجي املخدرات عن 
طريــق االتصال عــىل هاتف الطــوارئ (٩٩٩٩) أو 
الرقــم املجاين لــإلدارة العامة ملكافحــة املخدرات 

(١٤٤٤) أو التوجه ألقرب مركز رشطة.

مسقط - الرؤية
ويف قضيــة أخــرى ألقى قســم 
الجنايئ مبركز  التحري والتحقيق 
رشطة روي القبــض عىل وافدة 
مــن جنســية آســيوية بتهمــة 
االحتيال ومزاولة نشــاط توريد 
عامل أجانب دون الحصول عىل 
ترخيــص، حيث تقــوم املتهمة 
بجلب عامــالت منــازل مقابل 
مــايل بطريقــة مخالفة  مبلــغ 

للقانون.

مسقط-الرؤية
نظمت اإلدارة العامة ألمن املطارات 
دورة أمن املطارات التأسيسية لعدد 
من منتســبي اإلدارة العامة لطريان 

الرشطة.
تضمن برنامج الدورة، التي استمرت 
ملــدة أســبوع، عــدة محــاور أهام 
التهديــدات املوجهــة ضــد الطريان 
املــدين واملطــارات، وكيفيــة حامية 
الدخول  مراقبة  وأنظمــة  املطارات، 
للمطــارات، واملــواد الخطــرة التي 
تهدد أمن وســالمة الطــريان، إضافة 
إىل كيفية اســتخدام أجهزة التفتيش 

يف املطــارات، وآليــة التعامــل مــع 
حوادث الطــريان. رعى ختام الدورة 
العميد عادل بن أحمد اللوايت مدير 

عام طريان الرشطة.

مسقط - الرؤية
متكن رجال مركز رشطــة الخوض بقيادة 
رشطة محافظة مســقط من إلقاء القبض 
عــىل وافد قام بارتــكاب ١١ جرمية رسقة 
ملحالت يف والية الســيب مبنطقة صناعية 
املعبيلة الجنوبية. وتعود تفاصيل الواقعة 
إىل تلقي مركز رشطة الخوض عدة بالغات 
من أصحــاب محالت تجاريــة تفيد عن 

رسقــة محالتهم من قبل شــخص مجهول 
الهوية، وبالبحث والتحري تم القبض عىل 
املتهم الــذي اعرتف بالجرائم املنســوبة 
إليه. مــن جانب آخر متكــن رجال مركز 
رشطة الوطية من إلقاء القبض عىل ثالثة 
متهمــني الرتكابهم جرمية رسقة من محل 
تجاري بالقرم وبســؤالهم أقروا بارتكابهم 
الجرمية.  وقــد متت إحالــة املتهمني إىل 

االدعاء العام الستكامل التحقيق.
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فتوى دينية

الجواب:

نعــم، هــذه املســألة وإن وقع فيهــا الخالف بني 
علامء األمــة إال أنَّ القــول الذي نأخــذ به والذي 
تعضــده األدلة هو أن يف الحــيل زكاة، ال فرق بني 
الحيل وغريه عندمــا يكون الحيل من أحد النقدين 
بحيــث يكون ذهبــاً أو فضة ففيه الــزكاة، واألدلة 
عىل ذلــك كثرية منهــا قول اللــه تعــاىل (َوالَِّذيَن 
َة َوال ُيْنِفُقوَنَها ِيف َســِبيِل  َهــَب َواْلِفضَّ َيْكِنــُزوَن الذَّ
ُْهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم )(التوبة: من اآلية٣٤) ،  اللَّــِه َفَبرشِّ
وعموم حديث النبي صىل الله عليه وســّلم: ما من 

صاحب ذهب وال فضة ال يــؤدي حق الله فيهام.. 
إىل آخر الحديــث الرشيف. فالحديث عام بجانب 
األحاديــث الخاصــة التــي دلت عىل نفــس زكاة 
الحــيل، وهــذه األحاديث مل تعــارض إال بأحاديث 
أخرى أضعف منها متناً وأضعف منها سنًدا، فلذلك 
 أخذنا باألحاديث األقوى التي تعتضد بالعمومات .

ونصــاب الذهب هــو عرشون مثقــاالً، والعرشون 
مثقاالً بحســب التقديرات التي توصل إليها بعض 
علــامء العرص رأوا أنها بحســب معايري العرص هي 
خمســة ومثانون جراماً، فإذا وصل الذهب إىل هذا 

املقدار وجبت الزكاة فيه، والله تعاىل أعلم.

(2 1)

أخي القارئ الكريم: اإلسالم دين الكامل والشمول، كامل وشمول ُيساير متطلبات الفرد وحاجات األمة، 
ويحقق العزة والكرامة ألهل اإلســالم يف دارهم الدنيا والدار اآلخرة، دين يحقق كل أوارص التكافل بني 
املســلمني، وكل أنواع التعاون بني املؤمنني، حوى كل ســبل الخري، وشمل جميع أنواع الرب قال الله تعاىل: 

َوَتَعاَوُنواْ َعَىل ٱْلِرب وَٱلتَّْقَوٰى َوالَ َتَعاَوُنواْ َعَىل ٱإلِْثِم َوٱْلُعْدَواِن [املائدة:٢].
إنَّ يف النــاس قدرات وطاقات، والله قد قســم هذه القدرات والطاقــات بني الناس ليتخذ بعضهم بعضاً 
ســخرياً ورحمــة ربك خري مــام يجمعون. لقد أصبح املال عصــب الحياة، ولهذا فــإن الله جلت قدرته 
نّظم لكم الترصف يف هذه األموال اكتســاباً وترصيفاً، فبني لكم كيف تكتســبونها وكيف تترصفون فيها 
وترصفونها، نظم ذلك لكم يف حياتكم وبعد مامتكم، ففي حياة اإلنســان يســتطيع الحر املكلف الرشيد 
العاقل أن يترصف يف ماله بيعاً ورشاًء وإجارًة ورهناً ووقفاً وهبًة ووصيًة، عىل حســب الحدود الرشعية 
التي بينها الشــارع. وبعد مامت اإلنســان َحِفظ الله له املال بأن توىل َقسمته بنفسه عىل أوىل الناس به، 
ُهْم أَْقرَُب لَُكْم َنْفعاً َفِريَضًة ّمَن  ففرَض املواريث وقّســمها فقال الله تعاىل ءاَباُؤُكْم َوأَبناُؤُكْم الَ َتْدُروَن أَيُّ
ٱللَِّه إِنَّ ٱللََّه َكاَن َعِلياًم َحِكياًم [النســاء:١١]. وأخرب أنَّ هذه حدوده فقال: َوَمن ُيِطِع ٱللََّه َورَُسولَُه ُيْدِخْلُه 
ِلِديَن ِفيَها َوٰذلَِك ٱْلَفْوُز ٱْلَعِظيُم َوَمن َيْعِص ٱللََّه َورَُسولَُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه  ـٰ ٍت َتْجِرى ِمن َتْحِتَها ٱألْنَهـُر َخ ـٰ َجنَّ

ِهنٌي [النساء:١٣، ١٤]. ِلداً ِفيَها َولَُه َعَذاٌب مُّ ـٰ ُيْدِخْلُه َناراً َخ
ٍء َفإِنَّ اللََّه ِبِه َعِليٌم ﴿٩٢﴾ فيقول الله عز وجل: (لَْن َتَناُلوا اْلِربَّ َحتَّٰى ُتْنِفُقوا ِمامَّ ُتِحبُّوَن َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َيشْ

 (ال عمران:٩٢)
وقال سبحانه وتعايل: (مْن َذا الَِّذي ُيْقرُِض اللََّه َقرْضاً َحَسناً َفُيَضاِعَفُه لَُه أَْضَعافاً َكِثريًَة َواللَُّه َيْقِبُض َوَيْبُسُط 

َوإِلَْيِه ُتْرَجُعوَن) (البقره:٢٤٥).
وقال جل جالله : (َمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسْنُبَلٍة 

ِماَئُة َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف لَِمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليم) (البقره :٢٦١).
الوقف: هو حبس منفعة مال يف وجه من أوجه الخري ورصفها حسب رشط الواقف.

وهــو مــن أعامل الرب التي حض عليهــا القرآن الكريم وحرص عليها رســول الله صىل الله عليه وســلم 
وأصحابه والصالحون عىل مر العصور.

وأوجه الخري كثرية تتفاضل بحسب حاجة الناس، فتارة متس الحاجة إىل توفري املاء، وتارة لبناء املصحات، 
وتارة لنرش العلم، وتارة إلنشاء الطرقات، وغري ذلك مام ينفع الناس.

فعيل املســلم أن يختار رصف الوقف فيام متس الحاجه إليه، وله أن يوقف عىل املســاجد مثًال، أو عىل 
اليتامى، أو املرىض أو طلبة العلم أو غريها.

وعن أيب هريرة ريض الله عنه: أنَّ رســول الله صىل الله عليه وســلم قال: (إذا مات اإلنســان انقطع عنه 
عمله إال من ثالثة: إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). صحيح مسلم (١٦٣١)

وقال ابن عمر ريض الله عنه :قال عمر للنبي صىل الله عليه وسلم: أصبت أرضا مل أصب ماال قط أنفس 
منها، قال :  (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) صحيح البخاري (٢٧٧٢).

وقال أبو طلحه :يا رســول الله،يقول الله تبارك وتعاىل يف كتابه : (لَْن َتَناُلوا اْلِربَّ َحتَّٰى ُتْنِفُقوا ِمامَّ ُتِحبُّوَن) 
(آل عمران :٩٢)، وإن أحب أموايل إيلَّ بريحاء – قال: وكانت حديقة كان رسول الله صىل الله عليه وسلم 
يدخلها، ويستظل بها ويرشب من مائها – فهي إىل الله عز وجل وإىل رسوله صىل الله عليه وسلم، أرجو 
بره وذخره، فضعها أي رســول الله حيث أراك الله، فقال رســول الله صىل الله عليه وســلم :  (بخ يا أبا 
طلحــة ذلك مال رابح، قبلناه منك، ورددناه عليك، فاجعله يف األقربني)، فتصدق به أبو طلحة عىل ذوي 

رحمه ,(صحيح البخاري (٢٧٥٨).
وعن ابن عباس ريض الله عنه: أن ســعد بن عبادة ريض الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا 
رسول الله إنَّ أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها يشء إن تصدقت به عنها؟ قال:نعم؟،قال:فإين أشهدك 

أن حائطي املخراف صدقة عليها ).(صحيح البخاري (٢٧٥٦)
وأوقف أبوبكر ريض الله عنه رباعاً له يف مكة عىل الفقراء واملساكني ويف سبيل الله وذوي الرحم القريب 
والبعيد.  وأوقف عثامن وعيل وسعد بن أيب وقاص وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر والزبري ريض الله 
عنهم أجمعني. ومن أمهات املؤمنني أوقفت عائشة وأم سلمة وصفية وأم حبيبة ريض الله عنهن. وخالد 
بــن الوليد ريض الله عنه احتبس أدرعه وأعتاده يف ســبيل الله. يقول جابــر ريض الله عنه: ما بقي أحد 
من أصحاب رســول الله صىل الله عليه وســلم له مقدرة إّال َوقف. وقال الشافعي رحمه الله: وأكرث دور 
مكة وقف. ثم ســار من بعدهم األغنياء واملؤرسون من املسلمني فأوقفوا األوقاف وأشادوا الرصوح، بنوا 
املســاجد، وأنشــأوا املدارس وأقاموا األربطة، ولو تأملت دقيق التأمل لرأيت أن هؤالء القادرين األخيار 
واألغنيــاء األبرار مل يدفعهم إىل التــربع بأنفس ما يجدون وأحب ما ميلكون ومل يتنازلوا عن هذه األموال 
الضخمــة والرثوات الهائلة إال لعظم ما يرجون من ربهم ويأّملون من عظيم ثواب موالهم ثم الشــعور 
باملســؤولية تجــاه الجامعة واألقربــني يدفعهم كل ذلــك إىل أن يرصدوا الجزيل من أموالهم ليســتفيد 

إخوانهم أفراداً وجامعات، جمعيات وهيئات، أقرباء وغرباء.
قال بعض أهل العلم: الوقف رشع ملصالح ال توجد يف ســائر الصدقات فإن اإلنسان رمبا رصف ماالً كثرياً 
ثم يفنى هذا املال ثم يحتاج الفقراء مرة أخرى أو يأيت فقراء آخرون فيبقون محرومني، فال أحســن وال 

أنفع للعامة من أن يكون يشء وقفاً للفقراء وابن السبيل يرصف عليهم من منافعه ويبقى أصله.
يف الوقف تطويل ملدة االستفادة من املال، فقد ُتهيأ السبل لجيل من األجيال لجمع ثروة طائلة، ولكنها 

قد ال تتهيأ لألجيال التي بعدها. فبالوقف ميكن إفادة األجيال الالحقة مبا ال يرض
وللموضوع بقية...

رجاء بنت سعيد بن راشد الكلبانية

يف البداية.. يتحدث فضيلة الشــيخ الدكتور 
كهــالن الخــرويص قائــًال إن املســارعة يف 
الخريات من املوضوعات التي تتعلق بكامل 
حركة هذا اإلنســان يف هــذه الحياة وكيفية 
تناوله ألوامــر الله عز وجل امتثاالً لها وأداًء 
لحقوقهــا ووقوفاً عندها؛ ذلــك أن كثرياً من 
النــاس يف واقــع حياتهم اليــوم يعلمون ما 
رشعه الله ســبحانه وتعاىل لهــم من أحكام 
هذا الدين وهم يف خبايا نفوسهم ويف طوايا 
ضامئرهم عازمون عىل أدائها وامتثالها؛ لكننا 
حينام نقلِّب واقع بعض هؤالء املسلمني نجد 
أنهم يقعون بني إفراٍط وتفريٍط؛ فمنهم من 
يتعجــل فإذا بــه يقع يف محــذورات التهور 
والطيش، وعدم إمتام األمور، وعدم إحكامها، 
فال إتقان وال إحسان وال أداء مجزي عند الله 
سبحانه وتعاىل، وال يحقق العمل الذي يقوم 
به سواًء كان من أمور العبادات أو املعامالت 
املتعلقة بســائر نواحي حياتــه ال يحقق أي 
من ذلــك النتائج التي جعلها الله ســبحانه 
وتعــاىل مودعًة يف ذلك العمل من جراء تلك 

العجلة وذلكم التهور الذي وقع فيه.

الكسل يف فعل الخريات
وأضــاف الخــرويص أن هنــاك صنــٌف آخر 
مــن الناس تجد أنهم  يتكاســلون ويصابون 
بالخمــول والدعة، مع أنهم مينون أنفســهم 
أن الفرص ســوف تســنح بعد ذلك، وسوف 
يبادرون ويقومون بأداء ما عليهم، فإذا بهم 
يفوتون الفــرص، وإذا باألعامر تنقيض، وإذا 
باآلجال تترصم وملا يعملوا ما كانوا يقصدون 
ويرمون، فبني هــذا اإلفراط وذلكم التفريط 
كان موضوع املســارعة يف الخــريات، نبتغي 
مــن ورائــه أن نلفت نظــر أو نلفت عقول 
النــاس إىل أهميــة الحكمــة يف التعامل مع 
أوامر الله سبحانه وتعاىل من حيث املبادرة 

إليها. 
وبــنّي أن موضوع املســارعة يف الخريات قد 
تكــرر كثرياً، وتكــرر صفًة ُوِصــَف بها عباد 
اللــه األتقياء املوعــودون بالجنــان العالية، 
كام تقــرر ضــد هذه الصفة وهــو التباطؤ 
والتكاســل والتســويف، وعــدم املبادرة يف 
بيــان صفات أولئك الذين هم إما أن يكونوا 
مــن املنافقــني أو ممن يجحــدون ِنَعَم الله 
ســبحانه وتعــاىل، وهناك صنــٌف ثالٌث هو 
أبعد يف العتاب وأشد يف الوعيد وهم أولئك 
الذين يسارعون يف املنكرات، فإنهم مل يقفوا 
فقط عند حدود التكاســل والتباطؤ عن أداء 
الخريات، وإمنا كانوا من املتعجلني املبادرين 
إىل ارتكاب املنكرات، أي أنهم يســارعون يف 
املنكر، ويسارعون يف ارتكاب ما يسخط الله 

سبحانه وتعاىل.
وأكــد أننــا محتاجــون إىل أن نتبــني هذه 
الخصلة-املســارعة يف الخريات-، وأن َنعرِف 
معانيهــا، وأن َنعرِف دالالتهــا ومضامينها يف 
كتاب الله عز وجــل، ثم كيف ورد موضوع 
املسارعة يف الخريات يف سنة رسول الله-صىل 
الله عليه وســلم-، ويف هديه الرشيف-عليه 
أفضــل الصــالة وأزىك الســالم-، كيف فهم 
صحابته -رضــوان الله تعــاىل عليهم- هذه 
الخصلة النبيلــة والخلق الرفيــع عنه-عليه 

أفضل الصالة والسالم-، وكيف طبقوه.

وبــني أن القول هو ”املســارعة يف الخريات» 
وليس «املســارعة إىل الخــريات» فقط؛ ألن 
الفارق بينهام كام يقول بعض علامء التفسري 
إن املســارعة يف اليشء تعني: املســارعة إىل 
الوقــوع والتلبس بــه واملســارعة يف إمتامه 
وأدائه بحســب مقتىض الحكمة وقت أدائه، 
فإذاً مســألة الحكمة  حــارضة يف التعريف؛ 
لكــن الفارق بني املســارعة إىل الخريات أنه 
قد ُيفَهم منها فقط أنها املسارعة إىل االبتداء 
بفعــل الخريات؛ لكن املســارعة يف الخريات 
هي تتضمن هــذا املعنى الذي هو التلبس.. 
رسعــة التلبس بأداء ذلك الذي فيه خري، كام 
أنــه يعني املبادرة إىل إنجــاز ذلك الذي هو 
فيه من عمل الخري بحسب ما تقرره مقتىض 
الحكمــة، ويف كلمــة املســارعة يف الخريات 
داللٌة عــىل معنى املداومة عــىل فعل ذلك 
الخري؛ ألن املســارعة إىل الخــري قد تعني أن 
يفعلــه مرة واحدة؛ لكن املســارعة يف الخري 
تعني تكرار ذلك منه.. تكرار أداء ذلك الفعل 
بهذه املبــادرة التي يكون فيها رصف الهمة، 
وتكــون جادًة وتكــون بحســب ُمقتضيات 

الحكمة.

معاٍن مرتادفة
ويف سؤال حول  املبادرة واملسابقة واملسارعة 
هل هي تعني أعامل داخلة يف الخري نفســه 
غري منفصلة عنه مبعنى أنها تلفه من بدايته 

إىل نهايته؟ أم هي معاٍن مرتادفة فقط؟
أجاب فضيلة الشــيخ كهــالن قائال: ”ال.. بل 
هي ليست مبرتادفة وإمنا-كام قلت-املسارعة 
إىل الــيشء يقــال أرسع إليــه إذا ابتــدر يف 
الرشوع فيه، بغض النظر عام إذا كان سوف 
يكون  مبــادراً يف إنجــازه وإمتامه أو مل يكن 

كذلك، وقد يحصل منه ذلك مرًة واحدًة».
وأوضح أن املسارعة يف اليشء تعني املبادرة 
إليه، وأعني املبــادرة يف إمتامه وإنجازه عىل 
وجٍه متقــٍن، كام تعني املداومة عليه، فهذه 
املعاين أبلغ؛ لكن يف مفهوم الناس أو حسبام 
يتعــارف عليه الناس فمعانيها متقاربة؛ لكن 
يف االســتخدام القــرآين، فــإن املعنى األقرب 
أو االستخدام األكرث شــيوعا هو املسارعة يف 
الخريات، فالله ســبحانه وتعاىل وصف بعض 
أهل الكتاب بهذه الصفة فقال يف ســورة آل 
عمران- ويف ذلك ما يدعو املســلمني من أمة 
محمــٍد صىل اللــه عليه وســلم-إىل التأيس: 
ــٌة َقآمِئٌَة  ْن أَْهِل اْلِكَتاِب أُمَّ «لَْيُســواْ َســَواء مِّ
َيْتُلوَن آَياِت الّلِه آَناء اللَّْيِل َوُهْم َيْســُجُدوَن، 
ُيْؤِمُنــوَن ِبالّلــِه َواْلَيــْوِم اآلِخــِر َوَيأُْمــُروَن 
ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيَسارُِعوَن ِيف 
الِِحنَي، َوَما َيْفَعُلواْ  اْلَخرْيَاِت َوُأْولَـِئَك ِمــَن الصَّ
ِمْن َخرْيٍ َفَلن ُيْكَفُرْوُه َوالّلُه َعِليٌم ِباْلُمتَِّقنَي». 

وأشــار الخــرويص إىل أن ِذكُر هــذه الصفة 
يف هذا  الســياق دليٌل عىل علو منزلة هذه 
الخصلة، وعظيم شــأنها، فلو مل تكن من علو 
الشــأن وعظم املنزلة بهذه الدرجة ملا ُذكرَت 
يف هذا الســياق الــذي ُوِصــف فيه  هؤالء 
بأفضــل صفاتهــم امتداحاً لهــم، وثناًء عىل 
هذه الصفات، وإعالًء من شأن هذه الخصال 
لــيك يتأىس بها املســلمون من هــذه األمة؛ 
فلذلك َذَكَر اإلميان بالله واليوم اآلخر، واألمر 
باملعــروف، والنهــي عن املنكر، واملســارعة 

يف الخــريات، وهذا الفعل الذي اســُتعِمل : 
«َوُيَسارُِعوَن ِيف اْلَخرْيَاِت»، ثم قال: «َوُأْولَـِئَك 

الِِحنَي». ِمَن الصَّ

أعامل اآلخرة
ويف ســؤال يقول: «أريد أن أداخل الحقيقة 
حول هــذه اآليــات، يقول الله تعــاىل فيها 
بُِّكْم»، ثم ذكر  ــن رَّ «َوَســارُِعواْ إَِىل َمْغِفرٍَة مِّ
أموراً بعضها بالفعل يحتاج إىل الرسعة التي 
نتحدث عنها نحن مبفهومها العادي، وبعضها 
يحتاج إىل بطء، فكيف يفهم اإلنسان هذا؟: 
َّاء»، هذه  اء َوالرضَّ «الَِّذيــَن ُينِفُقوَن ِيف الــرسََّّ
بالفعــل فيه رسعــة وفيه مبــادرة، أما كظم 
الغيــظ والعفو عــن الناس يحتــاج إىل أناة 
وإىل متهــل شــديد وكظــم للغيــظ وتصبري 
لهذه النفــس، ورمبا هذا يحتاج إىل فرتة من 
الوقت، هل هذا يدخل يف معنى املســارعة 
يف الخــريات؟ أم أن اآلية تتحدث عن صفاٍت 

أخرى؟ 
فأجــاب فضيلة الشــيخ كهــالن قائال: ال.. 
اآلية تتحدث عن أعامل من أعامل اآلخرة، 
وأعامل اآلخرة بال خالف هي مام ترد فيها 
رَْت بهذا العموم  املســارعة؛ ذلك أنها ُصــدِّ
املســارعة إىل كل ما فيــه مغفرة من الرب 
سبحانه وتعاىل وكل ما يدعو وكل ما يحقق 
لهــذا العبد بلــوغ جنٍة عرضها الســموات 
واألرض، ثــم بينــت هذه اآليــات صفات 
هــؤالء، وهــي متفاوتة، ولعــل األبرز هو 
بني خصال الفعل وخصــال الرتك، فخصال 
الفعــل كام ترد فيهــا املســارعة؛ لكنها ال 
تكــون بدرجٍة واحــدٍة، أما خصــال الرتك 
فإن املســارعة فيها بدرجــٍة واحدٍة وهي 
املســارعة أو املبــادرة إىل الــرتك والتخيل؛ 
ولذلك قــال الله عز وجــل «َوالَِّذيــَن إَِذا 
َفَعُلواْ َفاِحَشًة أَْو َظَلُمواْ أَْنُفَسُهْم َذَكُرواْ الّلَه 
َفاْســَتْغَفُرواْ لُِذُنوِبِهْم...»، وكأن االســتغفار 
واإلنابــة إىل الله ســبحانه وتعــاىل بتذكره 
والعودة إليــه وطلب املغفرة منه إمنا تقع 
حينــام يقع منهم ظلــم للنفس أو ارتكاب 
لفاحشــة «َوالَِّذيــَن إَِذا َفَعُلواْ َفاِحَشــًة أَْو 
َظَلُمــواْ أَْنُفَســُهْم َذَكــُرواْ الّلَه َفاْســَتْغَفُرواْ 
ُنــوَب إِالَّ الّلُه َولَْم  لُِذُنوِبِهــْم َوَمن َيْغِفُر الذُّ
واْ َعَىل َما َفَعُلــواْ َوُهْم َيْعَلُموَن»، فإذاً  ُيِرصُّ
مــا كان محتاجاً إىل أن يتوب منه املرء وأن 
يســتغفر الله عز وجل منه وأن يعود فيه 
إىل طريق الحق والخري واالستقامة والصالح 
فإنــه مطلوب منه املبادرة إذاً ســتكون يف 

مصلحته؛ ألن فرصة التوبة حارضة.

املبادرة واإلرساع
ويف ســؤال حــول املبــادرة واإلرساع لفعل 
الخريات، أجاب فضيلة الشيخ كهالن قائًال: 
نعم، أما األفعال التي هي ليست برتك وإمنا 
هــي عمٌل يقــوم به فإن درجة املســارعة 
فيهــا متفاوتة، لكــن يف مجملها أضبط ما 
ميكــن أن ُتعرَُف به هو ما عرَّف به بعضهم 
املســارعة، فقال: تقديــم العمل يف أوقاته 
التي تدعو الحكمــة إىل وقوعه فيه، وهي 
رسعة العمل، أي املسارعة ومثلها املبادرة، 
فإذاً هذا رشط تقديم العمل يف أوقاته التي 
تدعــو الحكمة إىل وقوعه فيــه، والحكمة 

تختلف من وقــٍت إىل آخر، ومن زمان إىل 
آخر، ومــن مكان إىل آخر، فــام قد يكون 
حكمــًة يف مكان قد ال يكــون كذلك، لكنه 
بحسب الرشع والعرف ومقررات العقل يف 
ذلك ويف تلك البيئــة ويف ذلك الزمان، غري 
خارٍج عن نطاق الحكمة. وتابع: نحن من 
يرس هــذا الدين ومن رحمة الله عز وجل 
بالعباد جعل الحكمــة مبدأ يرجعون إليه 
يف تطبيقهــم لتعاليم هــذا الدين مصدقا 
يِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة  لقوله تعاىل ”اْدُع إِِىل َســبِ
َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَســَنِة..»، ويف أبســط معاين 
الحكمــة: هو وضــع الــيشء يف موضعه، 
بعيدا عــن العبث، وعن اللهــو، وعن كل 
مــا يتناقض، وكل ما يتعــارض ومقتضيات 
املعــروف والخري والصالح، بحســب عرف 
ذلك املجتمع، مام ال يتعارض مع مقررات 

وثوابت هذا الدين.

..

مسقط - أحمد الجرداين

أكد فضيلة الشــيخ الدكتور كهالن بن نبهان الخرويص مساعد املفتي العام للسلطنة 
أنَّ بعض املســلمني يتكاســل عن فعل الخريات، لكن يف املقابل هناك من يتعجل يف 
مثل هذه األمور، ما قد يوقعه يف خطر املحذور، نتيجة التهور والطيش.وخالل برنامج 
”دين الرحمة“ الذي ُيذاع عرب إذاعة القرآن الكريم ويعده الشــيخ الدكتور سيف بن 
سامل الهادي، تحدث الخرويص عن موضوع ”املسارعة إىل الخريات“.ويف هذا السياق، 
فإننا بحاجة هذه األيام إىل أن نتبني هذه الخصلة- املسارعة يف الخريات-، وأن َنعرِف 
معانيها، وأن َنعرِف دالالتها ومضامينها يف كتاب الله عز وجل، ثم كيف ورد موضوع 
املسارعة يف  الخريات يف سنة رسول الله-صىل الله عليه وسلم-، ويف هديه الرشيف-

عليه أفضل الصالة وأزىك السالم-، كيف فهم صحابته- رضوان الله تعاىل عليهم-هذه 
د. كهالن الخرويصد.سيف الهاديالخصلة النبيلة والخلق الرفيع عنه-عليه أفضل الصالة والسالم-، وكيف طبقوه.
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الرؤية – محمد قنات 
ناقشــت الحلقــة األوىل مــن برنامــج الصدمة الذي 
يقدمــه اإلعالمي كريم كوجاك عــىل ام يب يس مرص 
قضيــة معاملة الزوجات القاســية ألمهات أزواجهن، 
عــرب تصويــر مشــاهد يف األســواق بــاألردن ومرص 
والســعودية واإلمــارات لفتاة تعنف والــدة زوجها 
أمــام الجميــع دون تدخل من الــزوج ويعرض هذا 
املشــهد أمام الجميع وبعد اســتمراره لبعض الوقت 
ارتســمت عالمات الضيق والضجر واالســتغراب من 
تــرصف الفتاة، ويســتمر هذا املشــهد يف اســتفزاز 
الحضــور إىل أن تتدخل فتاة أخــرى وتقوم بتعنيف 
الزوجة وتخربها بأن ما تفعله ال يتامىش مع العادات 
والتقاليد املتوارثة كام أنها أيضاً قامت بتعنيف الزوج 
الــذي مل يبد أي امتعاض مــن ترصف زوجته وعاتبته 
عىل سكوته عىل زوجته دون أن يحرك أي ساكن حتى 
يدافع عن والدته حيث وجد األمر استنكاراً كبرياً من 
قبل الحضور يف الدور الســلبي للزوج تجاه ما يحدث 
لوالدته من قبل زوجته وأن الوضع تأزم بصورة كبرية 
بعد اســتمرار ممثيل الربنامج يف تنفيذ املحاكاة أمام 
الجميع . وتدخل فريــق عمل الربنامج لوقف الفقرة 
التمثيلية، بعدما تدخل أحد األشــخاص وانفجر غضًبا 
يف وجــه الفتــاة وزوجها بســبب ســوء املعاملة غري 
الكرميــة لوالدة الزوج باعتبــار أن األمر فيه نوع من 
عدم االحرتام والتقدير ملن هم أكرب سنا. وانتقل فريق 

الربنامــج لتنفيذ الفقرة أيضــاً يف دولة اإلمارات وهي 
عىل ذات النهج الذي يتمثــل يف عدم احرتام الزوجة 
لوالــدة زوجها حيث اختلف األمر يف اإلمارات عندما 
حاول املارة العمل عىل تهدئة األمر والســعي إىل حل 
الخالف بشكل ودي يجنب املشاكل ومينع الحرج، كام 
حاول البعض تقديم النصح للزوجة وأن تعامل والدة 
زوجها بصورة طيبة، وتدخل فريق الربنامج لكشــف 
املشــهد التمثييل لرصد رد فعل املارة عىل مثل هذه 
الطرق التــي يتخذها البعض يف التعامــل مع أقرباء 
الــزوج، إال أن طريقــة التعامــل التي تــم عرضها يف 
املشــهد قوبلت مبوجة أسف وحزن خاصة وأن األمر 
كان يســتدعي التعامــل باحرتام خاصــة وأن الطرف 
اآلخر هو والدة الزوج الذي ينبغي أن تعاملها الزوجة 

وكأنها والدتها متاماً.
وانتقــل الربنامج اىل مرص حيث ظــل فريق الربنامج 

لفرتة طويلة دون ان يتدخل أحد حتى يفك االشتباك 
الذي دار ما بــني الزوجة ووالدة زوجها وظل البعض 
متحفظــا عــىل املوقــف بالرغم مــن التعابــري التي 
ارتســمت عىل وجوههــم وهي تســتنكر مثل هذه 
املواقــف والترصفــات التي تبعــد متاماً عــن القيم 
الفاضلة. وتدخلت إحــدى الفتيات الحتضان الوالدة 
وانتهى املشــهد قبل أن يتدخــل كريم كوجاك مقدم 
الربنامج لتحيتهم عىل موقفهم وتقديم تفسري املشهد 

للجمهور. 
وعرض نفس املشــهد يف السعودية حيث وجد غضبا 
من قبل املارة بســبب محاوالت الزوجة إقناع زوجها 
بأن يدخل زوجته دار املســنني إال أن األمر مل يستمر 
طويًال حتى تدخل أحد املارة ليقوم بطرد الزوجة من 
املول، فيام دخل البعض يف موجة من البكاء بســبب 
التعامل غري الالئق بالنسبة للزوجة مع والدة زوجها .

الرؤية-خاص
الربامــج  مــن  مجموعــة  باألمــس  تابعــت 
واملسلسالت الدرامية وعىل الرغم من االهتامم 
الواضح الذي القــاه برنامج "رامز تحت األرض" 
إال أننــي فعــال مل أجد فيــه ما يجعلنــي اهتم 
باملتابعة بقــدر ما وجدت نفيس أبحث واتصيد 
األخطــاء فيــه، وفعًال مــن الوهلــة األوىل كان 
الربنامج قد بدأ باالســتضافة البسيطة والهادئة 
إىل أن وصــل للمغامــرة أو املقلــب بحيث إن 
الربنامــج يف مجمله مل يكن فقــط مقلبا كربامج 
املقالــب وأيضا خيل يل أن هناك اتفاقا مســبقا 
بــني الفنانة فيفي عبده ومعــدي الربنامج، ألن 
الشــخص الذي ســينتهي به األمــر للموت لن 
يكون بهــذا الوضــع وتوقف الرمــال املتحركة 
عن اســتكامل ســحبهم لتحت األرض أمر أيضا 
يجعل الشــخص أو الضيف يدرك أنه يف مقلب 
كبــري ومرتب، وخــروج الكائــن الزاحف الذي 
ميكن متييــز إن كان حقيقيا أو مجرد دمية، ويف 

اعتقادي أن ما قدمه رامز أكرث مام يكون برنامج 
للمتابعة بل إنه بال هدف.

وعىل الرغم من كل تلك األشياء التي مرت عىل 
ذاكــريت إال أن الربنامــج مــن أوىل حلقاته القى 
اهتامم رواد Twitter، لدرجة أنه وصل للعاملية. 
وعىل عكس غريه من املسلسالت والربامج التي 
تتشدق بتصدرها األكرث رواجا يف مرص أو الوطن 

العريب، نجح "رامز تحت األرض" بعد دقائق من 
عرضــه فقط يف أن يصبح ثاين أكرث وســم تداوال 

عىل موقع Twitter عامليا.
جديــر بالذكــر أن مسلســل "ســيلفي" جاء يف 
املرتبة الخامسة يف اهتاممات املستخدمني عىل 
مســتوى العامل، ليصبح رامز جالل األكرث تداوال 

بني الربامج واملسلسالت العربية.

مسقط - الرؤية
تخرجــت النجمة العامنية الشــابة غديــر زايد يف 
املعهد العايل للفنــون املرسحية بدولة الكويت إىل 
جانب دراستها لإلخراج أيضا، فقد عملت غدير زايد 
كمقدمــة برامج منوعة يف تلفزيون ســلطنة ُعامن 
وقنــاة مجان العامنية، وبدأت مشــوارها اإلعالمي 
قبل سبع ســنوات من خالل مشــاركتها يف تقديم 
برنامج مهرجان مســقط الســياحي، واستمرت يف 
تقدميه ألربع سنوات ومن ثم قدمت برامج متنوعة 
وشبابية، وآخر ما قدمته كان برنامج "ليايل صاللة" 
يف مهرجــان خريف صاللة الســياحي ثم التحقت 
بالدراســة يف املعهد العايل للفنون املرسحية بدولة 
الكويت، وبعد ذلك انتقلت إىل الدراما التلفزيونية 
من خالل مشاركتها يف املسلسالت الخليجية "كعب 

عايل" "حرب القلوب" .

الرؤية- مدرين املكتومية 
تشــهد الدورة الربامجيــة لإلذاعــة العامة لربامج 
إذاعة ســلطنة ُعامن لرمضــان ٢٠١٧ التي أعلنتها 
الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون تنوعا واضحا من 
حيــث املحتوى، حيث إن هناك الكثري من الربامج 
التي ميكن للمســتمع أن يجد فيهــا ذاقته، وتلبي 
ذائقة مختلــف رشائح املجتمــع بحيث إن هناك 
مجموعة من املسلسالت، أهمها الكالم املعلوم مع 
خلف وســلوم، وهو مسلســل تدور أحداثه حول 
شخصيتي خلف وسلوم اللذين يعانيان من ضعف 
الذاكرة والسمع، فيقرر حفيداهام معالجتهام من 
خالل مجموعة مــن املواقف الدرامية والفكاهية، 
واملسلسل من إعداد وتأليف ختام السيد، وتقديم 
هالل الهاليل، وأحمد الربخي، ومروى البوسعيدية، 
ومريــم الفــاريس، والربنامــج الدرامــي، البخــالء 
املســتوحى من كتــاب البخالء للجاحــظ، والذي 
يعد موســوعة علمية وأدبية واجتامعية وتاريخية 
وجغرافية يروي خاللها قصصاً لشــخصيات قابلها، 
باإلضافــة إىل الربنامج الدرامــي كيف رحل هؤالء 
ويتنــاول حكايــة األيام األخرية يف حيــاة عدد من 
املشــاهري الذين أثروا الحياة اإلنسانية بإبداعاتهم، 

كام يذكر الربنامج بعض الشهادات التي كتبت عن 
هــؤالء الذين رحلوا، إىل جانــب الربنامج الدرامي 
حكايــات األبنــاء وقصــص األنبياء وتــدور فكرة 
الربنامــج حول حوار األم مع أبنائها حيث يتذاكروا 
معــاً طوال شــهر رمضان املبارك ســرية أنبياء الله 
تعاىل وذلك حسب التسلسل الزمني لبعثة األنبياء.

يف حــني تعتمــد املســابقة الرئيســية "عامن عرب 
الزمان" يف مادتها العلمية عىل املوسوعة العامنية 

واملعارف العامة من خالل طرح األســئلة واإلجابة 
عليهــا عرب الرســائل النصيــة القصــرية واالتصال 
املبــارش، باإلضافة إىل مســابقة األطفال "حكايات 
جدي رمضان" حيث يــدور العمل يف إطار تربوي 
غــري موجه، من خالل تأليــف حكاية تحمل قيمة 
أخالقيــة، ترّغب األطفــال املســتمعني يف تعلمها 
من خالل التفاعل واملشــاركة، وليس عرب التوجيه 
املبارش، باإلضافة إىل برنامج ســوالف "أبو ســامل" 

وهو برنامج فكاهي لشــخصية "أبو ســامل" حيث 
يتناول مجموعــة من املواقف االجتامعية يف إطار 
هادف، إىل جانب برنامج العامرة اإلسالمية والذي 
يسعى إىل إبراز القيمة الجاملية والرتاثية للمعامر 
اإلسالمي، كام يهدف الربنامج إىل تعريف املستمع 
بأبــرز معــامل العــامرة اإلســالمية وكيــف تأثرت 
بالحضارات السابقة، وبرنامج رحالت عامنية وهو 
برنامــج يتناول الرحالت التي قــام بها العامنيون، 

ألغراض متعددة منهــا الديني، والطبي، والعلمي 
التي تهــدف إىل طلب العلم يف عــامن وخارجها، 
ويعد أدب الرحالت ممتعاً ملا يتسم به من مغامرة 
واكتشــاف للمجهــول وخاصة أنه تــم يف ظروف 
صعبــة ووســائل نقــل تقليدية، وبرنامــج كتاب 
أعجبني وهو برنامج يسعى لتعزيز الوعي بأهمية 
القــراءة من خــالل تقديم كتــب متنوعة جديرة 
بالقراءة يف الجوانب املتنوعة األدبية والفلســفية 

والعلميــة والتاريخيــة والفكريــة، مع اســتضافة 
أحد املثقفــني أو املهتمني بالقــراءة للحديث عن 
كل كتاب، وبرنامج رمضــان يف عامن وهو برنامج 
يتحدث عن عــادات وتقاليد اإلنســان العامين يف 
شــهر رمضان من خــالل مجموعة مــن الضيوف 
من مختلف محافظات السلطنة يتحاورون يف كل 
حلقة عن بعض الحكايــات واملواقف التي بقيت 

عالقة يف ذاكرتهم وغريها من الربامج األخرى.

..«
Twitter

« «
« ..

هالل الهاليلفخرية خميسصالح زعلسعود الدرميكرشا البلويش

الوصــول للقمــة صعب لكن األصعب الحفــاظ عليها، وكان تحدي "ســيلفي" هذا العام أن 
يحافظ عىل نجاحه للعام الثالث عىل التوايل، ومن خالل متابعة حلقة أمس األول من برنامج 
ســيلفي ٣ والتــي كانت الحلقة األوىل، أثبــت الربنامج الدرامي أّنه مــازال قادرا عىل جذب 

املشاهد ليس فقط السعودي بل الخليجي بصفة عامة.
ويف أوىل الحلقات ناقش قضايا اإلســكان والتمليك واألرايض، والتي استعرضت حكاية مواطن 
ينتظر لسنوات طويلة حصوله عىل أرض، وهي قضية ميكن أن نقول عنها إنها األكرث اهتامما 
لدى املواطن الخليجي، وتالمس جراح الكثري منا، وبذلك استطاع هاشتاق مسلسل "سيلفي" 

أن يحتل املرتبة الخامسة يف اهتاممات املستخدمني يف تويرت.
وكــم كنت أمتنى أن تكــون مثل هذه الربامــج الدرامية ضمن قامئة الهيئــة العامة لإلذاعة 
والتلفزيون بســلطنة عامن، خاصة وأن هناك اهتامما شــديدا مبتابعــة الحلقات ألنها متس 
اهتاممامتنا أو تعرض واقعا معاشا بطريقة واقعية وفكاهية ساخرة يف نفس الوقت، وتتحدث 
عن الحالة االجتامعية التي يعيشها املواطن وحقوقه ومعاناته يف سبيل الحصول عليها، ويبدو 
أن النهج الذي بدأ به ســيلفي يســتمر بإبداع ومزيد من االتقان يف تقديم كشف للسلبيات 
ونقد موضوعي وبناء بروح تالئم الشهر املبارك وبدون تشنج أو عصبية ليصبح بالفعل صورة 
للواقع واإلجراءات التي قد يســتحدثها مواطن مسؤول فيجعل مواطنا آخر يدخل دوامة من 

البريوقراطية تستنزف وقته وماله وجهده.

مدرين املكتومية
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الرؤية – مدرين املكتومية 
أكد اإلعالمي خالد الزدجايل أن "ليايل رمضان" 
ســهرة إذاعيــة مفتوحة ومنوعــة يتم خاللها 
والفنية  الثقافيــة  األنشــطة  تغطية 
املقامة يف السلطنة خالل شهر 
واستضافة  املبارك،  رمضان 
مجاالت  يف  شــخصيات 
واقتصاديــة  رياضيــة 
واجتامعيــة وغريها، 
تبــث  والســهرة 
ســيتي  من  يوميا 
ســنرت املوالح من 
والنصف  التاسعة 
إىل الحادية عرشة 
مساء عىل اإلذاعة 
لســلطنة  العامة 
أيام  طوال  عامن 
الفضيل،  الشــهر 
إىل  األحــد  مــن 

الخميس مبســقط يف حني ســيتم نقل السهرة 
لتبث من صاللة يومي الجمعة والســبت عن 
طريق زمالء هناك، وســيتواجد األســتوديو يف 
زاوية ميكن لزوار السيتي التواجد بها ومتابعة 
الربنامــج، باإلضافة إىل تواجد كل من اإلعالمي 
عدنــان امليمنــي وســارة الخضــوري لتقديم 
التقاريــر واســتضافة الجمهــور مــن مواقع 
مختلفة يف ســيتي ســنرت املوالح وأيضاً سيتي 

سنرت القرم.
 أضاف الزدجايل: ســتكون هنــاك العديد من 
الهدايا للجمهور مقدمة من املحالت املتواجدة 
يف ســيتي ســنرت القرم وهي أيضا تعد متابعة 
للحــدث الثقايف والفني واالجتامعي من خالل 
الضيــوف الذين ســيتواجدون يف األســتوديو، 
كام ســنعمل جاهدين للتواصــل مع العواصم 
اإلســالمية للتعرف عــىل العــادات الرمضانية 
لديهم، والربنامج يف مجملة هو سهرة للجمهور، 
ويتكون فريــق العمل إىل جانب اإلعالميني يف 
التنســيق واملتابعة عبد الله البلويش واإلخراج 

خالد أوالد ثاين وسيف الجرداين.

وأضاف: برنامج "خذ وهات " الذي اعتاد عليه 
املستمع يجمعني بالشيخ سامل النعامين ويذاع 
من الرابعة وحتى الخامســة والنصف مســاء 
عىل إذاعة الشباب، ويتضمن مواضيع مختلفة 
واجتامعيــة بالدرجة األوىل بعيــداً عن االفتاء 
الذي تم تخصيص برامــج خاصة له، وإمنا هو 
برنامــج يتم فيه تناول موضــوع معني بصورة 
مبسطة وتبعث برســالة هادفة إىل األشخاص 
املعنيني دون أن يشعروا بتوجيه الرسالة إليهم، 
وهذا ماعهدنا الشيخ ســامل يقدمه بطريقة ال 
ينزعــج منها املتلقي بل تصــل بصورة رسيعة 
ليتأثــر بها الشــخص ملا يتحىل به الشــيخ من 
قرب للمجتمــع وتواصل مع الجيــل الجديد، 
وإن كانت هناك اســتضافات فهــي إما لفرق 
تطوعية لها عملها الذي يشار له بالبنان لخدمة 
املجتمع أو لشخصية مميزة يف املجتمع، يخرج 
الربنامج ســلطان املعمري والتنسيق واملتابعة 

يقوم بها سلامن التاممي.
اختتــم الزدجــايل بالقول: أمتنى أن يســتمتع 
املتابع بكل ما يبث عىل الشاشة ويف املذياع .
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مسقط- الرؤية
قال التقرير الشــهري الصادر عن البنك املركزي 
العــامين إّن النشــاط االقتصــادي يف الســلطنة 
تأثر نتيجة بقاء أســعار النفط عند مســتويات 
منخفضة؛ حيث تشري البيانات األولية للحسابات 
القوميــة للســلطنة إىل تراجــع الناتــج املحيل 
اإلجاميل باألســعار الجارية بنســبة ٥٫١ يف املئة 

خالل عام ٢٠١٦ مقارنة مع عام ٢٠١٥. 
وأوضح التقريــر أّن هذا الرتاجع جاء انعكاســاً 
النخفــاض القيمــة املضافة لألنشــطة النفطية 
بنســبة ٢٣٫٧ يف املئــة بالتزامــن مــع تســجيل 
ارتفاع طفيف بنســبة ٠٫٦ يف املئة يف األنشــطة 
غري النفطية. ويشــري التحليــل القطاعي للناتج 
املحيل اإلجاميل، إىل تحقيق منو إيجايب يف القيمة 
املضافــة لقطاعات اإلنشــاءات والزراعة والرثوة 
الســمكية والعقارات، يف حني تراجعت نظريتها 
املســجلة لقطاعي الصناعــة التحويلية و“تجارة 
الجملــة والتجزئــة“. وفيام يتعلق مبســتويات 
األســعار ونتيجة الرتفاع أسعار الوقود وتكاليف 
النقــل والتعليــم ورســوم اســتخدام الخدمات 
العامــة، وصــل التضخم ُمقاســاً بالرقم القيايس 
ألسعار املستهلك إىل ٢٫٣٣ يف املئة خالل الشهور 

الثالثة األوىل من العام الجاري ٢٠١٧.
وعــىل صعيد املالية العامة للبــالد، أدى الرتاجع 
الحــاد يف اإليرادات الحكومية خالل عام ٢٠١٦- 
الذي مل يكن ترشــيد املرصوفات الحكومية كافياً 
لتعويضــه- إىل تفاقــم عجــز امليزانيــة العامة. 
ولتمويل هذه الفجوة، لجأت الحكومة بشــكل 
رئيــيس إىل االقرتاض الخارجي. ويف ظل الضغوط 
التي واجهت أيضاً الحســاب الجــاري يف ميزان 

املدفوعــات، حرص البنك املركــزي الُعامين عىل 
بقاء إجــاميل احتياطيات العملــة األجنبية عند 

مستويات مالمئة.
وحافظت البنوك العاملة يف الســلطنة عىل مركز 
مايل متــني من حيث جــودة األصــول وتغطية 
املخصصــات وكفاية رأس املــال والربحية. وقد 
بلغ إجاميل القروض املتعرثة كنســبة من إجاميل 
محفظة القروض والتســليف حوايل ٢٫١ يف املئة 
يف نهاية ديســمرب ٢٠١٦، أما نســبة كفاية رأس 
املال وفقــاً لتعليامت لجنة ”بــازل“ فقد بلغت 
يف املتوســط ١٦٫٨ يف املئــة يف نهاية عام ٢٠١٦، 

مقارنة مع ١٦٫١ يف املئة يف نهاية عام ٢٠١٥. 
وتشــري أحدث البيانات إىل ارتفاع إجاميل رصيد 
االئتامن املمنــوح من ِقبل القطــاع املرصيف إىل 
٢٢٫٤ مليــار ريال ُعامين مع نهاية مارس ٢٠١٧م، 
أي بارتفاع نســبته ٦٫٥ يف املئة عن مستواه من 
عام مــىض. وضمن إجــاميل االئتامن، شــهدت 
القروض املمنوحة للقطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 
٨٫٥ يف املئــة لتبلــغ ٢٠٫٢ مليار ريــال ُعامين يف 
نهايــة مــارس ٢٠١٧. وعند النظــر إىل التوزيع 
القطاعــي لالئتــامن، يتبــني أن قطــاع األفــراد 
(معظمــه تحت بنــد القروض الشــخصية) قد 
استحوذ عىل مانسبته ٤٦٫١ يف املئة تاله وبفارق 
بسيط قطاع الرشكات غري املالية بنسبة (٤٥٫٦ يف 
املئة)، أما النسبة املتبقية فقد توزعت عىل قطاع 
الرشكات املاليــة (٥٫٢ يف املئة) وقطاعات أخرى 

(٣٫١ يف املئة).
وســجل إجاميل الودائــع لدى القطــاع املرصيف 
منــواً بنســبة ٧٫٥ يف املئة ليصــل إىل ٢١٫٤ مليار 
ريــال ُعامين يف نهاية مارس ٢٠١٧م. وضمن هذا 
اإلجاميل، شــهدت ودائــع القطاع الخــاص منواً 

بنســبة ٦٫٦ يف املئة لتصــل إىل ١٣٫٨ مليار ريال 
ُعــامين يف نهاية مــارس ٢٠١٧. ويشــري التوزيع 
القطاعي إلجاميل قاعدة الودائع للقطاع الخاص، 
إىل أن حصة قطاع األفراد قد بلغت حوايل ٤٨٫٧ 
يف املئة، تاله قطاعا االرشكات غري املالية واملالية 
بحصة بلغــت ٢٩٫٩ يف املئة و١٨٫٥ يف املئة عىل 
التوايل، أما النسبة املتبقية ٢٫٩ يف املئة فتوزعت 

عىل قطاعات أخرى.
ويشري تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية 
إىل منو رصيد االئتامن املمنوح من ِقبلها بنســبة 
٣٫٥ يف املئة يف نهاية مارس ٢٠١٧ مقارنة مع عام 
مىض. وقد اســتحوذ القطاع الخاص عىل معظم 
هذا االئتامن حيث وصل رصيد اإلئتامن املمنوح 
لــه يف نهاية مارس ٢٠١٧م إىل حوايل ١٧٫٨ مليار 
ريال ُعامين مســجًال منواً بنسبة ٦٫٣ يف املئة عىل 

أساس سنوي.
وفيام يخص بند االســتثامر، فقــد وصل إجاميل 
استثامرات البنوك التجارية التقليدية يف األوراق 
املالية إىل حــوايل ٣٫١ مليار ريال ُعامين يف نهاية 
مارس ٢٠١٧م. وضمن هذه البند، سجل االستثامر 
يف ســندات التنمية والصكــوك الحكومية زيادة 
بنســبة ٢٠٫٦ يف املئة خالل الفــرتة ليبلغ حوايل 
مليــار ريال ُعــامين، كام بلغ رصيد اســتثامرات 
البنوك يف أذون الخزينة الحكومية حوايل ٤٨٢٫٧ 
مليون ريال ُعامين وذلك يف نهاية مارس ٢٠١٧م. 
أّما اســتثامرات البنــوك التجاريــة التقليدية يف 
األوراق املالية األجنبية فقد بلغت حوايل ٩٠٩٫٥ 
مليون ريال ُعامين يف نهايــة مارس ٢٠١٧م. ويف 
الجانب اآلخر للميزانية، الخصوم، سجل إجاميل 
الودائــع لدى البنوك التجاريــة التقليدية زيادة 
بنسبة ٤٫٣ يف املئة ليبلغ ١٩ مليار ريال ُعامين يف 

مارس ٢٠١٧م مقارنة مع ١٨٫٢ مليار ريال ُعامين 
من عام مىض. وضمن إجاميل الودائع، شــهدت 
ودائــع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية 
ارتفاعاً بنســبة ٩ يف املئة لتبلغ حوايل ٥٫٢ مليار 
ريال ُعامين، يف حني انخفضت ودائع مؤسســات 
القطــاع العام بنســبة ١٦٫٥ يف املئة لتبلغ حوايل 
٠٫٩ مليار ريال ُعامين، وذلك خالل الفرتة (مارس 
٢٠١٦ – مــارس ٢٠١٧م). وفيــام يتعلق بودائع 
القطــاع الخاص املكــون األبرز ضمــن الودائع 
املرصفيــة، فقد زادت بنســبة ٤٫٦ يف املئة خالل 
نفــس الفرتة، حيث ارتفعت من حوايل ١٢ مليار 
ريــال ُعــامين يف مــارس ٢٠١٦م إىل حوايل ١٢٫٦ 
مليــار ريــال ُعامين يف مــارس ٢٠١٧م لتشــّكل 
مانســبته ٦٦٫١ يف املئة من إجاميل الودائع لدى 
البنــوك التجارية التقليدية. ومــن حيث املالءة 
املالية للبنــوك، بلغ إجاميل رأس املال األســايس 
واالحتياطيــات للبنوك التجارية التقليدية حوايل 

٤ مليار ريال ُعامين يف نهاية مارس ٢٠١٧م. 
وفيــام يتعلق بقطاع الصريفة االســالمية، تشــري 
البيانــات إىل ارتفــاع إجــاميل رصيــد التمويل 
املمنــوح من ِقبل البنوك والنوافذ االســالمية إىل 
حوايل ٢٫٦ مليار ريال ُعامين يف نهاية مارس ٢٠١٧ 
مقارنــة مع ١٫٩ مليار ريال ُعامين يف نهاية مارس 
٢٠١٦. كام ســجل إجاميل الودائــع زيادة كبرية 
ليصل إىل ٢٫٤ مليــار ريال ُعامين يف نهاية مارس 
٢٠١٧، مقارنة مع ١٫٧ مليار ريال ُعامين يف نهاية 
مارس ٢٠١٦. وانعكاســاً لهــذه التطورات، فقد 
بلغ إجــاميل األصول للبنوك والنوافذ اإلســالمية 
مجتمعــًة حــوايل ٣٫٣ مليار ريال ُعــامين أي ما 
نســبته ١٠٫٨ يف املئة من إجــاميل أصول القطاع 

املرصيف يف السلطنة مع نهاية مارس ٢٠١٧م.

وفيام يخــص اإلجامليات النقدية وفقــاً لألرقام 
املســجلة يف نهايــة مــارس ٢٠١٧، ســجل عرض 
النقد مبعنــاه الضيق (M١) تراجعاً بنســبة ٥٫٥ 
يف املئــة خالل الفرتة موضع التحليل ليبلغ حوايل 
٥٫١ مليــار ريال ُعامين. أما شــبه النقــد، والذي 
يتكون من مجمــوع ودائع التوفري وودائع ألجل 
بالريال الُعامين زائد شــهادات اإليــداع اُملصدرة 
من قبــل البنوك باإلضافة إىل حســابات هامش 
الضــامن وجميع الودائع بالعملــة األجنبية لدى 
القطاع املرصيف، فقد شــهد منواً ملحوظاً بنســبة 
٧٫٦ يف املئة خالل الفرتة (مارس ٢٠١٦م – مارس 
٢٠١٧م). وبناءاً عىل هذه التطورات، ارتفع عرض 
النقد مبعناه الواســع(M٢)  والــذي يتكون من 
مجمــوع عرض النقد مبعنــاه الضيق (M١) زائد 
شــبه النقد، بنسبة ٣٫١ يف املئة خالل العام ليبلغ  
حوايل ١٦ مليار ريال ُعامين يف نهاية مارس ٢٠١٧.

وتشــري البيانات املتعلقة بهيكل أســعار الفائدة 
لــدى البنــوك التجاريــة التقليديــة إىل ارتفاع 
املتوســط املرجح ألســعار الفائدة عىل الودائع 
بالريــال الُعامين مــن ١٫٠١٦ يف املئــة يف مارس 
٢٠١٦ إىل ١٫٥٩٥ يف املئــة يف مــارس ٢٠١٧م، يف 
حني ارتفع املتوســط املرجح ألسعار الفائدة عىل 
القروض بالريــال الُعامين من ٤٫٧٤٧ يف املئة إىل 
٥٫١١٨ يف املئــة خالل نفس الفرتة. أّما متوســط 
أســعار الفائدة يف ســوِق اإلقراض ما بني البنوك 
لليلــة واحدة، فقد وصــل إىل ٠٫٤٤٣ يف املئة يف 
مــارس ٢٠١٧. وعــالوة عىل ما تقــدم، فقد بلغ 
متوســط أســعار الفائــدة عىل عمليــات إعادة 
الرشاء التي يســتخدمها البنــك املركزي الُعامين 
لضخ الســيولة عند الحاجــة إىل ١٫٣٩٦ يف املئة 

سنوياً خالل شهر مارس ٢٠١٧.
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مسقط - الرؤية
أعلــن بنك التنميــة العامين عــن فتح باب 
التمويل لقطاع التعدين، وذلك للمرة األوىل، 
كونه أحد القطاعات الخمســة التي تسعى 
إىل تنميتها حسب الخطة الخمسية التاسعة، 
وما يسهم به يف التنويع االقتصادي املأمول، 
ونظرا ملا ميثله القطاع من فرص اســتثامرية 

واعدة.
ويف هــذا اإلطار، نظــم البنك ورشــة عمل 
للتعريــف بأنشــطة التعدين، واســتهدفت 
مديــري الدوائــر واألقاليــم بالبنــك؛ حيث 
تعرف املشاركون عىل الخصائص الجيولوجية 
يف الســلطنة وأهميتها يف التنــوع الخامات 
املعدنيــة، إضافــة إىل املعــادن واألنشــطة 
التعدينيــة املوجــودة بالســلطنة، والتعرف 
عن كثب عن أهم املســوحات الجيولوجية، 
واملشــاريع التعدينية. وتأيت أهمية الورشــة 
يف إطــار التعاون بني بنــك التنمية العامين، 
والهيئــة العامة للتعديــن، حيث قام الخربء 
واملختصون بالهيئة بتعريف الفئة املستهدفة 
ببنــك التنميــة العــامين بقانــون التعدين، 
واإلطار القانــوين الذي ينظم القطاع، إضافة 
إىل االســرتاتيجية العــام للتعديــن وفــرص 

االستثامر، واالهمية االقتصادية للقطاع.
من جهته، قال عيد بن خري البلويش مساعد 
مديــر عــام األعــامل املرصفيــة التجاريــة 
بالبنك أن الورشــة تأيت يف وقت يســعى فيه 
بنــك التنمية العامين لفتح متويل املشــاريع 

االســتثامرية يف قطاع التعديــن، لذا جاءت 
فرصة للتعرف عىل ما ميثله القطاع التعديني 
بالنســبة للناتج املحيل اإلجــاميل، والتعرف 
عــىل مقدرة القطــاع لجذب االســتثامرات، 
إضافة إىل طرق حســاب الجــدوى التجارية 
للمشــاريع املطلــوب متويلهــا يف القطــاع. 
وأضــاف أّن املديريــن تعرفوا عىل األســس 
التي يتم عليها حســاب الجدوى االقتصادية 
للمــرشوع التعدينــي، مثل الســعر العاملي 
وتكاليف االستخراج، والكمية املوجودة من 
الخام يف املوقع، باإلضافة إىل رشح واف حول 
اإلطار القانوين للقطاع، والفرص االستثامرية 

املتاحة به.
من ناحيتــه، مّثن محمد بن ســامل البطايش 
مدير دائرة املســوحات الجيولوجية بالهيئة 
العامــة للتعدين، التعاون مــع بنك التنمية 
العامين، وتقديم الهيئــة لرشوح وافية حول 
وضع قطــاع التعدين يف الســلطنة، نظرا ملا 
ميثله بنــك التنمية العامين، من مقدرة كبرية 
يف دفــع عمليــة التمويــل، التــي يفتقدها 
القطاع التعديني بشكل كبري، مام سيكون له 
مردود إيجايب عىل االقتصاد الوطني، ويسهم 
يف توجيه التنويع االقتصادي. وأشار البطايش 
إىل أّن بنــك التنمية العــامين، وما ميثله من 
قــدرات كبــرية، وقــروض ميرسة ســيفتح 
الباب واســًعا ملن يسعى الســتثامر حقيقي 
يف هذا القطــاع الواعد، بــدون فوائد تثقل 
كاهل املســتثمرين الوطنيني، وتبعدهم عن 

االستثامر يف القطاع التعديني.

مسقط - الرؤية
اتفقــت كل من رشكة النفــط العامنية- الذراع 
االســتثامري للســلطنة يف القطاعــات املتعلقة 
بالطاقة- ورشكة إينــي اإليطالية الرائدة يف هذا 
املجال عــىل توقيع مذكرة تفاهم الستكشــاف 
فرص التعــاون يف املشــاريع املرتبطــة بالنفط 

والغاز.
وتّم التوصل إىل االتفاق يف مدينة ميالنو؛ حيث 
مثــل رشكة النفط العامنيــة املهندس عصام بن 
ســعود الزدجــايل الرئيــس التنفيــذي للرشكة، 
فيام مثل الجانب اإليطايل كالوديو ديســكالزي 
الرئيس التنفيــذي لرشكة ””Eni، وذلك بحضور 
معــايل الدكتــور محمــد الرمحي وزيــر النفط 
والغاز رئيس مجلس إدارة رشكة النفط الُعامنية، 
وســعادة أحمد بن ســامل باعمر سفري السلطنة 
املعتمــد لــدى جمهوريــة إيطاليــا، إىل جانب 
عــدد من املديرين التنفيذيني وكبار املســؤولني 
مــن الطرفــني.  ويف تعليقه بهذه املناســبة قال 
املهندس عصــام الزدجــايل إّن التوصل إىل هذا 
االتفاق مع رشكة إيني ميثل خطوة أخرى لرشكة 
النفط الُعامنية عــىل صعيد التعاون مع رشيك 
دويل اسرتاتيجي، ســعًيا منها إىل تطوير الفرص 
االســتثامرية يف قطــاع النفــط والغــاز، ونحن 
فخــورون باملكانة االســرتاتيجية التــي حققتها 
رشكــة النفط العامنيــة كونها الرشكــة الوطنية 
الجاذبــة للــرشكات الدولية الرائدة لالســتثامر 

يف الســلطنة“. ومنحــت وزارة النفط والغاز يف 
الســلطنة رشكة إينــي ورشكة النفــط العامنية 
لالستكشــاف واإلنتاج، حقوق االستكشــاف يف 
منطقة االمتياز ٥٢ املمتدة عىل مساحة ٩٠ ألف 
كيلومرت مربع، بُعمق مياه يرتاوح بني ١٠ و٢٠٠٠ 
مــرت، والتي من املحتمل أن تحتوي عىل مكامن 
نفطية. وتقع هذه املنطقة عىل الساحل الجنويب 

للسلطنة، وتعترب من املناطق غري املستكشفة يف 
الســابق، هذا وقد تم إرساء هذه املناقصة بعد 

طرحها عىل املستوى الدويل يف أكتوبر ٢٠١٦.
من جانبــه، رصح كالوديــو ديســكالزي قائًال: 
”نحن ســعداء جًدا بهذه االتفاقيــة والحصول 
عىل حــق االستكشــاف ملنطقــة االمتيــاز ٥٢، 
ومذكــرة التفاهــم هذه ستســمح لرشكة إيني 

بالبدء باالســتثامر يف بلد مهم جــداً يف املنطقة 
مثل ســلطنة عامن، وتوسيع حضورنا يف منطقة 
مهمة من الرشق األوســط، األمر الذي ينســجم 
مــع اســرتاتيجيتنا الهادفة إىل تنويع أنشــطتنا 
االستكشــافية يف مناطــق جديــدة لديها فرص 
لتواجد الرثوة النفطيــة، مع الحفاظ عىل حصة 

عالية الجودة يف مرحلة االستكشاف“.

بركاء - الرؤية
أصــدرت املحكمــة االبتدائية بــربكاء مؤخراً 
حكاًم قضائياً ضد عــدد من املتهمني، بجنحة 
مخالفــة قانــون حاميــة املســتهلك الصادر 
باملرســوم الســلطاين رقم (٢٠١٤/٦٦)؛ حيث 
قىض الحكم باإلدانة والسجن وغرامات مالية 

والطرد من البالد.
وتتلّخص وقائــع الحكــم يف ورود معلومات 
حــول قيام عاملــة وافــدة باســتخدام بقايا 

مالبس قدمية وتالفة وإسفنج قديم يف صناعة 
الوســائد يف إحــدى املــزارع، وبعــد التحري 
والبحــث تم التأكــد من صحــة املعلومات، 
وبعد مخاطبــة اإلدعاء العام بــربكاء إلصدار 
إذن التفتيــش متت مداهمــة املوقع وضبط 
ثالثة عرش عامًال وافداً بالجرم املشــهود، وهم 
يقومون بصناعة الوســائد مــن بقايا املالبس 
القدمية والتالفــة باســتخدام آالت كهربائية 
ومكائن خياطة، دون الحصول عىل الرتاخيص 
من الجهات املعنية، وعىل الفور قامت اإلدارة 

باتخــاذ اإلجــراءات الالزمة تجــاه املخالفة، 
وتــم تحويل امللف بعد اســتكامله إىل إدعاء 
عام بركاء الذي بــارش التحقيق وأحال امللف 
للمحكمــة املختصــة التي أصــدرت حكمها 
بإدانة املتهمــني جميعاً بجنحة تداول ســلع 
مغشوشــة ملخالفة نص املادة (٧) من قانون 
حامية املســتهلك التي تنص عىل أنه ”يحظر 
تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة 
أو غــري مرصح بتداولها“، ومخالفة نص املادة 
(٣) مــن ذات القانــون والتــي تحظر تداول 

أي ســلعة قبل اســتيفاء كافة رشوط الصحة 
والسالمة والحصول عىل الرتاخيص واملوافقات 

املطلوبة.
وقضت مبعاقبة املتهم األول بالســجن ســنة 
وبغرامــة (٥٠٠٠) خمســة آالف ريال عامين، 
ومعاقبة بقية املتهمني بالسجن ستة أشهر مع 
الطرد واإلبعاد لجميع املتهمني من البالد بعد 
تنفيذ العقوبات املحكوم بها ضدهم مع األمر 
بنــرش ملخــص الحكم يف جريدتني واســعتي 

االنتشار عىل نفقة املتهم األول.
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أبرز التقرير الشهري الصادر عن البنك املركزي 
العامين مــدى متتع القطاع املرصيف بالســلطنة 
بالعديد مــن مقومات القوة وعنــارص التميز، 
بفضل السياســات الرصينة التي ينتهجها البنك 
املركزي، والقيــادة الواعية لدفــة هذا القطاع 
الحيــوي والفعــال يف املنظومــة االقتصاديــة 

بالدولة.
هذا النجاح والتميز يؤكدان الحرص الكبري من 
قبل العاملني يف القطاع املرصيف عىل االلتزام مبا 
يضعه البنك من ضوابط وقيود مرصفية تضمن 
الحفاظ عىل معدالت كفايــة مالمئة فضال عن 
وضــع خطــط احرتازية تحســبا أليــة تقلبات 
مرصفيــة خارج الدولة، قد تؤثر بالســلب عىل 

القطاع املحيل. 
ولذلــك فإّن البنك املركزي العامين يطبق أفضل 
املعايري يف هذا السياق، ومنها معايري بازل، التي 
تضمن كفاءة مرصفيــة عالية، وحامية حقيقية 

ألموال املودعني.
ومن املبرش أن تكشف األرقام أن إجاميل رصيد 
االئتامن املمنوح من ِقبل القطاع املرصيف وصل 
إىل ٢٢٫٤ مليــار ريــال ُعامين مــع نهاية مارس 
٢٠١٧، بارتفاع نســبته ٦٫٥ يف املئة عن مستواه 
يف نفــس الفرتة بالعام املايض، وهو ما يؤكد أن 
عجلة االقتصاد تدور يف االتجاه الصحيح، حيث 
يتضــح أن هذه القــروض تســتخدم يف تنفيذ 
مرشوعات متنوعة تحقــق التنوع املطلوب يف 

الــدورة االقتصاديــة، يف إشــارة إىل أن القطاع 
الخــاص يواصــل مهمتــه يف تحقيــق التنمية 
مبختلف القطاعات، ويستعني يف ذلك بالقطاع 
املرصيف الــذي مينحه القــروض الالزمة لتنفيذ 
هذه املرشوعات، التي توفر فرص عمل ألبنائنا 
من الشــباب الباحثني عن عمل، عالوة عىل ما 

متثله من حراك اقتصادي واسع املدى.
جانــب آخــر مــن هــذه القــروض املرصفية، 
ورغــم أّنها تذهــب إىل القروض االســتهالكية، 
إال أّنها تســهم يف ضبط مــؤرش التضخم، حيث 
يعزز الطلب عــىل القروض الحركة الرشائية يف 
األســواق، مــا يضمن تفاديا ملوجات كســاد يف 
املبيعات، ويف املقابل يعــزز حركة التجارة بني 

األســواق املحلية ومراكز التســوق املنترشة يف 
أنحاء البالد.

فقد اســتحوذ قطاع األفراد من خالل القروض 
الشــخصية عــىل مانســبته ٤٦٫١ يف املئة، من 
حجــم االئتــامن، تــاله وبفارق بســيط قطاع 

الرشكات غري املالية بنسبة ٤٥٫٦ يف املئة.
إّن الجهــود التي يبذلهــا البنك املركزي العامين 
مــن أجل الحفاظ عــىل القطاع املــرصيف قويا 
ومتامســكا، عديدة ومتنوعة، وتعكس الدراية 
العميقــة بأبعاد الســوق املحليــة، والظروف 

النقديــة يف البــالد، وهو ما 
مكــن البنك مــن النجاح يف 

إدارة القطاع تنظيامً ورقابةً.

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

املدير العام - رئيس التحرير
حاتم بن حمد الطايئ

االقتصاد
محول: ٢٠٢ , ٢٠٤, ٢٠٥

businessdesk@alroya.info
املحليات

محول: ٢٠٧ , ٢٠٨
localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: ٢١٤ , ٢١٥

sportdesk@alroya.info
االعالنات

هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠١-فاكس : ٢٤٦٥٢٤٤٤
ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٢- فاكس : ٢٤٦٥٢٤٠٤

التوزيع
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٣- فاكس : ٢٤٦٥٢٤٠٤

الطباعـة 
القمة للصحافة  والنرش

يوميـة شاملــة تصـدرها مؤسسـة 
الرؤيا للصحافة والنرش

تابعنــا أمس األول مقطعاً للشــيخ الدكتور 
ســيف بن ســامل الهادي، صاحب الربنامج 
التلفزيوين الشهري "ســؤال أهل الذكر" عن 
خطــورة رسقة املال العــام بنصوص قرآنية 
رصيحــة، ويبدو أنَّ هذا املقطع من إحدى 
حلقات برنامجــه اإلذاعــي أو التلفزيوين، 
أو من ضمن لقاءتــه الحوارية، وفيه يدق 
ناقــوس الخطــر عــىل الذين تســول لهم 
أنفســهم رسقة املال العــام، وميوتون دون 
رد األمــوال إىل خزينــة الدولة، وفيه كذلك 
اســتهداف ردعــي زاجــر ملن قد تســول 
له نفســه رسقة املــال العــام، مهام كانت 
مظاهرهــا- أي الرسقــة وتجلياتهــا- وهي 

عديدة.
مقطع يضع كل مسؤول سواء كان حكوميا، 
أو عامــا، أو خاصــا، أمام ذاتــه، ومصريها 
الحتمي، ويف الوقت ذاته، يتيح له إمكانية 
املساءلة واملحاســبة الذاتية الطوعية، قبل 
أن يجــد هــذه الطوعية قد ســحبت منه، 

ويحاسب عىل رسقة أموال املاليني.
املقطع يف توقيته الزمني، ُيخاطب الروح يف 
شــهر الروحانيات، ويخاطب كذلك العقل 
بعد أن غلت يف هذا الشهر مفاعيل شياطني 
الجن، لكن، يبدو أن شياطني اإلنس لن تغل، 
وهنا الخوف من أال تصل رسالة الهادي إىل 
وجدان كل مسؤول ســولت نفسه الرسقة 
أو أي شخصية وصلت للسلطة، وتسول لها 
نفســها الرسقة، وهذا يجعلنا نتبنى رسالة 
الهادي يف منربنا الصحفي لتكامل وتعضيد 
الرســائل املوجهــة، وما أحوجنــا ملثلها يف 
الشــهر الكريم الذي يأيت يف ظل إحســاس 
الكل، فــرادى وجامعات بالخطر الوجودي 
عــىل الحياة الذي يكــون مبعثه إما املرض 
أو الســن أو العربة مبن يرحلون أمام أعيننا 
كل يوم، أو القناعة بنسبية أو حتى عدمية 
السعادة الذي ينتجها املال الحالل، فكيف 
بالحــرام؟  يقــول الهادي يف هــذا املقطع 
"اإلنســان عندمــا ُيريد أن يتــوب يذهب 
إىل ذلك اإلنســان فقط، ويرد له ماله، لكن 
عندما يأخذ املال العام أو تســول له نفسه 
األمارة بالســوء أن يأكل املــال العام، فإّنه 
ســيأكل أموال املاليني، سيصعب عليه بعد 
ذلــك أن يعتذر إليهــم، أو أن يطلب منهم 
العفو والعذر، واستشهد بقوله: لو أنَّ دولة 
تعداد ســكانها عدة ماليني كمثال مبســط 
لتقريــب فكرته، وقد أكل مالها العام، فإنه 

مطالب بأن يعتذر منهم جميعاً". 
لكــن الهادي يــرى أنه لن يســتطيع فعل 
ذلــك، لذلك، ينصح الهادي كل ســارق، أن 
يرد هذا املال إىل مصدره أي خزينة الدولة، 
وإن مل يفعــل، فإنِّــه يــوم القيامة ســيأيت 
ومعه املــال الذي أخذه، ويستشــهد بنص 
قراين رصيح، يزلزل الكيانات التي ســولت 
أو تســول برسقة املال العام، وهو قول الله  
تعاىل،﴿ َوَما َكاَن لَِنِبــيٍّ أَْن َيُغلَّ َوَمْن َيْغُلْل 
َيأِْت مِبَــا َغلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ُثمَّ ُتَوىفَّ ُكلُّ َنْفٍس 
َما َكَسَبْت َوُهْم َال ُيْظَلُموَن ﴾ السورة ورقم 
اآليــة: آل عمــران (١٦١) والغل أي يخون، 
واملثري هنا تفســريها، وذلك عندما وصفها 
الهــادي بأنها تصور مشــهدا عجيبا ..فمن 
خالل تأمالتــه يف بنية هذه اآلية من حيث 
اُملفردات ومضامينها، يقول إن اآلية الكرمية 
مل تقــل وما كان (ألحــد) أن يغــل،، وإمنا 
قالــت، وما كان (لنبــي) أن يغل، أي حتى 
النبي (حاشــاه) إذا غلَّ ســيأيت مبا غلَّ يوم 

القيامة، فكيف الحال ببقية البرش؟.

ومن ثــم يخرج الهــادي بنتيجــة خطرية، 
وهي أن املســألة ليست مســألة رئيس أو 
مسؤول أو شــخصية كبرية من الشخصيات 
املرموقة، وإمنا املسألة، مسألة حق للماليني 
من املواطنني، فال يجوز أن يخرج هذا الذي 
غلَّ ســليام يف الدنيــا وال يف اآلخرة، ويختم 
حديثــه، بالدعــوة إىل االنتبــاه إىل هــذه 

القضية، فاملسألة خطرية عىل حد قوله.
هي فعًال خطرية، بنص تلك اآلية الرصيحة، 
وكذلــك بنصــوص أحاديــث صحيحة عىل 
صاحبهــا أفضل الصــالة والتســليم، منها، 
قول الرســول صىل الله عليه وســلم: "من 
اســتعملناه عىل عمــل فرزقنــاه رزقاً، فام 
أخذ بعد ذلك فهو غلول"، وقوله صىل الله 
عليه وســلم كذلك: "إياك والذنوب التي ال 
تغفر: الغلــول، فمن غّل شــيئاً أىت به يوم 
القيامة"، وكذلك قولــه عليه أفضل الصالة 
والســالم: "من أخذ شــربا من األرض ظلاًم، 
فإنِّه يطوقه يوم القيامة من ســبع أرضني"، 
صحيح البخاري. ويف صحيح مسلم: أن عبد 
الله بن عباس ملــا كان يوم خبري، أقبل نفر 
من صحابــة النبي صىل الله عليه وســلم، 
فقالوا فالن شــهيد، فالن شــهيد حتى مروا 
عىل رجل فقالوا فالن شــهيد فقال رســول 
اللــه صىل اللــه عليه وســلم كال إينِّ رأيته 
يف النَّــار يف بــردة غلهــا أو عبــاءة،، رواه 
مسلم، نســتدعي تلكم األحاديث الرشيفة 
لتدعيــم حجيــة الدكتور الهــادي، وإعالء 
رسالته النبيلة، وكلنا نعلم أنَّ هناك خمس 
رضوريــات أَمــَر الــرشع بِحْفظهــا، وهى 
ين، والنفس، والعْقل، والنَّْسل، واملال"،  "الدِّ
وبالتايل، لن نســتغرب التشديد عىل حرمة 
األموال، واهتامم اإلســالم بها وحامها حتى 
جعلها شقيق الروح ومساويا لها يف الحرمة 
– كــام يقول العلامء، فقــد ثبت عنه صىل 
الله عليه وســلم أنه قال كل املســلم عىل 

السلم حرام، دمه وماله وعرضه.
املال العام بنصوص قرآنية وأحاديث نبوية 
رشيفة هو حق الشعب، ال يحق للمسؤول 
الترصف به كيفام يشــاء، كأنه ماله الخاص، 
ومن يفعل ذلك، فقــد عرفنا ذنبه العظيم 
وجرمه الكبري، فهل سيتمكن السارق لهذه 
األمــوال أن يربئ نفســه مــن املاليني يوم 
القيامة؟ الفرصة متاحة اآلن، فهل ستستغل 
قبل فوات األوان؟ هذا جوهر رسالة الشيخ 
الدكتور سيف الهادي التي أطلقها يف إحدى 
برامجه، وتعاطينا معها لتوسيع دائرة العلم 
بها، تحصناً من عــدم الوقوع يف محاذرها، 
وإنقــاذا ألولئك الذيــن وقعــوا فيها، ليك 
يســتدركوا املســري قبل فوات األوان، فلن 
تربئهــم املاليني من البــرش يوم ال ينفع فيه 
مال وال بنون إال من أىت الله بقلب ســليم، 
كــام أنَّ تلك العقوبات اإلســالمية تشــكل 
رادًعــا للرسقة، وضامنة للــامل العام الذي 
تتوقف عليه التنمية الشاملة يف كل الدول، 
وينبغي أن تــدرس ليك تكون هذه الثقافة 
من مكونــات عمليــة التأســيس والتأطري 
الذهنــي، واملال العام، قد يشــمل األموال 
املنقولة وغري املنقولة، ويف ثقافتنا املعارصة، 
فكل مــن يحصل عىل مال عام – فلوس أو 
أراٍض ..إلخ خارج نطــاق القانون وعدالته 
االجتامعيــة ومبدأ مســاواته بني املواطنني 
– تعترب اســتحقاقاً له، بــل غنيمة خرج بها 
مــن عالقاته مع املســؤولني دون أن يدري 
أنه متواطئ مع رساق األموال العامة، والله 

املستعان.

أحد أخطر التحديات التي ُتواجه التنمية يف البلد 
هو تهميش الكفاءات، فعندما ال تلقى الكفاءات 
العلميــة واملهنيــة اُملعاملــة التي تتناســب مع 
القدرات واإلمكانيات، فإنَّ ذلك له األثر الســلبي 
عــىل الوطن ويؤثر عــىل املصلحــة العامة، هذا 
النــص اُملقتبس من كتاب من املواطنة إىل الرتبية 
املواطنيــة للدكتور منر فريحــة، يجعلنا ننظر إىل 
الواقع الذي تعيشه هذه الكفاءات يف املؤسسات 
الحكوميــة والخاصة، يف تعاملهــا مع األفراد فإن 
املعايري التي وضعت للتقييم والرتقيات واملكافآت 
ال توظــف وفقاً ملا ُحدد لها، وإمنــا نجد أنَّ تأثري 
العالقات الشخصية واالجتامعية هو املعيار األكرث 
ســيادة يف منظومة العمل التــي يعتمد عليها يف 

إدارة املؤسسات.
مــام ُيســاعد عىل ذلك عــىل وصول األشــخاص 
غــري املؤهلني إىل وظائــف كان مــن األجدر أن 
يأخذها من يســتحقها، وهنا يخرس الوطن الكثري 
مــن الُقدرات والكفاءات التــي كان باإلمكان أن 
تحقــق العديد مــن جوانب التغيــري والتطوير، 
ولكــن ما نالحظه من ترهل إداري يف العديد من 

املؤسســات يعود بالدرجة األوىل إىل وصول أفراد 
ال ميتلكون تلــك القدرات التي ُتســاعدهم عىل 

تحقيق النجاح والتطوير.
هذا ليــس وحده فقط العامل املهــم يف القضاء 
عــىل الكفاءات الوطنيــة، بــل إنَّ األمر يصل يف 
بعض املؤسسات إىل سياســة اإلقصاء بحيث يتم 
إبعــاد أصحاب الفكر والرأي، من منطلق أنَّهم ال 
ُيقدمون الوالءات للمسؤولني يف املؤسسة، فالكثري 
من املســؤولني ميجــدون األفراد الذيــن دامئاً ما 
يلحنــون لهم املكانة والقرارات الصائبة حتى ولو 
كانت عىل حساب نجاح املؤسسة، ووصل الحال 
يف بعض املؤسسات أن تحيك الخطط بحيث تقوم 
بإبعاد الكفاءات من الوصول إىل املناصب املهمة 
والعمــل عىل اختيــار من يرونه مناســبا لتقديم 
والءات أكرث، وهذا الحال املؤسف الذي تعاين منه 
مؤسســاتنا، ففي إحدى املؤسسات خططت من 
أجل وصول أحد موظفيها إىل منصب أعىل ولكنه 
ال يتوافق مع اختصاصات تلك الوظيفة، فعملت 
عىل نقل أحد املوظفــني إىل تلك الوظيفة بحكم 
أنَّه بنفس املســتوى الوظيفــي وتركت الوظيفة 

التي يشغلها شاغرة، بحيث تتناسب رشوطها مع 
املوظف الذي يفرتض أن يعني فيها، ثم يتم إعالن 
عن التنافســية ولكن هــي يف الواقع تم حياكتها 
لشــخصية ما، والســؤال الذي يطــرح ذاته، متى 
سنظل عىل هذه الحال؟ ونرى أن مصلحة الوطن 

تتجاوز مصالحنا وعالقاتنا الشخصية.
إّن املتتبــع للواقع الذي نعيشــه يظهــر له جلياً 
حجم الخســارة التــي يتعرض لهــا الوطن، نظري 
تهميش الكفــاءات واالعتامد عىل الشــخصيات 
األقل يف املســتوى والقدرات، وهذا يكلف البلد 
خســارة اقتصاديــة وماليــة، ويفتقــد للخطــط 
الناجحة واملشاريع ذات الجدوى، ألن من نعتمد 
عىل وصولهــم مل يصلوا باالعتــامد عىل قدراتهم 
وإمنــا عىل عالقــات مل تكن يف مكانها املناســب، 
وهــذا الواقع حتاًم يضعنا أمــام واقع بحاجة إىل 
التغيري وتطوير الوســائل التــي متكن من تطبيق 

املعايري التي وضعت الختيار الكفاءات املناسبة.
فالربغم مــن أن أهــم منطلقــات املواطنة هي 
الجانب الوجداين والقانوين، فإن شــعور املواطن 
بالظلم من عدم الحصول عىل حقوقه التي رشعها 

املرشع، فإن ذلك عىل املدى البعيد يؤثر يف موت 
الكفــاءات وضياعها مع الزمن دون أن يســتفيد 
منها الوطن، فاإلنسان تحكمه املشاعر، حتى ولو 
جاهد للبقاء للعمل بإخالص فإن مشاهدته لتلك 
املشــاهد والحقائق تضعه أمــام مواقف تدفعه 
ليصبــح جزءا من ذات املســار، أو يحاول جاهدا 
العمل من أجل رســالته الوطنية، ويقدم نفســه 

شامخاً يعمل ألجل الوطن.
لــذا فإنَّ عىل املســؤولني أن يكونوا مــع الواقع، 
ويقومــوا برســالتهم التي أوكلــت إليهم بالعمل 
بإخــالص وأمانــة، ومعاملة الجميــع انطالقا من 
مبــدأ العدالــة الذي فرضــه باين هــذه النهضة 
العظيمــة جاللــة الســلطان قابوس بن ســعيد 
والذي عمل جاهداً عىل تعليم أبناء وطنه معنى 
اإلخــالص واألمانــة، التــي أرىس قواعدها جاللة 
الســلطان، فنصت املادة (٩) من النظام األسايس 
للدولــة عىل أن الحكم يقوم عىل أســاس العدل 
والشورى واملساواة، وهذه رسالة يجب أن تكون 
نصب أعني املســؤولني يف اتخــاذ قراراتهم والتي 

تخص مصلحة هذا الوطن.
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التحرير
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يــرى العــامل وحيــد الدين خــان يف كتابه 
«حكمــة الدين»: «إن علــم حكمة الدين 
أو أرسار الرشيعة من العلوم التي نشــأت 
لرشح اإلســالم وتفسريه، كام أن هذا العلم 
يهدف إىل البحث عن الحكم وراء التعاليم 
الدينيــة والتنقيــب عن املصالــح الكامنة 
فيها؛ فتحديد أركان الحج وواجباته، وتبيني 
أسلوب تأديته هو الفقه، أما أن تبني فوائد 
الحج فتقول: «إن الحج يكون حول محور 
ا ألهــل الحركة  عبــادة اللــه مجتمًعا عامليٍّ

اإلميانية»، فهذا هو علم حكمة الدين.
كذلــك كان البحث عــن حكمة الدين من 
املوضوعات املحببة إىل نفوس علامء األمة 
ومفكريها منــذ ظهور هذا الدين. إن قدرًا 
كبريًا مــن املعلومــات يف هــذا املوضوع، 
كام يقول وحيد الديــن، متناثر يف مكتبتنا 
اإلســالمية الضخمــة، ولكن الكتــب التي 
تناولــت هذا املوضوع نفســه قليلة جًدا؛ 
فإنه ميكننا أن نشري إىل مئات الكتب حول 
فن ما مــن الفنون أو علم مــا من العلوم 

اإلســالمية، إال أن األمر يختلف فيام يتعلق 
مبوضوع حكمة الدين، ولعل كتاب ”حجة 
اللــه البالغة“ لإلمــام ويل اللــه الدهلوي 
أبــرز جهد يف هــذا الحقل، بيــد أن هذه 
الجهود تتعلق بجانــب واحد من جوانب 
حكمة الدين؛ فإنــك لو ألقيت النظرة من 
جانــب آخر عىل هذه الجهود لتبني لك أن 
ا وأندر  علم ”حكمة الديــن“ كان أقل حظٍّ

اهتامًما من جانب علامء األمة“. 
الحيثية األساسية لإلنسان كام رشعه اإلسالم 
وارتضاه للمســلمني، كام يرى وحيد الدين 
خــان أن هذا «الدين عند تنفيذه يشــمل 
عنارص كثرية ميكن أن يطلق عىل مجموعها 
بأنها «نظام الحياة»، ولكن هذا مظهر من 
مظاهــر الدين وحقيقة مــن حقائقه، إنَّها 
حيثية إضافية من حيثيات الدين، وليست 
هي الحيثية األساســية.إن الذيــن حاولوا 
دراسة الدين يف ضوء فكرة «النظام» ، وفق 
رؤية وحيد خان، قد وقعوا يف نفس الخطأ 
الذي قد وقــع فيه الذين أقاموا لدراســة 

اإلنســان النظريــة القائلة: «إن اإلنســان 
حيوان اجتامعي»، إنه مام ال شــك فيه أن 
ا يف حياته العامة،  لإلنســان وجوًدا اجتامعيٍّ
ولكن هذه الحيثيَّة ليســت هــي الحيثية 
ا مظهٌر  األساسية لإلنســان؛ فكونه اجتامعيٍّ
واحد من املظاهر التي يكتمل بها الوجود 
اإلنســاين، إن الحيثية األساسية لإلنسان أنه 
مخلــوق ذو روح وذو إرادة، أما الحيثيات 
األخرى - مــن اجتامعية وغريهــا - فكلها 

خارجة من َبطِن هذه الحيثية األساسية.
فالقول بأنَّ «اإلنسان حيوان اجتامعي» هو 
ا هو  مبثابة القول بأن كون اإلنسان اجتامعيٍّ
األساس الذي ميكننا فهم اإلنسان يف ضوئه، 
ويَرتتَّب عىل هذا أن جميع حيثيات اإلنسان 
ع من هذا ألصل، وسوف تكون  سوف تتفرَّ
جزًءا من أجزاء هذا األساس، ويقَتِيض هذا 
التفسري لظاهرة اإلنســان أن تكون جميع 
الحيثيات التي ال بدَّ منها لظهور اإلنســان 
- تابعــًة لحيثيته االجتامعية؛ فمثًال يقتيض 
ا أن يظهر يف  كون اإلنســان حيواًنا اجتامعيٍّ

صورة الجســد والروح، وأنه لهذا الســبب 
يتمتَّع بالروح والجســد، وهــو يقتيض أن 
تكون لإلنســان سياسة؛ فلذلك يوجد لديه 
هيكل فكري سيايس، وهذا التصور يقتيض 
أيًضا أن يقوم الحيوان االجتامعي بتفســري 
عالقتــه بالكــون، ولذلك ظهرت فلســفة 

خاصة به إىل الوجود.. إلخ.
إن هذا التفسري لظاهرة اإلنسان، كام يشري 
وحيد الدين، يتناول يف ظاهر األمر كل حياة 
اإلنسان، ويبدو تفسريًا متكاِمًال، ولكنك لو 
أمعنت النظر لوجدت فيه أخطاء عديدة، 
كام أشار إليها وحيد الدين: أوالً: أن الحيثية 
األساسية لإلنسان يف ضوء هذا التفسري هي 
التمــدن، أما العنارص األخــرى فال تجد لها 
مكاًنــا إال كتوابع لهذه الحيثيَّة األساســية، 
هذا بالرغم من أن األصل يف اإلنســان هو 
كونــه ذا روح، أما جميع الحيثيَّات األخرى 
فهــي مظاهر أو توابــع أو مقتَضيات لهذا 
األصل. ثانًيا: لقد تغريَّ املطلوب من اإلنسان 
بتغريُّ النظرة إليه؛ ففي ضوء هذا التفســري 

يكون املطلوب أساًســا هو كل ما يســاعد 
نه، بالرغم ِمن  اإلنســان عىل النهوض بتمدُّ
أن املطلوب األسايسَّ َيجب أن يكون اليشء 
 . الــذي يكون مطلوًبا منــه كوجود روحاينٍّ
ثالًثا: األمر ال يتوقَّف عند هذا الحدِّ بل إنك 
إذا نظــرت إىل األمر مــن الناحية العملية؛ 
فســتِجد أنَّ كلَّ يشء قــد اختفــى، فَمنَبع 
جميــع نشــاطات اإلنســان وَمظاهرُه هو 
ع نتيجة هامة  الروح، ولَِذلك ال ميكــن توقُّ
يف الحياة اإلنســانية، إال إذا كان يســندها 
اعتقاد راســخ يف نفس اإلنســان وأعامِقه 

برضورة تلك النتيجة وَحتِميَّتها لوجوده.
ويتســاءل اُملفكــر وحيد الديــن يف هذه 
الرؤيــة التــي يراهــا جديــرة باملراجعــة 
للتاريخ اإلســالمي الذي يقدم بعض الرموز 
اإلسالمية، اجتهاداً تفســريياً لبعض اآليات 
القرآنية فيقول»هل التاريخ اإلسالمي يقدم 
دليال عــىل أن الدعوة الدينية دعوة إلقامة 

النظام.
أما من الناحية العمليــة؛ فإن تاريخ األمة 

كلــه يفتقر إىل مجاهد واحــد كافح ألجل 
«حركة ثورية جامعة» من هذا النوع؛ لقد 
انترش املســلمون يف معظــم أنحاء األرض 
وقامــوا بالدعوة إىل اإلســالم، وأقاموا دوالً 
إســالمية يف بــالد كثرية، ولكــن مل يحدث 
يف مــكان ما أنهم بــدؤوا دعوتهم باملناداة 
بالثــورة اإلســالمية، أو بإقامــة «الحكومة 
اإللهيــة»، وإذا كان بعــض ُكتَّــاِب هــذا 
التفسري قد حاول البحث عن بعض األمثلة 
ملثل هــذه الدعوة يف تاريخ اإلســالم؛ فإنَّ 
ذلك ال يعد من باب التاريخ بل هو تأليف 
التاريخ، أما إذا ادعى مخَرتِعو هذا التفسري 
أن جميــع الحركات اإلســالمية يف تاريخنا 
الطويــل كانــت حــركات ناقصــة، أو أنَّ 
أصحابها مل يكونوا عىل دراية كاملة بالدين 
- فــإنَّ مثل هــذا التأويل إمنــا هو اعرتاف 
بخطأ هذا التفســري وعدم عالقته باإلسالم 
الصحيــح لَيــَس َغري؛ وذلــك ألن االعرتاف 
بخطأ أفــكار رجل ما أهــون من أن نعترب 

تاريخ الدعوة اإلسالمية كله ناقًصا.



متابعاتاقتصاد10 اإلثنني ٣ من رمضان ١٤٣٨هـ  املوافق ٢٩ مايو  ٢٠١٧م - العدد رقم ٢١٣٢

مسقط – الرؤية 
دشنت صحار أملنيوم، الرشكة املنظمة 
للنسخة الحادية والعرشين من املؤمتر 
واملعــرض العــريب الــدويل لألملنيــوم 
”عربــال“، املوقع اإللكرتوين الرســمي 
وفعلت   ،www.arabal.com للمؤمتر 
بوابة التســجيل املبكــر. ويتيح املوقع 
اإللكرتوين الفرصة لألفراد والوفود التي 
ترغب يف املشــاركة يف املؤمتر لالطالع 
عىل قامئة املتحدثني فيه والتعرف عىل 
برنامج املؤمتر وموقع إقامته إضافة إىل 
الجهات املشاركة يف املعرض والرشكاء. 
وتحتضن صحار أملنيوم مؤمتر ومعرض 
عربال لعام ٢٠١٧ يف الســلطنة خالل 
الفرتة من ٦ إىل ٩ نوفمرب تحت عنوان 
”قيــادة النمو االســرتاتيجي يف صناعة 
األملنيــوم العاملية“.  ومــن املتوقع أن 
يجــذب الحــدث الــذي تشــارك فيه 
الرؤية كراع إعالمي أكرث من ٥٠٠ جهة 
مشــاركة وعارضــة مــن دول مجلس 

العريب  الخليجــي والوطــن  التعــاون 
وباقي دول العامل، علاًم بأن التســجيل 
املبكــر يتضمــن خصــاًم يف الرســوم 
ويســتمر حتــى األول من أغســطس  

 .٢٠١٧
وقــال املهنــدس ســعيد بــن محمد 
املســعودي، الرئيس التنفيذي لصحار 

أملنيوم: ”سيجمع املحفل الكبري كوكبة 
من القادة واملفكرين والخرباء يف قطاع 
األملنيوم تحت ســقٍف واحد، من أجل 
تبادل األفــكار، األمر الذي سيســاعد 
عــىل دفع منو القطــاع، وبالتايل تعزيز 
اســرتاتيجيات التنويع االقتصادي التي 

يجري تنفيذها يف املنطقة.“
وأضاف املســعودي أن تدشني املوقع 
اإللكرتوين يعترب خطوة مهمة للتحضري 
ملؤمتــر ومعرض عربال، حيث ســيبدأ 
يف  العارضــة  والجهــات  املشــاركون 
حجز املقاعد ومواقــع العرض يف أهم 
فعالية يف قطاع األملنيوم عىل املستوى 

اإلقليمي. 
وأردف املســعودي: يحظى مؤمتر هذا 
العــام باهتــامم بالغ، وذلك بســبب 
املحاور واملواضيع املخطط مناقشــتها، 
العامليني املشــاركني  وكذلك املتحدثني 
يف املؤمتر، والذين ميثلون نطاقاً واسعاً 
يف قطــاع صناعــة األملنيــوم العاملية. 
ونفخر باستضافة هذا الحدث العاملي 

يف ربــوع الســلطنة الحبيبــة، حيــث 
ميثــل ذلك فرصــة إلبــراز دور صحار 
أملنيوم يف وضع السلطنة عىل الخارطة 
العاملية لقطــاع األملنيوم، باإلضافة إىل 
إتاحة الفرصة للمشاركني لالطالع عىل 
الجوانب الحضارية والثقافية والطبيعة 
الخالبة التي تتمتع بها، وكذلك ُحســن 

وكرم الضيافة الُعامنية.“
وُيعد مؤمتر ومعــرض عربال املنصة 
الرئيســية لقطاع األملنيــوم يف العامل 
العريب. ويتم تنظيمه بشــكل دوري، 
ويضــم معرضاً دولياً، وورشــة عمل، 
وجلســات نقاش، واجتامعــات تركز 
عىل آفــاق القطــاع والتحديات التي 
يواجهها. وباإلضافة إىل مشــاركة أهم 
الجهات اإلقليميــة والعاملية يف قطاع 
األملنيوم، يشارك يف هذا الحدث أيضاً 
ممثلني مــن القطاعات األخرى والتي 
تشــمل، عىل ســبيل املثال ال الحرص، 
والتعبئــة  والتوزيــع،  اإلنشــاءات، 

والتغليف. 

« «

سعيد املسعودي

ورد يف األثر أنَّ األرض تشــتاق ملــن ُتحب، فام بالك بالناس، هنا يف جنوب الوطن للســلطان 
مكانــة خاصة يف نفــوس الجميع، فكل هــذه الجبال والصحاري والوهاد اشــتاقت لخطوات 
ســيدها كام تنتظر األرض الغيث اآليت من السامء ليحييها ويبعث الروح فيها من جديد، نعم 
اشــتقنا لرائحة اللبان الفائح من قرص الحصن العامر بأبوابه املفتوحة، كام اشــتاقت الشوارع 
ملوكب جاللة السلطان، لقد كرب األطفال الذين كانوا ينتظرون السلطان عىل الشوارع للتلويح 
بأيديهــم الربيئــة ولكن آخرين ينتظرون قدوم جاللته ألننا هنــا نغرس املحبة يف كل األجيال، 
اشــتاقت املدينة للوفود الرسمية وللحركة الدبلوماسية وللمواكب التي تشق طريقها إىل قرص 
الحصن العامر أو إىل بيت املعمورة. الســامء الزرقاء الصافية، وسحبها الناصعة البياض تنتظر 
الطائــرة العمودية التي تقل جاللتكم والتي يعرفها الجميــع فأين ما ولت تجلب معها الخري 
للبالد والعباد، بحر العرب ال زال ينتظر فلك الســالمة التي متخر عبابه الهائج لرتوض أمواجه 
وتهــديئ من روع املحيط الهندي، وســكان جــزر الحالنيات واقفون عىل ســواحل جزيرتهم 
ينتظرون زيارتكم التي تعودوا عليها منذ سبعينات القرن املايض الجميع يعدون أنفسهم بأن 
يحولوا األرصفة السوداء إىل حمراء عندما ينحرون األنعام لسالمة عودتكم وشفائكم بإذن الله 

... نعم كل يشء اشتاق لكم ويسأل عنكم يف ظفار موالي .....
لقد تجملت املدينة ولبست ثوب الحداثة وتفتحت الزهور عىل الشوارع العامة وبات البساط 
األخرض وحفيف نخيل النارجيل هي الســمة الســائدة ألرض األصالــة واملجد، بات هنا مطار 
دويل جديــد تهدر فيه أصوات الطائرات القادمة واملغــادرة إىل وجهات مختلفة دون توقف، 
ومينــاء يعد من أكرب موانئ الحاويــات يف العامل يعمل فيه آالف الكــوادر العامنية الطامحة 
لغد أفضل، شــيدت محطات للطاقة وأخرى لتحلية املياه، ومنطقة حرة تحتضن ميناء صاللة 

وتتطلع الستكامل مرافقها عامَّ قريب.
اســتوقفني راٍع يف أواخــر العقد الخامس من العمر، فأخذته معــي إىل وجهته ظل صامتا ومل 
ينطــق بكلمة وقبل أن يــؤرش يل القف عند إحدى التقاطعات حيث قريته، ســألته عن هذا 
الصمــت فقال يل عــىل هذا الطريق قبل عقديــن وكعاديت كنت واقفاً انتظــر من يقلني إىل 
بيتي فمرَّت ســيارات كثرية وفجأة وقفت يل ســيارة أمامها ســيارات عسكرية وخلفها موكب 
كبري فإذا به الســلطان، سألني إىل أين تريد الذهاب قلت له إىل داري قال اركب، فسألته هل 
ن عّيل جاللته األمر  أنت السلطان قال نعم فتوترت قليًال واعتذرت له عن تعطيل املوكب، هوَّ
وكان يبتســم ويسألني عن حايل وعن الناس فأجبته بصدق وقلت له إننا نحبك وال نريد شيئاً 
أفضل من سالمتك وحسك يف هذه الدنيا، وقف املوكب عىل مشارف قريتي وأكرمني السلطان 
وودعني بكلامت لن أنساها طوال عمري، ومنذ ذلك التاريخ وأنا ال زلت أتأمل أن أرى موكب 
جاللتــه عىل هذا الطريق ســوف أكون ســعيًدا لو حصل ذلك قبــل أن أودع هذه الدنيا ألنَّ 
جاللتــه أحبنــا بصدق وعمل من أجلنا وندعو له ليل نهار أن مينحــه الله الصحة العافية وأن 

يعود إىل ظفار مجدداً ساملاً معاىف بإذن الله تعاىل.
أحد أبناء الريف قال: عندما يأيت جاللة الســلطان بالســالمة ستعود الهبايب إىل قرص الحصن 
العامر وســيطل علينا من رشفته كالعادة، ســيلبس الجميع لبســه التقليدي من أبناء الريف 
والبادية واملدن وســوف يحيون يوما عظيام مفعام بالوطنية واإلخالص لجاللته، ستأيت جموع 
النســاء واألطفال وســيصطفون يف ظل قرص الحصن العامر ملشاهدة الهبايب، سرتتفع زغاريد 
النســاء عالياً، وســيبدع الشعراء وســتلمع الســيوف يف أيادي الرجال مع دنو شمس األصيل، 
سنســتمتع بعد ذلك باملوسيقى العســكرية التي تعزف ألحاناً ألغاٍن حامسية ال تبارح عقولنا 
إنها أغاين مســلم عيل عبد الكريم،، سيكون املشهد عظياًم وسنتذكر األيام التي خلت مع باين 

عامن -حفظه الله وعافاه-.
نعم اشتاقت ظفار بناســها وترابها وهوائها ومائها لكم يا جاللة السلطان، حيث ينام الجميع 
عىل أمل سامع خرب وصولكم، ألنهم يرغبون باالطمئنان عىل جاللتكم، وجميعهم مؤمنون بأنَّ 
ظفار التي تكرمت بأن تكون مســقط رأســكم وشــهدت انبالج الفجر األول للنهضة العامنية 

بقيادتكم، ستكون هي محطة الصحة والسالمة والعافية لجاللتكم إن شاء الله تعاىل.   
حفظ الله موالنا جاللة السلطان وأدام عليه الصحة والعافية والعمر املديد    

  عيل بن كفيتان بيت سعيد
alikafetan@gmail.com

مسقط - الرؤية
اختتمــت وزارة التجــارة والصناعة برنامجاً 
تدريبياً حول ”مهارات التواصل مع وســائل 
اإلعالم“ مُبشــاركة ٣٠ من مديــري العموم 
ومديــري الدوائــر والوظائــف اإلرشافيــة 
بالــوزارة تحت رعاية ســعادة محســن بن 
خميس البلويش مستشــار بــوزارة التجارة 

والصناعة، واستمر الربنامج ملدة ٥ أيام.
وهــدف الربنامــج التدريبــي إىل التعريف 
بالطرق املالمئة للتعامل مع وســائل اإلعالم 
وكيفية التحضري للظهور يف اإلعالم وإكساب 
املشــاركني مهــارات وأساســيات ومجاالت 
التعامل معهــا، وكذلك كيفيــة التعامل مع 
املواقف اإلعالمية واســتثامر وسائل اإلعالم، 
وكيفية التهيؤ ألنواع الظهور يف وسائل اإلعالم 
املختلفة وفن اإللقاء.  وقال أحمد بن محمد 
آل محمد مدير عام املديرية العامة للشؤون 
اإلدارية واملالية بوزارة التجارة والصناعة إنَّ 
الربنامج التدريبي يــأيت ضمن خطة الربامج 
املعتمدة يف خطة التدريــب للعام ٢٠١٧م، 
واستهدف املســؤولني الذين يتطلب عملهم 

التعامل مع وســائل اإلعــالم، وذلك لتنمية 
مهاراتهــم وقدراتهــم وكيفيــة التعامل مع 
وسائل اإلعالم املختلفة وبناء الثقة يف النفس 
وتعزيزهــا وتزويدهــم باملعرفــة الالزمة يف 
حاالت التعامل مع وسائل اإلعالم.   وأضاف 
مديــر عــام الشــؤون اإلداريــة واملالية أن 
الربنامج ناقش عددا من املحاور أهمها أدراك 
أهمية الجانب اإلعالمي يف تشــكيل الصورة 
اإليجابية للمنظمة والعالقات االســرتاتيجية 

مــع وســائل اإلعــالم وأنــواع ومواصفــات 
ومكونات عمليــة االتصال الفعــال وبراعة 
االســتهالل ولغة األرقام وكذلك فن اإلصغاء 
والشــخص الجيد والشخص السيئ والصورة 
النمطية، وأنــواع العرض وكيفيــة التواصل 
والتحضري. واشــتمل الربنامج التدريبي عىل 
متارين عمليــة للتعامل مع وســائل اإلعالم 
املختلفــة وصياغــات وترصيحــات صحفية 

يومية.

إبراء – الرؤية 
استقبل فرع غرفة تجارة وصناعة عامن مبحافظة 
شــامل الرشقية وفــدا طالبيا من الكليــة التقنية 
بإبراء من ذوي التخصصات التجارية حيث تجول 
الطالب يف أقســام الفرع واطلعوا عىل الخدمات 
التــي يقدمها ألصحــاب وصاحبــات األعامل يف 

محافظة شامل الرشقية. 
وقدم ســامل بن جميع السنيدي مدير فرع الغرفة 
مبحافظة شــامل الرشقية ورقــة عمل حول ريادة 
األعــامل وســبل النهــوض باملشــاريع الريادية 
وأوضــح للطالب أن مشــاريع ريادة األعامل هي 
مفتــاح التنمية واالقتصاد ويجب تعزيز مفهومها 
بني أوساط الشباب ليقوموا بدورهم يف تطويرها 
وايجاد بيئة عمل فاعلــة لريادة األعامل وجذب 
االســتثامرات للمشــاريع الرياديــة النائشــة يف 
الســوق وأشار إىل مشــاريع ريادة األعامل تتميز 
باحتوائها عىل األفكار املبتكرة والنامذج اإلبداعية 
التي تحقق منتجاتها وخدماتها رواجا يف األسواق 

املحلية واإلقليمية. 
وأشــار يف حديثه إىل أنَّ ريــادة األعامل لها عدة 
مفاهيــم وقــدرات ومهــارات يجــب أن يتحىل 

بها رائــد العمــل ليتكمن من اكتشــاف الفرص 
التجارية ويحولها اىل واقع عميل وتكون مرشوعاً 
مربحــا يوفر من خاللها فرصــة عمل له ولزمالئه 
ويقدمــوا أفــكارا جديــدة يف ســوق العمل من 
خالل التســويق والرتويــج للمنتجــات الحديثة 
واالبتكارات النموذجية واملشــاريع الريادية التي 
تحقق للشــباب ذاتهم من خالل مامرسة العمل 
الحر. وقدمت أســامء بنت راشد املرسورية نائبة 
مدير فرع الغرفة مبحافظة شــامل الرشقية ورقة 
عمل حــول الخدمات التي يقدمهــا فرع الغرفة 
مبحافظة شــامل الرشقيــة ودوره يف دعم القطاع 
الخاص بشــتى مجاالته وتنميته وتعزيزه ورفده 
بالدراســات والتقاريــر االقتصادية واملســوحات 
امليدانية.  حــول مختلف القطاعات واألنشــطة 

االقتصادية يف املحافظة فضًال عن توفري املعلومات 
حول فرص االســتثامر والتصديــر وعرض حوافز 
النمو للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وتشجيعها 
عىل االســتثامر وعقد الــرشاكات التجارية محلياً 
والرتويــج ملنتوجاتهــا وخدماتهــا يف  وإقليميــاً 
األسواق املحلية العاملية وتنظيم واستقبال الوفود 
التجارية واملشاركة يف املعارض التجارية باإلضافة 
إىل املبــادرات التــي أطلقتهــا الغرفــة لخدمــة 
املؤسســات الصغرية واملتوســطة والتــي عززت 
تواجدهــا يف األســواق املحليــة.  وتحدث ماجد 
بن ســعود البطايش للطالب عن تجربته يف إدارة 
املشاريع الصغرية واملتوسطة وكيفية الوصول بها 
إىل سلم النجاح وسبل تغلبه عىل الصعوبات التي 

واجهته عند بدء تأسيسه لبعض املشاريع.  

مسقط – الرؤية 
شــارك بنك صحار مؤخرا يف رعاية حفل تدشني فيديو 
(قافلــة نحن معــك) للتوعية بالصحة النفســية الذي 
نظم من قبل عيادة ”همسات السكون“، وشارك البنك 
يف دعــم الحملة التي تعمل عىل رفع مســتوى الوعي 
حــول رضورة تشــخيص ومعالجة مختلــف الحاالت 
النفســية. وتزامن إطالق الحملة يف شــهر مايو، الذي 
يصادف الشــهر املخصص للتوعية عن الصحة النفسية 
ســنوياً. وقالت منرية بنت عبــد النبي ميك، مدير عام 
املوارد البرشية واإلسناد يف بنك صحار: يويل بنك صحار 
أهمية كبرية لتفعيل دوره يف األعامل االجتامعية، ومن 
هذا املنطلق شــارك البنك بدعم العديد من املبادرات 
التي من شأنها تحسني حياة األفراد اليومية، حيث تعد 
قضية الصحة النفســية من إحــدى القضايا والحاالت 
التــي نهتــم بقوة بدعمهــا، ألّن هدفنا هو مســاعدة 
األفراد الذين يعانون من هذه املشــكلة ومتكينهم من 
العيــش بطريقة طبيعية وصحية، ونحن ســعداء جداً 
بدعمنا هذه املبادرة اإلنســانية التــي أطلقتها عيادة 
”همسات السكون“ املتخصصة يف الصحة واإلرشادات 
النفسية واملســاهمة يف نرش الرسالة أّن الذين يعانون 
من اضطرابات نفســية بأنهم ليسوا لوحدهم بل نحن 
ندعمهم ونســاعدهم.» وقالت الســيدة بســمة بنت 
فخري آل ســعيد، صاحبة عيادة ”همسات السكون“، 

نقدر الدعم الذي قدمه لنا بنك صحار يف تدشني فيديو 
”قافلــة نحن معــك ” الذي عقد يف قاعة كرســتال يف 
فندق جراند ميالنيوم يوم الســبت الواقع يف ٢٠ مايو 
٢٠١٧ ونتطلع للتعاون سويا يف السنوات املقبلة .» وقد 
اســتهل الحفل بعرض فيلم عن الحملة، كام تم تكريم 
بنك صحار حيث قدم صاحب الســمو السيد فهر بن 
فاتك آل ســعيد درع التكريم ملمثــل البنك يف الحفل 
عبد الله بن حمد املحمودي، مدير تنفيذي الفعاليات 
والرتويج. وجاء التكريم لشــكر بنك صحار عىل دعمه 
يف نرش التوعية حول الصحة النفسية والعقلية ودعمه 

لحفــل إطــالق فيديــو حملــة ”قافلة نحــن معك“. 
واختتمت فعاليات الحفل بتكريم املتطوعني وشكرهم 
عىل جهودهم ومشــاركتهم حاالتهــم وقصصهم وتم 
منحهــم درعــاً تقديرياً مــن العيادة.  وألقــى الفيلم 
الوثائقي الذي تم عرضه الضوء عىل حملة ”قافلة نحن 
معك“، وجرى اســتعراض املناطق التي زارتها يف كافة 
أرجاء السلطنة والتي عملت عىل نرش الوعي وتقديم 
االستشــارات الالزمــة. وأطلقــت القافلة يف ديســمرب 
٢٠١٦ واستمرت لغاية أبريل ٢٠١٧، وطافت عددا من 
الواليات واملحافظات يف السلطنة ونرشت الوعي حول 

القضية، وعملت عىل التأكد من أن األهداف والرسائل 
تصل إىل كافة أفراد املجتمع ولهذه الغاية تم االستعانة 
مبتطوعني من واليات مختلفة مثل نزوى، صور، صحار، 
ومســندم و صاللة. ويشار إىل أّن حملة ”نحن معك ” 
للتوعية بالصحة النفسية تم تأسيسها من قبل السيدة 
بسمة بنت فخري آل سعيد، صاحبة عيادة ”همسات 
الســكون“ و اإلخصائية يف الصحة النفســية، وحققت 
الحملــة نجاحاً كبــرياً بفضل دعم الجهــات املختصة 
وعمــل مجموعــة كبرية مــن املتطوعني عــىل تنفيذ 
وتوثيــق حملة ”قافلة نحن معك“ بفيلم وثائقي ألقى 
الضــوء عىل انــواع االضطرابات النفســية والتحديات 
والصعوبات التي مير بها املرىض خالل حياتهم اليومية. 
وأدى نجاح الحملة اىل تواجدها بشــكل مستمر عىل 
منابر عّدة وتّم اســتضافتها يف العديــد من الفعاليات 
بهدف رفع مستوى الوعي حول القضية. ولطاملا كانت 
أعامل املسؤولية االجتامعية تأيت يف صميم اإلسرتاتيجية 
التشــغيلية لبنك صحــار، وتقديراً لهذه املســاهامت، 
حصل بنك صحار عىل مجموعة من الجوائز واإلشادات 
املحلية واإلقليمية والدولية كجائزة ”وسام االستحقاق 
الذهبي يف مجال املســؤولية االجتامعية“ من املنظمة 
العربية للمسؤولية االجتامعية بدولة اإلمارات العربية 
املتحــدة، وتعد هذه الجائزة الرابعة التي حصل عليها 
البنــك من املنظمــة العربية للمســؤولية االجتامعية 

ضمن هذه الفئة.

مسقط – الرؤية 
تحتفــل مرســيدس-بنز ُعامن بشــهر رمضان 
الفضيــل مــن خــالل عرضهــا الحــرصّي عىل 
جميع الســيارات املتوفرة لديها وحتى الرابع 
والعرشين من يونيــو املقبل. ويحظى العمالء 
الراغبون باقتناء ســّيارة مرسيدس-بنز جديدة 
باملزيد من القيمة املضافــة مع خدمة صيانة 
مجانية لخمســة أعوام أو ٧٥٠٠٠ كم، وضامن 
غري محدود املســافة ملدة ثالثة أعوام، وخدمة 
املســاعدة عىل الطريق لثالثة أعوام، وتسجيل 
مجــايّن، إضافــة إىل هديٍة ممّيــزة من مونت 

بالنك.
التنفيــذي  الرئيــس  جــود،  لورنــس  وقــال 
مبرســيدس-بنز ُعامن: ملتزمون بالوفاء بوعدنا 
بتقديم األفضل وال يشء ســواه يف مرســيدس-
بنــز. وهذا هو ما مّيزنا يف ســوق الســيارات 
وضمــن لنا النجاح عىل مدى أكرث من قرٍن من 
الزمان. وميّثــل عرضنا الرمضايّن ترجمة واقعّية 
لهذا الوعد، حيث قّدمنا فيه العديد من املزايا 
التي تتيــح لعمالئنا أقىص درجات االســتمتاع 
بحامالت النجمة الثالثية خالل األعوام القادمة.
وأشــار الرئيس التنفيــذّي إىل أّن جميع الناس 

يقــّدرون األداء املمّيز واملظهــر الجميل وقيم 
الرفاهيــة واالبتــكار والســالمة عنــد قيــادة 
ســياراتهم، وذكر بأّنهم يعرفون أّن مرسيدس-

بنز ستقّدم لهم كّل تلك املزايا يف سيارٍة واحدة. 
وأضاف: ”ال يســتغني أحٌد منا عن السيارة يف 

أّي يوم من األيام، سواء كان ذلك للذهاب إىل 
العمــل أو إيصال أبناءه إىل املدرســة أو قضاء 
بعــض الحوائج، فنحن منيض الكثري من الوقت 
عــىل الطرقات كّل يوم. وال شــّك بــأّن اقتناء 
ســّيارة جديدة سيجعل من ذلك تجربة مرثية 

تتجاوز الروتــني اليومّي املمــّل وتضفي عليه 
مزيداً من اإلثارة. وارتأينا االحتفال بقيم شــهر 
رمضان من خالل عرٍض سخيٍّ سيمنح عمالءنا 
متعــة أكرث عند اقتناء ســيارة مرســيدس-بنز 
جديدة واالســتفادة من خدماتنا االســتثنائّية 
للصيانــة وما بعد البيع عــىل مدى عّدة أعوام 

قادمة.
ويحظــى عمالء الرشكــة بفرصٍة قّيمــٍة لرشاء 
أي مــن الطــرازات املشــمولة بالعــرض من 
مرسيدس-بنز خالل شــهر رمضان، مبا يف ذلك 
ســيارات الســيدان الرائعة، ونجامت الكوبيه 
والكابريوليــه فائقــة األداء، وســّيارات الدفع 
الرباعّي التي متنح رّكابها ثقة مطلقة يف جميع 
الظــروف، باإلضافة إىل ســّيارات األحالم التي 
يســعى جميع الشــباب القتنائهــا. كام ميكن 
للجميــع االســتمتاع بتجربــة قيــادة مجانّية 
إلحــدى الســّيارات الجديدة كلّيــاً مبا يف ذلك 
 ٦٣ AMG C-و(مرسيدس ،(٢٠٠ C) طرازات
 ،(AMG  ٣٠٠  E)و  ،(٢٠٠  E)و  ،(S Coupe
 GLS)و ،(٤٠٠ GLE)و ،(Cabriolet ٥٠٠ S)و
٥٠٠)، وغريها من الطرازات. ويســتمر العرض 
حتــى الرابع والعرشين من يونيو املقبل وعىل 
جميع السيارات الجديدة املتوفرة يف الرشكة. 

«« «

«

«



11 اقتصاد اإلثنني ٣ من رمضان ١٤٣٨هـ  املوافق ٢٩ مايو  ٢٠١٧م - العدد رقم ٢١٣٢سوق المال

5387 0.3

17.93 ..
الرؤية - نجالء عبدالعال

أغلقت مؤرشات ســوق مســقط لألوراق املالية، أمس، 
عىل تراجع جامعي؛ وخرس املؤرش العام نحو ٠٫٣ باملائة 
أو ما يعادل ١٦ نقطة ليغلق عند مستوى ٥٣٨٧ نقطة، 
فيام تراجع املؤرش الرشعي إىل مستوى ٧٩٠ نقطة فاقدا 
٠٫٢٢ باملائة. وشهدت القيمة السوقية االجاملية تراجعا 
مع ضغط غالبية األســهم ذات القيمة السوقية العالية، 
ووصل إجاميل القيمة الســوقية إىل ١٧٫٩٢٩ مليار ريال 
عامين، كام ســاهم يف تراجع القيمة السوقية االجاملية 
صفقة عىل اإلصدار ٤٦ من ســندات التنمية الحكومية 
بقيمة أقل من قيمة الســند االسمية بنسبة ٢٫٥ باملائة، 
ورغــم أن الصفقة كانت بيع ٢٤٠٠ ســند فقط إال أنه 
أدى إىل تراجــع القيمــة الســوقية لإلصــدار من ٢٠٠ 
مليون ريال عــامين إىل ١٩٥ مليون ريال. وحد من قوة 
الرتاجع انخفاض قيمة التداوالت إىل كانت ١٫٣٥ مليون 
ريــال عامين، وجــرى التداول عىل ١٧٫٩ مليون ســهم، 
مقارنة بنحو ١٨٫٨ مليون ســهم بنهاية الجلسة السابقة 
وتراجعــْت كافة مــؤرشات القطاعــات؛ حيث انخفض 
مؤرش القطاع املايل بنسبة ٠٫٤ باملائة، ليغلق عند ٧٩٧١ 
نقطــة، فاقدا ٣٢ نقطــة، فيام انخفض مــؤرش القطاع 
الصناعي إىل ٧٢٩١ نقطة، وبنســبة ٠٫٣٤ باملائة، فاقًدا 
٢٥ نقطة، كــام انخفض مؤرش الخدمات بنســبة ٠٫٢٩ 
باملائة، وأغلق مؤرش القطــاع عند ٢٧٦٤ نقطة، وخرس 
٨ نقــاط. وجرى التداول عىل ٤٤ ســهام؛ ارتفع منها ٤ 

أسهم، فيام تراجع ١٧ أخر، بينام حافظت باقي األسهم 
ر ســهم الوطنية للتمويل  عىل إغالقتها الســابقة. وتصدَّ
قامئة األســهم القصرية لالرتفاعات، بصعود نســبته ١٫٤ 
باملائــة ليصــل إىل ٠٫١٤٥ ريــال، فيام جــاء يف صدارة 
الرتاجعات ســهم الوطنية العامنية الهندسية بانخفاض 
رت ســندات التنمية  ٣٫٧ باملائة إىل ٠٫١٣٠ ريال، وتصدَّ
الحكومية -اإلصــدار ٤٦- قامئة األعىل تداوال بحســب 
القيمة وذلك عرب صفقة واحدة بلغت قيمتها ٢٣٤ ألف 
ريال مثلت نســبة ١٧٫٤ باملائة. وبلغت قيمة رشاء غري 
العامنيني ٤٠ ألف ريال وبنســبة ٣ باملائة من اإلجاميل، 
فيــام بلغت قيمة مبيعاتهم ١٩١ مليون ريال وبنســبة 
١٤ باملائة. وبذلك بلغ صايف البيع األجنبي خالل جلسة 
أمــس ١٥١ ألف ريــال. ومن أبرز أخبار الســوق أمس 
إعالن رشكة عامن للفنادق والســياحة عن عرض لرشاء 
أسهم أقلية املساهمني، وجاء فيه أنه نظراَ لرغبة الرشكة 
بتحويــل الشــكل القانوين للرشكة من رشكة مســاهمة 
عامة إىل رشكة مســاهمة مقفلة، فإّن كبار املســاهمني 
بالرشكة يتقدمون بعرض رشاء أســهم أقلية املساهمني 
واملســجلني بســجالت الرشكة بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠١٧م 
والذين ميتلكون ٥٠ ألف ســهم فام دون، لرشاء األسهم 
بسعر ٠٫٤٣٦ للسهم الواحد، وأوضحت الرشكة أّن هذا 
العرض ســاٍر ملدة شــهر فقط ويبدأ من تاريخ ٣٠ مايو 
٢٠١٧ م ولغاية ٢٩ يونيو ٢٠١٧م، وأن عىل املســاهمني 
الراغبني يف بيع أســهمهم وفقاً للسعر املذكور التواصل 

مع الوسيط وهو رشكة املركز املايل (فينكورب).
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حوارات وحوارات تدور كل يوم يف مجموعة واتسابية تعنى بالتجارة وهمومها وتتبادل األفكار حولها. 
لكن املشــهد التجاري يف معظم محافظات الســلطنة يكتنفه الركود، ومع ذلك دأبت معظم الجهات 

املعنية عىل رفع الرسوم ملختلف األنشطة فضال عن بعض التحديات التي فرضت نفسها.
مــن املشــاهد اللوغاريتمية التــي مل تجد حال هو اجتــامع التأمينات االجتامعية مــع مالك ومديري 
املــدارس الخاصة يف محافظة معينة حيث طلبت التأمينات االجتامعية من املدارس الخاصة تســجيل 
معلامتها وموظفاتها بالتأمينات االجتامعية، وفرض ذلك بإلزامها براتب ٣٢٥ رياال مع رســوم ٦٠ رياال 
للمعلمة الواحدة لتطرح بعد ذلك املدارس الخاصة وخاصة الروضة والتمهيدي تساؤالت حول وضعها 
حيث املردود املايل لعدد طالبها ال تتجاوز ٧٠ طالًبا والرســوم ال تتجاوز أربعون رياال، وعدد املعلامت 
يزيــد عــن خمس معلامت من غــري النقل وإيجار املبنى فضال عن رســوم الجهــات املعنية مام حدا 

باملدارس الخاصة أن تتساءل كيف ستغطي هذه التبعات املالية؟
ما هو املردود املادي الذي ستجنيه بعد تطبيق هكذا قرارات؟

مشــهد آخر.. ســجل مقــاوالت ال يتجاوز عدد عامله ســبعة عامل مهام كانت درجتــه ويفرض عليه 
تســجيل عامين، بعملية حسابية كم الدخل الشهري الذي يكسبه من سجله يف حالة تسجيل عامين ال 
يزيد عن ٣٠٠ ريال واآلن سوق املقاوالت يشهد ركودا ماذا بقي لو طبق ما طلب منه؟! رسوم البلدية 
والتجارة والصناعة وغريها من الجهات يف تصاعد، مام حدا ببعض املحالت إىل أن تغلق أبوابها. ومنها 
ورش النجارة والورش األخرى. وزارة البيئة رفعت رســومها من عرشة رياالت إىل مئة وخمســني رياال 
وموافقة وزارة البيئة رضورية ألنشــطة كهذه. ما يعانيه التاجر البســيط، هو هروب العامل املستمر؛ 
حيث يطمح العامل إىل كســب املال الرسيع من وراء مهنته ال تتعدى ســنتني وعندما يجد أّن الكفيل 
قد قّيده براتب شــهري يهرب ويجد ضالته يف مهن تكسبه أضعاف راتبه، ومنها غسيل السّيارات عند 
مواقف املراكز التجارية، وكذلك مامرســة البناء يف املناطق الجبلية الصحراوية، والصيد يف البحار، كل 
ذلك تكسبه ماال يستغني عن الكفيل الذي يتكبد أعباء مالية، وعندما يتم توقيف العامل يتم تسفريه 
دون مســاءلة ويتحمل الكفيل خســائر مالية؛ حيث يتحمل دفع كلفة تسفري العامل وخسارة إيجار 
املحالت التي استأجرها ملامرسة النشاط الذي توقف بسبب هروب العامل. رسوم االنتساب للغرفة ال 
ندري فيام تجدي؛ حيث ال تقوم الغرفة بالتواصل مع التجار ومناقشــة أوضاعهم وإيجاد الحلول، وما 
مييزها هو ســهولة الدفع الذي ال يســتغرق أكرث من دقائق عدا ذلك ال يشء يذكر. البلديات اإلقليمية 
تفرض رشوطا تعجيزية، وخاصة مكاتب املقاوالت والديكور؛ حيث تشرتط الشقق ووفق أدوار محددة 
مام يجعل بعض مالك الشــقق رفع إيجار الدور األول مببالغ خيالية فضال عن فرض رســوم عىل تأخري 

تجديد الرتاخيص البلدية مببالغ كبرية.
ما تقوم به الجهات املعنية تجاه التاجر البسيط تجعل األفق لديه ضيق. هل تدارست الجهات املعنية 
آثــار هذه لرســوم عىل التاجر البســيط وعىل حركة االقتصــاد يف البلد، فكثريا ما نســمع عن التجارة 
املسترتة وقد اتهم فيها التاجر البسيط، إال أّن الواقع غري ذلك الرشكات الكبرية نشأت من خالل التجارة 
املســترتة، وغلفت مبفهوم الرشاكة بني رأس املال األجنبي واملحيل، وحقيقته أن هناك أصحاب رؤوس 
أموال لديهم عاملة مبسميات وظائف تنفيذية تسري لهم األعامل، وكم شهدت ذلك من خالل مشاريع 

بناء املدارس واملجمعات الصحّية، إذ أّن العمل يتواله وافد ونسبة أخرى تذهب ملالك الرشكة.
إذن أين دور التاجر البسيط يف التجارة املسترتة التي تحاربها الجهات املعنية؟

ما نســمعه كل يوم من املقاولني وأصحاب املكاتب العقاريــة وأصحاب املدارس الخاصة وغريهم من 
خسائر يجعلنا نجزم أّن البحث عن عمل سيتحول إىل مفهوم بطالة مقنعة كون هؤالء التجار يشغلون 
موظفني عامنيني وإن كانت الرواتب متدنية، ولكنها تسد حاجة أرسة تعيلها معلمة يف روضة، وسائق 

شاحنة يعيل أطفاال، وصاحب مكتب عقار سيبحث عن عمل آخر ويركب حافلة الباحثني عن عمل.
مــا هــي أدوار مجلس الغرفــة يف القريب العاجل؟ بل مــا هي أدوار من زكاهــم املواطن بصوته يف 

مختلف املجالس (الشورى – البلدي – الغرفة)؟!
التاجر البسيط مل يعد ميلك خيارات أخرى سوى إغالق نشاطه.. فهل من مستجيب لهذه الرصخة؟!

حمود بن عيل الحامتي

مسقط – الرؤية 
شــارك بنك مسقط، املؤسســة املالية الرائدة 
يف الســلطنة، يف رعاية وإنجــاح تنظيم ندوة 
اقتصاديات دول املجلس لعرص مابعد النفط 
التي نظمتها مؤخراً غرفة تجارة وصناعة عامن 
تحت رعاية معايل ســلطان بن سامل الحبيس، 
األمني العام للمجلس األعىل للتخطيط بحضور 
عدد من اصحاب املعايل والسعادة وعدد من 

رجال األعامل وممثيل الرشكات واملؤسسات.
وشــهدت الندوة مشاركة ســليامن بن حمد 
الحــاريث، نائب الرئيــس التنفيــذي لألعامل 
املرصفية اإلســالمية ببنك مســقط، يف إحدى 
الجلسات الحوارية بالندوة، وكرم معايل راعي 
الحفل بنك مســقط عىل مشــاركتة ورعايته 
يف إنجــاح النــدوة. واســتلم طــارق عتيق، 
نائب مدير عام األعــامل املرصفية الحكومية 
والتجاريــة ببنــك مســقط التكريــم وســط 
ترحيــب وإعجــاب الحضور بهذه املشــاركة 

املتميزة للبنك.
وتأيت مشــاركة بنك مســقط يف الندوة ضمن 
األنشــطة  مختلــف  دعــم  يف  اســرتاتيجيته 
والفعاليات التي تقام يف الســلطنة وتســهم 
يف التعريــف بالفرص التجاريــة واالقتصادية 
يف مختلــف املجــاالت حيــث أن البنــك من 
املؤسســات العامنيــة الرائــدة التــي تدعم 

مختلف املجــاالت االقتصاديــة واالجتامعية 
والثقافية والرياضية يف السلطنة.

وقــال طارق عتيق، نائــب مدير عام االعامل 
املرصفية الحكومية والتجارية ببنك مســقط: 
سعداء باملشاركة يف دعم وانجاح تنظيم ندوة 
اقتصاديات دول املجلس لعرص مابعد النفط 
والتــي تعد من النــدوات املتخصصة والهامة 
وتناقش العديد من املواضيع املتعلقة بتطوير 
هذا القطاع وتبحث كيفية مواجهة التحديات 
ودور الحكومة يف التعريف بالفرص املوجودة 
يف القطــاع وغريها من املواضيــع التي جرى 
بحثهــا خــالل النــدوة التي شــهدت تفاعال 
وحضورا مميزا من قبــل املختصني واملهتمني 

بهذا الجانب.
وأكــد طارق اســتعداد بنك مســقط لتقديم 
مختلــف التســهيالت املرصفية إلنجــاح قيام 
املشاريع يف مختلف املجاالت حيث إن البنك 
رشيك أســايس مع الحكومــة يف دعم ومتويل 
املشاريع التنموية التي تقام يف السلطنة معربا 
عن ســعادته وتقديره لغرفــة تجارة وصناعة 
عامن عــىل جهودها يف تنظيم هــذه الندوة 
املتخصصــة التي تســهم يف إبــراز املقومات 
املختلفة التي بها قطــاع النفط والغاز مؤكدا 
ريــادة بنك مســقط يف دعم وإنجــاح كافة 
األنشــطة والفعاليات املحلية التي تســهم يف 

التعريف بالفرص التجارية واالقتصادية.
وأوضح طارق عتيق، نائب مدير عام األعامل 
املرصفية الحكومية والتجارية ببنك مســقط 

أن البنك يســعى مــن خالل مــا يقدمه من 
خدمــات ومنتجات وتســهيالت مرصفية إىل 

تلبية متطلبات الزبائن ســواء كانوا أفرادا أو 
رشكات أو رجال أعامل ومستثمرين وتحقيق 

تطلعاتهم وطموحاتهم كام أّن مشاركة البنك 
يف األنشــطة والفعاليات املختلفة، مثل ندوة 
اقتصاديات دول املجلس لعرص مابعد النفط 
تتيح للبنك الفرصة إلبراز مدى اهتاممه وسعيه 
يف دعم األنشطة والفعاليات التي تستضيفها 
الســلطنة ويف مختلف املجــاالت االقتصادية 
والرياضية والثقافية وتقديم الدعم واملشاركة 
يف إنجاحها متمنياً أن يســتفيد املشاركني من 
تنظيــم مثل هــذه الندوات واالســتفادة من 
الفرص التي تقدمها الحكومة يف قطاع النفط 

والغاز ويف القطاعات األخرى.
ويشــار إىل أن بنك مســقط من املؤسســات 
العامنيــة الرائــدة يف الســلطنة، التي تدعم 
مختلف املجــاالت االقتصاديــة واالجتامعية 
والثقافيــة والرياضيــة وأطلــق العديــد من 
املبادرات التــي حققت نجاحاً كبرياً وحظيت 
بتقدير من املجتمع، ويويل البنك اهتامم كبري 
بدعم ومتويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
كــام يحرص البنك عىل املشــاركة يف التمويل 
واالستثامر يف مختلف املشاريع التنموية التي 
تنفذهــا الســلطنة ويف مختلف املجاالت كام 
يحظى بنك مســقط عىل تقدير املؤسســات 
الحكوميــة والخاصــة عىل جهــودة يف رعاية 
مختلف األنشــطة والفعاليات التي تســاهم 
يف رفع اســم الســلطنة يف املحافل اإلقليمية 

والعاملية.
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مسقط – الرؤية 
تفتــح ”أوريــدو“ املزيد مــن اآلفــاق أمام 
عمالئها خالل شــهر رمضان املبارك، وأطلقت 
حملــة حرصّية لعمالء باقات اإلنرتنت املنزّيل 
فائق الرسعة. وســيكون لدى العمالء الذين 
يشــرتكون يف باقــات االنرتنت املنــزّيل فائق 
الرسعة بعقد ســنوي حتــى ٢٢ يونيو فرصة 
 Qلربــح واحدٍة مــن ســياريّت إنفينيتي (٥٠
) طــراز ٢٠١٧، حيــث ســيجري اإلعالن عن 
الفائزين املحظوظني يف الرابع من شهر يوليو 

.٢٠١٧
وقال فراس بــن عبدالله الشــيخ، مدير عام 
مبيعات األفراد لدى Ooredoo: ”ليس هناك 
وقت أفضل من شهر رمضان الفضيل ملكافأة 
عمالئنا عىل والئهم لنا، ومن خالل هذا العرض 
الحــرصّي، فإّننا نضيــف املزيد مــن القيمة 
لباقــات اإلنرتنــت املنزّيل فائــق الرسعة عرب 
تقنية األلياف البرصّية ونتيح لعمالئنا الفرصة 
لربح جوائز كربى. ونحن يف Ooredoo نركز 

جهودننــا للريــادة يف تجربــة البيانات التي 
نوفرها لعمالئنا يف الســلطنة من خالل توفري 
تغطيــة ورسعــة بيانات هائلــة باإلضافة إىل 
خدمات ومنتجات مميــزة ومبتكرة وبقيمة 
تتناســب مع إحتياجــات ومتطلبات عمالئنا 
األعزاء. كام ونحرص عىل إثراء تجربة عمالئنا 

ليتمكنــوا من االســتمتاع باإلنرتنت وبكّل ما 
يتيحه لهم الفضاء الرقمّي“.

وتتمّيز خدمات االنرتنت املنزّيل فائق الرسعة 
مــن Ooredoo برسعــات فائقــة تصل إىل 
١ جيجابــت/ ثانيــة وبيانات غــري محدودة 
وخصوماٍت عىل املكاملــات الدولّية والعديد 
من املزايا. وميكن للعمالء االســتمتاع بالبقاء 
عىل اتصــال دائم باالنرتنت ودون أي انقطاع 
ومبكاملات غري محدودة من وإىل الخط الثابت 
لـــ Ooredoo وذلك من خالل اإلشــرتاك يف 
أي مــن هذه الباقات بعقد ملــّدة عام واحد 
وبقيمة رائعة. وقــد عملت Ooredoo عىل 
توفــري هذه الخدمــات املتكاملة يف عدد من 
املواقــع املختلفــة ذات الكثافــة الســكانّية 
العاليــة شــملت كًال مــن: الحيــل والخوض 
واملوالح واملعبيلة واملنومة والسيب الجديدة 
والصاروج وســور آل حديــد ووادي اللوامي 
ورأس الحمــراء والغــربة الجنوبّيــة والغــربة 
الشــاملّية والعذيبة ومجّمع تالل وغريها من 

املناطق.

مسقط – الرؤية
أكملت رشكــة الكامــل للطاقة مؤخــرًا أّن 
محطــة توليــد الكهربــاء التابعــة لهــا يف 
محافظة الرشقية بنجاح أكرث من ٥,٠٠٠ يوم 
عمل دون وقوع حــوادث مضيعة للوقت. 
ويعــود الفضل يف هــذا اإلنجــاز إىل التزام 
رشكة الكامل للطاقة ومشغل املحطة، رشكة 
الكامل للتشــييد والخدمــات بتطبيق أعىل 
معايــري الصحة والســالمة الخاصة بالعامل، 
والتــي يتــم تطبيقها عــىل مجموعة كاملة 
من األنشــطة تشــمل العمليــات والصيانة 

املستمرة للمحطة. 
وقــال مانويــل كولوكمبــت، رئيس مجلس 
إدارة رشكــة الكامــل للطاقــة إن الســالمة 
يف كل جانــب من جوانب تشــغيل املحطة 
األولويــة القصــوى للرشكــة، حيــث نلتزم 
بأنظمــة الســالمة مــع الرشكة املشــغلة، 
ونشــارك بانتظام يف جميع جوالت السالمة 
يف املوقع واجتامعات لجنة الســالمة. وميثل 

إكــامل ٥,٠٠٠ يوم من التشــغيل املتواصل 
دون وقــوع حوادث مضيعــة للوقت، ُيعد 
إنجازًا مهاًم لكل من طاقم العمل يف املحطة 
ولعمالئنا عىل حد ســواء. وبهذه املناســبة، 
أود أن أهنئ كل من ســاهم يف تحقيق هذا 

اإلنجاز املرشف“.
وهنــأ عبدالله الرواحــي، الرئيس التنفيذي 
لرشكــة الكامل للطاقة فريــق العمل، وقال 
أنتهز هذه الفرصــة لتهنئة جميع املوظفني 
واملســتثمرين واملقاولــني ملســاهمتهم يف 
تحقيــق هذا اإلنجاز بإكامل أكرث من ٥,٠٠٠ 
يــوم عمــل دون وقــوع حــوادث مضيعة 
للوقت، كام أهنئ بشكل خاص رشكة الكامل 
للتشييد والخدمات املسؤولني عن التشغيل 
والصيانة املســتمرة للمحطــة. ويؤكد هذا 
اإلنجــاز عىل إلتــزام رشكتنــا بتطبيق أعىل 
معايري الصحة والســالمة املهنية، حيث تعد 
عملياتنا يف محطــة الكامل للطاقة انعكاس 
للمبادئ التوجيهية الصارمة التي نلتزم بها.

وقــال عبدالله الصوايف، مديــر دائرة عقود 

العمــالء يف الرشكة العامنية لــرشاء الطاقة 
وامليــاه: فخورون بهذا اإلنجــاز الكبري الذي 
حققتــه رشكــة الكامــل للطاقــة يف مجال 
الســالمة، ويثبت هذا اإلنجاز نجاح مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للرشكــة يف دمج 
ثقافة الصحة والســالمة والبيئــة يف جميع 
جوانب العمليات التشغيلية يف املحطة، كام 
يؤكد عىل التعاون بني إدارة الرشكة وجميع 
املوظفني يف العمل بهذه الثقافة يف املحطة“.
وبالنيابة عــن هيئة تنظيــم الكهرباء، قال 
املهنــدس إبراهيم الحاريث، مديــر التنظيم 
الفنــي: لدينــا وجهــة نظرة أشــمل حول 
مفهوم األداء الناجح واملتكامل، وبالنظر إىل 
اإلنجاز الذي حققته رشكــة الكامل للطاقة 
ندرك أنه ناتج عــن تعاون الجميع، والذين 
بذلــوا جهوًدا كبــرية من أجل ضامن ســري 
العمل دون وقــوع حوادث مضيعة للوقت 
طوال الفرتة املاضية. كــام أن نجاح الرشكة 
يف تحقيــق هــذا اإلنجاز يؤكد أنــه بإمكان 

الجميع تحقيق ذلك.
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أطلق بنك العز اإلسالمي حملة متويل السيارات خالل 
شــهر رمضان املبارك يف إطار االهتامم بتلبية رغبات 
مختلف رشائــح املجتمع المتالك ســيارات أحالمهم 
بتمويل يتوافق مع أحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية 
سواء السيارات الجديدة أو السيارات املستعملة من 

موديالت ٢٠١٤ فصاعدا.
ويحمــل العــرض الذي أطلقــه بنك العز اإلســالمي 
العديــد من املزايــا التي مــن بينها البدء يف ســداد 
األقســاط بعد شــهرين من رشاء الســيارة، وتقديم 
معدالت أرباح تنافســية، وتوفــري موظفني مختصني 
إلنجــاز املعامالت برسعة ومرونة. وتم تخصيص فرع 
الوطية ومتديد ساعات العمل فيه خالل شهر رمضان 
املبــارك من أجل الوقوف عىل كافة االحتياجات التي 
يرغب بها العمالء، وتستمر ساعات العمل ابتداء من 
التاســعة صباحا وحتى الواحدة ظهرًا ومن الســاعة 

الثامنة مساء وحتى الحادية عرشة ليال. 
ويقوم متويل الســيارات من بنك العز اإلسالمي عىل 
مبــدأ ”املرابحة“ حيث يتقــدم العميل بطلب متويل 
ســيارة محددة مرفقاً بعرض أسعار من البائع موجه 
إىل بنــك العز اإلســالمي، ويعد العميــل برشائها من 
البنك بعد متلكه لها. عليه يقوم البنك برشاء الســيارة 
مــن البائع وقبضها منه ثم يقوم البنك ببيع الســيارة 

للعميل مرابحة عىل أقساط مؤجلة. 

ويحمل منتج ”مرابحة السيارات“ العديد من املزايا 
والتســهيالت التي مــن بينها أنه متــاح للعامنيني 
واملقيمــني ويصل التمويــل لغايــة ٨٠٪ من قيمة 
السيارة مبعدالت ربح تنافسية وفرتة سداد تصل إىل 
٨٤ شــهراً، باإلضافة إىل ذلك فإن متويل الســيارات 

متاح للجميع ســواء املوظفــني أو أصحاب األعامل 
الخاصة كام ال يتطلب ســوى مســتندات بســيطة 
وإجــراءات وموافقات رسيعة وفيام يتعلق بالراتب 
فقــد وضع بنــك العز اإلســالمي ٣٠٠ ريــال الحد 
األدىن للراتب للموظفــني الذين يعملون يف القطاع 

الحكومــي و٣٥٠ رياال للموظفني الذين يعملون يف 
القطاع الخاص.

وقال مــوىس الجديدي الرئيس التنفيــذي للعمليات 
ببنــك العز اإلســالمي: يف بنك العز اإلســالمي نفخر 
بوجــود فريــق متكامل يقــوم بوضع اســرتاتيجات 
البنــك يف الجوانــب املتعلقة بتمويل الســيارات وما 
عىل العمالء ســوى التوجه إىل أقــرب فرع من فروع 
بنــك العز اإلســالمي ومبــارشة إجــراءات التمويل، 
كــام إن منتجاتنــا وخدماتنــا ال تنــدرج تحت إطار 
املنافســة وإمنا التميز واالســتثناء وهي فعال متميزة 
ومختلفــة متاما عن منتجات البنــوك األخرى، وألجل 
ذلــك فقد وضعنــا يف مقدمة أولوياتنا عند تشــدين 
هــذه الحملــة أن نحقق لكافة العمــالء أحالمهم يف 
اقتناء ورشاء املركبات التي يرغبون بها بطرق ســهلة 
ومرنة يسبقها التنسيق لتســهيل اإلجراءات. وأضاف 
أن بنــك العز اإلســالمي هو الوحيد الــذي يقدم ٣٥ 
منتجا متوافقة مع أحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية 
وتلبــي احتياجــات األفراد والــرشكات، وقد صممت 
لتلبي مختلف رشائــح املجتمع، إضافة إىل ذلك فإننا 
ال ندشــن إال املنتجــات االســتثنائية التــي تحمل يف 
صلبهــا القيمة املضافة للعمــالء وهذا بطبيعة الحال 
يعزز ثقتنا يف امليض قدما نحو التميز واإلبداع وميكن 
لجميع العمالء االســتفادة مــن املنتجات والخدمات 
التي يقدمها بنك العز اإلسالمي سواء يف شهر رمضان 

املبارك وطوال أيام العام أيضا.

«

مسقط - الرؤية
أعلنت آيــس كريــم ماما، العالمــة التجاريــة التي 
تــم تطويرها محليــا والرائدة يف إنتــاج اآليس كريم 
والحلويــات العامنيــة التقليدية، عــن إطالق عرض 
مميــز يذكرنا بأيــام املايض الجميل، ابتــداًء من هذا 
الشــهر، ســتكون لدى زبائن آيس كريم ماما الفرصة 

ليحصلوا عىل آيس كريم ثاين مجانا.
وقال رامي بن حســن اللوايت مؤسس آيس كريم ماما 
شــارحا الفكرة مــن وراء العرض: «أذكــر حينام كنا 
صغــارا، كانت األمهات تأتينا بهــذا النوع من اآليس 
كريم وينرشن الفرح والسعادة بني األطفال يف الحي، 
ونحــن إذ نتذكر تلــك األيام اتخذنا عهــدا بأن ننرش 
البهجــة لزبائننا الكرام، والعــرض يتلخص يف إمكانية 
الحصول عــىل آيس كريم مجانــا يف حالة رشاء آيس 
كريــم والحصول عــىل كلمة ”مجانــا“ يف ”الحطبة“ 
العصا الخشبية، ويرسي هذا العرض عىل جميع فروع 

آيس كريم ماما يف السلطنة».
وآيس كريم ماما هوأحــد املرشوعات املطورة محليا 

والذي شــهد منــوا ملحوظا يف غضون ثالثة ســنوات، 
حيث كانت بداية املــرشوع بفرع واحد واآلن أصبح 
للمــرشوع أربعة فــروع باإلضافــة إىل مصنع مركزي 
يقــوم بتغذية الفــروع األربعة باملكونــات واملقادير 
الطازجة بشــكل مســتمر. وتعليقا عــىل هذا قالت 
زوينة بنت أحمد البداعي مديرة تنمية املؤسســات 
الصغــرية واملتوســطة يف رشاكــة: ”نحــن فخــورون 
بآيــس كريم ماما ملا حققوه خالل الســنوات املاضية 
ولتحويلهــم فكرة بيع اآليــس الكريم التقليدي الذي 
كان يباع يف الحــي إىل مرشوع تجاري مربح، بالفعل 
الفكــرة مميــزة وقد اســتطاع مؤسســوها تطويرها 
لتكــون من ضمــن العالمات التجاريــة ذات حقوق 
االمتياز عىل املســتوى االقليمي». يشار إألى أن آيس 
كريم ماما قد توســعت يف دائرة عملياتها إىل امتالك 
مصنع بكامل التجهيــزات الالزمة إلنتاج أكرث من ٢٠ 
نكهــة مختلفة من اآليس كريــم باإلضافة إىل العديد 
من أنواع الحلويات التقليديــة كذلك. وتقدم جميع 
هذه املنتجات يف الفروع األربعة التي تسعى دامئا إىل 

تقديم منتجات عالية الجودة إلرضاء الزبائن.

مسقط – الرؤية 
دشــنت بيتزا هت عرضها املّميز ملحبــي البيتزا 
يف جميــع أنحاء الســلطنة خالل شــهر رمضان 
الكريــم، ويحصــل الزبائــن عند رشائهــم بيتزا 
كبــرية عىل هدية خاصة من بيتزا هت عبارة عن 
بيتزا متوســطة وصغرية. ويناســب عرض رمضان 
التجمعات العائلية واملجموعات املكّونة من ٥ أو 
٦ أشــخاص، ويستطيع الزبائن أن يحظوا بتجربة 
عشاء شهية يف فروع بيتزا هت يف أنحاء السلطنة 
أو طلبها للُتناول يف الخارج ويرسي العرض حتى 

آخر أيام شهر رمضان الكريم. 
وقال ساشنب مالهوترا، الرئيس التنفيذي للعمليات 
مبجموعــة كيمجــي رمــداس إن شــهر رمضان 
يتمحور حــول روح العطاء، ولهذا خصصنا عرض 
لشــهر رمضان الفضيل، حيث يســتطيع الزبائن 
مشاركة وجبة من البيتزا الكبرية عىل اإلفطار مع 
عائالتهــم وأصدقائهم متبوعة بصنفني من البيتزا 
املتوسطة والصغرية، وهو العرض األمثل للعائالت 

خالل شــهر رمضــان املبــارك. وميكــن للزبائن 
اختيار مجموعة واســعة من اإلضافات إىل البيتزا 
ذات الحجــم الكبري والتــي ُصنعت من مكونات 
طازجة وطبيعية ومنها: الزيتون األسود، والفطر، 
والبصل، والفلفل، واألنانــاس الحلو، والهاليبينو، 
والطامطــم باإلضافة إىل اللحم، وكــرات اللحم، 

والدجاج املشوي، والجبنة.  

««

فراس الشيخ
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سول - رويرتز
قالــت وكالــة األنباء الكورية الشــاملية الرســمية إّن 
الزعيــم كيــم جونــج أون أرشف عــىل اختبــار نظام 
أســلحة جديد مضاد للطائرات وأمر بإنتاجه بشــكل 
ضخم ونرشه يف كل أنحاء كوريا الشــاملية وذلك بعد 
أسابيع من التجارب الصاروخية الباليستية التي أجرتها 

بيونجيانج يف تحد للعامل.
ومل توضــح وكالــة األنبــاء املركزية الكوريــة طبيعة 
الســالح عىل وجه الدقة أو موعد التجربة التي قالت 
إن أكادمييــة علوم الدفاع الوطني نظمتها وهي وكالة 
مدرجة عــىل القامئــة الســوداء وُيعتقد أنهــا تطور 
صواريخ وأســلحة نووية. وتدفع كوريا الشــاملية من 
أجــل تطوير مجموعة كبرية من أنظمة األســلحة منذ 
أوائــل العام املــايض بوترية غري مســبوقة مــن بينها 
صــاروخ بعيد املدى قــادر عىل رضب الــرب األمرييك 
وقامت يف األســابيع األخرية باختبار صاروخ باليســتي 

متوسط املدى محققة بعض التقدم الفني.
وترفــض كوريــا الشــاملية عقوبــات األمــم املتحدة 
وعقوبــات فرضتها دول أخرى مــن جانب واحد ضد 
برنامجهــا لألســلحة بوصفهــا خرقا لحقهــا يف الدفاع 
عن النفس وتقول إن هــذا الربنامج رضوري ملواجهة 
العــدوان األمرييك. وأجــرت بيونجيانــج آخر تجربة 
إلطالق صاروخ باليســتي قبل أسبوع. وتنفي الواليات 
املتحدة أي نية ملهاجمة كوريا الشاملية. وقالت وكالة 
األنباء الكورية الشــاملية يوم األحــد إن «كيم جونج 
أون.. شــاهد اختبار نوع جديد من أنظمة األســلحة 
املوجهة املضــادة للطائــرات نظمتــه أكادميية علوم 
الدفــاع الوطنــي. ال بد وأن يتم إنتاج نظام األســلحة 
هذا، والذي تم التأكد بعناية من قدرته يف العمليات، 
بشكل ضخم لنرشه يف كل أنحاء البالد.. من أجل إفساد 

الحلــم الرشير للعدو للســيطرة عىل الجــو والتفاخر 
بالتفوق الجوي.»  وأضافت الوكالة إن مســاعدي كيم 
العسكريني كانوا بصحبته. وقالت كوريا الشاملية إنها 
اختربت بنجاح ما وصفته بصاروخ باليســتي متوسط 
املدى يفــي بكل الرشوط الفنية وميكــن اآلن إنتاجه 

بشــكل ضخــم عىل الرغم مــن أن مســؤولني وخرباء 
خارجيني شــككوا يف مدى تقدمها. ويــوم الثالثاء قال 
فينســنت ســتيورات رئيــس وكالة مخابــرات الدفاع 
األمريكية إنه إذا ُتركت كوريا الشــاملية بال رادع فإّنها 
تســري يف طريق «حتمي» نحــو الحصول عىل صاروخ 

نــووي قادر عــىل رضب الواليــات املتحــدة. وامتنع 
ســتيورات يف كلمة أمام مجلس الشــيوخ عن تحديد 
إطــار زمني ولكــن خرباء غربيني يعتقــدون أن كوريا 
الشاملية مازالت بحاجة لعدة سنوات لصنع مثل هذا 

السالح.

القاهرة - الوكاالت
أفادت الســلطات املرصية بأّنها أبلغت مجلس األمن 
بالرضبات الجوية التي شــنتها عىل مــا وصفتها بأّنها 
مواقع لتنظيامت إرهابية، يف مدينة درنة، رشقي ليبيا.

وجــاء يف حســاب موقــع وزارة الخارجيــة يف موقع 
فيســبوك أّن "بعثة مرص الدامئة لــدى األمم املتحدة 
ســلمت خطاًبا إىل رئيس مجلــس األمن يوم ٢٧ مايو 
أخطــرت فيــه املجلس بــأّن الرضبات الجويــة التي 
استهدفت مواقع التنظيامت اإلرهابية يف مدينة درنة، 
رشقي ليبيا تأيت اتســاًقا مع املادة ٥١ من ميثاق األمم 
املتحدة املعنية بالحق الرشعي يف الدفاع عن النفس، 
ومع قرارات مجلس األمن املعنية مبكافحة اإلرهاب".

 وشــّنت طائــرات حربية الســبت، حســب الجيش 
وشــهود عيان، غــارات جديــدة عىل مواقــع، تقول 
الســلطات املرصيــة إنها تابعــة لتنظيــامت إرهابية 
مســؤولة عن إطالق النــار، الذي اســتهدف الجمعة 
حافلــة لألقبــاط يف محافظة املنيــا. وكانت املقاتالت 
أغــارت عىل رشقي ليبيا الجمعة ســاعات بعد إطالق 
النــار، الذي قتل فيه ٢٩ وأصيــب ٢٤ بجروح، عندما 
هاجم مســلحون ملثمون الحافلة، التي كانت متجهة 
إىل ديــر األنبا صموئيل، وأطلقــوا النار عىل من فيها.  
وتبنى تنظيم الدولة اإلسالمية الهجوم عىل األقباط يف 
مرص، مثلام تبنى قبلها تفجريين اســتهدفا كنيســتني، 

قتل فيهام ٤٥ شخصا. 
وقــال الرئيس، عبــد الفتاح الســييس، الجمعــة إّنه 
أصدر أوامر بتوجيه "رضبــات قوية جدا" عىل مراكز 
"ملتشــددين يف ليبيــا تــدرب فيها املســلحون الذين 

نفذوا هجــوم املنيا"، ولكنه مل يحــدد الجهة املعنية.  
وأضــاف أّن "مرص لن تتواىن يف شــن غارات أخرى يف 
الداخل والخارج لصد تهديدات مســتقبلية".  ونقلت 
وكالــة رويرتز عــن مصدرين يف الجيــش املرصي أّن 
ثالث غارات جوية اســتهدفت صباح السبت مناطق 
يف مدينــة درنــة، التــي تســعى فيها قــوات خليفة 
حفرت، حليف مرص، الســيطرة عليها، وإبعاد إسالميني 
ومناوئني آخرين له منها. وأشارت مصادر من "الجيش 
الوطنــي الليبي"، الذي يقوده حفرت، إىل تنســيق مع 
القــوات املرصية الســتهداف مخازن للذخــرية تابعة 
ملجلس شــورى مجاهــدي درنــة وضواحيهــا، وهو 
تحالف مليشــيا إلســالميني يعارضون تنظيــم الدولة 
اإلسالمية.  وقال شــهود يف درنة للوكالة إّن املقاتالت 
رضبت الســبت منطقة الظهر األحمر، جنويب املدينة. 
ورفــض املتحدث باســم القــوات املســلحة املرصية 
التعليــق عىل هــذه الغــارات الثانية. وتعــرف درنة 
مبعاقل اإلســالميني املتشددين، وشــهدت أول ظهور 
لتنظيــم الدولة اإلســالمية يف ليبيا عــام ٢٠١٤. ولكن 
جامعات محلية، من بينها إسالميون، أخرجوا التنظيم 
من املدينة الحقا. وقالت القوات الجوية لرشقي ليبيا 
الجمعة إّن الغارات اســتهدفت جامعــات لها عالقة 
بتنظيــم القاعدة، ومل تذكر تنظيم الدولة اإلســالمية.  
وقــال الجيــش املــرصي يف بيــان إن قواته "شــّنت 
العديد مــن الغارات املكثفة ليال ونهارا"، وأضاف أّنها 
دمــرت العديد من األهداف، مبا فيهــا مراكز تدريب 
للمســؤولني عن هجوم املنيا.  وأظهــرت صور فيديو 
عىل صفحة الجيش يف موقع فيسبوك املقاتالت وهي 

تقلع، ثم وهي تطلق الصواريخ عىل أهدافها.

أنقرة - رويرتز
قــال الجيش الرتيك يف بيان إنــه قتل ١٣ متمردا 
من أعضاء حزب العامل الكردســتاين يف رضبات 

جوية بشامل العراق أمس.
 وأضــاف أن الطائرات الحربية قصفت ســبعة 
أهداف للحزب يف منطقة أفاسني باسيان بشامل 
العــراق وقتلــت متمرديــن يعتقد أنهــم كانوا 

يعدون لهجوم.

وقــال الجيــش إنه يف رضبــة جويــة منفصلة 
بإقليــم فان يف جنوب رشق تركيا قتلت طائرات 
حربية عرشة آخرين من متمردي حزب العامل 
الكردســتاين يف وقت متأخر من مســاء السبت. 
وتصنــف تركيــا والواليــات املتحــدة واالتحاد 
األورويب الحزب عىل أنه منظمة إرهابية. ويشن 
الحزب متــردا منذ ثالثة عقــود يف جنوب رشق 
تركيا وله معســكرات يف الجبال بشامل العراق 

قرب الحدود الرتكية.

لندن – رويرتز
أظهر اســتطالع أجرته مؤسسة (آي.يس.إم) 
لقياس الــرأي العام ونــرشت صحيفة صن 
نتائجه أن حــزب املحافظني الربيطاين الذي 
تتزعمه رئيســة الوزراء ترييــزا ماي يتقدم 
عىل حزب العامل املعارض بفارق ١٤ نقطة 
مئوية قبيــل االنتخابات املقررة يوم الثامن 

من يونيو. 
وأظهر االستطالع أن حزب املحافظني ميكن 
أن يحصل عىل ٤٦ باملئة من األصوات مقابل 
٣٢ باملئــة لحزب العامل بــدون تغري يذكر 

عن استطالع سابق للمؤسسة نفسها أجرى 
يوم ٢٢ مايو قدر نســبة أصوات املحافظني 

بنحو ٤٧ باملئة مقابل ٣٣ باملئة للعامل. 
وكانت استطالعات أخرى نرشت منذ وقوع 
هجــوم انتحاري يف مانشســرت يــوم اإلثنني 
املــايض أظهــرت تقلص الفــارق بني حزب 
املحافظــني وحــزب العــامل.  وقالت (آي.
يس.إم) إن التأييــد للدميقراطيــني األحــرار 
بلغ مثانية باملئة ولحزب االســتقالل خمسة 

باملئة.
ونفى وزير الدفــاع الربيطاين مايكل فالون 
أمس تقارير إعالمية تحدثت عن انقسامات 

داخل فريق رئيسة الوزراء ترييزا ماي قبيل 
االنتخابات التي تجرى يوم ٨ يونيو.

وكانــت صحيفــة صنداي تاميــز قالت إن 
فريق ماي متزقه االنقسامات حيث نشب 
خــالف بني مســاعديها فيونــا هيل ونيك 
متــويث بشــأن تعهد ال يلقى قبــوال يتعلق 
بالرعاية االجتامعية اضطرت ماي للرتاجع 
عنه بعد تضاؤل نســبة شــعبيتها يف نتائج 
اســتطالعات الرأي. وعند ســؤاله بشــأن 
تقارير االنقســامات قال فالون لقناة (آي.

يت.يف) "كــام تعلمون هــذا من باب القيل 
والقال يف وستمنسرت".
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أيام قليلــة تفصلنا عن إغالق ملف دوري 
أبطال أوروبا هــذا العام، نهايئ من العيار 
الثقيــل بني حامل اللقــب وصاحب الرقم 
القيــايس يف عــدد مــرات التتويــج ريال 
مدريد اإلسباين ومنافسه "السيدة العجوز" 
يوفنتوس اإليطايل. مدرستان كبريتان بُطرق 
لعب مختلفة منتظــر منها أن ُتقدم طبقا 
كرويا مبستوى ُيريض اُملشاهد العريب خالل 
هذه األيام الرمضانية املباركة. النهايئ يأيت 
كخامتة للبطوالت الكربى يف القارة العجوز 
بعــد أن ُطويت صفحات ُجــل الدوريات 
والكؤوس. القاســم املشرتك بني يوفنتوس 
وريال أنهام يف وضعية ُتعترب هي األحسن 
لهام خالل املوســم وبفرتة أفراح مشــرتكة 
بعد أن حقــق املليك الليغــا املحلية بعد 
أربع سنوات غاب عن تحقيقها، يف املقابل 
ســيد إيطاليا األول كررها للمرة السادسة 

توالياً ُمضافاً لها لقب الكأس. 
النهــايئ الحلم يأيت بظــروف مثالية لريال 
مدريد ويوفنتوس مــن ُمختلف النواحي 
الفنية. ريــال مدريد -وكام ذكرت- يعيش 
فرتة هي األمثل بعد تحقيقه اللقب املحيل 
الثالث والثالثني. كذلك ميلك مفاتيح لعب 
ُمتعــددة يف كل املراكــز، وخيارات متنحه 
التفوق والظفــر باملباريات بقراءات ذكية 
تابعناها مع الفرنيس زيــن الدين زيدان. 
ُعمومــاً، ما نراه اليوم مــن نجاح يف ريال 
مدريد مرتبط بتغرّي يف السياســة اإلدارية 
للفريق. الريال مل يُعد يجري وراء األسامء 
الرنانــة و"الجالكتيوس" بشــكل مهووس. 
الوضــع اختلــف والريال أصبــح ينتدب 
األســامء املوهوبة الطموحــة التي يضمن 
من خاللها تحقيق اإلضافة يف منافساته .. 
آخرها وكام قرأنا الظفر باملوهبة الربازيلية 
فينســوس. صحيح إن برييــز مل يتخلَّ عن 
هوايتــه املعروفة يف جلــب النجوم ولكن 

ليست كام كانت سابقاً. الفريق واستمرار 
عطائه بات شــغله الشاغل؛ األمر الذي أىت 
بثــامره، وحقق مجموعة مــن األلقاب يف 
األعوام األخرية أبرزها دوري األبطال مرتني 
عامــي ٢٠١٤ و٢٠١٦ وهذا املوســم عىل 
أعتــاب لقب جديد. نجــاح فريق القلعة 
البيضــاء يحتاج إىل قراءة وافية تقف عىل 
أبرز عوامل النجــاح التي تحققت وكانت 
السبب فيام يقدمه الريال اليوم. ويف لقائه 
النهــايئ أمام يوفنتوس أعتقــد أن مفاتيح 
الفوز موجودة بقوة أبرزها بخط الوســط 
"الدينمو" الرئييس ورشيان العطاء. صحيح 
أّنه ال ميكــن تجاهل هجوم الريال بقيادة 
رونالدو وبنزميــا، وخط الدفاع والحارس.. 
إال أن العنرص الفاعل املوسم الحايل للريال 
هو خط الوســط والظهريين، باإلضافة إىل 
القــراءة الذكية وتعامل زيدان مع نجومه 
بصــورة ضمنت لــه عطاء أكــرب عدد من 

العبيه سواء األساسيني أو االحتياطيني. 
يوفنتوس هو اآلخر يدخــل النهايئ وعينه 
عىل اللقب الثالــث يف البطولة األوروبية 

التي متّنعت عليه يف نهائيات عديدة. 
عنــارص اليويف تبدو يف أتم قوتها، ولعل ما 
مُييز يوفنتوس يف البطولــة األوروبية هي 
طريقة أدائه يف امليدان التي تلعب ككتلة 

واحدة. 
يوفنتــوس ميلك العبني من مســتوى عاٍل 
جديــد يف مختلــف خطوطــه وقدرتــه 
الدفاعية هــي األبرز مع الحارس املخرضم 
بوفــون. النهــايئ بطبيعتــه يختلــف عن 
اللقــاءات اإلقصائية مــن مباراتني، وهي 
ميــزة أفضــل للريال منها لليــويف. إجامالً 
نهــايئ كارديف ســيبقى مثريا مبــا تحويه 
الكلمة من معنى. اللقاء ســيلعب يف جزء 
من التفاصيل. املتابــع املحب لكرة القدم 

هو الرابح يف األخري.

حسني بن عيل الغافري مسقط - وليد الخفيف 
قــال أمــني الرس العــام التحاد كــرة اليد موىس 
البلــويش إنَّ مجلس اإلدارة ســينعقد يف غضون 
أيــام ملناقشــة الحكــم الصادر مــن غرفة فض 
املنازعات والقايض ببطــالن االنتخابات األخرية، 
ومــن ثم اتخــاذ القرار املناســب وفقــاً للنظام 

األسايس واللوائح املعمول بها.
وأكــد البلويش أن مجلــس إدارة االتحاد مل يتلق 
حتــى أمس حيثيــات القرار، وأن مــا وصله هو 
نص القرار بشــكل مجرد  دون أسباب، داعياً يف 
هذا الســياق غرفة فض املنازعات لرسعة إرسال 
أســباب الحكم وحيثياته حتــى ميكن للمجلس 
الــرد واتخاذ الخطوات الصحيحة، مشــرياً إىل أن 
الالئحة تنــص عىل رضورة إرفــاق الحثيات مع 
الحكــم"  وأملــح إىل أن النظام األســايس التحاد 
اليد به نص رصيــح يخول لغرفة فض املنازعات 
الفصل يف مثل هذه النزاعات واالستئناف أمامها 
أيضا مضيًفــا بالقول "رمبا نســتأنف أمام غرفة 
فض املنازعات وليس أمام محكمة الكأس التزاما 
منا بالنظام األســايس الذي منح اللجنة القانونية 

الفصل يف الدرجة األوىل واالستئناف".
ومل يتطــرق البلويش إىل أســباب الحكم مفضال 
االنتظــار لحــني ورود الحيثيــات وأشــار إىل أن 
النظــام األســايس به بعــض الثغــرات التي قد 
تســتغل يف مثل هذه الحاالت.  وطعن ســعيد 
البوســعيدي املرشح السابق للرئاسة يف إجراءات 
االنتخابات التــي أجريت يف ١٥ أبريل من العام 
املايض ٢٠١٦، الفتا  إىل أن هناك مخالفات أرضت 
بسري العملية االنتخابية التي خرس رهانها. استند 
البوســعيدي يف دعوته إىل وجود ما وصفها سلفاً 
باملخالفات يف تطبيق بعض مواد النظام األسايس 
لالتحــاد ال ســيام يف الفصل الســادس (انتخاب 
مجلــس اإلدارة) وآلية الرتشــح واصفــاً كل ذلك 

بغري القانوين.
وسبق للبوسعيدي أن قال لـ (الرؤية) قبيل لجوئه 
لفــض املنازعات "إن هنــاك تجاوزات يف تطبيق 
املادة ٤٧/   ٨ من الفصل السادس حيث اشرتطت 
أن يكون املرتشــح من بني الالعبني أو الحكام أو 
املدربني املعتزلني للعبة ومىض عىل اعتزالهم عام 

واحد وأبلغوا االتحاد بذلك عرب رســالة رسمية".  
ويأيت حكم غرفة فــض املنازعات الذي صدر يف 
٤ مايو الجاري كأول حكم للغرفة منذ إشهارها، 
ورمبــا لو ُفعلت اللجنة قبــل العملية االنتخابية 
لتغــريت كثريا مــن األمور، إذ يــرى مراقبون أن 
اتحــادات رياضية أخرى خالفــت وتجاوزت يف 
تطبيــق النظام األســايس وان اإلجراءات شــابها 
الخلل، األمــر الذي يضع بعض مجالس اإلدارات 

الحالية يف نفس وضع اتحاد اليد.
ومل يكن اتحــاد اليد وحده تحت وطأة الطعون 
االنتخابيــة، فاتحــاد ألعاب القــوى يعيش فرتة 
ترقب، والطاعنون عىل االنتخابات األخرية حركوا 
شــكواهم فور انتهاء العملية االنتخابية لالتحاد 
الــدويل للعبة الذي خاطب بدوره نظريه العامين 
عــن النقاط محل الخالف، وجــاء رد األخري غري 
كاٍف بحســب مــا ورده حمد الجابري املرتشــح 

السابق عىل منصب الرئاسة.
وتنظــر محكمــة الكاس بلــوزان حاليــاً الطعن 
املقدم من عدد من املرتشــحني السابقني حركوا 
دعوتهــم بداعــي مخالفــة تطبيــق اإلجراءات 
الصحيحة التي نص عليها النظام األســايس، ورمبا 
تصــدر املحكمة قرارها يف األيام القريبة القادمة 

بحسب ما ذكر عبيد املنوري.

وحول لجوء الطاعنني يف انتخابات ألعاب القوى 
إىل محكمة كاس يف لوزان دون اللجوء إىل غرفة 
فض املنازعات التابعــة للجنة األوملبية العامنية 
أفــاد أحــد الطاعنــني أن اللجنة رفضــت تلقي 
طلبهم معللة السبب أن اللجنة ال متتلك "ختم" 
وال أوراق رسمية باإلشارة أنها غري فاعلة يف هذا 

التوقيت متسائًال عن األسباب.
وتأيت فوىض اإلجراءات تزامنا مع تأويل مختلف 
لنصوص النظام األسايس، يف ظل غياب استقاللية 
اللجنة املناط بها تســيري العملية االنتخابية من 
األلــف إىل اليــاء، فضًال عن تشــكيلها يف موعد 
مخالف للنظام األســايس، وغيــاب الجهة املناط 
بهــا الفصل يف املنازعــات، كلُّ ذلك وضع بعض 

االنتخابات يف حكم العدم.
وعــاىن املشــهد االنتخــايب من خــروق واضحة 
رضبت عــرض الحائــط ببنود النظام األســايس 
ونصوصــه؛ فلم متنــح بعض مجالــس اإلدارات 
جمعيتهــا العموميــة يف آخر اجتــامع لها حق 
اختيار اللجنة املستقلة إلدارة العملية االنتخابية 
يف كلِّ مراحلهــا بدًءا من مرحلــة تلقي طلبات 
الرتشــح، وتحديــد مــن تنطبــق عليــه رشوط 
الرتشــح من عدمه وحتى إعــالن النتيجة، ولكن 
جــاء تشــكيل معظم تلك اللجــان يف نفس يوم 

االنتخابات، وكأنها ُعيِّنت لفرز األصوات، ُمتنازلة 
بذلك عن ركن أصيل من حقوقها؛ فكيف تكون 
اللجنة الخصم والحكم ويصفونها بـ"املستقلة؟!!
املخالفة الثانية ُبنيت عىل املخالفة األوىل؛ إذ تمَّ 
استبعاد بعض املرشحني لسبب أو آلخر دون أن 
تكون هناك لجنة منبثقــة من لجنة االنتخابات 
العامــةل معنيــة بتلقــي الطعون واالســتئناف 
مــن قبل املرشــح املحتمل الذي تم اســتبعاده، 
فوفقــا للنظام يجب أن تكون هناك لجنة لتلقي 
الطعــون، ومن حق املرتشــح املســتبعد بعدها 
أن يخطــو الخطوة الثانيــة يف التقايض بتحريك 
تظلمــه إىل غرفة فض املنازعــات التابعة للجنة 
األوملبيه العامنية، فنقال عن النظام األسايس فهي 
الجهة املناط بهــا الفصل يف مثل هذا النوع من 
لة يف تلك الفرتة . النزاعات، غري أنَّها مل تكن ُمفعَّ

ومل يكــن للجهــة اإلداريــة – وزارة الشــؤون 
الرياضيــة – دور يف العمليــة االنتخابية األخرية، 
ومل تعد معنية بالنظر يف الشكاوى وفض الطعون 
– كام كان معمول به يف الســابق - وذلك بعدما 
امتت املنظومــة الترشيعية ووضعت الجمعيات 
العمومية لالتحادات أنظمتها األساســية بإرادتها 
وقامــت باعتامدها من قبــل اتحاداتها الدولية 

ذات الصلة .

مسقط – الرؤية 
يشــهد ثاين أيام دورة الرؤية الرمضانية لكرة القدم 
- التــي تقام منافســاتها عىل ملعب نــادي األمل ٥ 
مباريات محتدمة، إذ يلتقي شيبكو واللجنة العامنية 
للصم، ويبحث مدرســة املــوج الخاصة حامل لقب 
النســخة املاضيــة عن بدايــة مثالية عندمــا يلتقي 
بفريق مركز سلطان، أما بوكاري فيستهل منافسات 
البطولــة مبواجهة قوية أمــام املرشــحات الدولية، 
ويصطدم العنــان بصندوق الزمالة، وينشــد فريق 
اإلدامــة – وصيف النســخة املاضيــة - ركلة بداية 

موفقة عندما يلتقي فريق الحيل.
ويعترب شــيبكو أحد الفرق املرشحة لنيل البطولة ملا 
تضمه صفوفه من العبني متميزين دللوا عىل ذلك يف 
منافسات النسخة املاضية، ويتطلع الفريق إىل بداية 
موفقة عندما يلتقي بفريــق اللجنة العامنية للصم 
الذي سيفصح عن مستوى العبيه يف أمسية الليلة .

ويبحــث فريق مدرســة املوج عــن أول ٣ نقاط يف 
مشوار االحتفاظ باللقب، وذلك عندما يلتقي بفريق 
مركز ســلطان الذي استدعى بعض األسامء الجديدة 
املعززة ملســاعيه الرامية لبلوغ الدور الثاين عىل أقل 

تقدير قبل التفكري يف املراحل النهائية.
وينتظــر فريــق بــوكاري مالقاة نظــريه املرشحات 
الدولية، ورمبا تحيط الضبابية بعض اليشء باملباراة، 
فبوكاري عزز صفوفه بأســامء جديدة وكذلك الحال 
ملنافســه ورمبا تظهر مــؤرشات مســتوى الفريقني 
الليلة.   وتبدو كفة فريق العنان أرجح من صندوق 
الزمالــة، فاألول من الفرق القويــة التي دللت عىل 
ذلك يف منافســات النســخة املاضية ونجحت مبكرا 
يف االســتفادة بخدمات بعض الالعبني الجدد لتعزيز 
الصفــوف، يف املقابــل يبقى ســالح املفاجأة األهم 
لتحقيق الفوز الســيام وأن صندوق الزمالة مل يفصح 
ســلفا عــن إمكانيات العبيــه، فرمبا يظهــر الفريق 

بشكل الفت يف ثاين أيام البطولة. 
وأكد فريق العنان قدرته عىل تخطي عقبة صندوق 
الزمالة بحسب ما ذكر مدرب الفريق سعود البحري، 
إذ أوضح األخري أن فريقه خرج النسخة املاضية من 

دور الثامنية ألنهــم مل يصلوا لحد الجاهزية بخالف 
النســخة الحالية التي يتمتع فيها فريقه باســتعداد 
كامــل. وقال البحــري "لدينا العبــني متميزين مثل 
جابــر الجنيبي ونارص البوســعيدي وعمر الخرويص 
وهم العبــو أندية ونعول عليهم كثريًا يف مســاعدة 
زمالئهم لتحقيق الفوز". وحول مســتوى منافسه – 
صنــدوق الزمالة – قال " تبدو املباراة ضبابية . ليس 
لدينا معلومات عن املنافس ولكننا سنتعامل بحذر. 

املباريات األوىل دامئا ما تكون صعبة.
وأكــد فريق اإلدامة إنه اســتعد للقاء االفتتاح اليوم 
أمــام الحيــل، فالوصيف لن يــرىض إال بالذهب يف 
تلك النســخة بحسب ما ذكره مدير الفريق مساعد 
املدرب ســامل الحبيس الذي قــال "خضنا العديد من 
املســابقات التحرضية ولعبنا مباريات ودية، ورفعنا 
عــدد قامئــة العبينــا مــن ١٥ إىل ٢٥ العبــا ينتمي 
معظمهم إىل أندية شهرية ويدافع بعضهم عن ألوان 
املنتخب الوطني األوملبي، لدينا إميان راسخ بقدرتنا 
عــىل معانقة اللقب، ويف ســبيل ذلك ســنبذل كل 
الجهود ولدي ثقة كبرية يف إمكانيات رجايل لتحقيق 
هدف الرشكــة"  وقال إن هناك عددا من األســامء 
يضمها فريقه مثل مهنــد الحبيس وإيهاب البلويش، 
مــن املنتخــب األوملبــي، باإلضافة ملازن الكاســبي 
حارس فنجاء وسامر الحبيس وهشام الزعايب ولسيم 
الشــبيبيي، وعــارف البلويش وراشــد الزعايب، كلهم 

العبون متميزون يف أنديتهم . 
وامتــدح الحبــيس تنظيــم النســخة املاضيــة قائًال 
"مشــاركتنا يف النســخة الثانيــة من بطولــة الرؤية 
دليل عىل نجاحها يف تنظيم النســخة األوىل، مل نجد 
ما يعكر الصفو املوســم املايض ونثــق بقدر اللجنة 

املنظمة عىل إنجاح البطولة" 
واختتــم قائــًال " تويل رشكــة اإلدامــة اهتامما كبريا 
باملجيديــن من العبي كرة القــدم وتوفر لهم جانباً 
مــن موازانتها ضمــن خانة املســؤولية االجتامعية، 
اإلدارة املاليــة وفــرت كل اإلمكانيات لتقديم عرض 
يلق باسم الرشكة ونشد تحقق اللقب ونيل املكافأة 
التي خصصتها لنا حال عودتنا بالكأس. أشكر مجلس 

اإلدارة عىل تلك الجهود املقدرة من قبل الجميع .

الرؤية - خالد الخوالدي
تنطلق اليوم منافســات النســخة العارشة من بطولة 
كأس ميناء صحــار واملنطقة الحرة عىل ملعب فريق 
العريب بوالية صحار مبشاركة (٣٢) فريًقا من ُمختلف 
الرشكات واملؤسسات داخل امليناء، وستعلب اليوم ٨ 

مباريات يف توقيت واحد عند العارشة مساًء.
وكانت اللجنة املنظمة قد وزعت الفرق املشاركة عىل 
مثان مجموعات يتأهل من كل مجموعة األول والثاين 

للدور الثاين 
وتبحث الفرق املشاركة عن ركلة بداية موفقة اليوم، 
إذ يلتقــي يف املجموعة األوىل فريق الحاويات (أ) مع 
أوربك (ج) ورشكة مينــاء صحار (أ) مع أوربك (ت)، 
ويف املجموعة الثانية ســيلتقي فريــق فايل (ت) مع 
صحــار للطاقــة (ب) وصحار أملنيوم مــع فريق يس 
ســتنانوق عامن، ويف املجموعة الثالثة سيكون اللقاء 
األول بــني فريق الرشطة (الجامرك) مع فريق أوربك 
(أ) ويف املبــاراة الثانية ســيكون فريــق ميناء صحار 
(ب) يف مواجهــة فريــق رشكة أنابيــب الخليج، ويف 
املجموعة الرابعة ســتكون املواجهة األوىل بني فريق 
أويل تانكينج وفريق أوربك (ب) واملباراة الثانية بني 
فريق رشق صحار للحديد وفريق رشطة أمن امليناء.

وقد حرص املنظمون عىل منح الحرية الكاملة للجنة 
الحكام يف اختيار الحكام وإصدار قراراتهم التحكيمية 

دون تدخل منها،
وتويل اللجنــة املنظمة اهتامما كبــريا بلجنة الحكام 
حرًصــا منهــا عىل إنجــاح البطولة معتــربة أن ملف 

التحكيم أحد الركائز الهامة لنجاح املسابقة.
ومــن جهته قــال رئيس لجنة الحكام ســعد بن عبد 
العزيــز الجابري إن اللجنة اتخــذت كافة اإلجراءات 
الضامنــة لنجــاح مهمتهــا متطلعــا لتعــاون الفرق 

املتنافسة وتحليهم بالروح الرياضية".
وأضــاف "إنها النســخة العارشة التي أرشف برئاســة 
لجنــة حكام البطولــة، والتقدم ملحوظ من موســم 

آلخر.
وحول االستعدادات رد قائًال "مستعدون بشكل جيد 
. شــاركنا بانتظام يف مســابقات االتحاد العامين لكرة 
القدم للمراحل السنية وحتى يف إدارة مباريات دوري 
الدرجة األوىل ونواصل تحضرياتنا إلخراج النسخة عىل 

نحو جيد". 
وأشــار الجابري إىل أن بطولة املوســم املايض كانت 
قوية للغاية من خالل املنافســة بني الفرق املشــاركة 
واســتطاع فريق جندال شــديد الحصــول عىل كأس 
البطولة، وهذا العام ســيدير البطولة مجموعة حكام 
من والية صحار وصحم ولوى وشــناص ويتواجد فيها 
١٦حكــم إضافــة إىل ٨ حكام عىل التســجيل كحكم 
ثالــث، ويدير يف كل مبــاراة ثالث حكام حكمني عىل 

الخطوط إىل جانب الحكم الثالث يف التسجيل.
ســتقام بطولــة ميناء صحــار واملنطقــة الحرة عىل 
مالعب فريق العريب بوالية صحار والتي تقع بالقرب 
من دوار صالن، ويف هذا الســياق قــال عبد الله بن 
محمــد املقبايل أمــني رس فريق العريب ومنســق عام 
نــادي صحار وعضو اللجنة املنظمــة: قبل أي بطولة 
نتبــع عدد من اإلجراءات ســنوياً حيث إننا وللســنة 
العارشة عىل التوايل نســتضيف بطولــة ميناء صحار 
واملنطقــة الحرة، وقبل كل بطولة بشــهر ونصف أو 

شهرين نوقف جميع األنشطة التي متارس عىل أرضية 
ملعب فريق العريب ونحــدد أيام للصيانة خالل فرتة 
التوقــف ملتابعة أرضية امللعب واإلنــارة ونتأكد بعد 
مرحلــة الصيانــة أن أرضية امللعب واإلنــارة جاهزة 

وبعد ذلك نقوم بتقسيم املالعب إىل ٤ 
واملنطقة الحرة.

وأضاف املقبايل: نقــوم بتوفري غرف الالعبني والحكام 
ومكتب لــإلدارة للقيام بجميع األمور اإلدارية وتوفري 
املرافــق الصحيــة ومواقــع االســتحامم لالعبني بعد 
املباريــات إىل جانب وجود املســجد وتوفري شاشــة 
كبرية ملشــاهدة جميــع املباريات املحليــة والعاملية 
للحضور، كام قمنا باالتفاق مع أحد بائعي املشــاوي 
وتخصيص مكان مناسب له ليوفر للحضور واملتابعني 
ما يحتاجونه مــن مأكوالت ومرشوبات وتوفري الئحة 
لإلعالنات لتــداول النتائج اليومية عليها ومســاعدة 
اللجنة اإلعالميــة الداخلية لتوفري إحصائية عن نتائج 
املباريات والبطاقات الصفراء والحمراء ونوفر ملفات 
للبطولة لحفظ بيانات الفــرق والقوائم التابعة لكل 
فريق يف هــذه املجموعات وتجهيــز كل ما تحتاجه 
البطولة مــن كرات ولوائح إرشــادية ونقوم يف نهاية 
البطولــة بتجهيز املوقع املناســب للحضــور والحفل 

الختامي وإعداد كل ما يلزم للحفل النهايئ.
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info@alroya.info    الربيد االلكرتوين

www.alroya.om.

كلام هبطت مرص أجدين تواقا إىل استنشــاق 
هواء نيلهــا متأمال حــال أهراماتهــا وميدان 
تحريرهــا مهروال بني مكتباتها مصغيا لحديث 

أزهرها وحسينها وإنسانها.

منهــج  وضــع  نتمنــى 
تعليمي مقتبس من النطق السامي 
نعــي مكنوناتــه، ويحقــق  حتــى 

الغايات التي خطها مقام جاللته.

أرجــو أن يحل الخليجيــون األزمة القامئة 
مع قطر.. كلنا أهل بيت واحد. وعىل قادة 
املجلس الحكــامء أال يجعلوا للخصومات 

مدخًال بينهم.

إن رمضــان فرصــة ســانحة، لتجارة 
مباركــة رابحــة، يضاعــف الله فيها 
األجــور، فحق لهــا أن توصف بأنها 

تجارة لن تبور.
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ارسلوا إلينا تغريداتكم عرب الهاشتاج:
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نيويورك - رويرتز

أشــارت مراجعتان جديدتان ألبحاث قامئة إىل أنَّــه ال توجد أدلة كثرية تدعم عالجات 
رائجة ملساعدة األطفال املصابني باضطرابات طيف التوحد.

وخلصت إحدى املراجعتني إىل أنَّ هناك بعض األدلة عىل أن العالجات الشعورية تؤدي 
إىل فوائد قصرية األمد فحســب لكن املراجعة األخرى أشــارت إىل أنَّ هناك أدلة قليلة 
تدعم استخدام األنظمة الغذائية الخاصة أو املكمالت الغذائية لعالج األطفال املصابني 
باضطرابــات طيــف التوحد. وقالت كاثرين لورد مديرة مركــز التوحد وتطوير الدماغ 
يف وايــت بلينز بنيويورك ”أعتقد أنهــا تظهر بعرثة املعلومات التــي لدينا“. وأضافت 
لورد التي مل تشــارك يف املراجعتني ”نحتاج إىل ســبل أفضل لجمع بيانات منظمة عن 
العالجات“. وقالت الباحثة إميي ويتلــوف ”ميكن أن يكون املصابون بالتوحد مفرطي 
الحساســية تجاه شكل يشء ما أو رائحته أو شعورهم تجاهه“. وعكف فريق ويتلوف 
عىل دراســة بيانات ٢٤ دراســة اختربت فعالية وســالمة عالجات املشــاكل الشعورية 
الضطرابــات طيف التوحد ومن بينها ٢٠ تجربة محكومة. وقســم الباحثون العالجات 
إىل ست مجموعات استناداً إىل العالج املستخدم ومن بينها التعرض ألحاسيس مختلفة 
مثل اللمس والحركة والعالج باملوســيقى وبالتدليك. وبشكل عام استطاعت العالجات 
التي تعرض األطفال ألحاســيس مختلفة تحسن قياســات مهاراتهم الحسية والحركية 
أمــا العالج بالتدليك فأدى إىل تحســني وطــأة األعراض وأمور حســية. وعىل أية حال 
مل تكن األدلة بهذه القوة ومل تتناول الدراســات ســوى فــرتات قصرية من الوقت. ويف 
املراجعة الثانية درس الباحثون أنظمة غذائية خاصة ومكمالت غذائية تستخدم لعالج 
أعــراض اضطرابات طيف التوحد. وعكفوا عىل تحليــل ١٩ تجربة محكومة لعالجات 
مثل استخدام مكمالت أوميجا ٣ أو األنظمة الغذائية الخالية من الجلوتني أو الكازين.


