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الحياة .. رؤية

حاتم الطايئ

 رئيس التحرير

يومية شاملة تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنرش

مسقط- الُعامنية

ــلطان هيثــم بــن طــارق املُعظَّــم-  بعــث حــرة صاحــب الجاللــة السُّ
أبقــاه اللــه- برقيــة تعزيــة ومواســاة إىل جاللــة الســلطان حاجــي 
حســن البلقيــه ســلطان برونــاي دار الســالم يف وفــاة نجلــه األمــر عبــد 
ــه وصــادق  ــص تعازي ــلطان املعظــم خال ــة السُّ ــا جالل ــم، ضمنه العظي
ــه  ــع رحمت ــد بواس ــد الفقي ــر أن يتغم ــوىل القدي ــا امل ــاته، داعيً مواس
ــة  ــالم وكاف ــاي دار الس ــلطان برون ــم س ــه ويله ــيح جنات ــكنه فس ويس

ــه الصــر والســلوان. ــراد أرست أف

جاللة السلطان يعزي في 
وفاة نجل سلطان بروناي

ترجمة - رنا عبدالحكيم

دول  معهــد  عــن  صــادٌر  تقريــٌر  أشــاَد 
واشــنطن-  -ومقــره  العربيــة  الخليــج 
باإلصالحــات االقتصاديــة التــي يقودهــا 
ــلطان هيثــم  حــرة صاحــب الجاللــة السُّ
بــن طــارق املعظــم -حفظــه اللــه ورعــاه- 
ــة  ــه ملُواجه ــة جاللت ــود حكوم ــن جه ضم

االقتصاديــة،  التحديــات  مــن  العديــد 
العامــة،  باملاليــة  ـق  يتعلَـّ فيــا  خاصــة 
والقطــاع العــام، وعــدم كفايــة مصــادر 

اإليــرادات غــر النفطيــة.
ويقــول التقريــر -الــذي أعــده الباحــث 
روبــرت موجيلنيــي الخبــر االقتصــادي 
لــدى املعهــد- إنَّ إحــراز الســلطنة تقدمــاً 
أدى  االقتصاديــة  اإلصالحــات  يف مســرة 

يف  مشــراً  جديــدة،  تحديــات  لظهــور 
الســياق ذاتــه إىل التداعيــات غــر املتوقعة 
لوبــاء فــروس كورونــا، والتــي متثــل تحديــا 
كبــرا عــى مــا تحقــق مــن إصالحــات عــى 
أنهــا تختــر قــدرة املواطنــن عــى تحمــل 

ــدة. ــة جدي ــاء اقتصادي أعب
الســامية  املباركــة  التقريــُر  ـن  ومثَـّ
 )2024-  2020( املــايل  التــوازن  لخطــة 

متوســطة األجــل، والتــي تُســهم يف توفــر 
للســلطنة؛  املُلحــة  املاليــة  االحتياجــات 
العجــز  يبلــغ  أن  املتوقــع  مــن  حيــث 
املــايل للعــام الجــاري نســباً مرتفعــة، رغــم 
ــة  ــة العام ــادة يف امليزاني ــات الح التخفيض
ــام، إىل  ــن الع ــابق م ــت س ــة، يف وق للدول
املاليــة  أوضــاع  ضبــط  جهــود  جانــب 

األخــرى. العامــة 

أكد أن عجز الموازنة وزيادة الدين العام من أكبر التحديات

تقرير دولي: خطة التوازن المالي تعزز اإلصالحات 
االقتصادية وتراعي األبعاد االجتماعية

مسقط- العامنية

ــه يف إطــار الخطــة  ــة إنِّ ــت وزارة املالي قال
العجــز  لتمويــل  املُعتمــدة  الحكوميــة 

فــإنَّ  2020م،  الجــاري  للعــام  املُتوقــع 
الســلطنة تعــود إىل ســوق الديــن العاملــي 
بإصــدار رشيحتــن مــن الســندات الدوليــة 
لفــرة اســتحقاق وهــي 7 ســنوات و12 

ــاري  ــى ملي ــول ع ــل الحص ــن أج ــنة م س
ــان  ــوزارة يف بي ــدت ال ــي. وأك دوالر أمري
لهــا أمــس أنَّ عمليــة االكتتــاب لهــذه 
الســندات شــهدت إقبــاالً من املُســتثمرين، 

ويُعــزى هــذا اإلقبــال إىل ثقــة الســوق 
الحكوميــة  واملُبــادرات  اإلجــراءات  يف 
ــق االســتقرار املــايل  ــي تســتهدف تحقي الت

واســتدامته.

مسقط - الرؤية

ــمو الســيِّد ذي يــزن  يَْرَعــى َصاحــُب السُّ
بــن هيثــم آل ســعيد وزيــر الثقافــة 
اإلثنــن،  غــًدا  والشــباب،  والرياضــة 
وزارة  يف  -ُممثلــًة  الســلطنة  احتفــال 
بيــوم  والشــباب-  والرياضــة  الثقافــة 

 26 يوافــق  الــذي  العــاين  الشــباب 
أكتوبــر مــن كل عــام.

ــاين  ــباب الع ــوم الش ــل ي ــد حف وينعق
ــالم  ــق بالس ــا، ينطل ــام افراضيًّ ــذا الع ه
الســلطاين، تليــه كلمــة الــوزارة التــي 
ــر  ــيد وزي ــمو الس ــب الس ــا صاح يُلقيه

والشــباب. والرياضــة  الثقافــة 

بريوت- الُعامنية

ــة  ــة ُممثل ــل الدولي ــة العم ــادت ُمنظم أش
يف املكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة يف 
ــينات  ــروت بالتحس ــة ب ــة اللبناني العاصم
الحايــة  منظومــة  تشــهدها  التــي 
ــع  ــاىش م ــا يت ــة يف الســلطنة مب االجتاعي
املعايــر الدوليــة للضــان االجتاعــي مــن 
أجــل إيجــاد تغطيــة شــاملة وكافيــة لكافــة 
ــات  ــف قطاع ــم يف ُمختل ــن وأرسه العامل

ــل.  العم
ــه إىل  ــأت املنظمــة عــر خطــاب موّج وهن
االجتاعيــة  للتأمينــات  العامــة  الهيئــة 
باإلنجــاز الــذي تحقــق يف الســلطنة بإصدار 
نظــام األمــان الوظيفــي. وأكــدت املنظمــة 
نظــام  تطبيــق  أن  خطابهــا  معــرض  يف 
األمــان الوظيفــي مــن قبــل الهيئــة العامــة 
ــة هــو بالفعــل أحــد  ــات االجتاعي للتأمين
الرئيســية  االجتاعيــة  الحايــة  أنظمــة 
املطبقــة يف املنطقــة.. مشــرة إىل أن الدعــم 
الفنــي الــذي قدمــه املكتــب اإلقليمــي 
للــدول العربيــة ملنظمــة العمــل الدوليــة يف 

مرحلــة تأســيس النظــام كان لــه دور فّعــال 
ــت  ــام. وأثن ــاس للنظ ــر األس ــع حج يف وض
التــي  والقيــادة  الرؤيــة  عــى  املنظمــة 
تُواصــل الهيئــة االلتــزام بهــا يف تقديــم 
تحســينات شــاملة للحايــة االجتاعيــة 
املعايــر  مــع  يتــاىش  الســلطنة مبــا  يف 
الدوليــة للضــان االجتاعــي إىل جانــب 
التحســينات األخــرى التــي تصــب يف اإلطار 
ــة  ــق بالحاي ــا يتعل ــة في ــي للهيئ املؤس
االجتاعيــة التــي ستُســاعد بــدون أدىن 
شــك يف إيجــاد تغطيــة شــاملة وكافيــة 
لكافــة العاملــن وأرسهــم يف الســلطنة مــن 
خــالل تعزيــز التنســيق والكفــاءة والعدالــة 
ومثّنــت  النظــام.  يف  املاليــة  واالســتدامة 
منظمــة العمــل الدوليــة الجهــود املبذولــة 
يف اســتمرار تفعيــل الحــوار االجتاعــي 
بــن أطــراف اإلنتــاج الثالثــة والــذي بــدوره 
سيســاهم يف إيجــاد أرضيــة صلبــة للحايــة 
ــن  ــد م ــا ملزي ــيكون أساًس ــة وس االجتاعي
ــدًة  ــلطنة، مؤك ــار يف الس ــة واالزده العدال
التزامهــا بتقديــم أي دعــم فنــي يف مراحــل 

ــام. ــق النظ تطبي

مسقط- الُعامنية

ــن  ــادرة ع ــة الص ــات املبدئي ــارت البيان أش
املركــز الوطنــي لإلحصــاء واملعلومــات إىل أنَّ 
الســيولة املحليــة زادت بنحــو مليــار و905 
ماليــن ريــال ُعــاين بنهايــة أغســطس 2020 

ُمقارنــة بالفــرة املُاثلــة مــن 2019.
يف  الخــاص  القطــاع  ودائــع  وبلغــت 
اإلســالمية  والنوافــذ  التجاريــة  البنــوك 
ــارا و528  ــايض 16 ملي ــطس امل ــة أغس بنهاي
مليونــا و500 ألــف ريــال ُعــاين يف ارتفــاع 
نســبته 8ر10 باملائــة عــن نفــس الفــرة 

مــن عــام 2019م التــي شــهدت ودائــع 
للقطــاع الخــاص بـــ14 مليــارا و920 مليونــا 
ــع إجــايل  ــاين. وارتف ــال ُع ــف ري و500 أل
التجاريــة  بالبنــوك  والتمويــل  القــروض 
ــطس  ــة أغس ــع نهاي ــالمية م ــذ اإلس والنواف
ــارا  ــغ 26 ملي ــة ليبل ــبة 2 باملائ 2020م بنس
ُعــاين  ريــال  ألــف  و500  مليونــا  و282 
مقارنــة مــع 25 مليــارا و765 مليــون ريــال 
ُعــاين فيــا ارتفــع متوســط ســعر الفائــدة 
عــى إجــايل القــروض بـــ 6ر2 باملائــة حيث 
مــا  2020م  أغســطس  نهايــة  يف  ســجل 

نســبته 5ر5 باملائــة.

مسقط - الرؤية

ــج  ــة وتروي ــارة والصناع ــْت وزارة التج أوضح
عــى  املفروضــة  الرســوَم  أنَّ  االســتثار 
رســوم  هــي  األملنيــوم  لفائــف  منتجــات 
ــة  ــوما جمركي ــت رس ــراق، وليس ــة إغ مكافح
ــى  ــاًء ع ــح بن ــذا التوضي ــأيت ه ــة.  وي إضافي
مــا تــمَّ تداولــه يف وســائل اإلعــالم حــول قيــام 
ــوم  ــرض رس ــة بف ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
جديــدة عــى منتجــات لفائــف األملنيــوم؛ 
حيــث إنَّ ســلطة التحقيــق األمريكيــة بــدأت 
وارداتهــا  اإلغــراق ضــد  تحقيــق مكافحــة 

مــن منتــج األملنيــوم واملصــدر مــن 18 دولــة 
مــن بينهــا صــادرات ُعانيــة، وذلــك يف شــهر 
ــول  ــراءات املعم ــا لإلج ــارس 2020م. ووفًق م
بهــا يف اتفاقيــة منظمــة التجــارة العامليــة 
»حيــث يســتمر التحقيــق إىل 12 شــهراً وميكن 
متديــده إىل 18 شــهراً بهــدف تقــي الحقائــق 
ــق«،  ــة بالتحقي ــراف املعني ــع األط ــن جمي م
ــة  ــج القضي ــم إصــدار نتائ ــا يت ــي مبوجبه والت
تتضمــن  األوىل  املرحلــة  مرحلتــن:  خــالل 
ــن  ــة تتضم ــة، والثاني ــق املبدئي ــج التحقي نتائ
ــع أن  ــذي يتوق ــة، وال ــق النهائي ــج التحقي نتائ

يصــدر يف أبريــل 2021م.

جمع ملياري دوالر يؤكد ثقة المستثمرين في االقتصاد الوطني

ضمن احتفاالت يوم الشباب العماني

تتويج الفائزين بجائزة 
اإلجادة الشبابية.. غًدا

»منظمة العمل« تشيد بجهود 
السلطنة لتعزيز الحماية االجتماعية

1.9 مليار ريال حجم السيولة 
المحلية بنهاية أغسطس

»التجارة«: الرسوم األمريكية على 
األلمنيوم العماني ليست »جمركية«
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المحروقية تطلع على المستجدات األكاديمية والمشاريع المستقبلية في »جيوتك«

مسؤول عسكري بريطاني يبدأ زيارة رسمية للسلطنة

مسقط - الرؤية

زارت مع��ايل األس��تاذة الدكت��ورة رحم��ة بنت 
إبراهيم املحروقية وزيرة التعليم العايل والبحث 
العلمي واالبتكار، الجامعة األملانية  للتكنولوجيا 
يف ُعامن »جيوت��ك«؛ حيث اطلعت خاللها عىل 
أب��رز مس��تجدات املؤسس��ة أكادميي��ا وبحثيا، 
وناقش��ت تطلعاته��ا ومش��اريعها املس��تقبلية 

وآليات االرتقاء بجودة التعليم فيها.
راف��ق معاليها خ��الل الزيارة س��عادة الدكتورة 
منى بنت سامل الجردانية وكيلة الوزارة للتدريب 
املهني وسعادة الدكتور بخيت بن أحمد املهري 

وكي��ل الوزارة للتعليم العايل، وس��عادة الدكتور 
س��يف بن عبدالله الهدايب وكيل الوزارة للبحث 
العلمي، وعدٌد من املسؤولني بالوزارة، وبحضور 
سعادة عبدالله بن س��امل الساملي عضو مجلس 
إدارة رشكة ُعامن للخدم��ات التعليمية واملكرم 
الدكتور الش��يخ الخط��اب بن غال��ب بن عيل 
الهنايئ عض��و مجلس أمناء الجامعة. وتأيت هذه 
الزيارة يف إط��ار متابعة الوزارة لس��ر العملية 
التعليمية يف مؤسسات التعليم العايل بالسلطنة 
والوقوف عىل جودة برامجها وخدماتها والهيئة 

األكادميية ومخرجاتها.
والتق��ت مع��ايل الوزي��رة الدكتور حس��ني بن 

سليامن الس��املي القائم بأعامل رئيس الجامعة 
والربوفيس��ور الدكتور آرمن إمربلني نائب رئيس 
الجامع��ة للش��ؤون األكادميي��ة اللذي��ن رحب��ا 
مبعايل الوزي��رة. وقدم الس��املي وإمربلني عرضا 
مرئيا اش��تمل عىل أب��رز مس��تجدات الجامعة 

وتخصصاتها وإنجازاتها.
م��ن جانبها، أكدت معايل الوزيرة أهمية تفعيل 
التعاون املش��رك بني مؤسس��ات التعليم العايل 
الخاصة لضامن اس��تدامة التعليم العايل الخاص 
عرب إيجاد مس��ارات أكادميية وبحثية مش��ركة 
بينه��ا، واس��تغالل التخصصات الت��ي تنفرد بها 
الجامعة مثل األمن الس��يرباين عرب إنشاء مراكز 

بحثي��ة مش��ركة يف هذا املج��ال بحيث ترشف 
الجامعة عليه��ا ويتم دعمها م��ن قبل الرشكاء 

املعنيني بهذا  املجال محلًيا وإقليمًيا.
والتق��ت مع��ايل الوزيرة باملجلس االستش��اري 
الطاليب للجامعة، ال��ذي ناقش مع معاليها أبرز 
م��ا مُييز الجامعة مثل االهتامم بالجانب العميل 
وامليداين عرب الزيارات امليدانية داخل الس��لطنة 
وخارجها، كام تطرق الطالب إىل أبرز التحديات 
األكادميي��ة الت��ي تواجهه��م. وزارت معاليه��ا 
املدرس��ة الفنلندي��ة، اململوك��ة لرشك��ة ُعامن 
للخدمات التعليمية، والتق��ت بالهيئة اإلدارية 

والتدريسية باملدرسة واطلعت عىل مرافقها.

مسقط- الرؤية

وص��ل إىل الب��الد صباح أم��س الفريق أوَّل 
طيار مايك ويجس��تون رئي��س هيئة أركان 

القوات الجوية امللكي��ة الربيطانية، والوفد 
املراف��ق ل��ه يف زي��ارة رس��مية للس��لطنة 
تستغرق عدة أيام. وكان يف استقبال الضيف 
والوفد امُلرافق لدى وصول��ه البالد بقاعدة 

السيب الجوية قائد القاعدة وعدد من كبار 
لطاين العامين، كام  الضباط بس��الح الجو السُّ
كان يف االس��تقبال ملحق الدف��اع الربيطاين 

بسفارة اململكة املتحدة مبسقط.

ال ش��ك أنَّ ُس��ؤال »كي��ف ينمو 
امُلواطن  اآلن  يطرحه  اقتصادنا؟« 
قبل املس��ؤول؛ إذ ب��ات معلوًما 
لدى كل ُمواطن مدى تأثره- سلباً 
أو إيجاب��اً- بالنمو االقتصادي، أو 
عىل األق��ل بالوضع املايل للدولة، 
إذا م��ا كان��ت يف وضع يس��مح 
لها بزيادة اإلنف��اق ورفع األجور 
وتوف��ر الخدم��ات املدعومة أو 
املجانية، ك��ام كان يحدث خالل 
العق��ود املاضي��ة، أو يف امُلقاب��ل 
خفض اإلنفاق وثبات األجور ورفع 
الدعم ع��ن الس��لع والخدمات، 
وهذا األمر حدث خالل السنوات 
القليلة املاضي��ة مع ترضر املالية 
العام��ة للدول��ة، وف��ق امُلعادلة 
البسيطة التي يفهمها كل إنسان، 
ب��أن يك��ون اإلنف��اق ع��ىل قدر 
الدخل الذي تحص��ل عليه، وإال 
يف امُلقاب��ل س��تضطر لالس��تدانة 

والدخول يف دوامة الديون.
وهذا يدفعنا إىل طرح سؤال آخر 
بالغ األهمية: هل يجب أن نقلق 
عندما تق��رض الدول��ة؟ اإلجابة 
هن��ا تحتمل جوابني؛ األول بنعم، 
والثاين بال! نع��م يجب أن نقلق 
عندما تقرض الدولة أو الحكومة، 
ه��ذا  يك��ون  عندم��ا  وخاص��ة 
االقراض يف ظ��ل ركود اقتصادي 
عاملي ومخاوف دولية من اتِّساع 
واس��تمرار  الرك��ود  ه��ذا  نطاق 
تأثره لس��نوات ُمقبلة. ففي مثل 
هذه الظروف تقرض الحكومات 
وفق قيود ُمش��ددة ع��ىل املالية 
العامة، فيك��ون االقراض بهدف 
س��د عجز امُلوازن��ة العامة، بينام 
الحكومات  عات��ق  ع��ىل  يبق��ى 
مس��ؤولية ثقيلة تتمثل يف العمل 
عىل زي��ادة الدخل العام، س��واًء 
من خالل ف��رض رضائب أو رفع 
رس��وم الخدم��ات امُلقدم��ة، أو 
غرها من اإلجراءات األخرى مثل 
بي��ع األرايض العام��ة واألص��ول، 
وتخصيص الرشكات الحكومية أو 
حص��ص الدولة يف رشكات أخرى، 
عالوة عىل تخصيص املرشوعات، 
أو  واملط��ارات  املوان��ئ  مث��ل 
محطات الكهرباء واملياه والرصف 

الصحي وغره..
أم��ا اإلجابة الثاني��ة بالنفي عىل 

س��ؤال “هل نقلق عندما تقرض 
الدول��ة؟”، فتعني أنَّ��ه ال داعي 
للقل��ق امُلف��رط، أو القلق الذي 
ُي��ورث الخ��وف من امُلس��تقبل، 
ب��ل علين��ا التفاؤل ب��كل خطوة 
تخطوه��ا الحكوم��ة نحو إصالح 
الوض��ع االقتص��ادي وردم فجوة 
األعباء  م��ن  والتخل��ص  العج��ز 
الزائ��دة، فكل ه��ذه اإلجراءات 
ُتبرش بنتائ��ج إيجابية يف غضون 
وأنَّ  خاص��ة  قليل��ة،  س��نوات 
االق��راض لس��د عج��ز امُلوازن��ة 
ودف��ع عجل��ة اإلنت��اج، ُيحق��ق 
الكثر من املنافع؛ أولها الحصول 
عىل اعراف ُمؤسس��ات التمويل 
الدولية بقدرة الدولة عىل الوفاء 
بالتزاماتها وسداد ديونها، وثانيها 
نجاح الدولة يف تحقيق ُمعدالت 
اإلدارة  بفض��ل  اقتص��ادي  من��و 
الرش��يدة للمنظوم��ة االقتصادية 
والتَّوسع يف مشاريع التنمية دون 
عائ��ق نقص التموي��ل. أما ثالث 
ه��ذه املنافع فيتمثَّ��ل يف جذب 
األجنبية،  االستثامرات  من  املزيد 
فارتف��اع عج��ز املوازن��ة ال مُيثل 
عنرص جذب لالس��تثامر األجنبي، 
ب��ل عنرص ُمخاطرة، لكن يف حالة 
الس��يطرة عىل العج��ز وُمواصلة 
ُخطط النم��و االقتصادي، يتوافد 
االستثامر األجنبي، لالستفادة من 

امُلقوم��ات الفريدة والنادرة التي 
تتميز بها بالدنا. 

إذن الوصف��ة العالجي��ة ألزم��ة 
والناتج��ة  الحالي��ة-  االقتص��اد 
ع��ن الرضب��ة املزدوج��ة لراجع 
أس��عار النفط والركود امُلصاحب 
لوباء كورون��ا- تتمثل يف نقطتني 
رئيسيتني؛ األوىل: العمل بأرسع ما 
مُيكن لسد عجز املوازنة وتحسني 
املرك��ز املايل للدول��ة، أما النقطة 
الثانية فتتمثل يف مواصلة اإلصالح 
االقتص��ادي والتخلص من النظام 
االقتص��ادي الريع��ي القائم عىل 
أحادي��ة مص��ادر الدخل وتفيش 

ثقافة االستهالك دون اإلنتاج.
العامل  حول  االقتصادية  فالنامذج 
ُمتنوع��ة وُمتغاي��رة يف أس��اليبها 
اقتصادن��ا  ويس��تند  ونتائجه��ا، 
رئيس��يتني؛  ركيزتني  الوطني عىل 
عائدات النفط، والنمو االقتصادي 
القائم عىل االستهالك. أما بالنسبة 
لعائدات النفط، فتشهد تراجعات 
ُمتواصل��ة منذ انهيارها يف 2014، 
وزاد م��ن ح��دة الراج��ع اندالع 
حرب أس��عار بني كب��ار امُلنتجني، 
خاصة مع دخول النفط الصخري 
األمرييك س��احة التنافس. ولذا مل 
يُعد االعتامد عىل س��لعة النفط 
لتوفر املوارد املالية اس��راتيجية 
ناجعة، بل خطرا ُيهدد اقتصادات 
األس��ود،  للخام  املص��درة  الدول 
وظهرت الحاجة املاسة عىل نحو 
غر مس��بوق ل��إرساع يف برامج 
واالس��تفادة  االقتصادي،  التنويع 
من ُمختلف الرثوات واإلمكانيات 
التي منلكها، مبا يضمن تفادي أية 
تأثرات س��لبية عىل االقتصاد مع 
استمرار انهيار سعر برميل النَّفط.
وخالل العق��ود املاضية، حققت 
مس��رة التنمي��ة االقتصادي��ة يف 
الس��لطنة قفزات كبرة، وأحرزت 
تقدًما واضحاً فيام يتعلق باالرتقاء 
باملس��توى املعي��يش للُمواط��ن؛ 
حي��ث اس��تفادت الحكومة من 
عائ��دات النف��ط، ونش��أ منوذج 
االقتصاد القائم عىل االس��تهالك، 
وه��ي ُمعادل��ة اقتصادية تعتمد 
ع��ىل زي��ادة إنف��اق املس��تهلك 
م��ع تواف��ر الس��لع، وُمعظمه��ا 
مس��توردة، فتظل عجلة االقتصاد 

يف حركة دوران ال تتوقف. غر أنَّ 
هذه العجلة تباطأت بش��دة مع 
تأثر اإلنفاق العام للدولة، فراجع 
النمو االقتص��ادي، ومن ثمَّ ثبت 
بالربه��ان القاطع عدم اس��تدامة 
ه��ذا النم��وذج يف ظ��ل وج��ود 
مصدر أحادي إلي��رادات الدولة؛ 

وهو النفط!
اآلن الظ��روف ُمجتمع��ة تفرض 
عىل الجميع تحمل أقىص درجات 
واملواط��ن  الحكوم��ة  الضغ��ط، 
وامُلستثمر، وباتت الفرصة سانحة 
لتنفيذ اإلصالحات املرجوة، وعىل 
رأس��ها تحرير االقتصاد من قيود 
االعتامد ع��ىل النفط، وفتح آفاق 
جديدة أمام االستثامر، وهنا نشر 
بوضوح تام إىل القطاع الخاص، إذ 
إنِّه وحده القادر عىل إعادة النمو 
املرتفعة،  ملس��توياته  االقتصادي 
عىل أن يتوقف القطاع الخاص عن 
االعتامد عىل الحكومة يف تحقيق 
كل أرباح��ه. القطاع الخاص بات 
مطالب��اً باملب��ادرة لخوض جميع 
مجاالت العمل املتاحة، وال يجب 
أن يتحج��ج البع��ض باملخاطرة، 
فنحن أم��ام وضع ح��رج ينبغي 
ع��ىل الجمي��ع التكات��ف فيه ال 

البحث عن األرباح وحسب. 
ويف امُلقابل يجب أن ُتعيد الدولة 
النظر يف عدد من امللفات، وعىل 

إذ  الحكومية؛  ال��رشكات  رأس��ها 
يج��ب أن تتخل��ص الدول��ة من 
عقيدة الدور الشمويل للحكومة، 
م��ن خ��الل ع��رشات ال��رشكات 
الحكومية العاملة يف كل مناحي 
االقتص��اد تقريًبا، م��ن النفط إىل 
الصحي  الرصف  ومن  الس��ياحة، 
إىل األغذي��ة واملرشوب��ات، حتى 
رشكات اللح��وم والدواجن.. إلخ. 
ال ننك��ر بالقط��ع ال��دور ال��ذي 
أس��همت به- وما ت��زال- يف دعم 
مسرة التنمية، لكن آن األوان أن 
ُتطرح هذه الرشكات للتخصيص، 
الحوكم��ة  معاي��ر  ُتطب��ق  وأن 
الرش��يدة، وأن يكون العمل فيها 
تك��ون  أن  ال  اإلنتاجي��ة،  وف��ق 
متس��ًعا الس��تيعاب الباحثني عن 
عمل وحسب. مل يعد منطقياً أن 
تتأسس رشكات حكومية جديدة 
يف ظل الظ��روف الراهنة برؤوس 
أموال ضخمة، بل األوىل أن ُتطرح 
املش��اريع عىل القط��اع الخاص، 
من خالل صيغ تشاركية عديدة. 
والتخصي��ص ال ُيس��هم فقط يف 
تعزيز ق��درة القطاع الخاص عىل 
رفع معدالت النمو واالقتصاد، بل 
أيضاً توفر سيولة للحكومة، هي 
يف حاجة إليها اآلن. وأرضب مثاالً 
بس��يطاً هنا باألندية الش��اطئية 
اململوكة  الس��ياحية  واملش��اريع 
مُلؤسس��ات وجه��ات حكومية يف 
أغىل مناط��ق العاصمة أو مراكز 
امل��دن، ما الذي مين��ع من بيعها 
القطاع  ُيديرها  ل��يك  وتخصيصها 
الخاص بآلي��ة ُتحقق الربح منها، 
وتع��ود بالفائدة ع��ىل اقتصادنا، 
ب��دالً م��ن أن تك��ون ُنزالً ش��به 
مجاني��ة للعاملني يف امُلؤسس��ات 

التي ُتديرها!!
ك��ام يجب إعادة االعتب��ار مليناء 
الس��لطان قاب��وس، أق��دم ميناء 
يف ش��به الجزي��رة العربي��ة، وأن 
التجارية،  السفن  الستقبال  يعود 
فمن غر املعق��ول وغر املقبول 
“تجميد” هذا امليناء منذ سنوات، 
بدعوى تحويله إىل ميناء سياحي، 
رمب��ا مير ش��هر كام��ل وال تزوره 
سوى س��فن معدودة عىل أصابع 
اليد الواح��دة، خصوصاً يف فصل 

الصيف. 

أيض��اً مُيك��ن للدول��ة أن ُتنعش 
العق��اري م��ن خ��الل  القط��اع 
األرايض  بي��ع  م��ن  االس��تفادة 
امُلؤجرة للمواطن��ني بنظام “حق 
االنتفاع”، وسيس��هم ذل��ك أيضاً 
يف توفر س��يولة تقدر باملليارات، 
فضاًل عن اس��تفادة املواطن منها 

باعتبارها ملكاً له.
ويبق��ى الق��ول.. إنَّ الحل��ول 
والبدائل االقتصادية التي ميكن 
من خالله��ا تنمي��ة اقتصادنا، 
عديدة وقابل��ة للتنفيذ إذا ما 
تكاتفن��ا س��وًيا لتطبيقها، وأن 
نتحمل جميًعا ما قد ينتج من 
ضعوط أو تحديات، وال ش��ك 
أنَّ خط��ة التوازن امل��ايل التي 
ُحظيت باملباركة الس��امية من 
لدن ح��رضة صاح��ب الجاللة 
ب��ن طارق  ��لطان هيث��م  السُّ
��م- حفظه الل��ه ورعاه-  امُلعظَّ
املالي��ة  االس��تدامة  س��تحقق 
املأمول��ة، إىل جان��ب خف��ض 
كفاءة  ورف��ع  الع��ام،  الدي��ن 
اإلنف��اق الحكوم��ي، وزي��ادة 
اإليرادات غر النفطية، وتعزيز 
االحتياطي��ات املالي��ة للدولة، 
وغرها من األهداف الطموحة، 
لك��ن يبقى ما ُنؤكد عليه دوًما 
أال وهو دعم املواطن لكل قرار 
وخطوة ترمي إىل الصالح العام.

كيف ينمو اقتصادنا؟
حاتم الطائي يكتب:

االقتراض 
لدعم ميزانية 
الدولة ُيحقق 

الكثير من 
المنافع 

االقتصادية 
واالستثمارية

علينا التخلص 
من نموذج 
االقتصاد 

الريعي والبدء 
في تنويع 

مصادر الدخل

التخصيص 
والشراكة من 

الحلول المثلى 
لزيادة اإليرادات 
العامة وترشيد 

اإلنفاق
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ضمن خطط الدولة لتعزيز مساهمات الشباب في التنمية

السيد ذي يزن يرعى االحتفال بيوم الشباب العماني وتتويج الفائزين بجائزة اإلجادة الشبابية.. غدا
مسقط - الرؤية

مو السيِّد ذي يزن بن هيثم  َيْرَعى َصاحُب السُّ
آل س��عيد وزير الثقافة والرياضة والش��باب، 
غًدا اإلثنني، احتفال السلطنة -ُممثلًة يف وزارة 
الثقاف��ة والرياضة والش��باب- بيوم الش��باب 

العامين الذي يوافق 26 أكتوبر من كل عام.
ص للش��باب  وجاَء االحتفال بهذا اليوم املخصَّ
الع��امين، مبباركة م��ن املغفور له ب��إذن الله 
تعاىل الس��لطان قابوس بن سعيد -طّيب الله 
ثراه- منذ الع��ام 2014، لتكون هذه الذكرى 
الس��نوية وقفة ع��ى واقع الش��باب العامين 
ومنطلقا لتقييم ما مىض واسترشاًفا ملا سيأيت.

وس��يكون حفل يوم الش��باب الع��امين الذي 
تنف��ذه الوزارة ه��ذا العام افرتاضيًّ��ا، ينطلق 
بالس��ام الس��لطاين، تليه كلمة ال��وزارة التي 
ُيلقيها صاحب الس��مو الس��يد وزير الثقافة 
والرياضة والش��باب؛ ثمَّ مقط��ع لفيلم قصري 
يع��ّ� ع��ن توّجهات الش��باب الي��وم يف ظّل 
القيادة الحكيمة ملوالنا حرضة صاحب الجالة 
السلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه الله 
ورعاه. يعقب ذلك كلمة الشباب يلقيها اثنان 
من الش��باب العامين، ومن ثم إعان الفائزين 

بجائزة اإلجادة الشبابية هذا العام.
ر أن تتطرق كلمة الوزارة إىل أهمية  ومن املقرَّ
االحتفاء مبنجزات الش��باب وتخصيصها جائزة 

اإلجادة الش��بابية، ودور الوزارة يف االس��تامع 
للش��باب وتلّمس احتياجاته��م واهتامماتهم 

وتطلعاتهم، والوقوف ع��ى احتياجات قطاع 
الش��باب، فضًا عن أهمية تجسري العاقة بني 
الش��باب العامين ومختل��ف الجهات، وتعزيز 
قدرات الش��باب للمس��اهمة يف التنمية من 
خال تنمي��ة الوعي عند الش��باب بالحقوق 
والواجب��ات، وتطوير مه��ارات الحوار، وفتح 

آفاق أرحب لابتكار.
وُيختت��م الحف��ل بإع��ان الفائزي��ن بجائزة 
اإلجادة الشبابية عن فئات األفراد واملؤسسات 
الش��بابية واملبادرات الش��بابية، بواقع تسعة 

مجاالت عن كل فئة.
وحرًصا من وزارة الثقافة والرياضة والش��باب 
عى تش��جيع التنافس اإليجايب بني الش��باب 
الش��بابية واملؤسس��ات  الع��امين واملبادرات 
الش��بابية، وحرصها عى رصد الشباب املبدع 
وتكرميهم باملش��اركة يف يومهم “يوم الشباب 
العامين”؛ نبعت فكرة جائزة اإلجادة الشبابية، 
وهي امتداد لتكريم الش��باب العامين املجيد 
يف محاف��ل يوم الش��باب عاًما بع��د عام؛ إذ 
تنطل��ق الجائزة يف نس��ختها األوىل هذا العام 
لتكون سنوية، ومتنحها وزارة الثقافة والرياضة 
والش��باب تكرمي��ا للمجيدي��ن من الش��باب 
العامين بيوم الش��باب العامين من كل عام يف 
مجاالت عدة تهم القطاع الشبايب. وتأيت هذه 

الجائزة تشجيعا للشباب العامين عى اإلبداع 
واالبتكار يف مختلف املجاالت، واحتضان كافة 
اإلبداعات واالبتكارات، واستثامر طاقات أك� 
عدد من الش��باب املوهوب واملبدع يف ش��تى 

املجاالت.
وته��دف جائزة اإلج��ادة الش��بابية إىل خلق 
روح التنافس بني الش��باب العامين، وتشجيع 
الش��باب  ع��ى تنمي��ة مهاراتهم م��ن أجل 
بن��اء جي��ل واع ومس��ؤول ومب��دع ومبادر، 
وتقدير إس��هامات الشباب العامين يف التنمية 
املس��تدامة، واالحتفاء بها. فض��ًا عن تعزيز 
الجانب الوطني للش��باب العامين والش��عور 

باالنتامء املجتمعي.
وتض��مُّ الجائزة يف نس��ختها األوىل 9 مجاالت 
مختلف��ة، ومتث��ل حافزا للعمل ع��ى اإلبداع، 
وتهيئ��ة بيئ��ة ثقافية إلثراء املجتمع، الس��يام 
وأنها تقدم لرشيحة الشباب؛ من خال توفري 
وس��ائل الدعم امل��ادي واملعن��وي عى هيئة 
جائزة س��نوية، تحفيزا لدور الشباب الريادي 
يف املجتم��ع، ومب��ا ُيس��هم يف تنمي��ة طاقات 
وإمكان��ات الش��باب اإلبداعي��ة، ويحقق يف 
الوقت ذاته الريادة للس��لطنة عى املستويني 

اإلقليمي والدويل.
وتتمثل مجاالت الجائزة الرئيس��ية يف: ريادة 

األعامل؛ والتعليم؛ واإلعام؛ والثقافة؛ والعلوم؛ 
والرياض��ة؛ والرتاث؛ والبيئ��ة؛ والعمل. وتكرّم 
الجائزة الش��باب يف ثاث فئات؛ هي: األفراد، 

واملبادرات الشبابية، واملؤسسات الشبابية.
وتمُّ تش��كيل لجنة تحكيم م��ن خارج الوزارة 
وكان��ت رشوط  املج��االت.  كاف��ة  لتحكي��م 
الجائ��زة قد أعلن��ت فيام م��ىض يف مختلف 
وسائل اإلعام؛ وهي: أن يكون املتقدم عامين 
الجنس��ية، وأن يكون من فئة الش��باب )15-

35( س��نة، وأن يرفق املرتش��ح السرية الذاتية 
وصورة البطاقة الش��خصية وصورة ش��خصية 
بج��ودة عالي��ة، وأن يرفق من��وذج املبادرة/
امل��رشوع الذي تقدم به م��ن أعامله لاطاع 
عليه��ا حس��ب كل مج��ال. وال يح��ق للفائز 
بإحدى الجوائز التقدم يف املجال نفس��ه مرة 
أخ��رى إال بعد ميض س��نتني م��ن تاريخ نيل 
الجائ��زة األوىل، كام ال يحق املش��اركة يف أكرث 
م��ن مجال م��ن مج��االت الجائ��زة. وينبغي 
للمرتش��ح تقديم ما يفيد ملكيت��ه للمبادرة/
املرشوع املراد الحصول عى الجائزة بش��أنه، 
أو تقديم شهادة معتمدة من أي جهة رسمية 
مختصة بذلك، مع تعبئة اس��تامرة التس��جيل 
املخصص��ة باملتقدم للمش��اركة بالجائزة ع� 

املوقع اإللكرتوين.

»الشؤون البلدية« بصور تطلع ميدانيا على الجيوب التخطيطية احتفالية خاصة بيوم المرأة العمانية في ظفار

مذكرة لتسليم أصول وقفية إلى »البريمي الوقفية«

صور - حمد بن صالح العلوي 

زاَر أعض��اُء لجنة الش��ؤون البلدي��ة بوالية 
صور، أمس، بعَض الجيوب واملواقع املقرتحة 
الس��تحداث مخططات لقطع أراٍض سكنية 
وتجاري��ة وس��ياحية وخدم��ات. وش��ملْت 
الزي��ارات: ال��� وقلهات ونياب��ة طيوي، إىل 

جان��ب زيارة منطقة العني بنيابة رأس الحد 
ملتابع��ة تنفيذ م��رشوع طريق، وش��ارك يف 
هذه الزيارات مختصون من املديرية العامة 
لإلسكان والتخطيط العمراين مبحافظة جنوب 
الرشقي��ة، ومدير دائ��رة الط��رق مبحافظة 
جن��وب الرشقية. وق��ال عبدالله بن س��امل 
الصلتي مقرر اللجنة: إنَّ هذه الزيارات تأيت 

للوقوف واالطاع عى املخططات أو املواقع 
املقرتحة من قبل وزارة اإلس��كان والتخطيط 
العمراين لش��تى أنواع االستخدامات؛ وذلك 
ملعاينة تل��ك املواقع، مؤك��داً حرص أعضاء 
اللجن��ة ع��ى معرف��ة مدى صاحي��ة هذه 
املواقع للتخطيط لجعله��ا مخططات قابلة 

لتلك االستخدامات.

صاللة - الرؤية

أقيم��ْت يف محافظة ظفار احتفالية مبناس��بة 
يوم امل��رأة العامنية، بعنوان »ولها مع الوطن 
نغم وحكاي��ة”؛ وذلك تحت رعاي��ة املكرمة 
الدكت��ورة منى بنت أحمد الس��عدون عضوة 
مجل��س الدول��ة، وبحض��ور عدد من نس��اء 
املحافظ��ة الب��ارزات يف النش��اط املجتمعي 

وريادة األعامل.
متها منصة تواصل الشباب  واملبادرة -التي نظَّ
مبحافظ��ة ظفار- أقيمت بالتع��اون مع نادي 
االتحاد الريايض، وبتنظيم كلٍّ من: مؤسس��ة 
مجال��س األث��ري وال��رشق األوس��ط للتنمية، 
وبدعم من س��فار للعطور والبيل للش��وكاته 

والزهور، يف قاعة منتجع ميلينيوم.
وألق��ت نعيمة بنت مس��لم املهرية الحاصلة 
ع��ى تكريم من ل��دن الس��يدة الجليلة حرم 
جالة السلطان املعظم -حفظها الله ورعاها- 
كلمة بهذه املناسبة؛ ذكرت فيها أن هذا العام 
احتفلت املرأة العامنية وكل أبناء عامن بأول 

إطالة للس��يدة الجليلة، فأرشقت عى أبنائها 
العامني��ني بحضور 50 ام��رأة عامنية مثابرة، 

وهذا ما أحدث يوما فريداً من نوعه.
وأقيمت جلسة حوارية خال الحفل؛ تضمنت 
تقديم أوراق عمل، حيث قدم الشيخ عبدالله 
الش��حري ورق��ة بعن��وان “املرأة يف الس��رية 
النبوي��ة”، فيام تطرقت املحامية س��مية بيت 
سعيد إىل الوعي القانوين للمرأة، واستعرضت 
الش��ابة هدى كهوم تجربة للمرأة الشابة عن 
اإلب��داع والتطور. وقدمت أح��ام الحرضمية 
رئيس��ة قس��م اإلع��ام اإللك��رتوين مبجل��س 
الش��ورى ورق��ة حول »املش��اركة السياس��ية 

للمرأة العامنية.. الش��ورى أمنوذًجا”، قدمت 
خالها جزءا من املش��اركة يف الشؤون العامة، 
وعرجت عى مش��اركة ومس��اهمة املرأة يف 
بناء الدولة ويف صنع القرار تاريخيًّا. وأش��ارت 
الحرضمي��ة إىل املش��اركة يف الش��ؤون العامة 
واملش��اركة السياس��ية وفق النظام األس��ايس 
للدولة الذي ضمن مش��اركة امل��رأة العامنية 
بش��كل كبري وفقاً للمب��ادئ العامة والحقوق 

والواجبات التي بينها بالنسبة للمواطنني.
الفعالي��ة  يف  الثاني��ة  الجلس��ة  ن��ت  وتضمَّ
مناظ��رات بني فريق “يوم امل��رأة” و«عاقات 

ظفار مستقبيل«.

الربميي - سيف املعمري 

ش��هدْت إدارة األوق��اف والش��ؤون 
الدينية التوقيَع عى ُمذكرة تس��ليم 
اإلدارة لجملة م��ن األصول الوقفية 
املوجودة لديها إىل مؤسس��ة ال�ميي 
لتنميتها وتطويرها؛  العامة؛  الوقفية 
وذلك بناًء عى الق��رار الوزاري رقم 
)2019/175(.  ومثَّل وزارة األوقاف 
والش��ؤون الدينية كلٌّ من: الدكتور 
محمد بن س��يف بن س��امل الحبيس 
والش��ؤون  األوق��اف  إدارة  مدي��ر 
الديني��ة مبحافظ��ة ال�ميي، وس��امل 
ب��ن عبدالله ب��ن ن��ارص العوميري 
مدير دائرة املؤسس��ات والصناديق 
الوقفية بالوزارة، بينام مثَّل ُمؤسسة 
ال�ميي الوقفية العامة الش��يخ راشد 
بن س��لطان بن ع��يل الغيثي رئيس 
مجلس إدارة املؤسسة، وحرض توقيع 
التسليم: سعادة أحمد بن فارس بن 
س��امل العزاين عضو مجلس الشورى 
ممثل والية ال�ميي، وراشد بن مسلم 
بن راشد البادي، ونارص بن عبدالله 
بن حم��دان املقب��ايل، وإبراهيم بن 
عيل بن سيف اإلسامعييل، وممثلون 
عن إدارة األوقاف الش��ؤون الدينية 
مبحافظ��ة ال�ميي وأعضاء مؤسس��ة 
العامة. وس��تتوىلَّ  الوقفية  ال�مي��ي 
ُمؤسسة ال�ميي الوقفية العامة إدارة 
واس��تثامر األصول واألموال املوقوفة 
وفق��ا لقان��ون األوق��اف والئحت��ه، 
وبناء عى دليل حوكمة املؤسس��ات 
الوقفي��ة العام��ة املنظ��م ألع��امل 
املؤسس��ات الوقفية العامة، وتحت 
والش��ؤون  األوق��اف  وزارة  إرشاف 

الدينية.
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وفقا لإلجراءات المعمول بها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية

»التجارة«: الرسوم األمريكية على لفائف األلمنيوم العمانية لمكافحة اإلغراق وليست »جمركية«

استعراض نماذج النساء الملهمات بملتقى »المرأة في السياحة«

مسقط - الرؤية

أوضح��ْت وزارة التج��ارة والصناع��ة وترويج 
االستثامر أنَّ الرس��وَم املفروضة عىل منتجات 
لفائ��ف األملنيوم هي رس��وم مكافحة إغراق، 

وليست رسوما جمركية إضافية. 
ويأيت ه��ذا التوضيح بناًء عىل م��ا تم تداوله 
يف وس��ائل اإلعالم حول قيام الواليات املتحدة 
األمريكية بفرض رس��وم جديدة عىل منتجات 
لفائ��ف األملنيوم؛ حيث إنَّ س��لطة التحقيق 
األمريكية بدأت تحقيق مكافحة اإلغراق ضد 
وارداتها من منتج األملني��وم واملصدر من 18 
دولة من بينها صادرات ُعامنية، وذلك يف شهر 
م��ارس 2020م. ووفًقا لإلجراءات املعمول بها 
يف اتفاقي��ة منظم��ة التج��ارة العاملية “حيث 
يس��تمر التحقيق إىل 12 شهراً وميكن متديده 
إىل 18 شهراً بهدف تقيص الحقائق من جميع 
االط��راف املعنية بالتحقي��ق”، والتي مبوجبها 
يت��م إصدار نتائ��ج القضية خ��الل مرحلتني: 
املرحلة األوىل تتضمن نتائج التحقيق املبدئية، 

والثاني��ة تتضمن نتائ��ج التحقي��ق النهائية، 
والذي يتوقع أن يصدر يف أبريل 2021م.

وأعلنْت س��لطة التحقيق األمريكية عن نتائج 
التحقيق املبدئية، والتي تضمنت فرض رسوم 
جمركية )مكافحة اإلغراق( عىل ش��كل ودائع 

نقدية؛ وذلك وفقاً لهامش اإلغراق الذي ثبت 
ضد األطراف املعنية خ��الل مرحلة التحقيق، 
وفي��ام يتعلق بصادرات الس��لطنة لقد أثبت 
التحقيق املبديئ هامش اإلغراق بنسبة 53ر3 
باملائ��ة ع��ىل مبيعات الس��لطنة يف أس��واق 

الواليات املتحدة، وعليه س��يتم أخذ الودائع 
آنف��ة الذكر لحني تأكيد ذل��ك من عدمه عند 

صدور نتائج التقرير النهايئ.
ُيش��ار إىل أنَّ ه��ذه ليس��ت القضي��ة األوىل 
التي تفرض عليها رس��وم مكافحة إغراق ضد 

صادرات السلطنة؛ حيث سبق وفرضت رسوم 
إغ��راق عىل بعض املنتج��ات األخرى يف دول 
أخرى، علاًم بأنَّ هذه السياس��ات التي تبنتها 
ال��دول هي حق م��رشوع وفق��اً لترشيعاتها 
الداخلي��ة، ومبوجب اتفاقيات منظمة التجارة 

العاملية فيام يتعلق بتنظيم املامرسات الضارة 
يف التج��ارة الدولية والتي تش��مل: )اإلغراق( 
وال��ذي يع��د الس��لعة مغرقة إذا كان س��عر 
تصديرها إىل الس��وق املحيل أقل من قيمتها 
العادية يف بلد املنش��أ أو التصدير، و)الدعم(: 
وهو مس��اهمة مالية مب��ارشة أو غري مبارشة 
مقدمة من حكومة دولة املنش��أ والتي يرتتب 
عنها تحقيق منفعة ملتلقي الدعم، و)الزيادة 
يف الواردات(: وه��ي زيادة كبرية ومفاجئة يف 
ال��واردات بكمي��ات مكثفة وبش��كل يحدث 
رضراً عىل الصناعة املحلي��ة التي تنتج منتجاً 
مش��ابهاً لها بش��كل مبارش. ويف املقابل، فإنَّ 
الس��لطنة فرضت رس��وَم مكافحة إغراق ضد 
ع��دد من املنتج��ات األجنبية وفق��اً للقانون 
الخليجي املوحد لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي��ة ملكافحة اإلغ��راق والتدابري 
باملرس��وم  الص��ادر  والوقائي��ة  التعويضي��ة 
السلطاين رقم )2015/20م(؛ والتي تتمثل يف: 
بطاريات السيارات ضد كوريا الجنوبية وبالط 

السرياميك والبورسالن ضد الصني والهند.

رسوم مكافحة إغراق فرضتها السلطنة ضد منتجين أجنبيين 
وفقا للقانون الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون لمكافحة 

ا�غراق والتدابير التعويضية والوقائية

بطاريات السيارات 
ضد كوريا الجنوبية

االغراق: تعتبر 
السلعة مغرقة اذا 
كان سعر تصديرها 
إلى السوق المحلي 
أقل من قيمتها في 

بلد المنشأ

بالط السيراميك 
والبورسالن ضد 

الصين والهند

الدعم: مساهمة 
مالية مباشرة أو 

غير مباشرة مقدمة 
من حكومة دولة 

المنشأ

التحقيق أثبت 
هامش إغراق 

بـ3.53 % على 
مبيعات السلطنة 

في األسواق 
األمريكية

»الخدمات« يخالف تراجعات سوق مسقط بفضل النتائج الفصلية العروض الترويجية مرة واحدة في السنة للمراكز التجارية
مسقط - العامنية

دفعْت النتائُج املالي��ة -التي أعلن عنها عدد 
من رشكات الخدمات املدرجة بسوق مسقط 
ل��أوراق املالي��ة- م��ؤرش قط��اع الخدم��ات 
للصعود، مخالًفا االتجاه العام للس��وق، الذي 
س��جل تراجعات متفاوتة، وقفز مؤرش قطاع 
الخدمات بنهاية تداوالت األس��بوع املايض إىل 
1585 نقطة مرتفًعا خالل األس��بوع بأكرث من 

واحد باملائة، أي حوايل 17 نقطة.
وقادْت أسهم الجزيرة للخدمات، وسيمبكورب 
صاللة وأوريدو وعامنتل والنهضة للخدمات، 
م��ؤرش قط��اع الخدم��ات للصع��ود، بعد أن 
س��جلت ارتفاعات ملحوظة، فقد ارتفع سهم 
الجزيرة للخدمات بنسبة 6ر15 باملائة وأغلق 
عىل 207 بيس��ات وسط طلب مرتفع، وشهد 
الس��هم تنفيذ 120 صفق��ة بقيمة 482 ألف 
ري��ال عامين، وأعلنت الرشكة أنها س��جلت يف 
األشهر التسعة األوىل من العام الجاري منوا يف 
أرباحها الصافية بنس��بة 11 باملائة لتصعد إىل 
مليون و371 ألف ري��ال عامين مقابل مليون 
و238 ألف ري��ال عامين يف الفرتة املامثلة من 

العام املايض.
وش��هدت عينة مؤرش قط��اع الخدمات أيضا 
ارتفاع س��هم س��يمبكورب صاللة بنسبة 7ر4 
باملائ��ة وأغلق ع��ىل 110 بيس��ات، وأعلنت 
الرشكة أن أرباحها الصافية ارتفعت يف األشهر 
التس��عة األوىل من العام الجاري بنس��بة 25 
باملائة لتبلغ ح��وايل 4ر14 مليون ريال عامين 
مقاب��ل 5ر11 ملي��ون ريال ع��امين يف الفرتة 

املامثل��ة م��ن الع��ام امل��ايض. وأعلنت رشكة 
النهضة للخدم��ات أن أرباحه��ا الصافية من 
العمليات املستمرة ارتفعت يف األشهر التسعة 
األوىل م��ن العام الجاري إىل أكرث من 7 ماليني 
ري��ال عامين مقابل 3ر4 مليون ريال عامين يف 
الفرتة املامثلة من العام املايض، مع اإلشارة إىل 
أن الرشكة حققت العام املايض أرباحا إضافية 
ب�5ر11ملي��ون ريال ع��امين م��ن العمليات 
التشغيلية غري املس��تمرة يتعلق بعضها ببيع 
رشك��ة توب��از للطاقة واملالحة، وارتفع س��هم 
النهض��ة للخدمات األس��بوع املايض بيس��تني 
وأغلق عىل 340 بيس��ة رغ��م صعوده خالل 
التداوالت إىل 354 بيس��ة وش��هد تنفيذ 230 

صفقة بقيمة 857 ألف ريال عامين.
ولِقي مؤرش قطاع الخدمات األس��بوع املايض 
دعام أيضا من س��همي أوريدو وعامنتل، فقد 
ارتفع األول بنس��بة 7ر3 باملائة أي 14 بيس��ة 
وأغلق عىل 386 بيسة، وارتفع الثاين 4 بيسات 
وأغل��ق عىل 624 بيس��ة، وأعلنت أوريدو أن 
أرباحها تراجعت من 27 مليون ريال عامين إىل 
15 مليون ريال ع��امين، فيام مل تعلن عامنتل 
عن نتائجها املالية حتى نهاية األسبوع املايض. 
وشهدت سوق مسقط لأوراق املالية األسبوع 
املايض زيادة يف ع��دد الصفقات املنفذة التي 
بلغ��ت 2077 صفقة مقاب��ل 1827 صفقة يف 
األس��بوع الذي س��بقه، إال أن قيم��ة التداول 
تراجعت من 9ر17 مليون ريال عامين إىل 1ر5 
مليون ريال عامين مع اإلشارة إىل أن تداوالت 
األس��بوع قبل امل��ايض ش��هدت تنفيذ صفقة 
خاصة عىل س��هم بن��ك عامن الع��ريب الذي 

بلغت قيمة أسهمه املتداولة 9ر9 مليون ريال 
عامين. وتأثرت أس��عار األسهم األسبوع املايض 
بعدد من التقارير غ��ري املواتية عن االقتصاد 
الوطني وتقلب أس��عار النفط ليبلغ متوسط 
س��عر نفط ُعامن يوم الخميس 92ر41 دوالر 
للربميل، ودفعت هذه األجواء أس��عار العديد 
من األس��هم للهب��وط، فقد تراجعت أس��عار 
35 رشك��ة مقابل 15 رشكة ارتفعت أس��عارها 
و16 رشكة حافظت عىل مس��توياتها السابقة. 
وأّث��رت ه��ذه الرتاجعات ع��ىل حركة املؤرش 
الرئييس لسوق مس��قط واملؤرشات القطاعية 
وخاص��ة م��ؤرش القط��اع املايل الذي س��جل 
أعىل الرتاجعات بعد هبوطه بنس��بة 2 باملائة 
مرتاجعا حوايل 117 نقطة، وفقد مؤرش قطاع 
الصناع��ة 50 نقطة، وتراج��ع املؤرش الرئييس 
إىل 3557 نقط��ة مرتاجع��ا 36 نقط��ة، في��ام 
استطاع مؤرش الس��وق الرشعي االرتفاع أكرث 
من نقطتني. وتصدر س��هم الجزيرة للخدمات 
قامئة األسهم األكرث ارتفاعا بعد صعوده بنسبة 
6ر15 باملائة، وشملت قامئة الرشكات الخمس 
األكرث ارتفاعا صندوق أمان لالستثامر العقاري 
وإس إم إن باور وس��يمبكورب صاللة واألنوار 
لبالط الس��رياميك، فيام تصدر سهم الخليجية 
لخدمات االس��تثامر القابضة األسهم الخارسة 
مرتاجعا بنس��بة 9ر31 باملائة وأغلق عىل 32 
بيسة، وتراجع س��هم املتحدة للتمويل بنسبة 
5ر31 باملائ��ة وأغلق عىل 39 بيس��ة، وهبط 
سهم أعالف ظفار بنس��بة 5ر9 باملائة وأغلق 
عىل 114 بيس��ة، وتراجع س��هم تكافل عامن 
للتأمني إىل 100 بيسة مرتاجعا بنسبة 9 باملائة.

مسقط - الرؤية

أص��درْت وزارة التج��ارة والصناع��ة وترويج 
االس��تثامر قرارًا وزاريًّا برق��م )2020/184(، 
بتعديل بع��ض أحكام الئحة تنظيم العروض 
الرتويجي��ة.. وتجيز امل��ادة األوىل من القرار 
ال��وزاري -الذي س��يبدأ رسيانه م��ن اإلثنني 
املقب��ل- للمراك��ز التجاري��ة إقام��ة عروض 
ترويجية جامعية للمحالت الكائنة به، وذلك 

ملدة 3 أيام وملرة واحدة يف السنة.
وب��دأت ال��وزارة، ي��وم الثالث��اء املوافق 15 
س��بتمرب 2020م، اس��تقبال طلبات العروض 
الرتويجي��ة والتخفيض��ات؛ وذل��ك بناء عىل 
موافق��ة اللجن��ة العليا املكلف��ة ببحث آلية 
التعام��ل مع التطورات الناتجة عن انتش��ار 
ف��ريوس كورون��ا )كوفي��د 19(، بع��د أن تم 
إيقاف العروض الرتويجية للحد من انتش��ار 

)كوفيد 19(. 
ُيذكر أنَّ الئحة الع��روض الرتويجية الصادرة 
بالقرار الوزاري رقم )2013/239( ترسي عىل 
جميع أنواع العروض الرتويجية التي تنظمها 
املنش��آت التجاري��ة والصناعي��ة والخدمية، 
باس��تثناء تلك الت��ي يتم تنظيمه��ا من قبل 
مطاع��م الوجب��ات الرسيعة والت��ي تجرى 
ع��ىل مدار العام، وع��روض املراكز التجارية، 
والهدايا ال�مصاحبة للمنتجات، والتي تكون 
يف حزم��ة واح��دة، عىل أن تعتم��د إعالنات 
وملصقات ه��ذه العروض من ال��وزارة قبل 
البدء فيها. وتستثنى من أحكام هذه الالئحة 
الع��روض الرتويجي��ة الت��ي تجريه��ا املراكز 

التجارية مبناسبة املهرجانات، أو التي تجريها 
التجاري��ة والصناعي��ة والخدمية  املنش��آت 
مبناس��بة افتتاح فرع جديد وملدة يوم واحد، 
رشيط��ة أن توافق عليها ال��وزارة قبل الب�دء 

ف�يها.
وأك��دْت وزارة التج��ارة والصناعة وترويج 
االس��تثامر أنَّه ال يجوز للمنشآت التجارية 
والصناعية والخدمية إقامة أي من العروض 
الرتويجية أو اإلعالن عنها إال بعد الحصول 
عىل الرتخيص الالزم من الوزارة. ويجب أن 
يق��دم طلب الحصول عىل الرتخيص بإقامة 
ع��رض ترويج��ي قبل 15 يوم��ا عىل األقل 
من بدء العرض، ع��ىل أن يتضمن الطلب: 
تحدي��د ن��وع الع��رض وطريق��ة إجرائه، 
وتحدي��د ف��رتات وأماكن إج��راء العرض، 
وإرفاق قامئة بعدد وأنواع الجوائز والهدايا 
املخصصة للفائزين، وفواتري رشائها وتحديد 
م��كان وتاري��خ إج��راء الس��حب وآليت��ه 
)بالقرعة أم بالس��حب اآليل(. كام يجب أن 
يلت��زم املرخص له بعمل ع��رض ترويجي: 
»أن تكون مدة صالحية الس��لعة س��ارية؛ 
مبا يجعلها صالحة لالستخدام وعدم زيادة 
سعر الس��لعة أو الخدمة عن سعرها قبل 
العرض وتجميع قسائم السحب بالصندوق 

املخصص لهذا الغرض«.
كام أنَّ الئحة تنظيم العروض الرتويجية تحظر 
إقامة عروض ترويجي��ة للتبغ أو منتجاته أو 
مشتقاته بشكل مبارش أو غري مبارش. ويجوز 
للوزارة حرم��ان كل من يخالف أحكام هذه 
الالئح��ة من إجراء الع��روض الرتويجية ملدة 

ع��ام اعتبارا من تاريخ ثبوت املخالفة؛ وذلك 
بقرار م��ن وكيل الوزارة للتج��ارة والصناعة، 
ويج��وز للمخالف التظلم من هذا القرار إىل 
وزير التج��ارة والصناعة وترويج االس��تثامر 
خالل 60 يوم��ا من تاريخ إخطاره باملخالفة، 
ويج��ب البت يف التظلم خ��الل 30 يوما من 
تاريخ تقدميه، ويعترب عدم البت خالل هذه 

املدة مبثابة رفض للتظلم.
كام أصدرْت وزارة التجارة والصناعة وترويج 
االس��تثامر ق��رارا وزاريا رق��م )2020/185( 
بتعدي��ل بعض أح��كام الالئح��ة التنظيمية 
للبيع باألس��عار املخفضة؛ وذلك استنادا إىل 
قانون الس��جل التجاري رق��م )74/3(، وإىل 
قانون التجارة الصادر باملرس��وم الس��لطاين 
رقم )90/55(، وإىل الالئحة التنظيمية للبيع 
باألس��عار املخفض��ة الص��ادرة بالق��رار رقم 
)2015/129(؛ حي��ث أجازت امل��ادة األوىل 
تقدي��م طلب الرتخي��ص من إدارة املنش��أة 
التجاري��ة بهدف إقام��ة تخفيضات جامعية 
للمح��الت التجارية الكائنة ب��ه؛ وذلك ملدة 
3 أي��ام، ومل��رة واح��دة عىل أال تقل نس��بة 
التخفيضات ع��ن 30% باملائة، عىل أن ينرش 
القرار يف الجريدة الرس��مية، ويعمل به من 
اليوم التايل من تاريخ نرشه والذي يوافق غدا 

)اإلثنني(.
وتح��رص وزارة التج��ارة والصناع��ة وترويج 
االس��تثامر من القرارين عىل تحفي��ز البيئة 
االقتصادي��ة، وتفعيل الق��وة الرشائية، ورفع 
الناتج املحيل الس��تمرار الرشكات يف مامرسة 

أعاملها التجارية بسهولة وُيرس.

مسقط - الرؤية

اختتمْت كلي��ة ُعامن للس��ياحة امللتقى 
الس��نوي »امل��رأة يف الس��ياحة«، ال��ذي 
ُأقيم ضمن احتف��االت الكلية بيوم املرأة 

العامنية.
واستعرَض امللتقى -يف نسخته السادسة- 
مناذج ناجحة لنس��اء ملهامت يف قطاعي 
الس��ياحة والضيافة، إىل جانب مناقش��ة 
التأث��ري غري املبارش ألزمة ف��ريوس كورونا 
)كوفي��د 19( ع��ىل القط��اع والعامل��ني 
في��ه، ويأيت تنظيم هذا امللتقى الس��نوي 
لالحتفاء باملش��اركة النسائية املتنامية يف 

قطاعي السياحة والضيافة بالسلطنة.
وق��ال الدكت��ور عبدالكريم بن س��لطان 
املغ��ريي عمي��د كلي��ة عامن للس��ياحة: 
نس��عى من خ��الل تنظيم ه��ذا امللتقى 
الس��نوي لالعرتاف بجهود امل��رأة، وإبراز 
دوره��ا املح��وري يف منو قطاع الس��ياحة 
ومساهمتها القيمة يف إثراء تجارب الزوار 
لهذا البلد الجمي��ل. ومع التحديات التي 
نعيشها نتيجة ألزمة فريوس كورونا وتأثر 
القطاع الس��ياحي بشكل كبري جًدا نتيجة 
إجراءات وتدابري السالمة املتخذة الحتواء 
الفريوس ومنع انتش��اره، أصبح من املهم 
مب��كان إيجاد مس��احة للتواصل والنقاش 
وتب��ادل التجارب واس��تعراض التحديات 
والحل��ول لتج��اوز هذه الف��رتة الحرجة. 
ويرسين أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير 

لجميع املتحدثات واملشاركات يف النسخة 
السادس��ة من املتلقى مع متنيايت للجميع 

بتحقيق املزيد من التقدم والنجاح«.
واس��تضافْت الكلي��ة -يف نس��خة ه��ذا 
الع��ام- ع��دًدا من املتحدث��ات امللهامت 
الاليت شاركن الحضور تجاربهن والدروس 
املستفادة من األزمة الحالية. وأكدت منال 
الكيومية مدي��رة التس��ويق مبركز عامن 
للمؤمت��رات واملع��ارض، رضورة التأقل��م 
مع الوضع الح��ايل والتعايش معه وتقبل 
التغي��ري م��ع مواصلة العمل باس��تخدام 
تقني��ات التواصل الرقمية وأهمية توحيد 
الجه��ود وتعاون ممثيل القط��اع لتجاوز 
التحديات الراهنة واالستفادة من تجارب 
اآلخري��ن لصنع التغيري. وش��اركتها الرأي 

وصال الراشدية مرشدة سياحية مرخصة؛ 
حيث أشارت إىل أهمية التوجه الستخدام 
املنصات الرقمي��ة لتحقيق األهداف عىل 
املس��توى الش��خيص واملهن��ي؛ إذ تتي��ح 
هذه التطبيقات إمكاني��ة إقامة حلقات 
النقاش وتبادل وجهات النظر ومش��اركة 
التجارب عىل الس��احة االفرتاضية بهدف 
االس��تفادة والتعلم م��ن اآلخرين، ونرش 
قصص النج��اح لتكون مبثابة مصدر إلهام 
لغريهن من النس��اء، وكذلك توفري الدعم 
ثت آنا  للنساء العامالت يف القطاع. وتحدَّ
ماري داولينج املديرة اإلقليمية ملجموعة 
IHG عامن، ع��ن رضورة تقب��ل التغيري 
والتكي��ف مع��ه والنظر لأزم��ة الحالية 
كفرصة للتفكري خارج الصندوق والخروج 

بحلول مبتك��رة لضامن دميومة العمل يف 
كافة منش��آت القطاع، وأهمي��ة االلتزام 
بتداب��ري الوقاية األساس��ية وهي الحفاظ 
عىل التباعد االجتامع��ي وارتداء الكاممة 
وغس��ل اليدين باملاء والصاب��ون بانتظام 
لحامية أنفس��نا ومواصل��ة العمل يف ظل 
الظروف الراهنة. وأش��ارت غنية املعولية 
مدي��رة حس��اب خدم��ة عم��الء ع��امن 
لإلبح��ار، إىل رضورة النظر له��ذه األزمة 
كفرصة للتوقف والتفكري ملًيا يف األهداف 
التي نري��د تحقيقها وكيفي��ة فعل ذلك، 
والفرص التي أنتجتها األزمة والتي تتمثل 
يف اكتشاف الجوانب األخرى يف املؤسسة 
التي ميكن االستفادة منها بالشكل األمثل 

لتحقيق تأثري إيجايب ودعم املجتمع.



سوق مسقط ينهي األسبوع الماضي على تراجع بضغط من القطاع المالي

»أوبار كابيتال«: نجاح السلطنة في بيع سندات دولية يعكس ثقة المستثمرين 

وذَك��ر أنَّ الحكوم��ة الُعامنية كلفت 
ع��دة بن��وك لبيع أول س��ندات عامة 
دولية لها منذ أكرث من عام، مضيفا أن 
 )OQ( رشكة النف��ط الحكومية أوكيو
قد تلجأ لالقرتاض من السوق بعد فرتة 
وجي��زة. وقامت الحكومة بتعيني بنك 
إتش.إس.يب.يس وس��تاندرد تش��ارترد 
ورشكة سيتي جروب وبنك ناتيكسيس 
وبن��ك سوس��يتيه ج��رال  الفرن��ي 
الفرني وبنك مس��قط وبنك أبوظبي 
األول، لتقدي��م ع��رض معي��اري من 
األوراق النقدية بالدوالر املستحقة يف 

ثالث، وسبع، واثني عرش عاماً.

صندوق األمان الوظيفي

من جهة ثانية، قال التقرير إنَّ العمل 
بنظام صندوق األمان الوظيفي، وهو 
األول من نوعه يف الس��لطنة، س��يبدأ 
يف األول م��ن نوفمرب املقبل، بناًء عىل 
التوجيه��ات الس��امية؛ وذلك يف إطار 
خط��ط الحكومة لتش��جيع املواطنني 
ع��ىل العم��ل الخايل م��ن املخاطر يف 
القطاع الخاص. ويسعى الصندوق إىل 
توفري شبكة أمان للمواطنني الذين يتم 
ترسيحه��م يف ظل الرك��ود االقتصادي 
املس��تمر الناجم عن انخفاض أسعار 
النفط العاملية وانتشار جائحة فريوس 
كورون��ا. يف ح��ني أن املرحل��ة الثانية 
من عمل الصندوق، ستش��هد توسيع 
نط��اق عمل��ه ليش��مل الباحثني عن 
عمل العامنيني بش��كل عام. وتأسس 
صن��دوق األم��ان الوظيف��ي مبوجب 
 17 يف  الص��ادر  الس��لطاين  املرس��وم 
أغس��طس 2020، حيث ت��ربع جاللة 
السلطان املعظم- حفظه الله ورعاه- 
مببل��غ 10 مالي��ني ريال ع��امين. ومن 
املق��رر أن تأيت املس��اهامت اإلضافية 
من موظف��ي القطاعني العام والخاص 
الذين س��ُيطلب منهم تقديم واحد يف 
املائة من دخلهم الش��هري اعتبارًا من 

1 يناير 2021.
ومن بني األخبار املحلية، أصدرت وزارة 
اإلس��كان والتخطي��ط العم��راين قراراً 
وزاريًّا بش��أن ضوابط بي��ع الوحدات 
العقارية السكنية بنظام حق االنتفاع 
لغ��ري العامني��ني ل��أرايض والعقارات 
به��دف تنش��يط الس��وق العقاري يف 
الس��لطنة. ووفق��ا لقرار ال��وزارة رقم 
357/ 2020، يحق لغري العامنيني رشاء 
الوح��دات العقارية الس��كنية بنظام 
ح��ق االنتف��اع يف البنايات الس��كنية 
ويف  الطواب��ق.  متع��ددة  التجاري��ة 
املرحلة األوىل، سيرسي هذا القرار عىل 
مواقع معينة يف مس��قط وهي بورش، 
العامرات و السيب. األماكن املفتوحة 
لغ��ري العامنيني ل��رشاء العقارات هي 
بورش )1-3(، الخوي��ر )2(، مرتفعات 
غ��ال )1-2(، الوطية )1-2(، املس��فاة 
)2(، العام��رات، الحش��ية )1(، املحج 
)منطق��ة 1(، مدينة النهض��ة )5-2(، 
السيب )املوالح الجنوبية 5(، الخوض 

)2(، املعبيلة الجنوبية )7(.

رضيبة القيمة املضافة

وذَكر التقري��ُر أنه ومع ب��دء تطبيق 
رضيب��ة القيم��ة املضافة، ف��إنَّ بعض 
الخدمات والسلع ستكون معفية من 
ه��ذه الرضيب��ة، خاص��ة يف قطاعات 

الصحي��ة والتعليم والتمويل،  الرعاية 
إضافة إىل الخدم��ات املالية والرعاية 
الصحية والتعليم والس��لع والخدمات 
ذات الصل��ة. وم��ن ب��ني اإلعاف��آت، 
األرايض غري املطورة )األرايض الخالية(؛ 
وإعادة بيع العقارات السكنية؛ ونقل 
العق��ارات  وتأج��ري  ال��ركاب محلي��اً 
الذهب  الس��كنية، واسترياد  لأغراض 
البضائع  وتوري��د  والبالتني،  والفض��ة 
ال��ركاب والخدمات  الدولي��ة ونق��ل 
ذات الصلة، وتوري��د طائرات اإلنقاذ 
والقوارب والس��فن املساعدة، وتوريد 
النفط الخام ومشتقاته النفطية والغاز 
الطبيع��ي، واس��ترياد مركب��ات النقل 
البحري والجوي والربي لنقل البضائع 
اس��ترياد  التجارية، وكذلك  لأغ��راض 
الخدم��ات ذات الصل��ة؛ واإلمدادات 
الخاص��ة ب��ذوي اإلعاق��ة واملنظامت 
األهلية غ��ري الربحي��ة، وتوريد املواد 
الغذائي��ة واألدوية واملع��دات الطبية 
التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس 
جه��از الرضائب بع��د التنس��يق مع 
الجه��ات املختصة. كام س��يتم إعفاء 
بعض امل��واد الغذائية األساس��ية من 

رضيبة القيمة املضافة.

خفض التصنيف االئتامين

وم��ن األخب��ار االقتصادي��ة، أعلن��ت 
وكالة »س��تاندرد آند بورز« للتصنيف 
االئت��امين خف��ض تصنيف الس��لطنة 
السيادي للمرة الثانية يف العام 2020؛ 
حي��ث أدى انخفاض عائ��دات النفط 
الخ��ام وتف��ي ف��ريوس كورون��ا إىل 
تأثر املالية العام��ة للدولة. وخفضت 
الوكالة تصنيف السلطنة درجة واحدة 
إىل B+. وتش��ري النظ��رة املس��تقبلية 
للتصني��ف إىل أنها مس��تقرة. وقالت 
س��تاندرد آند بورز “إن مالية القطاع 
العام يف السلطنة، كام يتضح من صايف 
مستوى الدين، س��تضعف مادياً عىل 
مدى الس��نوات الث��الث املقبلة، عىل 
الرغ��م م��ن تنفيذ إج��راءات لخفض 
العجز امل��ايل. ويرجع ه��ذا جزئياً إىل 
افرتاضاتن��ا بش��أن تقييد منو أس��عار 
النفط وتباط��ؤ التعايف االقتصادي من 

جائحة كوفيد 19«.
ويف سياق آخر، ووفًقا للمركز الوطني 
لإلحص��اء واملعلوم��ات، ارتفع إجاميل 
عدد املركبات املس��جلة يف الس��لطنة 
إىل 1.545 مليون مركبة يف أغس��طس 
ملي��ون   1.541 م��ع  مقارن��ة   2020
يف يولي��و 2020. وش��هدت املركب��ات 
الخاص��ة ارتفاعا يف التس��جيل حيث 
ش��هدت املركبات التجاري��ة انخفاضا 
خالل ش��هر أغس��طس. وبلغت نسبة 
املركبات الخاصة املسجلة 78.32% من 
اإلجاميل تليها املركبات التجارية بنسبة 
للتأج��ري وس��يارات  والباق��ي   %15.6
األجرة وغريها. نعتق��د أن االرتفاع يف 
تسجيل املركبات خالل شهر أغسطس 
كان بسبب اس��تئناف بعض األنشطة 

خالل الثالثة أشهر املاضية. 
ومن األخب��ار املحلية أيضا، تس��جيل 
الس��لطنة انخفاًضا يف إنت��اج البنزين 
من النوع )M-91( م��ن قبل املصايف 
العامنية يف نهاية سبتمرب 2020 بنسبة 
34% مع تراجع اإلنتاج إىل 7.1 مليون 
برميل خالل األشهر التسعة األوىل من 

العام 2020 مقارن��ة مع 10.6 مليون 
برمي��ل أنتج��ت يف األش��هر التس��عة 
األوىل من الع��ام 2019. ووصل إنتاج 
البنزين )M-95( إىل 9.3 مليون برميل 
مقارنة م��ع 10.1 مليون برميل خالل 
الفرتة ذاتها من العام املايض. انخفض 
إنت��اج وق��ود الطائرات بنس��بة %48 
خ��الل الف��رتة إىل 5.88 مليون برميل 
مقارنة م��ع 11.28 ملي��ون برميل يف 
األشهر التسعة األوىل من العام 2019. 
وارتفع إنتاج زيت الغاز بنس��بة %19 
إىل 25.28 ملي��ون برمي��ل مقارنة مع 
21.29 ملي��ون برميل يف 9 أش��هر من 

.2019
ومن أخبار سوق املال، أعلنْت غالبية 
الرشكات املدرجة يف س��وق مس��قط 
لأوراق املالية عن نتائج الربع الثالث 
)نتائج األشهر التسعة األوىل من العام 
الجاري(. وبلغ مجمل األرباح املتعلقة 
لنحو 100 رشكة يف الربع الثالث، مبلغ 
435.5 مليون ريال عامين، مقارنة مع 
519.3 مليون ريال يف األش��هر التسعة 
األوىل م��ن الع��ام 2019، بانخف��اض 
قدره 16%. وبلغت أرباح القطاع املايل 
324 ملي��ون ري��ال ع��امين بانخفاض 
نس��بته 8% عىل أساس سنوي. وسجل 
القطاع الصناعي خس��ائر قدرها 11.6 
مليون ريال عامين يف األش��هر التسعة 
من الع��ام مقارنة بأرب��اح قدرها 22 
مليون ريال عامين يف األش��هر التسعة 
األوىل م��ن عام 2019. وس��جل قطاع 
الخدمات صايف ربح قدره 123 مليون 
ريال عامين يف التسعة أشهر األوىل من 
هذا العام بانخفاض نس��بته 15% عىل 

أساس سنوي.

آفاق النمو االقتصادي

وأصدَر صندوق النق��د الدويل تقرير 
اإلقليم��ي  االقتص��ادي  التحدي��ث 
للمنطقة؛ حيث بات أكرث تفاؤالً بشأن 
آفاق النم��و االقتصادي لدول الخليج، 
لكنه ح��ث الحكومات عىل االحتفاظ 
باإلنف��اق االجتامعي. ومن املتوقع أن 
تنخف��ض الناتج االقتصادي��ة يف دول 
الس��ت  الخليجي  التع��اون  مجل��س 
بنسبة 6% هذا العام، وهي نسبة أقل 

م��ن توقعات االنكامش عند 7.1% من 
قبل صندوق النق��د الدويل يف تقريره 
الصادر يف يوليو املايض. وس��اعد عىل 
التحسن املراجعة الصعودية للمملكة 
العربية الس��عودية، أك��رب اقتصاد يف 
املنطق��ة. وقال مدير صن��دوق النقد 
الدويل ملنطقة الرشق األوس��ط وآسيا 
الوس��طى، إن ارتفاع ح��االت اإلصابة 
بفريوس كورونا عىل املستوى اإلقليمي 
ميثل الخطر الرئي��ي عىل اقتصادات 

الرشق األوسط عىل املدى القصري.
ومن األخب��ار الخليجية، ارتفع املؤرش 
الع��ام ألس��عار املس��تهلك “مع��دل 
التضخم” باململكة العربية السعودية 
بنس��بة 5.7% عىل أس��اس س��نوي يف 
س��بتمرب 2020، بانخفاض عن معدل 
تضخم بلغ 6.2% يف أغس��طس. وجاء 

هذا التغري يف األس��عار بسبب ارتفاع 
رضيب��ة القيم��ة املضاف��ة إىل 15% يف 
يوليو 2020 من نس��بة 5%، بحس��ب 
العام��ة  الهيئ��ة  إحصائي��ات  آخ��ر 
لإلحصاء. وتأثر التضخم بارتفاع أسعار 
قط��اع األغذي��ة واملرشوبات بنس��بة 
12.6% وقطاع النقل بنسبة 7.8%. عىل 
أساس شهري بانخفض معدل التضخم 
بنسبة 0.2% يف س��بتمرب مقارنة بشهر 
أغس��طس مدفوعاً بانخفاض أس��عار 
قط��اع التعلي��م بنس��بة 8.2% وقطاع 

املالبس واألحذية بنسبة %0.4.
وعىل الصعيد العاملي، ارتفع االقتصاد 
الرب��ع  يف   %4.9 بنس��بة  الصين��ي 
الثالث مقارن��ة بالعام امل��ايض، وفقاً 
لإلحص��اءات الحكومية. كانت الوترية 
أرسع من الزي��ادة البالغة 3.2% التي 

س��جلتها الصني يف الربع الثاين، عندما 
متكنت من تجنب الركود التي تسببها 
الجائح��ة والت��ي اجتاح��ت معظ��م 
أنح��اء العامل. لك��ن النم��و كان أيضاً 
أضعف قلياًل م��ام كان متوقعاً: توقع 
املحللون يف اس��تطالع أجرته ريفنتف 
أن االقتصاد الصيني س��وف يتوس��ع 
بنس��بة 5.2% اضافة اىل ارتفاع اإلنتاج 
الصناعي بنسبة 5.8% يف الربع الثالث 
مقارنة بالعام امل��ايض، وفقاً ملا ذكرته 
لي��و أيه��وا املتحدث��ة باس��م املكتب 
الوطني الصيني لإلحصاء. ويعترب هذا 
أرسع من االرتفاع بنسبة 4.4% كام يف 
الرب��ع الثاين من الع��ام. وخالل الربع 
توس��ع قطاع الخدمات بوترية أرسع، 
بزيادة 4.3% مقارنة مع 1.9% يف الفرتة 

من أبريل إىل يونيو.
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قته الســلطنة من نجاح  أبــرَز التقريُر األســبوعيُّ لرشكة أوبار كابيتــال ما حقَّ
يف جمــع األموال من خالل إصدار ســندات، ُمؤكدا أن هذا األمر من شــأنه أن 
مينح الثقة للمســتثمرين املحليني واألجانب حول مســتقبل الســلطنة. ونَصح 
التقريُر مســتثمري ســوق مســقط لألوراق املالية بالرتكيز عىل نتائج الرشكات 
بعنايــة، وقراءة البيانات املالية التفصيلية التي ســيتم اإلعــالن عنها قريبا. أما 
عىل الصعيد الدويل، فقد ذكر التقرير أنَّ األســواق ظلت متقلبة خالل تعامالت 
األسبوع املايض بسبب األنباء املتعلقة بالتحفيز. وعىل الرغم من أن املفاوضات 
ال تزال جارية، إال أنَّ املســتثمرين يف السوق يشعرون بأنَّ التحفيز لن يتم قبل 
االنتخابات األمريكية. وعىل صعيد املنطقة، يســتمر السوق متأثراً من األسواق 
العاملية وإعالنات نتائج الرشكات؛ حيث مل تحظ أسعار النفط بدعم قوي خالل 
الفــرتة بل بقيت أســعاره تحت الضغط. وقاَل التقريُر إنَّ املؤرش العام لســوق 
مســقط لــألوراق املالية أنهى األســبوع املنرصم عىل انخفاض هاميش بنســبة 
1.01%. وانخفض املؤرش املايل بنســبة 2.03%، والصناعي بنسبة 1.27%، يف حني 

ارتفع مؤرش الخدمات بنسبة 1.08%، وارتفع املؤرش الرشعي بنسبة %0.49. 

مسقط - الرؤية

بدء العمل 
بصندوق األمان 

الوظيفي أول 
نوفمبر

 435.5 مليون 
ريال أرباح الشركات 

المدرجة بسوق 
مسقط للربع 

الثالث بتراجع 16 %

حركة التداول البيع )مليون ريال عامين(

مورش سوق مسقط لالوراق املالية

التداول بالجنسية
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مــن كلمــة رس بوابــة ريــادة األعــال 
إىل منظومــة تنمويــة متكاملــة

يف األســبوع الثالــث مــن شــهر أكتوبر 
الــدورة  أعــال  انطلقــت   2020
التدريبيــة االفرتاضيــة األوىل لتدريــب 
املدربــن لتنفيــذ النســخة الثالثــة من 
مبــادرة »تعزيــز االبتــكار وريــادة 
-2020 الــدرايس  للعــام  األعــال 

ــة مــن  2021«. وهــي النســخة الثالث
ــروف  ــدارس املع ــاد امل ــادرة أوملبي مب
باســم »ريــادة األعــال واالبتــكار: 
الولــوج لتحقيــق أهــداف التنميــة 

.»2030 املســتدامة 
تجســد هــذه املبــادرة تلــك الرشاكــة 
االســرتاتيجية املبدعــة والقابلــة للنمو 
والتطــور، واملمتــدة لســنوات طويلــة 
بــن كل مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم 
يف مملكــة البحريــن ومكتــب ترويــج 
مبنظمــة  والتكنولوجيــا  االســتثار 
األمــم املتحــدة للتنميــة »اليونيــدو«. 
د.  رحــب  االفتتاحيــة  كلمتــه  ويف   
هاشــم حســن رئيــس مكتــب ترويــج 
مبنظمــة  والتكنولوجيــا  االســتثار 
األمــم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة 
االفرتاضيــة  الــدورة  يف  باملشــاركن 
األوىل لتدريــب املدربــن. ويف الوقــت 
ذاتــه هنــأ الفائزيــن باملراكــز الثالثــة 
األوىل للعــام املــايض وأشــاد بــدور 
ــم. كــا أعــرب  ــة والتعلي وزارة الرتبي
عــن فخــره بنجــاح املبــادرة وتطورهــا 
حيث إن النســخة األوىل تــم تنفيذها 
عــى 8 مــدارس فقــط. ثــم يف الســنة 
الثانيــة عــى 31 مدرســة مــن التعليم 
ــدارس  ــة امل ــم إضاف ــوم ت ــام والي الع
ــة وعــددا  ــة والتلمــذة املهني الصناعي
مــن املــدارس الخاصــة. كــا أنــه 
للمــرة األوىل ســيتم توزيــع املدرســن 
عــى فــرق إلعــداد مشــاريع مبتكــرة 
تســاهم يف تحقيــق أهــداف التنميــة 

ــتدامة. املس
العالقــة،  ذات  لألرقــام  وبالنســبة 
بالنســبة  قائــال،  هاشــم  د.  أشــار 
 ،2020-2019 الــدرايس  العــام  إىل 
مدرســة   31 مــع  العمــل  »بدأنــا 
ومبشــاركة 800 طالــب. وقــد تــم 
مستشــاري  خــالل  مــن  العمــل 
ــيق  ــل والتنس ــر التواص ــدو ع اليوني
مــع املدرســن القامئــن عــى الرنامــج 

د. هاشــم  وأكــد  يف كل مدرســة«. 
ــه »رغــم جائحــة  ــه، عــى أن يف كلمت
الكورونــا، التــي أرغمــت الجميــع 
عــن  التعليــم  إىل  »التحــول  عــى 
ــة التواصــل الســلس...  بعــد، وصعوب
ــن  ــاً، م ــم 69 مرشوع ــمَّ تقدي ــد ت فق
25 مدرســة، مــن بينهــا 76% مــن 

البنــات«. مــدارس 
ولعــل يف هــذه النظــرة املتقدمــة 
التــي يتمتــع بهــا مكتــب ترويــج 
مبنظمــة  والتكنولوجيــا  االســتثار 
األمــم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة يف 
ــادة  ــج ري ــن برام ــق ب ــط العمي الرب
يف  التعليميــة  واملناهــج  األعــال 
ــا  ــن بعده ــة، وم ــة التعليمي املنظوم

يف خطــط التنميــة الوطنيــة.
لذلــك تُثــر هــذه املبــادرة التــي توقد 
شــمعتها الثالثــة هــذا العــام، تســاؤال 
يف غايــة األهميــة وهــو العالقــة بــن 
ريــادة األعــال والتعليــم. والحقيقــة 
اإلجــاع،  يشــبه  مــا  هنــاك  أن 
كــا يــرد يف مقالــة الكاتــب عمــر 
الرويــي عــى أنــه »ال يختلــف اثنــان 
ــه دور  ــه ل ــم مبناهج ــى أن التعلي ع
ــل  ــث متث ــر يف هــذا الســياق، حي كب
املؤسســات التعليميــة أهــم محركات 
التقــدم ونقــل املعرفــة واالبتــكار، 
مــن  االســتفادة  كيفيــة  وتعكــس 
تبّنــي  يف  والكفــاءات  اإلمكانــات 
الفكــر الريــادي، وغــرس املهــارات 
خــالل  مــن  الرياديــة،  والســات 
أســاليب منهجيــة متكاملــة تقــود إىل 
إطــالق مشــاريع ذات أثــر اقتصــادي 

ملمــوس«. 
ــة  ــاً الكاتب ــه أيض ــر ل ــر تش ــو أم وه
الجوهــرة بنــت تــريك العطيشــان، 
»إنَّ  عــى  تؤكــد  نجدهــا  حيــث 
ريــادة  لعــامل  الحقيقــي  املفتــاح 
األعــال الــذي تعرفــه الحكومــات 
العربيــة وتتجاهلــه، هــو التعليــم 
ــه  ــن مناهج ــي أن تتضم ــذي ينبغ ال
أبوابًــا عــن فكــر ريــادة األعــال، 
وإعــداد الشــباب للمســتقبل، وخلــق 
األعــال  رواد  شــباب  مــن  جيــل 
والعمــل  الريــادة  بفكــر  يؤمــن 
الخــاص، وليــس البحــث عــن وظيفــة 
حكوميــة تقتــل مواهبــه وتحولــه إىل 
ــا«. ــوب منه ــذ املطل ــة تنف ــرد آل مج

أمــا د. محمــد بــن حمــود العامــري، 
التــي قدمهــا إىل  فــرى يف ورقتــه 
لكليــة  الســابع  الــدويل  »املؤمتــر 
الرتبيــة وريــادة األعــال: الفــرص 
والتحديــات«، أن »موضــوع ريــادة 
ــة  ــات الحديث ــن املوضوع ــال م األع
نســبياً يف مؤسســات التعليــم العــايل، 
املؤسســات  تلــك  تواجــه  حيــث 
ضغوطــا خارجيــة تتعلــق بتطويــر 
ــون  ــث تك ــا بحي ــا ومناهجه برامجه
ــن  ــف الخريج ــة لتوظي ــاك قابلي هن
الدراســات  وتؤكــد  املســتقبل.  يف 
الحديثــة أنَّ تعليــم فنــون ريــادة 
األعــال يُلبــي هــذه الحاجــة ويُعالج 
أجنــدة التوظيــف يف التعليــم العــايل، 
ــة  وتســاهم أيضــاً يف تحــوالت جذري
يف تطويــر مــا يســمى بـــ )عقليــة 
تــم  مــا  إذا   .... األعــال(.  ريــادة 
اعتبــار عقليــة الريــادة جانبًــا أساســيًا 
األعــال،  ريــادة  تعليــم  فنــون  يف 
تلــك  يف  التدريســية  الهيئــة  فــإن 
املؤسســات تحتــاج إىل فهــم جيــد ملــا 
ــن  ــف ُيك ــوم وكي ــذا املفه ــه ه يعني

تدريســه«.  
وعــى نحــو مواز تشــر ورقة مشــرتكة 
ــة  ــة املغــريب وجان ــداد مني ــن إع م
صلطــي تحمــل عنــوان »اســرتاتيجية 
ومهــارات  األعــال  ريــادة  إلدراج 
القــرن 21 يف قطــاع التعليــم العــريب« 
ــن  ــي م ــاد العامل ــول االقتص »إىل تح
اقتصــاد صناعــي إىل اقتصــاد معــريف 
يتطلــب مجموعــة مختلفــة متامــاً 
التــي  والكفــاءات  املهــارات  مــن 
ــابها، يف  ــة اكتس ــوى العامل ــى الق ع
ظــل عــدم متكــن نظــم التعليــم مــن 
مواكبــة املتغــرات التــي طــرأت عــى 

ــي. ــاد العامل االقتص
مــن  البــد  املنطلــق،  هــذا  ومــن 
إعــادة صياغــة نظــم التعليــم ضمــن 
مفاهيــم ومبــادئ االقتصــاد املعــريف، 
إكســاب  مــن  للتمكــن  وذلــك 
الحــادي  القــرن  مهــارات  الطــالب 
متكنهــم  ال  والتــي   – والعرشيــن 
ــل  مــن اكتســاب املعرفــة فحســب ب
ــك  ــق تل ــدرة عــى تطبي ــم الق متنحه

املعرفــة أيضــا.« 
ــن  ــل ع ــعايدة، فتنق ــدا الس ــا روي أم
الخبــر واملحلــل االقتصــادي مــازن 

»توفــر  لــرورة  دعوتــه  مرجــي 
بيئــة محفــزة للريــادة بــدءاً بالروضــة 
الجامعــات  إىل  وصــوالً  واملدرســة 
مــن  الحكوميــة  بالرعايــة  وتتــوج 
خــالل املؤسســات العلميــة والثقافية 
ــة القامئــة. وينبــه مرجــي  واالقتصادي
إىل أن تحفيــز الريــادة يجــب أن يبدأ 
املدرســة  يف  األوىل  الســنوات  مــن 
املراحــل  بتشــجيع األطفــال يف كل 
أســاليب  خــالل  مــن  العمريــة 
ــاريع  ــا ومش ــة عاملي ــة معروف تعليمي
مدرســية تعليميــة. وهــو ال ينكــر 
ــادة يف  ــراز الري ــات يف إب دور الجامع

مجــال التخصصــات املختلفــة«. 
مــن جانبهــا تخصــص جريــدة الــرأي 
األردنيــة مســاحة واســعة تؤكــد فيها 
ــادي«،  ــم الري ــة التعلي ــى »أهمي ع
ــم  ــرى أن »التعلي ــا ت ــث نجده حي
إكســاب  أهميــة يف  لــه  الريــادي 
واملتدربــن  واملُتعلمــن  الطلبــة 
ســات ومهــارات الســلوك الريــادي، 
ريــادة  تعليــم  تاريــخ  وإبــراز 
األعــال يف العــامل وتعزيــز مهــارات 
الطلبــة يف  لــدى  ريــادة األعــال 
ــالل  ــن خ ــات، م ــات والجامع الكلي
الرامــج التعليميــة والتدريبيــة يف 

الريــادة.
فالتعليــم الجامعــي يعــد محــوراً 
ــال  ــادة األع ــة ري ــياً يف تنمي أساس
وتطويــر املهــارات املرتبطــة بهــا 
ومــن  لهــا،  العامــة  والســات 
الجديــر بالذكــر أنــه يكــن اســتثار 
دور التعليــم الجامعــي يف تنميــة 
ــم  ــادة األعــال، فمحطــة التعلي ري
الريــادي يف املرحلــة الجامعية قامئة 
عــى التحليــل، وحــل املشــكالت 
وتشــجيع  إبداعيــة  بأســاليب 
واملمحــص،  الناقــد  التفكــر 
)مضيفــة(، لقــد اهتمــت الــدول 
العربيــة فقــط بإنشــاء مبــادرات 
تهتــم بفكــر ريــادة األعــال، أو 
الخــاص عــى  القطــاع  مســاعدة 
إنشــاء مثــل هــذه املبــادرات، ورمبــا 
ــول  ــوك مت ــق أو بن ــت بصنادي اكتف
رواد األعــال، مــن دون أن تؤســس 
ملناهــج تعليميــة يتــم مــن خاللهــا 
األعــال  ريــادة  فكــر  تدريــس 

للطــالب«.
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ــا  ــان وعندم ــا ُع ــر بوطنن ــا نفخ عندم
ننطلــق بشــموخنا وثقتنــا بــكل مــا 
ــق  ــة يف ُعم ــخة ضارب ــة راس ــه كدول في
ــن  ــت م ــي ترشب ــه الت ــخ وتجارب التاري

ــا. ــام وكدره ــذب األي ع
دوام  أنَّ  نعلــم  جميعــاً  إننــا  ونعــم 
الحــال مــن املُحــال غــر أنَّ الثبــات 
الُعــر  يف  الوطــن  مــع  والوقــوف 
واليُــر هــو الــدوام الــذي تّعــول عليــه 
ــدرة  ــود واملق ــة يف الصم ــم العريق األم
ــات والتغــرات. عــى تجــاوز كل التقلب

نشــارك  أن  علينــا جميعــاً  أن  ونعــم 
ــوراً  ــي تص ــي تعط ــر الت ــات النظ بوجه
إيجابيــاً ومقرتحــات ُيكــن البنــاء عليهــا 
واالســتفادة منهــا بــل إن واجبنــا أن 
ــب  ــي يج ــة والت ــة الطيب ــي بالكلم نرم

أن تكــون الســائدة.
االقتصــاد وكــا جربتــه األمــم عــى 
ــاس ودون  ــك األس ــو ذل ــن ه ــر الزم م
ــر  ــتثناء غ ــكل يشء ودون اس ــازع ل من
أين شــخصياً أرى أنَّ التعامــل اســرتاتيجياً 
ُمراجعــة  إىل  بحاجــة  االقتصــاد  مــع 
ــذا  ــون ه ــل وأن يك ــرار عاج ــل إىل ق ب
ــة أكــر مــا هــي  ــٍد قيادي ــف يف أي املل
األمــر  ألنَّ  االقتصــاد  يف  متخصصــة 
ونظــراً لألحــداث العامليــة يجــب أن 
يكــون يف أعــى مســتوى قيــادي وإال 
فــإنَّ مــا نقــوم بــه مــن ُمعالجــات متامــاً 
مثــل البحــث عــن النقــود املعدنيــة من 
ــاء مبهــات  ــّدر للوف ــاد ُمق خــالل اجته

ماليــة كبــرة وذلــك لــن يحــل املشــكلة 
فقــط  مرحليــاً  فســيكون  تــمَّ  وإذا 
والكثــر منــه تدويــر للــال ليــس أكــر 
ولعــي بهــذه الوجهــات مــن النظــر 
أتــرك ملــن هــم أكــر منــي معرفــًة 
ــك ألصحــاب القــرار أن  وتخصصــاً وكذل

ــا. ــتفيدوا منه يس
دول  املنطقــة  يف  جميعــاً  نحــن  أوالً: 
ُمقلــدة ويف ُمعظــم األمــور، فبمجــرد 
أن يقــوم العــامل بنشــاط أو يفتــح وزارة 
معينــة  مؤسســة  حتــى  أو  كليــة  أو 
هــو  مشــابه  بعمــل  اعتقادنــا  فــإن 
التطــور املنشــود دون معرفــة املصلحــة 
ــك فنحــن  ــة؛ ولذل ــة الوطني والخصوصي
ــكل  ــاملة ل ــة ش ــة ملُراجع ــة فوري بحاج
ــن  ــح م ــرشكات واملصال ــات وال املؤسس
خالل حســاب اقتصــادي دقيــق باألرقام 
ــدأ  ــى نب ــث اإلنشــايئ ع ــس بالحدي ولي
مــن عــدد الــوزراء واللجــان واملســؤولن 
عــن االقتصــاد وهل هــذا إيجــايب أم هو 
توزيــع ملركزيــة قيــادة االقتصــاد نفســه 
ــره  ــل أن دوائ ــزي ه ــك املرك ــن البن وم
ومبنــاه ومــن يعمــل فيــه نحــن يف 
عــان بحاجــٍة فعليــة وليســت كاليــة 
إىل حجمــه ونســأل كــم مــن الرتليونــات 
مــن املــال يديــر هــذا البنــك وكــم 
دائــرة؟ ومــن يعمــل بهــا؟ وكــم ينفــق 
ومــاذا يقــدم وكذلــك غرفــة تجــارة 
وصناعــة ُعــان؟ مــاذا تقــدم وهــل 
ــة  ــغ مالي ــاه مــن خصــم مبال ــا توارثن م

مــن كل ســجل تجــاري ُيكــن أن تكــون 
هنــاك دائــرة أو وســيلة تقــوم بهــذا 
الــدور بشــكٍل أفضــل وكذلــك املجالــس 
الســؤال  نفــس  إىل  وأعــود  البلديــة 
مــاذا تقــدم وباألرقــام؟! بعــد ذلــك 
ــكان مســتأجر وهــل  ــم حــر كل م يت
مــا يتــم فيــه مــن نشــاط يقــدم متامــاً 
ــل  ــى األق ــاً أو ع ــه مالي ــق علي ــا ينف م
قريبــاً مــا يرفــه وعلينــا أن نعلــم 
ــر  ــن الدوائ ــاً م ــاك بعض ــاً أن هن جميع
الحكوميــة هــي ســبب حقيقــي لتأخــر 
اإلنجــاز عــالوًة عــى إنفــاق الكثــر مــن 

ــوال. األم
إنَّ اجتهــاد الوطــن املقــدر يف دمــج 
أنَّ  إال  طيــب  أمــر  الــوزارات  بعــض 
الدوائــر باقيــة متامــاً وكذلــك عندمــا 
نســتمع إىل تخفيــض نســب اإلنفــاق 
بشــكل  الــوزارات  مســتوى  عــى 
ــى  ــك وع ــإنَّ ذل ــاًل ف ــام كالـــ5% مث ع
تنقــص  كمزرعــة  يثــل  الواقــع  أرض 
ــى كل  ــري ع ــت ال ــاه خفض ــا املي فيه
املزروعــات دون اســتثناء ودون معرفــة 
الشــجرة املُثمــرة مــن غــر املثمــرة. 
فهــل نحتــاج مثــاًل ملــوارد امليــاه بعدهــا 
ــاذا  ــاه، مل ــوارد املي ــة مل ــة العام املديري
ــات  ــات والتعلي ــون كل الصالحي ال تك
واألوامــر معروفــة مــن الجهــة األوىل 
وأن هــذا املثــال يشــمل كل الدوائــر 
الحكوميــة فهــل نحــن نطلــب الكــال 
ــة  ــن بحاج ــن نح ــال يف ح يف رصف امل

إىل كل ريــال أم هــو  تقليــد وتأخــر 
إلنجــاز  الوقــت  إلطالــة  وإزدواجيــة 
العمــل ورؤيــة املشــاريع عــى أرض 

الواقــع.
قــد يقــول أحدنــا نعــم إنَّ ذلــك مفيــد 
ــن  ــا م ــاين وأن ــف للع ــاد الوظائ إليج
املؤيديــن لذلــك وإن إعطــاء أي مواطــن 
أفضــل  منزلــه  يف  املناســب  الراتــب 
مبــا  مؤسســة  خلــق  مــن  اقتصاديــاً 
ــاد  ــة إيج ــت حج ــا تح ــا عليه ــا وم له
ذلــك  عــى  املرتتــب  وإن  الوظائــف 
والوقــت  الجهــد  مــن  الكثــر  هــو 
واملــال ولكــن هــل أن الصحيــح كتوجــه 
اســرتاتيجي أن يكــون الكــال يف جهــة 
ــة  ــة إىل كل يشء يف جه ــن بحاج والوط
ــتخدام  ــة يف اس ــر الرف ــا فك أخرى،هن
ــر  ــب أن نفك ــام يج ــور ع ــال ومبنظ امل
ــل إىل 3  ــا مل يص ــق أن عددن ــه بعم في
ماليــن لذلــك يجــب أن يكــون كل يشء 
عــى قياســنا وحاجتنــا الفعليــة ثــم 
ــال آخــر توجــد مكاتــب للســياحة  ومبث
يف املحافظــات نعــم بهــا رجــال ونســاء 
ــم  ــّن له ــل ونك ــون ألداء العم متعطش
التقديــر غــر أنَّ أغلــب مــا  عظيــم 
ــالت  ــل املعام ــو تحوي ــه ه ــون ب يقوم
إىل مســقط نظــراً للصالحيــات ووجــود 
هــي  فهــل  املختصــن،  املهندســن 

خدمــة أو تأخــر؟! 
تقديــري  ويف  أمثلــة  أعطيــت  لقــد 
هــي ليســت أكــر مــن واحــد يف املئــة 

مــا ُيكــن أن تتــم دراســته والنظــر 
ــة  ــة للدراس ــاك ني ــت هن ــه وإذا كان في
فــإنَّ الجهــة املعنيــة التــي يكــن أن 
تقــدم اإلجابــة الواضحــة )املُواطــن( 
ــة، األمــر األهــم يف  ــه يعيــش التجرب ألن
ــب االقتصــادي أن يأخــذ القطــاع  الجان
ــه  ــو علي ــا ه ــل م ــاص دوره بأفض الخ
اليــوم وإين ال أعتقــد أنَّ امتــالك الغالبية 
ــر  ــن أم ــن وافدي ــارة م ــى للتج العظم
مقبــول، وإذا كانــت الفــرتة املاضيــة 
ولعــدم إدراك الجميــع بالحاجــة فعلينــا 

ــى! ــول كف ــاً أن نق جميع
القــرارات  بعــض  نجحــت  وكــا 
الشــجاعة ســابقاً مثــل تعمــن محــالت 
ــور  ــة فيُمكــن وعــى الف ــواد الغذائي امل
تعمــن الكثــر جــداً مــن النشــاطات 
وبالتــدرج حتــى نصــل إىل مــا هــو 
عــادل ومقبــول مــن كل األطــراف وهنــا 

تكمــن أمــوال الوطــن يف غالبهــا.
ــرار  ــل هــذا الق ــة مث وســيفرز يف النهاي
تجــار ال نتوقعهــم وعقــول ال نتوقــع 
مســتواها وكل ذلــك سيُســاهم بقــوة يف 

ــادي. ــور االقتص التط
الجانــب اآلخــر هــو مــا يزخــر بــه 
والطقــس  البحــار  مثــل  الوطــن 
والجــوار، ومــا يلــك مــن جوانــب يكن 
االســتفادة منهــا واألهــم مــن كل ذلــك 
هــي الســياحة والتــي كتبــت يومــاً 
مقــاالً أمنيتــي فيــه أن أرى مســقط 
مثــل لنــدن  تعــج بالســائحن متامــاً 

وموســكو وإننــي أقســم لكــم باللــه 
ــم أســهل مــا يتوقــع أي  ــه أســهل ث إنِّ
ــال واحــد  ــع ري ــك ودون دف إنســان ذل
ــن  ــك م ــا منل ــتخدام م ــالل اس ــن خ م
تاريخيــة  وتقاليــد  وطوابــر  فرســان 
ومتاحــف  عــان  تــرز  أن  يكــن 
ومقتنيــات يكــن وضعهــا يف بوتقــة 
ســياحية ناجحــة ذلك أن مســقط متتلك 
ــل  ــة ب ــة املتكامل ــات الكامل كل املقوم
وأكــر وأفضــل مــا لــدى الغــر وأمتنــى 
أن يوفقنــي اللــه يف كتابــة سلســلة مــن 
املقــاالت التــي أذكــر دامئــاً أننــي لســت 
ــا غــر أين مســتنبط  األفضــل يف تفصيله
الفكــرة وهنــاك مــن هــم قــادرون عــى 
جعلهــا أفضــل وأود هنــا أن أســجل 
ــيأيت  ــه س ــا أكتب ــاً م ــخ أن بعض للتاري
يــوم وســيطبق غــر أنــه ســيتأخر لحــن 
يكــون فيــه التأثــر قاصــاً إىل الدرجــة 
التــي الخيــار عنهــا وال بديــل ذلــك 
أنــه ولألســف الشــديد أن عالجنــا لــكل 
األحــداث متشــياً معهــا وليــس اســتباقاً 
للعقــول  ملحــة  الحاجــة  لهــا وهنــا 

والقوانــن بعيــدة الرؤيــا والنظــر.
واألهــم مــن كل يشء علينــا جميعــاً 
أن نعلــم أن كل العــامل يــر بصعوبــات 
أكــر مــا لدينــا بكثــر غــر أين شــخصياً 
متيقــن مــن أنَّ الوطــن مبــا يلــك مــن 
كنــوز يف كل يشء ســيتخطى برجالــه 
ونســائه وقيادتــه الرشــيدة الواعيــة كل 

ــه. ــإذن الل ــة ب عقب

الملف االقتصادي لم يعد في يد االقتصاديين

إسماعيل بن شهاب البلوشي

أصيــَب »فــالن« بفــروس كورونــا وتعــاىف 
منهــا، فأصبــح يــرح ويــرح عــى األرض 
ـه قــد حصــل عــى لقــاح الشــفاء  وكأنَـّ
األبــدي! أعتقــد املثــال الســابق ســبب 
مــن أســباب تفــي املــرض يف ُمجتمعاتنــا، 
فعندمــا يــرى اآلخــرون »فالنــا« هــذا 
وكأنــه  املعركــة  أرض  يتحــرك يف  وهــو 
ثــم  ومــن  يقلدونــه  فإنهــم  شمشــون 

يُصابــون وينقلــون!
يف حديــٍث بينــي وبــن أحــد املُصابــن 
املتشــافن مــن كورونــا قالهــا بفــٍم مــآن: 
»األعــراض كانــت حمــى ُمؤملــة قاتلــة 
ــة،  ــور طيب ــم األم ــن ث ــوم ونصــف، وم لي
واآلن أنــا عنــدي مناعــة ضــد كورونــا 
ــرض  ــاب بامل ــكل يُص ــن ال ــاح! أحس ومرت
ويأخــذ مناعــة وخــالص!« وهــذا تشــجيع 
ــا  ــروس كورون ــة بف ــعي لإلصاب ــى الس ع
ــل  ــي ال تجع ــة الت ــى املناع ــول ع والحص
ــاح. هــذا إن مل  ــة للق ــك حاجــة الحق لدي

ــم! ــيئ الفه أُس
مــن  كبــرة  نســبة  هنــاك  أنَّ  وأعتقــد 
الشــباب فعــاًل يســعون لإلصابــة بالفروس 
ــة  ــة الطبيعي ــى املناع ــوا ع ــى يحصل حت
ضدهــا، ومــن الغبــاء جــداً هــذا التوجــه 
ألنــه ليــس كل جســم بــرشي كغــره وإن 
كانــوا إخــوة أو أشــقاء أو حتــى تــوأم! 
أن  أثبتــت  الدوليــة  الدراســات  وأيضــاً 
هنــاك مصابــون متشــافون أُصيبــوا للمــرة 
الثانيــة بنوبــات أشــد، ومتشــافون الزالــوا 
يعانــون مــن األعــراض الجانبيــة املتنوعــة 

ــد. ــدى كل واح ــة ل واملُختلف
ففــي كوريــا الجنوبيــة 160 مصابــاً يف 
شــهر أبريــل املــايض متــت إصابتهــم مــرة 
ــا املُســتجد للمــرة  أخــرى بفــروس كورون
الثانيــة بعــد أشــهر، فــإذا املناعــة ليســت 
أبديــة ويختلــف أمدهــا مــن شــخص إىل 
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح ــر. ويف الوالي آخ
ــت  ــروس الزال ــن الف ــافن م ــض املتش بع
ال  وهــم  إيجابيــة  فحوصاتهــم  نتيجــة 
ــاء  ــد إنه ــرى بع ــراض أخ ــون أي أع يعان
حالــة  وهــذه  الكاملــة!  الحجــر  فــرتة 

ــة! ــة وعجيب ــرى غريب أخ
وأثبتــت دراســة أمريكيــة وكذلــك صينيــة 
ــباب  ــافن الش ــن املتش ــراً م ــدداً كب أنَّ ع
مــن الفــروس توفــوا الحقــاً بســكتات 
الباحثــون  وثــق  وبذلــك  دماغيــة، 
الطبيــون والعلــاء أن الفــروس يكنــه 
ــك  ــخ، وبذل ــن امل ــرة م ــزاء كب ــالف أج إت

يتضــح أن الفــروس اليهاجــم الرئــة فقــط 
ــع  ــى جمي ــر ع ــن أن يُؤث ــن املمك ــل م ب
ــي يســتطيع  ــزة وأعضــاء الجســم الت أجه
أرقــام  كانــت  وإن  إليهــا،  الوصــول 
ــة  ــة القاتل ــكتات الدماغي ــات بالس اإلصاب
ــا  للشــباب املتشــافن مــن فــروس كورون
ــات  ــة بوفي ــات مقارن ــرة يف املجتمع صغ
كورونــا املبــارشة، إال أنــه أمــٌر اليجــب 
غــض البــر عنــه، وعــن مختلــف أنــواع 
ــافون  ــا متش ــب به ــي أُصي ــات الت الجلط

ــرون. آخ
األعــراض  يرصــدون  الُعلــاء  والزال 
مــن  للُمتشــافن  الالمتناهيــة  الجانبيــة 
الــيء  ليســت  فاملناعــة  الفــروس، 
الوحيــد الــذي يتــم اكتســابه يف حــال 
عــدم املــوت، فهنــاك حــاالت الخــرف 
الكثــرة كذلــك أو الزهايــر، فــإن الفروس 
ــا  ــد ك ــة للجس ــات البرشي ــدرس الجين ي
أثبــت باحثــون مــن بريطانيــا وأمريــكا أن 
املتشــايف الــذي يتلــك جــن »إي4« يُصاب 
بالخــرف والزهايــر، وكأن الفــروس حــن 
دخولــه إىل أحــد األجســام يعمــل فحــص 
شــامل متطــور عــى الجســم ويحصــل 
ــات  ــواع الجين ــل ألن ــف متكام ــى كش ع
ــا  ــي يتشــكل منه ــة الت واألحــاض النووي
ذلــك الجســم وبذلــك لســنا نحــن فقــط 
بــل  الفــروس  خصائــص  نــدرس  مــن 
الفــروس يــدرس خصائصنــا وبأســلوب 
ومختــرات  أجهــزة  بــدون  وأذىك  أرسع 

ــا! وغره
هنــاك  أنَّ  أطبــاء  الحــظ  أمريــكا  ويف 
ــاب  ــن ظاهــرة ضب متشــافن يشــتكون م
الدمــاغ الــذي هــو أشــبه بأعــراض ارتجــاج 
ــن  ــذا ممك ــاء أن ه ــاغ، ورصح األطب الدم
بســبب انخفــاض نســبة األكســجن التــي 
املطلــوب، ويف  عــن  الدمــاغ  إىل  تصــل 
لنــدن لوحــظ فقــدان حاســة الســمع لدى 
بعــض املتشــافن والزالــت منظمــة الصحة 
العامليــة تســتلم تلــك املالحظــات مــن 

ــا! ــة عليه ــدول للدراس ال
ــل  ــر يف حــال قت ــد19 خِط ــروس كوفي وف
أم مل يقتــل، والوقايــة منــه واجــب المفــر 
منــه عــى كل إنســان ليــس لحاية نفســه 
بــل املجتمــع بــأرسه، وإن أصبحــت الحياة 
ــا للمصلحــة  ــا إال أنن مختلفــة عــاَّ تعودن
نتحمــل  أن  يجــب  والعامــة  الخاصــة 
ــا هــذا،  ــاط، وهــذا هــو جهــاُد زمنن ونحت

ــا. زمــن الكورون

»كورونا«.. 
ومجاهدة النفس

أنيسة الهوتية
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رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

محول: 202 , 204, 20٥
businessdesk@alroya.info

املحليات
محول: 20٧ , 20٨

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 21٥

sportdesk@alroya.info
اإلعالنات

هاتف: 246٥2401-فاكس : 246٥2444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 246٥2402- فاكس : 246٥2404

التوزيع
هاتف: 246٥240٣- فاكس : 246٥2404

الطباعة 

مؤسسة عامن للصحافة والنرش
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 246٥2400-فاكس : 246٥2444

مظلة الحماية االجتماعية
ــزال،  ــة، وال ي ــيُّ للتنمي ــُد االجتامع ــلَّ البع ظ
ــذ  ــي، ُمن ــا الوطن ــرة نُهوضن ــز مس ــا مييِّ عنوانً
الســلطان  عهــد  يف  األول  فجــره  إرشاقــة 
ــس -طيــب اللــه ثــراه- واليــوم يف العهــد  املؤسِّ
الجاللــة  الســعيد ملوالنــا حــرة صاحــب 
الســلطان املعظــم، بــل وأولويــة تُســتحث 
الخطــى يف كافــة الخطــط واإلســراتيجيات 

الوطنيــة لتحقيقهــا.

الدوليــة  العمــل  ُمنظمــة  إشــادة  ولعــلَّ 
منظومــة  تشــهدها  التــي  بالتحســينات 
الحاميــة االجتامعيــة يف بالدنــا؛ وانســجامها 
ــي،  ــامن االجتامع ــة للض ــر الدولي ــع املعاي م
ــة  ــة لكاف ــاملة وكافي ــة ش ــاد تغطي ــو إيج نح
قطاعــات  ُمختلــف  يف  وأرسهــم  العاملــن 
رعايــة  غيــض  مــن  فيًضــا  لتُــرز  العمــل، 
ــه  ــامين؛ كون ــان الُع ــامين باإلنس ــامم س واهت

ــود  ــه ُجه ــدور يف فلك ــذي ت ــة ال حجــر الزاوي
اســتدامة ســبل العيــش الكريــم ألجيــال اليــوم 

واألجيــال الالحقــة علينــا.
... إنَّ نظــام األمــان الوظيفــي املقــرَّر بــدء 
بركيــز  -وحظــى  املقبــل  نوفمــر  العمــل 
املنظمــة خــالل إشــادتها- لهــو أبــرز وأحــدث 
الرئيســية  االجتامعيــة  الحاميــة  أنظمــة 
واقعــيٌّ  وانعــكاٌس  املنطقــة،  يف  املطبَّقــة 

لتواصــل التحســينات الشــاملة لتوفــر مظلــة 
الحاميــة االجتامعيــة وتوفــر الحلــول الفاعلــة 
العامنيــن  وتحديــدا  الوطنيــة؛  لألولويــات 
املنهيــة خدماتهــم جــراء تداعيــات األزمــة 
ــن  ــا الباحث ــات ألبنائن ــة، أو رصف إعان الراهن
عــن عمــل ُمســتقباًل. وهــي واحــدٌة مــن أرقى 
الصــور العمليــة ملراعــاة البعــد االجتامعــي يف 

ــتدام. ــامء املس ــة الن منظوم

غــر  أســبوًعا  كان  املــايض  األســبوع 
الُعامنيــة،  الســاحة  عــى  اعتيــادي 
األحــداث  مــن  كثــٌر  فيــه  أســبوعاً 
واملعلومــات املنشــورة عــن الوضــع 
ــس  ــايل الحســاس للســلطنة، ويف نف امل
األســبوع صــدرت املباركــة الســامية 
مــن الســلطان هيثــم بــن طــارق - 
أيــده اللــه - للرنامــج الوطنــي للتــوازن 
املــايل الــذي يهــدف إىل زيــادة املــوارد 
الحكومــي  الــرف  وضبــط  املاليــة 
وإيقــاف الهــدر، وقــد ســبق ذلــك 
ــلطاين لقانــون رضيبــة  السُّ املرســوم 
القيمــة املضافــة املزمــع تطبيقهــا يف 
أبريــل ٢٠٢١م، ومــن املتوقــع أن تعلــن 
الحكومــة عــن تفاصيــل خطــة برنامــج 

التــوازن املــايل يف األيــام القادمــة.
الرنامــج  إقــرار  خطــوة  تعتــر 
هــذا  يف  املــايل  للتــوازن  الوطنــي 
وإن  الصحيــح،  املســار  يف  التوقيــت 
تأخــر قليــاًل، لكــن إقــراره يف غايــة 
املوقــف  عــى  للمحافظــة  األهميــة 
عــن  وإبعادهــا  للســلطنة،  املــايل 

شــبح القــروض القياســية املســتمرة 
ــاوز ٨٠  ــد تتج ــي ق ــا الت ــغ فيه واملبال
ــة  ــج املحــي يف نهاي ٪ مــن قيمــة النات
٢٠٢٠م، وإىل ١٣٠٪ يف عــام ٢٠٢٥م يف 
ــا  ــى م ــات ع ــتمرت السياس ــال اس ح
ــه اآلن دون ُمراجعــة، والتــي  هــي علي
ــة،  ــة العمل ــاف قيم ــا إضع ــن آثاره م
وتجفيــف الســيولة املاليــة املحليــة، 
التــي  املاليــة  العجــوزات  وإيفــاق 
وصلــت لحــدود ٥ ماليــن ريــال عــامين 

ســنويا.
توقيــت إقــرار الرنامــج يــأيت يف ظروف 
تكالبــت  فقــد  وحرجــة،  اســتثنائية 
وحــدب  صــوب  كل  مــن  الظــروف 
ــط  ــعار النف ــزول أس ــذب ون ــن تذب م
عامليــاً مــن عــام ٢٠١٥م إىل حينــه، 
كورونــا،  فــروس  اســتمرارية  ومــع 
والعجــوزات  العــام  الديــن  وارتفــاع 
املاليــة ملســتويات حرجــة، ومــا ترتــب 
عــى ذلــك مــن تحديــات يف الرقيــات 
ملوظفــي الدولــة، وتقليــل املشــاريع 
الحكوميــة مــن جهــة، وتأخــر رصف 

ــذوا  ــن نف ــن الذي املســتحقات للمقاول
املشــاريع الحكوميــة مــن جهــة أخــرى، 
ــلة  ــة سلس ــى بقي ــك ع ــر ذل ــس أث وق
األعــامل  وبقيــة  والتنفيــذ  التوريــد 
ــك  ــر ذل ــاويل الباطــن، وأث ــة ملق الفرعي
ــه  ــي حيات ــة نواح ــرد يف كاف ــى الف ع

اليوميــة. 

األثــر النفــي قبــل املــايل طــال الجميع 
مــن مواطــن ومقيــم وموظــف تقاعــد 
أو بــاق وتاجــر محــي ومســتثمر وافــد 
ــرة،  ــارة مخت ــتهدف، بعب ــايل ومس ح
فــإنَّ األثــر طــال وســيطال الجميــع 
بنســب متفاوتــة، وعــى املســؤولن 
عــن برنامــج التــوازن استشــعار ذلــك، 
وُمراعــاة حساســية الحالــة النفســية 
قبــل املاليــة مــن خــالل عدة خطــوات. 
ــة  ــداد خط ــوات: إع ــذه الخط ــم ه أه
بهــا  تشــارك  املجتمعــي  التواصــل 
ــي،  ــكل جامع ــة بش ــة متضامن الحكوم
وتوقيــت اإلعــالن، واللغــة املســتخدمة، 
وتحديــد حــدود املصارحــة املجتمعيــة، 

والخطــط التنفيذيــة املصاحبــة الجــادة 
ــة  ــزم التحفيزي ــرح الح ــث ط ــن حي م
العمليــة  وتنميــة  االقتصاديــة، 
الحكوميــة  املؤسســات  يف  اإلنتاجيــة 
املختلفــة وتجويــد كافــة الخدمــات 
املقدمــة، وتحديــد الجــدول الزمنــي 
ــذ، وتســمية الجهــات املســؤولة  للتنفي
الثقــة  فاســتعادة  التنفيــذ،  عــن 
عمليــة ليســت ســهلة بــل تكامليــة 
وتشــمل الجــزرة قبــل العصــا، وتحتــاج 
بكافــة  وملمــن  مهــرة  إىل جراحــن 
الجوانــب الحساســة وبإمكانهــم توقــع 
املجتمعيــة،  الفعــل  ردات  مختلــف 
ــا،  ــا وامتصاصه ــل معه ــة التعام وكيفي
مبصارحــة  االكتفــاء  عــدم  عليهــم 
املواطــن واملقيــم واملســتثمر املرتقــب 
بجــزء  مؤسســات  أو  أفــراد  مــن 
مــن الحقيقــة، وإمنــا يكمــن الــذكاء 
الحكومــي بــل ويتطلــب جعــل جميــع 
ــأن  ــن للش ــع واملتابع ــات املجتم مكون
الُعــامين جــزءا داعــام ومســاندا لرنامج 
التــوازن املــايل ومبادراتــه املختلفــة.

حرمــان  يشء  يف  الخــر  مــن  »ليــس 
مــن  واملطلــع  والباحــث  القــارئ 
تلكــم الوثائــق والصــور ذات القيمــة 
مــن  ومنعهــا  العاليــة،  التاريخيــة 
الوصــول إىل املكتبــة العامنيــة«.. ســعود 

بــن عــي الحــاريث
واالتصــاالت،  الوقــت  تطــور  مــع 
ووســائل النقــل، تيــرت عــدة أمــور 
ســهلت حيــاة اإلنســان، ومــن األمــور 
كان  الكتــب،  اقتنــاء  تســهلت  التــي 
كثــر مــن القــراء يُعانــون مــن عــدم 
القــدرة أو صعوبــة الحصــول عــى كتــاب 
معــن، لعــدة أســباب منهــا عــدم وجــود 
جهــة توزيــع للكتــب متلــك حــق توزيــع 
الكتــاب املطلــوب، أوغــر ذلــك مــن 
أســباب ال تخفــى عــى أي قــارئ مــرَّ 

ــور. ــذه األم ــل ه مبث
قبــل فــرة قصــرة يــر اللــه يل عــر 
ــالث  ــة رشاء ث ــب ُعامني ــع كت ــة بي منص
ــب  ــن طي ــن الســلطنة، وكان م ــب م كت
الحــظ أن األخ العــامين املســؤول عــن 
هــذه املنصــة متجاوبــاً بشــكل يســتحق 
ــب يف موعدهــا  ــت الكت ــر، فوصل التقدي
زائــد كتــاب هديــة منه شــخصيًا، وأعطى 
ــامين، إذ  ــان الع ــن اإلنس ــة ع ــرة طيب فك
ــغ  ــه مبل ــل أن يصل ــب قب ــي الكت وصلتن

االســتالم )بالطبــع أنــا أرســلت املبلــغ 
فنــي  لســبب  لكنــه  الشــحن  لرشكــة 
ــغ أكــر مــن  بحــت تعطــل اســتالم املبل
مُيثــل  أيــام!(، واإلنســان دامئــاً  ثالثــة 
نفســه وعائلتــه وبيئتــه كذلــك حتــى يف 
ــتاذ  ــالً لألس ــكرًا جزي ــل، ش أدق التفاصي
ــة زاد  ــليامن الراشــدي وملنص املحــرم س

ــارف. املع
ســأبدأ بــدًءا مــن هــذا املقال يف تســجيل 
وجهــة نظــر ورأي متواضــع بالكتــب 
كتــب  عــدة  وهــي  وصلتنــي  التــي 
ســأبدأ هنــا بأولهــا، ويف مقــاالت قادمــة 
ســأكتب عــن  بقيــة الكتــب، أمــا البدايــة 
ــي  ــن ع ــتاذ : ســعود ب ــاب لألس ــع كت م
ــار إىل دار  ــن زنجب ــوان »م ــاريث بعن الح
ــايف  ــون ثق ــرىب ومك ــائج ق ــالم.. وش الس
مشــرك« صــدرت الطبعــة األوىل منــه 
٢٠١٣ يف مســقط، عــن بيــت الغشــام 
أنَّ  املؤلــف  وذكــر  والرجمــة،  للنــرش 
الحــاريث  ســامل  بــن  محمــد  األســتاذ 

ــه . ــق علي ــه وعلَّ راجع
وكأنــه  الكتــاب  عنــوان  قــرأت  منــذ 
جــاذب  فالعنــوان  القتنائــه،  ينادينــي 
ودار  زنجبــار  وعــن  ُعــامين  لكاتــب 
ــارئ  ــاً أنَّ الق ــدو واضح ــالم، إذن يب الس
عــى موعــد مــع فحــوى تاريخ وقــراءات 

تدخــل يف حيــز العراقــة، وأعــامق الزمن، 
منــذ تصفحــت بدايــة الصفحــات وضــح 
ــب كأدب رحــالت،  ــاب مل يكت يل أن الكت
وُمشــاهدات  آراء  عــى  يحتــوي  إمنــا 
تخللتهــا عــدة متذكــرات مــن عبــق 
املــايض، إذ الننــى أننــا نقــرأ لُعــامين 
بالعــودة  )أقصــد  زنجبــار!  إىل  يعــود 
ــد  ــا يرجــع إىل بل ــا ُعامني ــه مواطن بصفت

ــده(. ــع بل ــر م ــخ كب ــط بتاري يرتب
يف بدايــة الكتــاب بــنَّ املؤلــف أن بدايــة 
كتابــة  بعــد  جــاءت  الكتــاب  فكــرة 
مقــال مــن أربعــة أجــزاء حــول الرحلــة 
ــدة الوطــن  ــا نرشهــا يف جري وانطباعاته
توســيع  قــرر  ذلــك  بعــد  الُعامنيــة، 
التجربــة ونقلهــا مــن مقــاالت إىل كتــاب 

متكامــل، وأعتقــد أنــه رأي موفــق.
الكتــاب يحتــوي عــى كنــز مــن الرســائل 
بشــكلها األصــي املتبادلــة بــن أهــل 
زنجبــار العامنيــن وأهلهــم يف ُعــامن، 
وتتبــن طبيعــة الخــط والــورق، وقــد 
يجعــل  تعمــد  أنــه  الكاتــب  وضــح 
األوراق تتحــدث عــن نفســها بــال تدخــل 
ــارئ فرصــة  ــى يُعطــي الق للرجمــة، حت
ــدة  ــور عدي ــرشت ص ــك ن ــث، كذل للبح
ملرافــق وشــوارع يف زنجبــار، الكتــاب 
ــر  ــس بالكث ــه لي ــدد صفحات ــم أن ع رغ

ــور(  ــائل وص ــق ورس ــة+ وثائ )6٨ صفح
إال أنــه ينطبــق عليــه املثــل الشــهر: 

.» ــلَّ ودلَّ ــا ق ــكالم م ــر ال »خ
مــن  العديــد  بنقــل  الكتــاب  متيــز 
ــر  ــق املُع ــعار ذات النس ــد واألش القصائ
العــر  ذاك  يف  الفــرة  إنســان  عــن 
ــز  ــري تركي ــت نظ ــك لف ــي، كذل التاريخ
ــوايش  ــديد بالح ــه الش ــب واهتامم الكات
والهوامــش، إذ أخــذت بعــض الهوامــش 
أن  وأتصــور  متقابلتــن،  صفحتــن 
تكــون  أن  مُيكــن  لوحدهــا  الهوامــش 
تحملــه  مــا  وأهميــة  لجــودة  كتــاب 
مــن معلومــات، والشــك أنَّ الحــوايش 
ــب  ــرام الكات ــى اح ــدل ع ــش ت والهوام
بالــرأي  باإلســهاب  وقيامــه  ملادتــه 
للمعلومــة،  الكتابــة  رقعــة  وتوســيع 
لعقليــة  تقديــرا  ذلــك  يعتــر  وأيًضــا 

واملتلقــي. القــارئ  وذكاء 
الكاتــب  أنَّ  الكتــاب  يف  قــرأت  مــام 
يتحــدث باســتغراب وأىس كيــف أنــه 
شــاهد كل الفنــادق التــي زارهــا هنــاك 
دول  ومنهــا  كثــرة  دول  أعــالم  تضــع 
ــا! ــامين بينه ــم الع ــر العل ــقيقة ومل ي ش

التاريــخ  لكــن  فعــالً،  غريــب  أمــر 
يبقــى تاريــخ مهــام حــاول مــن حــاول، 

الغربــال! يُغطيهــا  ال  والشــمس 

برنامج التوازن وكسب ثقة المواطن

من زنجبار إلى دار السالم

عندمــا قــررت دولــة اإلمــارات العربيــة 
تطبيــع  البحريــن  ومملكــة  املتحــدة 
وتبــادل  إرسائيــل  دولــة  مــع  عالقاتهــام 
اجتهــد  معهــا،  الدبلومــايس  التمثيــل 
الكثــرون وأفاضــوا بــأنَّ هــذه الخطــوة 
دعــم  إىل  األســاس  يف  تهــدف  كانــت 
يف  ترامــب  للرئيــس  االنتخــايب  املوقــف 
ُمواجهــة منافســه الدميقراطــي جــو بايــدن؛ 
ــد  ــم، ق ــوزه، حســب رأيه ــة ف ــذي يف حال ال
ــون  ــا الخليج ــي حققه ــزات الت ــار املُنج تنه
ــات  ــم بالوالي ــر عالقاته ــد تطوي ــى صعي ع
الحيويــة،  لهــا  بحيــث عــادت  املتحــدة، 
ــا  ــش عره ــت تعي ــا أصبح ــت بأنه ووصف
ــت  ــد أن كان ــب، بع ــد ترام ــي يف عه الذهب
عهــد  يف  الفتــور  وأصابهــا  تدنــت  قــد 
الرئيــس الدميقراطــي الســابق بــاراك أوبامــا، 
ــا. ــك متاًم ــن ذل ــف ع ــة تختل إال أنَّ الحقيق

فالواقــع يُؤكــد أنَّ قــرار اإلمــارات والبحريــن 
وكان  خليجيــة،  توافقــات  ضمــن  جــاء 
مبثابــة خطــوة اســتباقية محكمــة التوقيــت 
ــدن. ــوز باي ــامالت ف ــبًا الحت ــذت تحس اتخ

ــدة  ــات املتح ــزام الوالي ــإنَّ الت ــح ف وللتوضي
ــرف  ــت أي ظ ــل تح ــالمة إرسائي ــن وس بأم
مــن الظــروف، هــو مــن الثوابــت الراســخة 
يف السياســة األمريكيــة التــي ال يجــرؤ أو 
ــد  ــس أو أي حــزب أن يحي يســتطيع أي رئي
ال  السياســة  وهــذه  يتخطاهــا،  أو  عنهــا 
ــن  ــب الحزب ــم تعاق ــزح رغ ــر أو تتزح تتغ
عــى إدارة البــالد، بــل إنهــام يتســابقان 
ــا عــى التأكيــد عــى التزامهــام بهــا إىل  دامئً
حــد املُزايــدات، وهــي سياســة محفوفــة 
بســياج مــن اللوبيــات وأروقــة املصالــح 
الدولــة  وســواعد  الضغــط  وجامعــات 
العميقــة، وإن ربــط أمــن وحاميــة دول 
الخليــج العربيــة بأمــن إرسائيــل عــن طريــق 
اتفاقيــات أمنيــة ودفاعيــة بــن الطرفــن 
ســيمد مظلــة الحاميــة األمريكيــة لهــذه 
الــدول وســيحميها مــن أي ُمبــادرة قــد 
ــوزه،  ــة ف ــدن يف اتخاذهــا، يف حال ــر باي يفك
لتقليــص التزامــات أمريــكا الدفاعيــة تجــاه 

الخليــج. دول 
ــة  ــدول العربي ــإنَّ ال ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي م
الخليجيــة تــدرك أيًضــا وجــود تشــابه كبــر 
بــن سياســات دونالــد ترامــب ومنافســه 
باســراتيجية  يتعلــق  فيــام  بايــدن  جــو 
األوســط  الــرشق  يف  املتحــدة  الواليــات 
الهادفــة إىل تخفيــض االرتبــاط األمريــي 
ــادي  ــدور القي ــص ال ــة وتقلي ــذه املنطق به
فيهــا، هــذه مســألة أصبحــت محســومة 
يخضــع  يعــد  مل  اســراتيجي  وتوجــه 
ــر  ــو أم ــه، وه ــس بعين ــادات أي رئي الجته
راجــع بشــكل أســايس إىل انخفــاض األهميــة 
اإلســراتيجية للمنطقــة يف منظومــة املصالــح 
اإلســراتيجية األمريكيــة، وعــى ضــوء ذلــك 
ــر  ــدن ال يُغ ــوز باي ــاء ترامــب أو ف ــإنَّ بق ف
يف األمــر شــيئًا، وهــو مــا يــرر قلــق الــدول 
ــي  ــة انكشــافها األمن ــن إمكاني ــة م الخليجي
قبالــة تنامــي وتطــور القــوة العســكرية 
الــريك يف  اإليرانيــة والتواجــد العســكري 
املنطقــة والتعــاون والتنســيق املتزايــد بــن 
بهــذه  واملربصتــن  الطامعتــن  الدولتــن 
الــدول. ال شــك يف أنَّ قــادة وحكومــات 
الــدول العربيــة الخليجيــة قــد اكتســبوا 
خــرة واســعة يف تعاملهــم مــع الواليــات 
مــع  تفاعلهــم  ويف  وسياســاتها،  املتحــدة 
ــه  ــاخ االنتخــايب ومــا تســفر عن ــات املن تقلب
مــن اســتحقاقات وُمفاجــآت، كــام أنهــم 
يدركــون، كباقــي دول العــامل، أن االنتخابــات 
القادمــة تعتــر األهــم يف التاريــخ الحديــث 
نتائجهــا  ويولــون  املتحــدة،  للواليــات 
ــابقاتها،  ــوق س ــة تف ــة خاص ــة أهمي املرتقب
مجلــس  دول  فــإنَّ  معــروف  هــو  وكــام 
التعــاون أو خمًســا منهــا، تتمنــى أن يبقــى 
ترامــب يف ســدة الســلطة للــدورة القادمــة، 
لكــن هــذه الــدول ليســت متخوفــة أو 
ــات  ــرة مــن احتــامل خســارته لالنتخاب متوت

ــه. ــوز منافس وف
الفلســطينية  بالقضيــة  يتعلــق  ففيــام 
ــة أي  ــس مثَّ ــي لي ــريب اإلرسائي ــراع الع وال
اختــالف أو تضــارب بــن مواقــف وسياســات 
دول املجلــس وخطــط وأطروحــات الحــزب 
الدميقراطــي؛ فالحــزب الدميقراطــي أكــد يف 
برنامجــه االنتخــايب أنــه ســيعمل عــى إنهــاء 
الــراع الفلســطيني اإلرسائيــي بدعــم حــل 
الدولتــن، وبدعــم حــق الفلســطينين يف 
العيــش يف حريــة وأمــن يف دولــة قابلــة 
للحيــاة خاصــة بهــم، كــام أن الدميقراطيــن 
يعارضــون أي خطــوات أحاديــة الجانــب 
ــك  ــا يف ذل ــن؛ مب ــن الطرف ــل أي م ــن قب م
ــام  ــتيطاين. وفي ــع االس ــم األرايض والتوس ض
ــرون  ــن ي ــإنَّ الدميقراطي ــق بالقــدس ف يتعل
الوضــع  ملفاوضــات  خاضــع  وضعهــا  أن 
النهــايئ، إال أنهــم يؤكــدون عــى بقائهــا 
عاصمــة إلرسائيــل غــر مقســمة، ومفتوحــة 
ــدن  ــد أن باي ــن املؤك ــان. وم ــع األدي لجمي
ــفارة  ــل الس ــرار نق ــاء ق ــتطيع إلغ ــن يس ل

األمريكيــة إىل القــدس.
ومبُقارنــة املتنافَســن عــى كــريس الرئاســة 
انتخابــه،  حالــة  يف  ســينفذ،  بايــدن  فــإن 
تعهــده مبُواجهــة أردوغــان، الخصــم اللــدود 
والبحريــن  الســعودية  الخليجــي  للثــاليث 
يعــرف  قــراراً  وأنــه ســيدعم  واإلمــارات، 
باإلبــادة الجامعيــة لألرمــن عــى يــد األتــراك، 
يف  الــريك  العســكري  التوغــل  وســيُعارض 
ســوريا. إال أنَّ مــا يقلــق الــدول العربيــة 
الســعودية  ثــاليث  خصوًصــا  الخليجيــة، 
الجديــد  والحليــف  واإلمــارات  والبحريــن 
إرسائيــل هــو موقــف بايــدن مــن ملــف 
االتفــاق النــووي مــع إيــران الــذي ألغــاه 
ترامــب وضاعــف مــن العقوبــات عــى إيران، 
ــر  ــًدا وأك ــائًكا وُمعق ــا ش ــح ملًف ــذي أصب وال
خطــورة مــن ذي قبــل، وبهــذا الصــدد فــإنَّ 
ــض  ــوزه ســيتجه إىل تخفي ــة ف ــدن يف حال باي
حالــة التوتــر بــن الواليــات املتحــدة وإيــران، 
وتخفيــف حــدة العقوبــات املفروضــة عليهــا، 
ــل االتفــاق  ــن يســتطيع إعــادة تفعي ــه ل لكن
فــور  يــرشع  وقــد  األصــل،  يف  كان  كــام 
دخولــه البيــت األبيــض يف إجــراء مفاوضــات 
بشــأن إحيــاء االتفــاق بضوابــط وقواعــد 
الالزمــة  الضغــوط  وســيامرس  مختلفــة، 
ــن  ــازالت م ــن التن ــد م ــى املزي ــول ع للحص
الجانــب اإليــراين تأخــذ يف االعتبــار مخــاوف 
الــدول الخليجيــة واملجتمــع الــدويل مــن دور 
إيــران يف املنطقــة وتنامــي قوتهــا الصاروخيــة 
البالســتية، وبرامــج تطويــر طاقتهــا النوويــة. 
ويف حالــة فــوز بايــدن ســيجد أمامــه ملفــات 
وســخونة  أهميــة  أكــر  داخليــة  وقضايــا 
ــذي  ــا بالنســبة للناخــب األمريــي ال وإلحاًح
أعطــاه صوتــه، وعــى رأســها تنظيــف البــالد 
مــن جائحــة كورونــا وتضميــد الجــراح التــي 
ســببتها هــذه الجائحــة، وإصــالح الوضــع 
ــن  ــن م ــف املالي ــادة توظي ــادي، وإع االقتص
ــبب  ــم بس ــدوا وظائفه ــن فق ــن الذي العاطل
اإلغــالق الناتــج عــن الجائحــة، وخلــق املزيــد 
مــن فــرص العمــل لأليــدي العاملــة الجديــدة 
التــي ســتتدفق إىل ســوق العمــل، وتحقيــق 
التعايــش  ومامرســات  قيــم  وتدعيــم 
االجتامعــي بــن مختلــف مكونــات املجتمــع 

ــي. األمري
ترتيــب  فــوزه،  حالــة  يف  بايــدن،  وعــى 
جــدول أولوياتــه عــى صعيــد السياســة 
إطــار  ويف  املتحــدة  للواليــات  الخارجيــة 
خارطــة جديــدة لشــبكة العالقــات الدوليــة، 
والــرشق  الخليــج  قضايــا  ســتقع  فأيــن 
األوســط األمنيــة يف ســلم هــذه األولويــات؟ 
ــائكة  ــدة وش ــت معق ــا أصبح ــذه القضاي ه
الفلســطينية  القضيــة  كــام ذكرنــا، مثــل 
ــن  ــة م ــي وجمل ــريب اإلرسائي ــراع الع وال
مســتقبل  بينهــا  مــن  الثقيلــة  امللفــات 
وســوريا،  العــراق  يف  األمريــي  الوجــود 
وحــرب اليمــن، واألزمــة الخليجيــة، والتوتــر 

ــران. ــع إي م
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مسقط- الُعامنية

أشــارت البيانــات املبدئيــة الصــادرة عــن 
املركــز الوطنــي لإلحصــاء واملعلومــات 
بنحــو  زادت  املحليــة  الســيولة  أنَّ  إىل 
مليــار و905 ماليــن ريــال عــاين بنهايــة 
أغســطس 2020 ُمقارنــة بالفــرة املاثلــة 

ــن 2019. م
وبلغــت جملــة النقــد املصــدر )املتداول( 
بنهايــة أغســطس 2020م مليــارا و810 
ماليــن و800 ألــف ريــال ُعــاين بارتفــاع 
بنفــس  مقارنــة  باملائــة  8ر11  نســبته 
ــهدت  ــي ش ــام 2019م الت ــن ع ــرة م الف
نقــدا مصــدرا مبليــار و620 مليونــا و200 
ألــف ريــال ُعــاين. وارتفــع عــرض النقــد 
مبعنــاه الضيــق )م1( ـ الــذي يتكــون مــن 
ــريف  ــاز امل ــارج الجه ــد خ ــايل النق إج
إضافــة إىل الحســابات الجاريــة والودائــع 
تحــت الطلــب بالعملــة املحليــةـ بنســبة 
مليــارات   5 إىل  ليصــل  باملائــة  8ر11 
ــاين  ــال ع ــف ري ــا و500 أل و723 مليونً
مقارنــة مــع 5 مليــارات و119 مليونًــا 

بنهايــة  عــاين  ريــال  ألــف  و900 
أغســطس 2019م. وارتفعــت الســيولة 
املحليــة )م2( يف نهايــة أغســطس 2020م 
بنســبة 11 باملائــة مســجلة 19 مليــاًرا 
ــاين  ــال ع ــف ري ــا و600 أل و158 مليونً
مقارنــة بـــ 17 مليــاًرا و253 مليونـًـا و800 
ــال عــاين خــالل نفــس الفــرة  ــف ري أل
مــن 2019م. وانخفــض إجــايل األصــول 
األجنبيــة بالبنــك املركــزي العاين بنســبة 
أغســطس  بنهايــة  مســجال  باملائــة   3
و662  مليــارات   6 قيمتــه  مــا   2020
مليونًــا و900 ألــف ريــال عــاين مقارنــة 
ــت  ــي بلغ ــطس 2019م الت ــة أغس بنهاي
فيهــا األصــول األجنبيــة 6 مليــارات و868 

ــاين. ــال ُع ــف ري ــا و100 أل مليونً
يف  الخــاص  القطــاع  ودائــع  وبلغــت 
البنــوك التجاريــة والنوافــذ اإلســالمية 
مليــارا   16 املــايض  أغســطس  بنهايــة 
و528 مليونــا و500 ألــف ريــال عــاين يف 
ارتفــاع نســبته 8ر10 باملائــة عــن نفــس 
ــهدت  ــي ش ــام 2019م الت ــن ع ــرة م الف
ودائــع للقطــاع الخــاص بـــ14 مليــارا 

ــاين. ــال ُع ــف ري ــا و500 أل و920 مليون
والتمويــل  القــروض  إجــايل  وارتفــع 
بالبنــوك التجاريــة والنوافــذ اإلســالمية 
ــبة 2  ــطس 2020م بنس ــة أغس ــع نهاي م
باملائــة ليبلــغ 26 مليــارا و282 مليونــا 
و500 ألــف ريــال عــاين مقارنــة مــع 25 

ــا  ــال عــاين في ــون ري ــارا و765 ملي ملي
الفائــدة عــى  ارتفــع متوســط ســعر 
إجــايل القــروض بـــ 6ر2 باملائــة حيــث 
ســجل يف نهايــة أغســطس 2020م مــا 
نســبته 5ر5 باملائــة. وانخفــض مــؤرش 
ــاين  ــال الع ــي للري ــرف الفع ــعر ال س

بنهايــة أغســطس عــام 2020م بنســبة 
5ر103نقطــة  مســجال  باملائــة  2ر2 
بنهايــة  نقطــة  8ر105  بـــ  مقارنــة 

2019م. أغســطس 
إىل ذلــك، شــهد عــرض النقــد مبعنــاه 
الضيــق يف نهايــة شــهر أغســطس 2020م 
8ر11  بلغــت  بنســبة  ملحوظًــا  منــًوا 
ــغ 7ر5  ــنوي ليبل ــاس س ــى أس ــة ع باملائ
ــد،  ــبه النق ــا ش ــاين. أم ــال ُع ــار ري ملي
والــذي يتكــون مــن مجمــوع ودائــع 
ــال الُعــاين  التوفــر وودائــع ألجــل بالري
زائــد شــهادات اإليــداع املُصــدرة مــن 
إىل حســابات  باإلضافــة  البنــوك  قبــل 
الودائــع  وجميــع  الضــان  هامــش 
القطــاع  لــدى  األجنبيــة  بالعملــة 
املــريف، فقــد ســجل منــًوا بنســبة 7ر10 
باملائــة خــالل الفــرة. وبنــاًء عــى هــذه 
التطــورات، فقــد ارتفــع عــرض النقــد 
مــن  يتكــون  والــذي  الواســع  مبعنــاه 
ــق  ــاه الضي ــد مبعن ــرض النق ــوع ع مجم
زائــد شــبه النقــد، بنســبة 11 باملائــة 
ــار  ــوايل 1ر19ملي ــغ ح ــام ليبل ــالل الع خ

2020م.  أغســطس  يف  ُعــاين  ريــال 
ــدة  ــعار الفائ ــكل أس ــق بهي ــا يتعل وفي
لــدى البنــوك التجاريــة التقليديــة، فقــد 
ألســعار  املرجــح  املتوســط  انخفــض 
ــاين  ــال الُع ــع بالري ــدة عــى الودائ الفائ
مــن 954ر1 باملائــة يف أغســطس 2019م 
ــطس 2020م،  ــة يف أغس إىل 943ر1 باملائ
يف حــن ارتفــع املتوســط املرجــح ألســعار 
الفائــدة عــى القــروض بالريــال الُعــاين 
مــن 435ر5 باملائــة إىل 482ر5 باملائــة  

ــرة. ــس الف ــالل نف خ
ــوِق  ــدة يف س ــعار الفائ ــط أس ــا متوس أم
اإلقــراض مــا بــن البنــوك لليلــة واحــدة، 
يف  باملائــة  100ر1  إىل  انخفــض  فقــد 
أغســطس 2020م مقارنــة مــع 736ر2 
وخــالل  2019م.  أغســطس  يف  باملائــة 
ــط  ــغ املتوس ــطس 2020م، بل ــهر أغس ش
ــات  ــدة عــى عملي املرجــح ألســعار الفائ
ــك  ــتخدمها البن ــي يس ــراء الت ــادة ال إع
ــد  ــيولة عن ــخ الس ــاين لض ــزي الُع املرك
الحاجــة حــوايل 5ر0 باملائــة مقارنــة مــع 

699ر2 باملائــة يف أغســطس 2019.

الربميي- سيف املعمري

ــن  ــد ب ــور حم ــيد الدكت ــعادة الس ــهد س ش
أحمــد بــن ســعود البوســعيدي محافــظ 
ــح  ــيخ صال ــعادة الش ــور س ــي، وبحض الربمي
بــن ذيــاب الربيعــي، وايل الربميــي، وســعادة 
ــس  ــو مجل ــزاين، عض ــارس الع ــن ف ــد ب أحم
حفــل  الربميــي،  واليــة  ُممثــل  الشــورى 
توقيــع مذكــرة تفاهــم بــن املديريــة العامــة 
للربيــة والتعليــم مبحافظــة الربميــي ورشكــة 
صحــار أملنيــوم لدعــم التعليــم التكنولوجــي 

ــة. ــة املحافظ ــدارس تعليمي يف م
ــوم  ــار أملني ــوم صح ــة تق ــب االتفاقي ومبوج
إلكرونيــة  وأجهــزة  أدوات  بتمويــل رشاء 
املحافظــة.  ملــدارس  ذكيــة  تعليميــة 
ويهــدف التعــاون إىل تعزيــز وإثــراء البيئــة 
التعليميــة، واملســاهمة يف بنــاء القــدرات 
التكنولوجيــة للــكادر التدريــي والطلبــة 
واالرتقــاء مبســتوى كفاءاتهــم ومهاراتهــم يف 
هــذا الجانــب، إضافــة إىل تشــجيع وتحفيــز 
اســتخدام التقنيــات الحديثــة يف التعليــم 
ــب  ــن جان ــة م ــع االتفاقي ــدارس. ووق يف امل
نــارص  بــن  بــن محمــد  أحمــد  الركــة 

البريــة  املــوارد  عــام  مديــر  الخــرويص 
وشــؤون الركــة، ومــن جانــب املديريــة 
التعليميــة بالربميــي الدكتــورة فتحيــة بنــت 
املديــرة  الســّدية،  ســليان  بــن  خلفــان 
هــذه  »تــأيت  الخــرويص:  وقــال  العامــة. 
للتوجيهــات  وترجمــًة  تزامًنــا  االتفاقيــة 
ــة  ــب الجالل ــرة صاح ــا ح ــامية ملوالن الس
املعظّــم  طــارق  بــن  هيثــم  الســلطان 
-حفظــه اللــه ورعــاه- بــأن يكــون هــذا 
ــج. وتفخــر  ــم املدم ــام التعلي ــو ع ــام ه الع

صحــار أملنيــوم بدعمهــا لقطــاع التعليــم 
يُعتــرب ركيــزة أساســية يف مســرة  الــذي 
تفخــر  كذلــك  الســلطنة،  يف  التنميــة 
مبســاهمتها يف تحقيــق الــرؤى والخطــط 
أن  نأمــل  الســلطنة، حيــث  التنمويــة يف 
نخطوهــا  التــي  الخطــوة  لهــذه  يكــون 
اليــوم أثــر ومســاهمة واضحــة ومبــارشة 
ــذي  ــم ال ــور التعلي ــداف مح ــق أه يف تحقي
ــة  ــات رؤي ــرب مــن أهــم محــاور وممكن يعت

.»2040 عــان 

مسقط- العامنية

بلــغ عــدد األنشــطة التجاريــة يف مختلــف 
محافظــات الســلطنة واملســجلة لــدى وزارة 
االســتثار  وترويــج  والصناعــة  التجــارة 
خــالل الربــع الثــاين مــن العــام الحــايل 25 
ــا  ــع 199 ألًف ــة م ــا و838 نشــاطًا مقارن ألًف
ــس  ــم تســجيلها خــالل نف و227 نشــاطًا ت
الفــرة مــن العــام املــايض مســجلة تراجــع 

ــة.  ــبة 87 يف املائ بنس
جائحــة  لتفــي  الراجــع  هــذا  ويعــود 
)كوفيــد 19( مبختلــف دول العامل. وأشــارت 
أن حركــة  إىل  بالــوزارة  اإلحصــاء  دائــرة 
الثــاين  الربــع  التجــاري خــالل  النشــاط 
مــن العــام 2020م تركــزت يف محافظــة 
مســقط حيــث شــكلت مــا نســبته )3ر36( 
باملائــة إجــايل حجــم النشــاط التجــاري يف 
الســلطنة، تلتهــا محافظــة شــال الباطنــة 
بنســبة )3ر15(باملائــة ثــم محافظــة ظفــار 
ــبة  ــت النس ــة وتوزع ــبة )5ر14( باملائ بنس
ــب  ــات حس ــة املحافظ ــى بقي ــة ع املتبقي
وأوضحــت  التجــاري.  النشــاط  حجــم 
الــوزارة أن عــدد األنشــطة التجاريــة التــي 
تــم تســجيلها خــالل الربــع الثــاين مــن 

العــام الحــايل يف محافظــة مســقط بلغــت 
ــة )3952(  ــال الباطن ــاطا وش )9382( نش
ــجيل  ــم تس ــار ت ــة ظف ــاطا ويف محافظ نش
)3739( نشــاطا، ويف الداخليــة تــم تســجيل 
)2234( نشــاطا، وتســجيل )1535( نشــاط 
وتســجيل  الباطنــة  جنــوب  مبحافظــة 
جنــوب  محافظــة  يف  نشــاط   )1368(

الرقيــة، كــا تــمَّ تســجيل )1200( نشــاط 
وتســجيل  الرقيــة،  شــال  مبحافظــة 
الظاهــرة،  مبحافظــة  نشــاطا   )979(
وتســجيل )832( نشــاطا مبحافظــة الربميــي 
ويف محافظــة الوســطى )386( نشــاطا ويف 
 )234( تســجيل  تــم  مســندم  محافظــة 

ــاطًا. نش

الرؤية- خاص 

قــال التقريــر األســبوعي ملجموعــة بنــك 
توقعــات  إن   »QNB« الوطنــي  قطــر 
ــزم  ــرض أن يلت ــدويل تف ــد ال ــدوق النق صن
ــا  ــذ م ــامل بتنفي ــاع السياســات حــول الع صن
ــول  ــر معق ــو أم ــات، وه ــن أولوي ــه م طرح
مبدئيــاً، لكنــه لــن يكــون ســهالً، ويــرى 
ــر أنَّ املخاطــر ســتظل ُمرتفعــة، مــا  التقري
ــاً أن تظــل كل  ــاًل ســلبياً، متوقع يشــكل عام
ــة حــذر  مــن الــركات واملســتهلكن يف حال
حتــى يصبــح الطريــق أمامنــا أكــر وضوحــاً 

ــة. ــل صعوب وأق
ُمؤخــراً  الــدويل  النقــد  صنــدوق  ونــر 
تحديــث شــهر أكتوبــر 2020 لتقريــره حــول 
آفــاق االقتصــاد العاملــي، وســلط الضــوء 
عــى االنخفــاض غــر املســبوق يف الناتــج 
ــاين  ــع الث ــي يف الرب ــايل العامل ــي اإلج املح
مــن العــام الجــاري، عندمــا تــمَّ إغــالق 
ــي، مشــراً  ــن االقتصــاد العامل حــوايل 85% م
إىل ذلــك بـ«اإلغــالق الكبــر«. وبــدأ االقتصاد 
ــة  ــات العميق ــن التداعي ــاىف م ــي يتع العامل
ــد.  ــه بع ــاء مل ينت ــن الوب ــة، لك ــذه األزم له
ومــن اآلن فصاعــداً، يتوقــع صنــدوق النقــد 
الــدويل حــدوث انتعــاش جــزيئ ومتقطــع يف 
ــا أســاه  ــة م ــل بداي ــك ميث عــام 2021، وذل
الصنــدوق »رحلــة الصعــود الطويلــة«. وقــال 

التقريــر إنــه يتفــق بشــكل عــام مــع هــذه 
ــرًة إىل  ــاً وع ــا »طريق ــه يعتربه ــرة، لكن النظ
وضــع طبيعــي جديــد«؛ حيــث أوضــح أنــه 
ــر  ــي م ــاد العامل ــرة أن االقتص ــذ »فك ال يحب

ــل«. ــل ماث ــوط طوي بهب
ويــرى التقريــر أن الوضــع الطبيعــي الجديــد 
ــر  ــن التداب ــل م ــم هائ ــود ك ــل يف وج يتمث
لدعــم  املطلوبــة  االســتثنائية  االقتصاديــة 
االقتصــاد العاملــي. ويف ظــل عــدم تعــايف 
املركزيــة  للبنــوك  العموميــة  امليزانيــات 
تداعيــات  مــن  بعــد  الفائــدة  وأســعار 
األزمــة املاليــة العامليــة لســنة 2008، تحــّول 
ويقــدر  املاليــة.  السياســة  إىل  االهتــام 
»الحكومــات  أن  الــدويل  النقــد  صنــدوق 
ــي  ــون دوالر أمري ــوايل 12 تريلي ــت ح قدم
ــركات«. ومل  ــأرس وال ــايل ل ــم امل ــن الدع م
تكــن البنــوك املركزيــة مبنــأى عــن تلــك 
الجهــود، فقــد اســتجابت لأزمــة بتخفيــض 
أســعار الفائــدة إىل الصفــر يف كثــر مــن 
الحــاالت وضــخ كميــات غــر مســبوقة مــن 
الســيولة يف البنــوك وأســواق االئتــان. وقــد 
أدى ذلــك إىل الحفــاظ عــى تدفــق االئتــان، 
مــا ســاعد ماليــن الــركات عــى االســتمرار 

يف مزاولــة األعــال.
ــر أن مثــة تفــاوت كبــر بــن  وأوضــح التقري
مختلــف البلــدان مــن حيــث فعاليــة تدابــر 
احتــواء الوبــاء وقدرتهــا عــى توفــر الدعــم 

فبالنســبة  االقتصاديــة.  السياســات  عــرب 
ــد مــن االقتصــادات املتقدمــة، مبــا يف  للعدي
ــات املتحــدة واالتحــاد األورويب،  ــك الوالي ذل
مؤملــاً،  االقتصــادي  االنكــاش  يــزال  ال 
بينــا تتعــاىف الصــن بشــكل مســتقر وأقــل 

ــاً. اضطراب
ــة غــر  ــم عــى املســار املســتقبي حال وتخي
أن  اليقــن. وميكــن  عــدم  مــن  مســبوقة 
يســاعد التقــدم الرسيــع يف إيجــاد اللقاحــات 
العــدوى  معــدالت  تقليــل  يف  والعــالج 
والوفيــات وتســهيل الطريــق إىل الوضــع 
الطبيعــي الجديــد. لكــن، قــد تــزداد األمــور 
الوضــع  تفاقــم  إذا  أيضــاً، خاصــة  ســوءاً 
الحــايل يف ظــل ارتفــاع معــدالت اإلصابــة يف 

ــدان.  ــن البل ــد م العدي
تــزال املخاطــر مرتفعــة، مبــا يف ذلــك  ال 
ارتفــاع حــاالت اإلفــالس وفقــدان الوظائــف 
واملبالغــة املحتملــة يف التقييــم يف بعــض 
األســواق املاليــة. يف الوقــت نفســه، أصبحــت 
العديــد مــن البلــدان أكــر عرضــة للمخاطــر. 
فقــد ارتفعــت مســتويات الديــن بســبب 
الكبــر يف  املاليــة واالنخفــاض  االســتجابة 
إيــرادات الــركات يف العديــد مــن قطاعــات 
االقتصــاد. ويقــدر صنــدوق النقــد الــدويل أن 
ــي ســيصل إىل مســتوى  ــام العامل ــن الع الدي
قيــايس يبلــغ حــوايل 100 يف املائــة مــن 

ــام 2020. ــايل يف ع ــي اإلج ــج املح النات

مسقط- الرؤية

وقَّعــت محــالت العبيــداين للخياطــة 
ــل  ــات تفصي ــويق »خدم ــة لتس اتفاقي
مــع رشكــة  بُعــد«  عــن  الدشداشــة 
ــة  ــة نياب ــع االتفاقي ــز، ووق ــقط آب مس
عــن محــالت العبيــداين للخياطة مســلم 
بــن ســامل العبيــداين الرئيــس التنفيــذي 
للركــة، وعــن رشكــة مســقط آبــز 
ــدي  ــد الخال ــن عبي ــح ب ــدس صال املهن

الرئيــس التنفيــذي للركــة.
وقالــت محــالت العبيــداين للخياطــة 
رشاكــة  متثــل  االتفاقيــة  هــذه  إنَّ 
ــر  ــن وتطوي ــدف تحس ــراتيجية به اس
خدمــة  الزبائــن، مــن خــالل التفصيــل 

عــن بعــد، ليظلــوا يف أمــان يف ظــل 
عــى  مؤكــدة  الحاليــة،  الظــروف 

توصيــل الخدمــة إىل رشيحــة أكــرب مــن 
املواطنــن.

مسقط- الرؤية

أعلــن الطــران الُعــاين، الناقــل الوطنــي 
ــه  ــغيل رحالت ــتئناف تش ــن اس ــلطنة، ع للس
املجدولــة إىل الكويــت، والبحريــن، وكولومبو 
يف ســرالنكا، عــالوة عــى زيــادة الرحــالت إىل 

ــة. ــي الداخلي ــل الوطن ــات الناق وجه
ــي مبعــدل  ــل الوطن وســتنطلق رحــالت الناق
الكويــت  مــن  كل  إىل  أســبوعية  رحلتــن 

والبحريــن وكولومبــو، عــى حــدٍّ ســواٍء. 

إىل  رحالتــه  العــاين  الطــران  عــزز  كــا 
صاللــة لتصبــح بواقــع 3 رحــالت يوميــة، 
ــالت  ــع 6 رح ــون بواق ــم لتك ــب والدق وخص

أســبوعية.
وأكــد الطــران الُعــاين التزامــه بتطبيــق 
قبــل  ومكثــف  شــامل  ســالمة  برنامــج 
وخــالل وبعــد كافــة رحالتــه لضــان تجربــة 
ــه املســافرين.  ــة لضيوف ــة ومطمئن ســفر آمن
ويتوجــب عــى املســافرين عــى مــن الناقــل 
مطــارات  يف  الكامــات  ارتــداء  الوطنــي 

ُعــان وعــى مــن رحــالت الطــران العــاين. 
هــذا وســيقوم الناقــل بتطبيــق إجــراءات 
التباعــد االجتاعــي خــالل مراحــل الصعــود 
والهبــوط مــن الطائــرة كــا وســرتدي كافــة 
الطبيــة  األرديــة  الجويــة  األطقــم  أفــراد 
الواقيــة إىل جانــب تقديــم خدمــات ضيافــة 
ــة لضــان الســالمة، إضافــة إىل اتخــاذ  معدل
ــة األخــرى  العديــد مــن اإلجــراءات االحرازي
ــافرين  ــوف املس ــالمة الضي ــن س ــي تضم الت

ــات. ــة األوق ــة يف كاف ــم الجوي واألطق

2% نموا بإجمالي القروض والتمويل إلى 26.282 مليار ريال

1.9 مليار ريال حجم السيولة المحلية بنهاية أغسطس.. 
و16.5 مليار ودائع القطاع الخاص

25.83 ألف نشاط تجاري جديد في »صحار ألمنيوم« توقع اتفاقية لدعم التعليم التكنولوجي
الربع الثاني بتراجع سنوي %87

»QNB«: طريق وعرة أمام االقتصاد العالمي للتأقلم مع »الوضع الجديد«
»العبيداني« توقع اتفاقية مع »مسقط آبز« للبيع عن ُبعد

3 وجهات جديدة لـ»الطيران العماني«.. وزيادة رحالت صاللة وخصب والدقم
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»ميثاق« للصيرفة اإلسالمية يجري سحوبات »هبتي« احتفاال بيوم المرأة العمانية
مسقط - الرؤية

يف إطار تفاعل ميثاق للصريفة اإلسللامية من 
بنك مسقط مع األحداث واملناسبات الوطنية 
والخاصة، وبالتزامن مع احتفاالت السلللطنة 
بيوم املرأة العامنية، الذي يصادف 17 أكتوبر 
من كل عام، احتفى »ميثاق« بهذه املناسللبة 
بإجراء سحوبات خاصة تبث ألول مرة مبارشًة 
يف الحسابات الرسمية عىل تويرت وإنستجرام؛ 
وذلللك بحضللور فهللد الغريبللي مديللر أول 
املبيعات الوطنية مبيثاق، وإبتسللام اليحيائية 
مديرة فرع ميثاق )شللارع 18 نوفمرب(، وعدد 

من املوظفني.
وحالَف الحظُّ 10 زبونات فازت بجوائز نقدية 
قيمتها ألللف ريال عامين لللكل منهن، وذلك 
مبجمللوع جوائز تبلللغ 10 آالف ريال عامين. 
هذا ومن خال حساب التوفري »هبتي« يقّدم 
ميثاق للصريفة اإلسللامية جوائز نقدية قّيمة 
طوال العام؛ وذلك ضمن إسرتاتيجته يف توفري 
منتجات مبتكرة تقللدم للزبائن قيمة مضافة 
ومتنحهللم جوائللز مالية متوافقللة مع أحكام 
الرشيعة اإلسامية؛ مام ُيسهم يف تعزيز ثقافة 

التوفري واالدخار يف السلطنة.
وخال الفعالية، قام مقدم الربنامج بالتعريف 
بحسللاب التوفري “هبتي” مللن ميثاق وأهم 
الجوائللز التي يقدمهللا للزبائن، إضافة لرشح 
مبسللط عن رشوط األهلية للمشاركة والفوز 
بالجوائز التي يقدمها الحساب. وُسلِّط الضوء 
عللىل أبرز املناسللبات التللي يتم فيهللا إجراء 
السللحوبات عىل الجوائز التي يقدمها ميثاق، 
كام دارت خال البث حوارات نقاشية تهدف 
إلعطاء نبللذة عن سللحوبات “هبتي”، وقبل 
ث الحضور عن أهمية  إجراء السحوبات تحدَّ
مثل هذه الربامج يف تعزيز مفهوم االدخار يف 
السلللطنة، وتشللجيع األفراد عىل تبني أفضل 
املامرسللات يف اإلنفاق، كللام تحدثوا عن دور 
املللرأة يف املجتمللع وأهمية مواصلللة عملها 
من أجل النهوض بالوطللن وتحقيق االزدهار 
يف املرحلللة املقبلة، كام أكللدوا عىل وجودها 
ودورها البللارز يف ميثاق للصريفة اإلسللامية 
وعملهللا الجاد والللدؤوب مع أخيهللا الرجل 

لتقديم الخدمات املرصفية ألفراد املجتمع.
للص ميثاق للصريفة اإلسللامية مجموع  وخصَّ
جوائز نقدية طللوال هذا العام 2020 تتجاوز 

قيمتهللا املليون ريال لحاميل حسللاب التوفري 
“هبتي”، موزعة عىل جوائز أسبوعية وشهرية 
وربللع سللنوية وسللحوبات خاصللة، وتقدم 

الجوائللز النقديللة للفائزين كهبللة من أموال 
املسللاهمني، وميكللن لكافللة الزبائللن الذين 
يفتحون حساب التوفري “هبتي” ويحتفظون 

مبتوسللط رصيللد 100 ريال عللامين الدخول 
يف السللحوبات األسللبوعية والشللهرية حيث 
يتم السللحب أسللبوعًيا عىل عدد 100 جائزة 

كل جائللزة قيمتها 100 ريللال عامين مبجموع 
جوائز تبلغ 10 آالف ريال، كام يتم السللحب 
شللهرياً عىل عدد 10 جوائللز مالية كل جائزة 
قيمتهللا 1000 ريال مبجمللوع جوائز تبلغ 10 
آالف ريال، كذلك يقّدم ميثاق سحوبات عىل 
الجوائز الكربى املخصصة لزبائن “حفاوة” كل 
ثاثة أشهر لعدد 6 فائزين قيمة كل جائزة 5 
أآلف ريال عامين، إضافة إىل السحوبات عىل 5 
جوائز مثرية تبلغ قيمتها 10 أآلف ريال عامين؛ 
وبذلك سلليفوز مع ميثاق للصريفة اإلسامية  
5,424 موفقللا  يف السللحوبات املنتظمة التي 
ميكللن للجميع الفللوز بها؛ وذلللك من خال 
حسللاب التوفري “هبتي”، مع التأكيد أنه كلام 
زاد مبلغ التوفري يف الحسللاب كلام شكل ذلك 

فرصة  أخرى للفوز بالجوائز املالية القّيمة.
ُيشللار إىل أنَّ ميثللاق للصريفة اإلسللامية فاز 
بجائزة أفضل بنك إسللامي يف السلطنة للعام 
 Islamic Finance( مؤسسللة  مللن   ،2019
News( املعروفللة عامليًّا، بفضللل دوره البارز 
يف تقديم الخدمللات والتسللهيات املرصفية 
املتوافقللة مللع أحللكام الرشيعة اإلسللامية 

بالسلطنة.

 »Mate« هواوي« تزيح الستار عن أقوى هواتف سلسلة«

عرض لمدة محدودة على مجموعة من طرازات »MINI«»انطلق مجددا مع نيسان«.. عرض ترويجي خاص حتى نهاية أكتوبر

»فيات«.. تصاميم أنيقة وأداء ال يضاهى

مسقط - الرؤية

أزاحْت مجموعة هواوي السللتار عن أحدث 
 HUAWEI منتجاتها ضمن سلسلللة هواتف
Mate40 املتقدمللة؛ وهي أحللدث الهواتف 
الذكية الرائدة التي تؤكد هواوي أنها ستمكن 
املستخدمني من تحقيق قفزة كبرية إىل األمام.
م السلسلة الجديدة أفضل ما يف تقنيات  وتقدِّ
هللواوي، ُمعللزِّزة التللزاَم هللواوي باالبتللكار 
وتصميمهللا عىل إصدار أفضللل “Mate” عىل 
 HUAWEI اإلطاق، وتحافظ سلسلة هواتف
Mate 40 عللىل الهوية األساسللية لسلسلللة 
الهواتف Mate، وعىل مدار السللنوات الثامين 
املاضيللة، كان هنللاك 10 أجهللزة متميزة من 
سلسلللة هواتف Mate، وترتقللي اإلصدارات 
الجديدة من الهواتف الذكية الرائدة بسلسلة 
هواتللف Mate إىل آفاق جديللدة مع أفضل 

التقنيات يف الصناعة.
وأكدْت الرشكة خال عرضها عىل ما تتمتَّع به 

السلسلللة الجديدة من أداء قوي يلبي جميع 
احتياجللات املسللتخدم وتتواءم معهللا، وتم 
 HUAWEI ضبط كل يشء يف سلسلة هواتف
Mate 40 لتوفري تجربللة الهاتف الذيك األكرث 
إثارة عىل اإلطاق. ويشللتمل كل من هاتفي 
 HUAWEI و   Pro  40  HUAWEI Mate
Pro 40 Mate بلللس، عللىل رشيحة مدمجة 
يف النظام مللن الجيل الخامس تعترب األوىل يف 
 Ultra العامل بنظللام 5 نانوميرت، ونظام كامريا
Vision Cine، وتصميم Space Ring الشهري، 
إضافللة لتجربة رقميللة أكللرث ذكاًء وانتباًها. 
وقال ريتشللارد يو املديللر والرئيس التنفيذي 
ملجموعة هواوي ألعامل املستهلكني: “تجمع 
 HUAWEI Mate Series سلسلللة هواتف
كل عام التكنولوجيا األكرث إثارة مًعا يف حزمة 
واحللدة مذهلللة. وهللذا هو ما مييللز الهوية 
وكل   Mate هواتللف  لسلسلللة  الجوهريللة 
ذلك أصبح ممكًنا بفضللل تفانينا يف االبتكار. 
وأضللاف أنه يف هذه األوقات غري املسللبوقة، 

نبقللى ملتزمني بصنللع مسللتقبل أفضل، مع 
التكنولوجيا املبتكرة التي تحقق تأثريًا إيجابًيا 
وهادًفا عىل حياة املسللتهلكني. يف املستقبل، 
مؤكدا عىل مواصلة العمل عن كثب مع رشكاء 
هللواوي لتقديم تجربة حياة سلسللة مدعمة 
 Seamless AI Life - بالللذكاء االصطناعللي

للمستهلكني يف جميع أنحاء العامل”.
 HUAWEI Mate40 ويجمع كلٌّ من هاتفي
Pro و Pro HUAWEI Mate40 بلللس، بني 
التصميم االسللتثنايئ والتقنية املبتكرة والدقة، 
مللع مبللدأ التصميم الللذي يشللكل الوظيفة 
األساسللية. ويوفللر التصميللم الرائع لشاشللة 
Horizonn Display °88 HUAWEI عرًضا 
غامللرًا يف حزمة مدمجللة، بينام يوفر املنحنى 
االنسيايب راحة يف حمل الهاتف. توفر الهواتف 
أيًضللا مقاومة مبعيللار IP 68 للغبللار واملاء، 
ومجموعللة مللن أدوات التحكم يف مسللتوى 
الصللوت االفللرتايض واملللادي وخوارزميللات 

محّسنة ملنع ارتكاب األخطاء.

مسقط - الرؤية

أعلنت نيسللان عللامن -من رشكة سللهيل بهوان 
للسلليارات- عن عرضها الرتويجللي الخاص تحت 
شللعار »انطلق مجددا مع نيسان«، وهو العرض 
الذي يتضمللن العديد من الفوائللد للعماء عند 
رشاء واحدة من موديات نيسان املتوفرة بأسعار 
يف املتناول، كام يتضمن العرض العديد من املزايا 
الحرصية األخرى، ويرسي العرض الرتويجي حتى 
31 أكتوبللر الجاري. وكجزء مللن العرض الخاص، 
م نيسللان ُعامن بطاقات تزود بالوقود مجانا  تقدِّ
وصيانة دورية مجانية مع هدية نقدية مضمونة 

وتسللجيا مجانيا وتأمينا مجانيا، وقد تم تصميم 
هذا العرض لتمكني املشللرتين من رشاء سلليارات 
نيسان جديدة بأسعار وأقساط شهرية يف املتناول 
ويختلللف العللرض عىل حسللب الطللراز والفئة. 
ويحقُّ ملن يشللرتي نيسان كيكس ونيسان إكس-

تريللل وألتيام الحصول عللىل بطاقة وقود مجانية 
بقيمللة 300 ريال عامين عنللد رشاء أحد طرازات 
سللنة 2020 وبطاقللة وقود مجانيللة بقيمة 500 
ريللال عامين عند رشاء أحد طرازات سللنة 2019. 
ويحق لعماء نيسان ماكسيام وباثفايندر وباترول 
فالكون وباترول سللفاري ولعماء باترول ميكنهم 
الحصول عىل بطاقة وقللود مجانية بقيمة 1000 

ريال عامين وُتطبق عىل طرازات سللنة 2019. كام 
يحق لعماء نيسللان نافارا الحصللول عىل بطاقة 
وقللود مجانية بقيمللة 500 ريال عللامين وُتطبق 
عىل طرازات سنة 2018 و2019. سيحصل عماء 
نيسللان ميكرا عللىل بطاقة وقود بقيمللة مجانية 
بقيمة 500 ريال عامين وُتطبق عىل طرازات سنة 
2020. ومُيكللن للعمللاء االسللتمتاع بباقة خدمة 
صيانللة دورية مجانية ملدة 3 سللنوات/ 60,000 
كم عند رشاء نيسان ميكرا، صني، سنرت، ماكسيام، 
كيكللس، إكس تريللل، باثفايندر، ألتيللام، باترول 
فالكون، باترول سفاري، باترول نافارا، باترول بيك 

أب ، باترول أورفان. 

مسقط - الرؤية

أطلقللْت رشكة الجنيبللي العاملية للسلليارات 
-الوكيل واملوزع الرسمي ملجموعة BMW يف 
عامن- عرضاً محدوداً عىل مجموعتها الواسعة 
من طللرازات MINI؛ حيث يسللتمر العرض 

حتى 31 أكتوبر 2020.
ومُيكللن للعماء امتللاك سلليارة أحامهم 
واالنطاق بها، مع االسللتفادة من مجموعة 

 MINI مللن املزايا؛ ومللن ضمنها: خدمللة
الشللاملة للنفقللات اإلضافيللة، ملدة خمس 
سللنوات أو 100.000 كيلومللرت )أيهام يأيت 
أوالً(، وصيانللة MINI الشللاملة )ضللامن 
 200.000 أو  سللنوات   5 ملللدة   )BMW
كيلومللرت )أيهام يأيت أوالً(، مع تظليل مجاين 
للنوافذ. إضافة إىل ذلك، تؤكد رشكة الجنيبي 
العاملية للسلليارات عىل منح العماء تجربة 
رشاء مريحللة دون تعب؛ حيللث توفر لهم 

تأميناً مجانيًّا وتسللجيًا للسللنة األوىل عىل 
جميع الطللرازات التي يتللم رشاؤها خال 

هذا الوقت.
وقال سللليم صباغ الرئيس التنفيذي بالوكالة 
لرشكة الجنيبي العاملية للسلليارات: يسللتمر 
الطلللب يف النمللو عللىل طللرازات MINI يف 
املنطقللة. وبفضل أسلللوبها املتميللز وأدائها 
الفائللق، فإن طرازاتها توفر إحساسللاً بالتفرد 

يرغب بها عماؤنا.

مسقط - الرؤية

اسللتطاعْت عامة »فيات« أْن تحتلللَّ َمكانة 
يصُعللب عىل الكثريين منافسللتها فيها؛ حيث 
أصبحللت مبرور الوقت الخيار األول لعشللاق 
الحياة العرصيللة الراغبني بسلليارة ذات أداء 

متميز، وتصميم يلفت األنظار.
وتتواَفر التشكيلة الجديدة من فيات يف صاالت 
عرض ظفار للسلليارات الوكيل الرسمي لها يف 
السلللطنة؛ حيث أعلنت الرشكللة عن وصول 
أحللدث طللرازات »Fiat 500” و”500X”مع 
حزمة سللخية من املزايا غري املسبوقة لضامن 

تجربة متلك ال تنىس.
وقللاَل بيجو لوكللوس مدير التسللويق برشكة 
ظفللار للسلليارات: تتألق التشللكيلة األحدث 
من عائلة طرازات “فيللات” كام عودتنا هذه 
العامللة العريقة عىل مللدى تاريخها الحافل 
بالنجاحللات؛ فهي طرازات تللأيت مبزيج مثايل 
يجمع بني الحرفية واألناقة اإليطالية يف سيارة 
صغرية مصنوعة للمدن والعواصم املزدحمة، 
وقللد جسللدت طللرازات “فيللات” املتنوعة 
قللدرات هللذه العامللة اإليطاليللة العريقة 

وجاءت بأسعار منافسة وسامت جذابة دون 
التخيل عن األداء العميل الذي يلبي تطلعات 
عشللاق القيادة؛ مام جعلها السلليارة القادرة 
عىل ضامن أعىل املسللتويات من الشللخصية 
العرصيللة واألداء العميل املتميللز، وقد أدت 
هذه السللامت إىل أن تصبح فيات قصة نجاح 

تتواصل عرب أجيالها”.
 500 Fiat ويتألَّللق أحدث طللراز من سلليارة
بإطالللة إيطاليللة مميللزة مللع أداء متفوق 
وتصميم جللذاب وتقنيللة مبتكرة، وسلليجد 
السائقون الذين يبحثون عن األناقة اإليطالية 
إىل جانللب أعللىل مسللتوى من الكفللاءة يف 
اسللتهاك الوقود بفضل املحرك املبتكر سعة 
1.4 لرت والذي يدفع السيارة Fiat 500 بقدرة 
100 حصللان. ويحقق ناقللل الحركة اآليل من 
سللت رسعات -مع إمكانية تغيري الحركة من 
قبل السللائق- نقًا سلسللاً واقتصللاداً ممتازاً 
يف اسللتهاك الوقود، وميكن للسللائق اختيار 
الوضعية الرياضية لتحسللني مستوى استجابة 
 500X Fiat املحرك للتسارع. وتحلِّق سلليارة
عاليا فتتحرك هي األخرى مبزايا فريدة تجعلها 
سيارة رائدة يف فئتها، فهي تجمع بني مواصفات 

فئات مختلفة ومتنح تجربة مختلفة لسللائقها 
والركاب الذين سيشللعرون بروعة األداء فيام 
يتعلق باالسللتخدام والشللخصية الفريدة يف 
التصميم مع كل رحلة تنقل، وتلبي السلليارة 
500X متطلبللات جميع العمللاء مع مقاعد 
مريحة لجلوس خمسة أشخاص، وحرفية من 
الطراز العاملللي، وركوب متفوق وتحكم عاٍل، 
تجلب فيات 500X سحراً أيقونياً لعائلة 500 
لتحقق بعللداً جديداً ملحبي املركبات الصغرية 
من السللائقني الذين يتنقلون من مكان آلخر 
دامئللا، لتحقق قيادة آمنللة وراحة بال بفضل 
ثراء تجهيزات السللامة القياسللية، ومن بينها 
نظام املساعدة يف البقاء باملسار، باإلضافة إىل 
الوسللادات هوائية ونظام للتحكم اإللكرتوين 
بالثبات )ESC(، التللي تحقق أقىص قدر من 
الحاميللة وأدىن درجة من اإلجهللاد مبا يحقق 

تجربة قيادة استثنائية.
 Turbo Multiair والسلليارة مجهزة مبحللرك
سللعة 1.4 لللرت يحقللق أداًء قويًّللا واقتصادا 
استثنائيًّا يف استهاك الوقود -حيث تبلغ قوته 
140 حصانللاً، ويرتبط بناقللل حركة آيل من 6 

رسعات ونظام تثبيت الرسعة.
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»معهد دول الخليج العربية« يثمن المباركة السامية لخطة التوازن المالي

تقرير دولي يشيد باإلصالحات االقتصادية في 
السلطنة لمواجهة تراجع أسعار النفط وأزمة »كورونا«

ترجمة - رنا عبدالحكيم

أش��اَد تقريٌر صادٌر عن معهد دول الخليج 
العربي��ة -ومق��ره واش��نطن- باإلصالحات 
االقتصادي��ة التي يقوده��ا حرضة صاحب 
الجاللة الس��لطان هيثم بن طارق املعظم 
-حفظه الله ورع��اه- ضمن جهود حكومة 
جاللت��ه ملواجه��ة العديد م��ن التحديات 
االقتصادي��ة، خاص��ة فيام يتعلَّ��ق باملالية 
العامة، والقطاع العام، وعدم كفاية مصادر 

اإليرادات غري النفطية.
ويق��ول التقري��ر -ال��ذي أع��ده الباح��ث 
روب��رت موجيلني��ي الخب��ري االقتص��ادي 
لدى املعهد- إنَّ إحراز الس��لطنة تقدما يف 
مس��رية اإلصالحات االقتصادية أدى لظهور 
تحديات جديدة، مش��ريا يف الس��ياق ذاته 
إىل التداعي��ات غري املتوقع��ة لوباء فريوس 
كورون��ا، والتي متث��ل تحديا كب��ريا عىل ما 
تحقق من إصالح��ات عىل أنها تخترب قدرة 
املواطن��ن ع��ىل تحم��ل أعب��اء اقتصادية 

جديدة.
ومثَّن التقريُر املباركة السامية لخطة التوازن 
املايل )2020-2024( متوسطة األجل، والتي 
تس��هم يف توفري االحتياجات املالية امللحة 
للسلطنة؛ حيث من املتوقع أن يبلغ العجز 
امل��ايل للعام الج��اري نس��با مرتفعة، رغم 
التخفيض��ات الح��ادة يف امليزاني��ة العامة 
للدول��ة، يف وق��ت س��ابق من الع��ام، إىل 
جان��ب جهود ضبط أوض��اع املالية العامة 
األخ��رى. وأضاف التقرير أنَّه وللمس��اعدة 
يف تحفيز االقتص��اد، تفضل حرضة صاحب 

الجالل��ة الس��لطان املعظ��م -أي��ده الله- 
فأسدى توجيهات س��امية بتنفيذ مشاريع 
تنموية بقيمة 371 مليون ريال؛ اس��تمرارا 
للتوجيه��ات الس��امية الص��ادرة يف يونيو 
املايض بتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة بنحو 
300 مليون ريال أيضا. وأبرز التقرير عودة 
السلطنة لسوق الس��ندات العاملية؛ حيث 
طلبت حكومة السلطنة يف وقت سابق من 
أكتوبر الجاري، من عدد من البنوك، ترتيب 
أول إصدار دويل للسندات العامة يف 2020 

للمساعدة يف تلبية احتياجات التمويل.

وأوَضح التقريُر أنَّ الحكومة نجحت يف بيع 
سندات بقيمة ملياري دوالر نهاية األسبوع 
املايض. لكن يف الوقت نفسه، أشار التقرير 
إىل أنه من املتوق��ع أن يرتاوح العجز املايل 
السنوي بن 10.9 مليار دوالر و12.5 مليار 
دوالر. وتابع التقرير بأنَّ بيع السندات من 
ش��أنه أن يزيد من إجاميل الدين الحكومي 
للس��لطنة، الذي ارتفع م��ن حوايل 5% من 
النات��ج املحيل اإلج��اميل يف العام 2014 إىل 
ح��وايل 60% يف العام 2019. ويرتاوح معدل 
الدين الحكومي إىل الناتج املحيل اإلجاميل 

ح��ول 80% يف الع��ام 2020، وقد يرتفع إىل 
130% بحلول 2025، بحس��ب أرقام صادرة 

عن وزارة املالية.
وس��لَّط التقرير الضوء عىل جهود حكومة 
الس��لطنة لتعزيز اإلي��رادات؛ منها: تطبيق 
رضيبة القيمة املضافة، والتي متثل جزءا من 
اتفاق ع��ام 2016 بن دول مجلس التعاون 
الخليج��ي، لك��ن يبدأ التحصي��ل يف أبريل 
2021. ويرى التقري��ر أنه يف ظل انخفاض 
اإلنفاق االستهاليك يف جميع أنحاء املنطقة، 
فإن��ه كان من األوىل تطبيقه��ا يف 2018 أو 

2019 لتحقي��ق م��ا يكفي م��ن اإليرادات، 
عىل غ��رار دول الخليج األخرى التي بدأت 

التطبيق قبل عامن.
وأش��ار التقري��ر إىل أنَّ تطبي��ق الرضيب��ة 
يف الس��لطنة يراع��ي األبع��اد االجتامعي��ة 
للمواط��ن، حي��ث ج��رى إعفاء ع��دد من 
الس��لع والخدمات من هذه الرضيبة التي 
تقدر بنح��و 5%، مبا يضم��ن تخفيف األثر 
االقتص��ادي للرضيب��ة ع��ىل املواطنن، ويف 
الوقت نفسه ضامن زيادة إجاميل اإليرادات 

الرضيبية.

ولفت التقرير أيضا إىل أنَّ ُحكومة السلطنة 
تعكف عىل وضع خي��ارات متويلية أخرى؛ 
م��ن بينها: الحصول عىل ق��روض من دول 
إقليمي��ة، ع��الوة ع��ىل مناقش��ة خيارات 
التموي��ل املتعلق بخطط مواجهة تداعيات 
فريوس كورونا، مع وكالة ضامن االس��تثامر 
والبنك اآلسيوي لالستثامر يف البنية التحتية.
واختتم التقرير باإلشادة مبا حققته السلطنة 
من تقدم يف مج��االت اإلصالح االقتصادي، 
رغ��م التحديات الطارئة واملس��تجدة، وأن 

النتائج ستظهر خالل املرحلة املقبلة.

قبل 10 أيام من انتخابات الرئاسة األمريكية

التاريخ يعاند ترامب.. و»مصير هوفر« شبح يلوح في األفق

اإلنسانية تدفع ثمن االستهتار بـ»كورونا«.. 
والنتيجة أرقام قياسية لإلصابات والوفيات

توقعات بـ500000 وفاة في أمريكا بحلول مارس المقبل 

ترجمة - رنا عبدالحكيم

أف��اَد ُعلامء ب��أنَّ اس��تخدام الكاممة عىل 
املستوى العاملي مُيكن أن مينع ما يقرب من 
130 أل��ف حالة وف��اة يف الواليات املتحدة 
حتى الربيع املقبل، بحس��ب تقرير نرشته 
»نيويورك تاميز« ملراسلة الصحيفة للشؤون 

العلمية أبورفا ماندافييل.
وقال��ت ماندافييل إنَّ ه��ذه النتائج تأيت يف 
أعقاب تأكيد الدكتور سكوت دبليو أطلس 
املستشار العلمي للرئيس، من أنَّ الكاممات 
الة، يف تغريدة حذفها موقع »تويرت«  غري فعَّ
الحًق��ا لنرشها معلوم��ات مضللة. وأفادت 
املراسلة بأنَّه يف يوم األربعاء املايض، أصدرت 
مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها 
إرشادات جديدة تويص باستخدام الكاممة 
يف األماكن العامة، مبا يف ذلك وسائل النقل 

العام.
وبدأت موجة من اإلصابات مدفوعة جزئيًّا 
بإه��امل احتياط��ات الس��المة، يف إرب��اك 
املستش��فيات يف معظم أنحاء البالد. وأُبلغ 
ع��ن أك��ر م��ن 75000 حال��ة جديدة يف 
الواليات املتحدة ي��وم الخميس، وهو ثاين 
أعىل إجاميل يومي عىل مس��توى البالد منذ 

بدء الجائحة.
وق��ال كريس��توفر م��وراي مدي��ر معه��د 
القياس��ات الصحي��ة والتقيي��م يف جامعة 
واش��نطن، واملؤل��ف الرئي��ي للتقرير: إنَّ 
ه��ذه األرقام من املرجح أن تس��تمر خالل 
فصيل الخريف والشتاء، مع ارتفاع مضطرد 
يف الحاالت والوفيات حتى يناير وس��تبقى 
مرتفعة بع��د هذه النقطة. وق��ال موراي: 

“نعتقد بقوة أننا مقبلون عىل فصل ش��تاء 
قاتم للغاية«.

ك��ام قدم��ت دراس��ة جديدة ُن��رشت يف 
تقدي��رًا   ،”Nature Medicine« مجل��ة 
تقريبًيا لعدد الوفي��ات الناجمة عن الوباء 
يف الوالي��ات املتح��دة، وال��ذي رمب��ا يصل 
إىل 500000 حال��ة وف��اة بحل��ول م��ارس 
2021، حتى مع إع��ادة تفويضات التباعد 

االجتامعي يف معظم الواليات.
وح��ذر خرباء آخ��رون م��ن أنَّ التقديرات 
الجدي��دة، كام هي الحال م��ع أي منوذج، 
تستند إىل العديد من االفرتاضات وال ينبغي 

اعتبارها تنبؤات.
وقال��ت ش��ويتا بانس��ال مصمم��ة مناذج 
األم��راض املعدية يف جامعة ج��ورج تاون، 
والتي مل تش��ارك يف النموذج الجديد: “هذا 
لي��س تنبؤا أو توقًعا. ويج��ب أن ُينظر إىل 
النموذج عىل أن��ه “تجربة فكرية معقدة” 
ميكن أن تتغري اس��تنتاجاتها بشكل كبري إذا 
غري األشخاص سلوكهم«. وأضافت: “أود أن 
يرى الناس هذه الدراس��ة ع��ىل أنها دعوة 
للعمل، نوًعا من دعوة لالس��تيقاظ، خاصًة 
ألولئك األفراد غ��ري املقتنعن بالدمار الذي 

يسببه هذا الوباء«.
وقام الدكت��ور موراي وزمالؤه بتحليل عدد 
الح��االت ومع��دالت االختبار واس��تخدام 
الكاممة وبيان��ات الهاتف املحمول لتقدير 
تحركات األشخاص من أول حالة مسجلة يف 
كل والية حتى 21 س��بتمرب، ثم قدروا عدد 
حاالت الوفاة حتى مارس 2021 لكل والية، 
م��ع أو بدون تفويضات للتباعد االجتامعي 

واستخدام الكاممة.

ووج��د الفريق أن��ه إذا اس��تمرت العديد 
من الوالي��ات يف الرتاجع ع��ن التفويضات 
الس��ارية، فإن ع��دد الوفي��ات بحلول 28 
فرباير قد يتجاوز املليون، مع حدوث ثلثها 

يف كاليفورنيا وفلوريدا وبنسلفانيا.
ووفقاً للنموذج، واألكر منطقية، أن الدول 
قد تعي��د تفويضات التباع��د عندما تصل 
الوفيات اليومية إىل حد مثانية وفيات لكل 
مليون، وس��يؤدي ذلك إىل وف��اة 511373 

بحلول نهاية فرباير 2021.
وقال الدكتور م��وراي: إنَّ النامذج األخرى 
ال تنظ��ر إىل املس��تقبل بعي��ًدا أو مل تأخذ 
املوسمية يف الحسبان، وقد قللت من عدد 
الوفي��ات التي ميك��ن أن تح��دث. مضيًفا 
ب��أنَّ مثل هذه النامذج “تغ��ذي اآلراء غري 
املستندة إىل العلم، والتي يتم تداولها هناك 
ب��أنَّ الوباء قد انتهى، أو أن األس��وأ وراءنا. 

وهذه إسرتاتيجية محفوفة باملخاطر«.
وقالت آش��يل تويت املتخصص��ة يف مناذج 
األم��راض املعدي��ة يف جامع��ة تورنتو، إن 
الوفيات س��تبلغ ذروتها يف الربيع كام يقدر 
النموذج. وأن من��وذج د. موراي ال يأخذ يف 
الحس��بان العالجات املتاحة اآلن لألشخاص 
املوجودي��ن يف املستش��فى؛ فعىل س��بيل 
املثال، ووفقاً إلحدى الدراس��ات، انخفضت 
الوفي��ات ب��ن املرىض يف املستش��فيات إىل 

7.6% من 25.6% يف الربيع.
وقالت الدكتورة بانسال إنَّ البحَث الجديَد 
يقوم عىل افرتاض��ات خاطئة أخرى، حيث 
يقدم تقديرات للوالي��ات الفردية، لكنه ال 
يأخذ يف الحس��بان االختالفات القامئة عىل 

العمر أو املوقع داخل الواليات.

ترجمة - الرؤية

ا بالنسبة لدونالد  بدا األمر بس��يًطا جدًّ
ترامب عندما اعتىل املنصة يف املنتدى 
االقتص��ادي العاملي يف دافوس يف يناير 
م��ن العام الج��اري؛ فف��ي بداية عام 
ع السنوي لنخبة  االنتخابات، كان التجمُّ
رجال األعامل حول العامل فرصة إلطالق 
حملته؛ حي��ث رشح ترامب بالتفصيل 
كيف نج��ح يف تحويل دف��ة االقتصاد 
األمري��ي الذي زع��م أن��ه »جثا عىل 

ركبتيه« يف عهد باراك أوباما.
وق��ال ترامب وقت��ذاك أم��ام حضور 
واس��ع: »اليوم، أن��ا فخور ب��أْن أعلن 
أن الوالي��ات املتح��دة يف خضم طفرة 
اقتصادي��ة مل يش��هد الع��امل مثلها من 
قبل«. وأضاف: »لقد استعدنا خطوتنا، 
واكتش��فنا روحنا وأعدنا إيقاظ اآللية 
القوي��ة للم��رشوع األمري��ي. أمريكا 
مزدهرة.. ونعم أمريكا تفوز مرة أخرى 

كام مل يحدث من قبل«.
وبحسب تحليل سيايس نرشته صحيفة 
»ذا جاردي��ان« الربيطانية، فإنَّ ترامب 
يدرك تاريخ بالده جي��ًدا؛ حيث واجه 
معظم الرؤس��اء منذ الح��رب العاملية 
مل  الذي��ن  أم��ا  منافس��يهم،  الثاني��ة 
يفعل��وا ذلك فه��م جريالد ف��ورد عام 
1976، وجيم��ي كارتر يف ع��ام 1980 
وجورج بوش األب ع��ام 1992؛ حيث 
مل يس��اعدهم اقتصاد ضعي��ف األداء 
عىل الف��وز يف االنتخابات. لذلك، ومع 
ارتفاع سوق األسهم إىل مستوى قيايس 
وتراجع البطالة ألدىن مس��توياتها منذ 
أواخر س��تينيات الق��رن املايض، اعتقد 
الرئيس أن الطريق إىل النرص س��يكون 

سلًسا!
وُأطل��ع ترامب عىل مخاط��ر »كوفيد 
19«، وأبلغ ع��ن أول حالة أمريكية يف 
ي��وم خطابه يف داف��وس، لكنه مل يفكر 
للحظ��ة يف أن حمل��ة إع��ادة انتخابه 
ستسري فوق جائحة عاملية، وبدا لبعض 
الوق��ت أنه ينك��ر خط��ورة الفريوس، 

مدعيا أنه »سيختفي قريبا«.
األخ��رية  املب��ارشة  املناظ��رة  وقب��ل 
ي��وم الخميس امل��ايض أمام منافس��ه 
الدميقراطي جو بايدن، كان قد تسبب 

الوباء يف وفاة أكر من 200 ألف حالة 
بالواليات املتح��دة، وال تزال معدالت 
اإلصابة يف ارتفاع. وقفز معدل البطالة 
إىل 15% م��ع إغ��الق أج��زاء كبرية من 

االقتصاد خالل فصل الربيع. 
وبعي��ًدا عن قيادة االزدهار االقتصادي 
العامل��ي، يقدر صن��دوق النقد الدويل 
أنَّ الوالي��ات املتح��دة -أكرب اقتصاد يف 
العامل- ستسجل انكامشا اقتصاديا بأكر 
من 4% ه��ذا العام. وكان��ت آخر مرة 
انكمش فيه��ا االقتص��اد بأكر من %4 
إبان االنتخابات الرئاس��ية عام 1932، 
عندم��ا رضب الكس��اد الكب��ري أنح��اء 
العامل، عندما كان هربرت هوفر رئيسا، 

ومل يحصل هوفر عىل والية ثانية.
الرئي��س  العري��ان  محم��د  ويق��ول 
التنفي��ذي الس��ابق لرشكة االس��تثامر 
األمريكي��ة »بيمك��و« والرئيس الحايل 
لكلية كوينز بجامعة كامربيدج، إنه يف 
يناير املايض بدا ترامب وكأنه سيتجنب 
مص��ري هوفر، لكنه يواج��ه اآلن رصاًعا 
ش��اًقا لهزمي��ة منافس��ه الدميقراط��ي 
بايدن. ويضي��ف العريان: »قبل ظهور 
كوفيد 19، كان ترامب س��يفوز بفضل 
أمرين: أعظم اقتصاد يف تاريخ الواليات 
املتحدة وأكرب س��وق ل��ألوراق املالية 
يف تاري��خ أمري��كا... وانخف��ض معدل 
البطال��ة ب��ن كل فئات من الس��كان، 
وتفوقت الواليات املتحدة عىل البلدان 

املتقدمة األخرى، وكانت هناك سلسلة 
من األرقام القياس��ية املحطمة يف وول 

سرتيت«.
وع��ىل الرغم من تع��ايف االقتصاد بعد 
االنكامش بنس��بة 10% تقريًبا يف الربع 
الث��اين، إال أن معدل البطالة الرس��مي 
ظل عن��د 7.9%، ضعف مس��تواه قبل 
األزمة. وعالوة عىل ذلك، يشري املستوى 
املرتفع من مطالبات البطالة الجديدة 
إىل أن االنتعاش بدأ يفقد قوته؛ حيث 
يعزل األمريكيون أنفس��هم يف مواجهة 

حاالت تفيش جديدة للفريوس.
وحاول ترام��ب اتباع نهج آخر بعد أن 
أصبح غري قادر عىل االدعاء بأنه يرتأس 
أقوى اقتصاد أمريي عىل اإلطالق عىل 
مدى األس��ابيع القليل��ة املاضية، وهو 
التغن��ي بأنه املرش��ح األفض��ل لتأمن 
التع��ايف االقتصادي. ويح��رص الرئيس 
عىل مترير مرشوع قانون لتحفيز جديد، 

يف الكونجرس قبل يوم االنتخابات.
ويق��ول ديفي��د بالنش��فالور أس��تاذ 
االقتص��اد يف كلي��ة دارمت��وث يف ني��و 
هامبش��اير وعض��و س��ابق يف لجن��ة 
السياسة النقدية لبنك إنجلرتا املركزي، 
إن الوالي��ات املتحدة تعاين من البطالة 
وقلة فرص العم��ل، وأن أرقام البطالة 
الرس��مية ال تعك��س حًقا حالة س��وق 
العم��ل. وأض��اف: »مع��دل البطال��ة 
الحقيقي ارتفع م��ن 4% إىل 20% يف 6 

أسابيع«.
ولع��دة أش��هر، كان ترام��ب يح��اول 
الحصول ع��ىل حزمة تحفي��ز جديدة 
من خالل الكونجرس، لكن بالنشفالور 
يقول إنه س��مح للدميقراطين مبد أجل 
ا. ويقول:  املحادثات لفرتة طويل��ة جدًّ
»حت��ى ل��و ت��م االتفاق ع��ىل صفقة، 
فإن الناخبن لن يش��عروا بالتأثري قبل 

االنتخابات«.
وم��ع بقاء أقل م��ن 10 أي��ام، مل يعد 
الوقت والتاري��خ يف صالح الرئيس، وال 
الجائحة. وكام يقول العريان، فإن هذه 
االنتخاب��ات ال تتعل��ق فق��ط مبن هو 
األفضل يف إدارة االقتص��اد ولكن أيًضا 
من س��يكون األفضل يف معالجة كوفيد 
19 وم��ن ميكن��ه الحفاظ عىل س��المة 

األمريكين.

السلطنة تمضي 
في جهودها 

لزيادة اإليرادات مع 
عدم التأثير على 

المواطن

عجز الموازنة وزيادة 
الدين العام من أكبر 

التحديات

ارتدوا أقنعتكم!

الدقم.. أحد أبرز جهود تنويع 
مصادر الدخل في السلطنة
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حممد الغ�ساين

 علي بن خلفان اجلابري

زكريا املحرمي

ــه عــى هدايتهــم؛ لينتشــلهم  ــه: حرُص ــق الل ــه ملسو هيلع هللا ىلص بخل  كان مــن رأفت
ــة، وليصونهــم مــن العــذاب بالهدايــة، ولذلــك كان  مــن الضالل

يتحمــل مــن همــوم دعوتهــم، وأحزانــه عــى صدودهــم، مــا 
ــك  ــه تعــاىل عــى ذل ــه الل ــد عاتب ــه، وق ــكاد يذهــب بحيات ي

ــه: »فلعلــك باخــع نفســك عــى آثارهــم  ــاً لطيفــاً يف قول عتاب
ــث أســفا«. ــذا الحدي ــوا به إن مل يؤمن

ــزز تواجدهــا أكــر يف سالســل  ــة أن تُع ــركات الحكومي  نرجــو مــن ال
)الســياحة،  املختلفــة  قطاعاتهــا  يف   )value chain( القيمــة 

التعديــن، الصناعــة،  اللوجســتيات، األمــن الغــذايئ( مــن 
 »SMEs« الصغــرة واملتوســطة املُؤسســات  خــالل دعــم 
لتحقيــق القيمــة املضافــة املُجزيــة وبالتــايل تعــزز مــن مصادر 
ــود. ــادي املنش ــو االقتص ــق النم ــة وتحق ــر النفطي ــل غ الدخ

ــور  ــان ويته ــه لألدي ــن احرتام ــان ع ــر فن يُع
ــدد  ــاوز ع ــوج يتج ــيايس أه ــس وس رئي

املســلمن يف بلــده حاجــز الـــ8 ماليــن 
ــلمن  يف  ــدى مشاعراملس ــمة ويتح نس

ــارج. ــل والخ الداخ

ــك  ــنة املل ــالمية بس ــة واإلس ــدول العربي ــدت ال ــو اقت  ل
عبداللــه بــن عبدالعزيــز- رحمــه اللــه- يف الــرد 
ــى  ــداء ع ــم االعت ــة تدع ــى كل دول ــياً ع دبلوماس
ــا األكــرم عليــه الســالم  املُقدســات اإلســالمية ونبين
ملــا تطــاول علينــا ال ماكــرون وال مــن هــو أكــر منــه.

#مغردو_الرؤية
شتاج: 

م عبر الها
سلوا إلينا تغريداتك

ار

مسعود الحمداني
Samawat2004@live.com

يف هــذه الفــرتة مــن األعــوام الســابقة كان ُمعظــم الكتـّـاب يتناولــون موضوعــات تتعلـّـق 
بالدراســة، واملــدارس، وتحــّذر مــن ازدحــام الباصــات، ومــن تكــّدس الطلبــة، ومــن نســيان 
ــن  ــد، وم ــن الح ــدة ع ــات الزائ ــن واملدرّس ــات املدرس ــن طلب ــالت، وم ــة يف الحاف الطلب
الحقائــب املدرســية التــي تعيــق حركــة الطالــب، ومــن أمــور أخــرى كانــت مثــار النقــاش، 
ــية  ــنة الدراس ــذه الس ــا يف ه ــور، أم ــاء األم ــع أولي ــض مضاج ــس، وتق ــث املجال وحدي
ــال أحــد، وهــو  ــا، ومل يخطــر عــى ب ــق بــيء مختلــف متاًم »االســتثنائية« فاألمــر يتعل
التحذيــر مــن الدراســة نفســها يف ظــل تفــي جائحــة »كورونــا«، ومخاوفهــا الكارثيــة.

فــوزارة الرتبيــة والتعليــم تــرى أنَّــه ال ضــر مــن بــدء الدراســة بشــكل أو بآخــر، وابتكــرت 
ــرب«، وهــو نظــام يشــبه إىل حــد  ــد، نصــف دراســة قُ ــن بُع نظــام »نصــف دراســة ع
بعيــد نظــام النظــر بنصــف عــن، وأعطــت املُديريــات حريــة التــرف يف تطبيــق مــا تــراه 
مناســباً ملــدارس املحافظــات، وهــو »تخويــٌل« ال يعفــي الــوزارة مــن مســؤولية املُحاســبة 
كــا يعتقــد البعــض، فالــدوام النظامــي يعنــي املجازفــة بــأرواح وصحــة الطلبــة، 
واملخاطــرة بتفــي املــرض عــى املســتوى العــام، ال قــّدر اللــه، أمــا الدراســة عــن بُعــد 
فرغــم أنَّهــا أقــل تكلفــة عــى املســتوى الصحــي واالجتاعــي، إال أنهــا أكــر كلفــة عــى 
املســتوى التعليمــي، بــل إنهــا تحتــاج إىل بنيــة أساســية قويــة، حتــى يتمكــن املعلمــون 
ــر  ــي تُظه ــارشة، وه ــدروس املُب ــن ال ــتفادة م ــل، واالس ــن التفاع ــة م ــات والطلب واملعل
الحاجــة إىل نظــام اتصــاالت قــادر عــى الثبــات، واالســتمرارية، وتفــرتض متوســط دخــٍل 
ُمحــرتم ألوليــاء األمــور، لــراء أجهــزة الحاســوب، ودفــع فواتــر رشكات االتصــاالت، وهــي 
أمــور قــد ال تكــون ُمتاحــة يف الوقــت الحــايل، مــا يعنــي أن نســبة كبــرة مــن الطلبــة 
ســتتأخر دراســياً، أو تتــّرب مــن الدراســة، لعــدم كفــاءة شــبكة اإلنرتنــت، أو لقلــة ذات 
اليــد لــويل األمــر، فهــو يحتــاج إىل جهــاز حاســوب ألكــر مــن ابــن أحيانــا، وهــو مــا مل 
ــره الحكومــة، ومل تســاعد يف توفــره، حتــى مــع وجــود نظــام أقســاط ميــرة مــن  توفّ
ــاء األمــور غــر ُمناســبة، خاصــة مــع جائحــة  بعــض الــركات، فظــروف كثــر مــن أولي
ــة، وتريــح املوظفــن مــن الــركات  ــراً مــن موظفــي الدول التقاعــد التــي أصابــت كث

ــة »األرٍس املعــوزة«. ــذي أدى إىل تصنيــف كثــر مــن األرس يف خان الخاصــة ال
ــوال  ــم حل ــة والتعلي ــدى وزارة الرتبي ــد أن ل ــة، وال أعتق ــب للغاي ــدرايس صع ــع ال الوض
ناجعــة غــر التــي أعلنتهــا، وهــي بــكل تأكيــد تتحّمــل تبعاتهــا ســواء الســلبية أو 
ــة  ــاه مجازف ــة معن ــة الصفيّ ــل الدراســة ليــس حــال، والدراســة النظامي ــة، فتأجي اإليجابي
حقيقيــة بــأرواح وصحــة الطــالب واملجتمــع، والدراســة عــن بُعــد يف ظــل ظروف شــبكات 
اإلنرتنــت لــه انعكاســات غــر حميــدة، ولكنــه أقــل الحلــول املرحليــة املطروحــة خطــراً، 
ــام  ــد نظ ــت تعتم ــة أصبح ــة املعروف ــات العاملي ــن الجامع ــر م ــة، فكث ــا منطقي وأكره
الدراســة عــن بُعــد، وتشــّجع عليــه، فــا بالــك بصفــوف املراحــل الدراســية املختلفــة؟!

لقــد جازفــت بعــض الــدول بعــودة الدراســة النظاميــة ولكنهــا عــادت وأغلقــت املــدارس 
بعــد أن فقــدت الســيطرة عــى تفــي املــرض يف أوســاط املدرســن والطلبــة، ومل يكــن 
الوضــع أفضــل حــاال لدينــا حــن بــدأ املدرســون الــدوام الرســمي قبــل مــدة، ورغــم ذلــك 
نـُـّر عــى سياســة »مناعــة القطيــع«، والتــي ســتُكلّفنا عــى مــا يبــدو كثــرا، ســواء عــى 
ــع،  ــالمة للجمي ــه الس ــأل الل ــة، ونس ــة املجتمعي ــاد، أو الصح ــراد أو االقتص ــتوى األف مس
ــد أنَّ  ــاًل، وال أعتق ــّر فع ــد، ومح ــع معّق ــا« وض ــة »كورون ــه جائح ــذي أفرزت ــع ال فالوض
ــد  ــًدا، ق ــة باهظــة ج ــة ســيكون دون تكلف ــة العاملي ــة يف هــذه األزم لعــب دور البطول
ال تكــون يف الحســبان، ويف هــذه الحالــةـ وبســبب كورونــاـ فــإنَّ املُحاســبة ســتمر مــرور 
الكــرام، فالعــذر »الكــورويّن« جاهــز، »ومــن اجتهــد وأخطــأ فلــه أجــر«، والخــارس األكــر 

لــن يكــون ســوى الطالــب، وأوليــاء األمــور، والوطن..فقــط.

العام الدراسي.. 
بين التطمين 

والمخاطرة

»استوديو الرؤية« يبحث عن 
عالج لـ»إدمان الشهرة«

71 مشاركا في ورشة »اإلعالم 
الرياضي« بنادي الطليعة

ديوان البالط السلطاني يحتفي بيوم المرأة

تلوث الهواء يزيد خطر اإلصابة بالشلل الرعاش وألزهايمر

الرؤية- مدرين املكتومية

يُناقــش برنامــج »اســتديو الرؤيــة« يف حلقتــه 
ــررة اليــوم األحــد، قضيــة »البحــث عــن  املُق
ــدف  ــر«، به ــوع آخ ــن ن ــان م ــهرة.. إدم الش
ــن  ــث ع ــرة البح ــى ظاه ــوء ع ــليط الض تس
ــب  ــاة الجوان ــن، دون ُمراع ــأيِّ مث ــهرة ب الش

ــة. ــم املجتمعي ــة أو القي األخالقي
وتبــث الحلقــة مبــارشة عــر تطبيــق »زووم« 
منصــات  خــالل  ومــن  املــريئ،  لالتصــال 
الرؤيــة يف  لجريــدة  االجتاعــي  التواصــل 

الســاعة السادســة مــن مســاء كل أحــد.
ويســتضيف الرنامــج- الــذي تُنظمــه جريــدة 
الرؤيــة افرتاضيــا- الدكتــور حمــد بــن نــارص 
الطــب  بقســم  أول  استشــاري  الســناوي 
الســلطان  جامعــة  مبستشــفى  الســلويك 

قابــوس، وأحمــد بــن عبداللــه الحوســني 
املتخصــص يف تحليــل حســابات التواصــل 

االجتاعــي.
ــرح  ــاور ويط ــدة مح ــة ع ــاول الحلق وتتن
ملــاذا  أبرزهــا:  األســئلة؛  مــن  جملــة 
يُشــارك البعــض يف برامــج حواريــة تفضــح 
اهتــام  رس  ومــا  حياتهــم؟  تفاصيــل 
آخريــن بنــر خصوصياتهــم عــر مقاطــع 
تيــك تــوك؟ وهــل هــذه الترفــات بريئــة 
مــن الناحيــة األخالقيــة والقانونيــة، أم 
ــع  ــد مواق ــل تُفس ــرى؟ وه ــراٍم أخ ــا م له
العــام  الــذوق  االجتاعــي  التواصــل 
الســات  تعريــف  ومــا  املُجتمــع؟  يف 
ــوى؟  الشــخصية ودورهــا يف صناعــة املحت
إىل جانــب غرهــا مــن املحــاور واألســئلة 

التــي يناقشــها ويطرحهــا الرنامــج.

صور- حمد العلوي 

لنــادي  الشــبابية  اللجنــة  نفــذت 
الطليعــة عــر منصــة زووم، ورشــة 
قدمهــا  والتــي  الريــايض  اإلعــالم 
خليفــة  بــن  محمــد  اإلعالمــي 
قنــاة  يف  برامــج  منتــج  الضبعــوين 
الــكأس القطريــة. وتضمنــت الورشــة 
عــدة محــاور، حيــث ســلطت الضــوء 
الريــايض،  اإلعــالم  مفهــوم  عــى 

وأنــــــواع ومــــدارس اإلعــالم 
الريــايض وكيفيــة الوصــول للجمهــور 
امليدانيــة  والتغطيــات  بســهولة، 
الصحفيــة.  واملُؤمتــرات  لألحــداث 
وشــارك يف الورشــة 71 مشــاركا؛ منهم 
ــر  ــوي الخب ــه العل ــن عبدالل ــد ب خال
الســابق بــوزارة الثقافــة والرياضــة 
والشــباب، وكوكبــة إعالميــة رياضيــة 
الســلطنة،  أنديــة  مختلــف  مــن 
ــق  ــي املنس ــي الرئي ــم ع ــن بينه م

نجــم  خلفــان  وطــالل  اإلعالمــي، 
نــادي العروبــة الســابق، الــذي أعــرب 
عــن شــكره وتقديــره للجنــة املنظمــة 
لألنشــطة الشــبابية يف نــادي الطليعــة 
خلفــان  ودعــا  بصــور.  الريــايض 
إىل اســتمرارية مثــل هــذه الــورش 
الشــباب  تشــجع  التــي  التدريبيــة 
عــى املشــاركة وترفــع مــن رصيدهــم 
ــت  ــتغالل وق ــة إىل اس ــايف، إضاف الثق

فراغهــم وتطويــر إبداعاتهــم. vيشــار 
بالنــادي  الشــبابية  اللجنــة  أنَّ  إىل 
دشــنت املوســم الثقــايف والشــبايب 
األول يف منتصــف أكتوبــر الجــاري، 
وشــمل ورشــة الســفر االقتصــادي، 
نهايــة  إىل  املوســم  يســتمر  فيــا 
العــام الجــاري، بتنفيــذ عــدد مــن 
الــورش االفرتاضيــة املجانيــة يف إطــار 

املجتمعيــة. أدوارهــا 

مسقط- عبدالعزيز الزدجايل 

ــة  ــرأة العاني ــود امل ــراً لجه تقدي
ودورهــا الريــادي والقيــادي يف 
يــوم  املجتمــع ومبناســبة  بنــاء 
ــوان  ــل دي ــة، احتف ــرأة العاني امل

البــالط الســلطاين بهــذه املناســبة، 
مــن خــالل تكريــم عــدد مــن 
موظفاتــه ممــن كان لهــن دور 
العمــل  تطويــر  يف  وإســهامات 
الديــوان  وحــدات  مبختلــف 

مبســقط وصاللــة.

نيويورك- العامنية

اكتشــف علــاء جامعــة هارفــرد 
تلــوث  بــن  متينــة  عالقــة 
اإلصابــة  خطــر  وزيــادة  الهــواء 
ــا  ــا فيه ــة، مب ــات العصبي باالضطراب
مــرض باركنســون )الشــلل الرعاش( 
أنــواع  مــن  وغرهــا  وألزهاميــر 
الخــرف املميتــة.  وتفيــد مجلــة 
هيلــث«  بالنتــري  النســيت  »ذا 

ــات عــن  ــأن الباحثــن درســوا بيان ب
املــرىض األمريكيــن الذيــن رقــدوا يف 
ــات  املستشــفيات بســبب االضطراب
بــن  الســنوات  خــالل  العصبيــة 
2006 و2017 وقارنوهــا بتقديــرات 
تركيــز دقائــق PM2.5 يف الهــواء 
ــع  ــم، م ــق إقامته ــوي يف مناط الج
ــة  ــل جانبي ــار عوام األخــذ يف االعتب
مثــل وضعهــم االجتاعــي وحالتهم 
للباحثــن  واتضــح  االقتصاديــة. 

ــات  ــة ميكروجرام ــكل خمس ــه ل أنَّ
املكعــب  املــرت  يف   PM2.5
ــود يف  ــال الرق ــزداد احت ــد ي الواح
بســبب   %13 بنســبة  املستشــفى 
مــرض باركنســون ومــرض ألزهاميــر 
وغرهــا مــن أمــراض الخــرف. وقــد 
ــى  ــا حت ــر مرتفًع ــذا الخط ــي ه بق
ــذي وفقــاً  دون مســتوى PM2.5 ال
ــة  ــة البيئ ــة حاي ــه وكال ــا حددت مل
يعــادل يف  املتحــدة،  الواليــات  يف 

املــرت  يف  ميكروجرامــا   12 الســنة 
املكعــب أو أقــل. 

أعــى  أنَّ  الباحثــون  واكتشــف 
املستشــفى  يف  للرقــود  احتــال 
بســبب مــرض باركنســون بــن كبــار 
الســن هــو يف مناطــق شــال- رشق 
الواليــات املتحــدة، بينــا مــرض 
ألزهاميــر وأشــكال الخــرف األخــرى 
ــن يف  ــار الس ــن كب ــيوًعا ب ــر ش أك

املناطــق الغربيــة الوســطى. 

https://www.bankmuscatonline.com/Arabic/
https://omanoasis.com/en_US/
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