
مسقط - العامنية

عقد معايل الســيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية 
أمــس اتصاالً مرئياً مــع معايل الدكتــور أحمد عوض بــن مبارك وزير 

الخارجية وشؤون املغرتبني بالجمهورية اليمنية الشقيقة.
تم خــالل االجتامع التأكيد عىل عمق العالقات بني البلدين الشــقيقني 
وبحث تطورات األوضــاع يف اليمن مؤكدين دعم جهود مبعوث األمني 

العام لألمم املتحدة إىل اليمن.

السلطنة تؤكد دعم جهود 
المبعوث األممي إلى اليمن
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مسقط - العامنية

بعث حرضة صاحب الجاللة السلطان 
هيثم بن طــارق املعظم- أبقاه الله- 
برقية تعزية ومواساة إىل أخيه خادم 
الحرمــني الرشيفني امللك ســلامن بن 
عبدالعزيز آل ســعود ملــك اململكة 
العربية السعودية يف وفاة املغفور لها 
مو املليك األمرية  بإذن الله صاحبة السُّ
طرفــة بنت ســعود بــن عبدالعزيز 
آل ســعود. أعــرب جاللتــه فيها عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته داعيًا 
الله تعاىل أن يتغمد الفقيدة بواســع 
رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم 

ذويهــا الصــر والســلوان. كام بعث 
ــلطان  حــرضة صاحــب الجاللة السُّ
هيثــم بن طارق املعظم- حفظه الله 
ورعاه- برقية تهنئة إىل فَخامة الرئيس 
الدكتور مارســيلو ريبيلو دي ســوزا 
رئيس الجمهورية الرتغالية مبناســبة 
إعادة انتخابه رئيًسا للجمهورية لفرتة 
رئاســية ثانية. أعرب جاللة السلطان 
املعظــم فيهــا عــن صــادق تهانيه، 
وأطيــب متنياتــه لفخامتــه بالنجاح 
والتوفيق يف قيادة الشــعب الرتغايل 
الصديق للمزيــد من التقدم والرقي، 
آماًل للعالقــات الطيبة بــني البلدين 

مزيًدا من التطور والنامء.

مسقط- الُعامنية

ــمو الســيِّد أسعد  اســتقبل صاحُب السُّ
بن طارق آل ســعيد نائب رئيس الوزراء 
الــدويل  والتعــاون  العالقــات  لشــؤون 
ــلطان مبكتبه  واملُمثل الخاص لجاللة السُّ
صبــاح أمس، ســعادة الســفري أندرياس 
نيكواليدس، سفري جمهورية قرص املعتمد 

لدى الســلطنة. وشــهدت املُقابلة تبادل 
األحاديــث الوّدية واســتعراض العالقات 
الثنائية الطيبة بني الســلطنة وجمهورية 
قرص وأوجــه التعاون القائــم بينهام يف 
العديــد من املجاالت مبا يخــدم املصالح 
املشــرتكة للبلدين والشــعبني الصديقني. 
حرض املقابلــَة أصحاُب الســعادة األمني 

موه.  العام واملستشاران مبكتب سُّ

جاللة السلطان يعزي خادم 
الحرمين ويهنئ رئيس البرتغال

السيد أسعد يستعرض 
العالقات الثنائية مع قبرص

»اإلسكان«: طرح مواقع استثمارية 
لتحصيل 5.37 مليون ريال إيرادات

الرؤية- أحمد الجهوري

أزاحت املُؤسسة العامة للمناطق الصناعية 
»مدائن« الســتار عن رؤيتها املســتقبلية 
»مدائن 2040«، يف حفل أقيم، مساء أمس 
الثالثاء، تحت رعاية معايل قيس بن محمد 
اليوســف وزير التجارة والصناعة وترويج 
االســتثامر، وبحضــور عدد مــن أصحاب 
املعايل والســعادة واملسؤولني يف القطاعني 

العام والخاص.
وتســعى مدائن من خالل هذه الرؤية إىل 
إيجاد مدن أعامل بهوية ُعامنية ومبقاييس 
عاملية، وأن تكون الذراع الحكومي املُعّزز 
للتنمية االقتصادية واالجتامعية الشــاملة 
واملســتدامة عــر الرشاكــة مــع القطاع 
الخــاص، وتطوير وتشــغيل مــدن أعامل 

ُمتكاملة الخدمات.

»مدائن 2040« ترسم خارطة طريق واعدة للقطاع الصناعي خالل العقدين المقبلين

270 ألف فرصة عمل مع توطين 10 آالف 
مشروع باستثمارات 15 مليار ريال في »مدائن«

3.3 مليار ريال إجمالي االستثمارات 
الُموّطنة في 10 سنوات

»مدائن 2040« تستهدف تنفيذ 
42 برنامجًا و384 مشروعًا تنمويًا

21 ألف مواطن من بين 62 ألف 
عامل في مدائن بنهاية 2020

إنشاء مدن أعمال جديدة في 5 مواقع.. 
ومجمعات صناعية متخصصة في جميع المدن

الرؤية- أحمد الجهوري

تعتزم وزارة اإلســكان والتخطيط الُعمراين 
طرح عــدد مــن املواقع االســتثامرية عن 
طريق املُزايدة خــالل العام الجاري؛ حيث 
تســعى الوزارة إىل طرح محطتني خدميتني 
متكاملتــني، إىل جانــب 7 مواقع ملحطات 
خدمية متكاملة و7 مواقع ملحطات وقود، 
وذلك بنظام حــق االنتفاع، فضالً عن 205 

قطع أراض لالســتعامل الســكني التجاري، 
وذلك يف إطار جهــود الوزارة لتعزيز ورفع 
كفــاءة اإليــرادات. ومن املُقرر أن تســبق 
عمليــة طرح تلك املواقع حمالت تســويق 
وإعالن بهدف تشــجيع الراغبني يف املزايدة 
عليها، ومن املُؤمل أن يبلغ إجاميل إيرادات 
تلك املواقع عنــد طرحها 5,375,760 رياال 
عامنيا، وذلك عىل أســاس القيمة السوقية 

لتلك املواقع. 

الرؤية- مدرين املكتومية

الدكتــور  ــمو  السُّ صاحــب  يرعــى 
الخطــاب بــن غالب آل ســعيد غداً 
الخميس، انطالق أعامل الدورة األوىل 
من ُمنتدى ُعــامن للنانو تكنولوجي، 
تحــت عنــوان »تكنولوجيــا النانــو 
وتوطني صناعات املُســتقبل«، وذلك 
مبشاركة كوكبة من علامء تقنية النانو 

وخراء الصناعات التكنولوجية.
وقــال املُكرم حاتم بــن حمد الطايئ 
رئيــس تحرير جريــدة الرؤية، األمني 

العام للُمنتدى، إنَّ »الرؤية« لتعر عن 
فخرها بتنظيــم أول منتدى تخصيص 
يف تقنيات النانو يف الســلطنة، ليكون 
لبنة أساســية داعمــة لجهود توطني 
هذه التكنولوجيا يف السلطنة، وحجر 
الزاويــة فيام ســيليه مــن منتديات 
القضيــة.  ذات  تناقــش  ومؤمتــرات 
وأضاف أنَّ نهج إعالم املُبادرات الذي 
تتبنــاه جريدة الرؤيــة، دفع القامئني 
عــىل إدارة املبــادرات لطــرح تقنية 
النانو للنقاش العام يف منتدى نوعي، 
يستهدف املتخصصني يف املقام األوَّل، 

لكنه يُقدم حزمة معرفية معترة لكل 
مواطن، لالطالع عىل أبرز ما توصلت 
إليه العلوم يف شــتى املجاالت، وذلك 
من خالل ما تنرشه جريدة الرُّؤية من 
تغطية صحفية تتــواءم مع مختلف 
فئــات املجتمع. وأعــرب الطايئ عن 
ســعادته باســتضافة املنتدى لخراء 
أجالء يتحدثون ألوَّل مرة عر ُمنتدى 
وطنــي يف الســلطنة، آمــالً أن يجد 
املتخصصون من األكادمييني والطالب 
واملُصنعني ما يطمحــون له من هذا 

املنتدى.

الخطاب آل سعيد يرعى انطالق منتدى ُعمان للنانو تكنولوجي.. غًدا

توقعات بانتعاش التجارة اإلقليمية مع بدء تطبيق »التير« في السلطنة بايدن: »حل الدولتين« السبيل الوحيد لتحقيق السالم في فلسطين
مسقط- الرؤية

بدأت السلطنة، ممثلة يف مجموعة 
»أسياد«، تطبيق نظام النقل الري 
الدويل »التري« بتســجيل الرشكات 
من خــالل رشكة ســنيار؛ الضامن 
املحيل الذي يدير تسجيل رشكات 
النقــل الراغبة يف االســتفادة من 
خدمات نظام النقل الري الدويل.

ويعمــل النظــام عــىل مواءمــة 
يف  والعبــور  النقــل  إجــراءات 
الســلطنة مع أكرث من 100 دولة 

حول العــامل، كام يعد نظام النقل 
الري الدويل أحد ممكنات تسهيل 
التجارة  للقطاع الخاص عر املرور 
الخليجيــة  الســوق  إىل  املبــارش 
وأسواق الهند وإفريقيا. وقال بدر 
بن محمد النــدايب القائم بأعامل 
التنفيذي لرشكة »سنيار«  الرئيس 
إحدى رشكات مجموعة »أســياد« 
إّن تطبيــق نظــام النقــل الدويل 
الري سيُســهم يف تســهيل حركة 
التجــارة وعبور البضائع يف املنافذ 
الحدوديــة، وتســهيل اإلجراءاِت 

الُجمركية؛ مبا يعزز حركة االسترياد 
والتصدير بأقل فرتة زمنية وتكلفة 

عىل املستهلكني. 
وأشاد االتحاد الدويل للنقل الري 
بالجهــود التي بذلتها الســلطنة؛ 
ممثلــة يف اإلدارة العامة للجامرك 
الســلطانية،  عــامن  برشطــة 
لتطبيــق  »أســياد«،  ومجموعــة 
النظــام، وقــال إن النظــام ميثل 
نقطة تحّول يف التجارة اإلقليمية، 
اإلجــراءات  لترسيــع  وخطــوة 

اإللكرتونية.

واشنطن- رويرتز

أكَّــد الرئيس األمرييك جــو بايدن أنَّ 
حــل الدولتني هــو الســبيل الوحيد 
للميض قدًما صوب تحقيق السالم بني 
إرسائيل والفلسطينيني، وذلك حسبام 
ذكرت املتحدثة باســم البيت األبيض 

جني سايك للصحفيني أمس.
ويــأيت ترصيــح البيت األبيــض بعد 
ترصيحات ُمامثلة عىل لسان ريتشارد 
ميلز القائم بأعامل املبعوث األمرييك 
لدى األمم املتحدة أمام مجلس األمن 

الــدويل أمس؛ حيــث أكــد أن إدارة 
الرئيس بايدن تدعم حل الدولتني بني 
إرسائيل والفلسطينيني، وأنها سترتاجع 
عن عدة قرارات اتخذتها إدارة الرئيس 
الســابق دونالد ترامب. وقــال ميلز 
إنَّ سياســة بايدن يف الرشق األوســط 
»ستكون دعم حل متفق عليه لوجود 
دولتني حيث تعيش إرسائيل يف ســالم 
وأمــان إىل جانــب دولة فلســطينية 
تنعم مبقومــات البقــاء«. وقال ميلز 
ملجلس األمن إنَّ واشــنطن ســتحث 
إرسائيل والفلســطينيني عىل »تجنب 

الخطــوات أحاديــة الجانــب التــي 
تجعل من تحقيــق حل الدولتني أكرث 
صعوبة«. ومىض قائالً إنَّ إدارة بايدن 
تعتــزم إعــادة الدعم للفلســطينيني 
واتخاذ خطــوات إلعادة فتح البعثات 
إدارة  أغلقتهــا  التــي  الدبلوماســية 
ترامــب. وأوقفت إدارة ترامب متويالً 
ســنوياً قيمته نحو 360 مليون دوالر 
كانت تقدمــه الواليــات املتحدة إىل 
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشــغيل 
الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن 

)األونروا(.

تصوير/ راشد الكندي
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دعا إلى مضاعفة الجهود لتفعيل النشاط الثقافي والشبابي

السيد ذي يزن: هيكلة ودمج قطاعات الثقافة والرياضة والشباب يخدم عمل ورسالة األندية
صحار- الُعامنية

��مو الس��يِّد ذي يزن بن  أكد صاحب السُّ
هيثم آل س��عيد وزير الثقاف��ة والرياضة 
والش��باب أن هيكل��ة ودم��ج قطاع��ات 
الثقاف��ة والرياض��ة والش��باب يف الوزارة 
س��تخدم عمل األندي��ة يف أداء رس��التها 
املجتمعية، كام إنها تنس��جم وتتوافق مع 
أهداف رؤية “عامن 2040”، وتس��اهم يف 

تحقيق اإلنجازات باملحافل الدولية.
��مو  جاء ذل��ك خالل اجتامع موس��ع لسُّ
الس��يد وزير الرياضة والثقافة والش��باب 
مع رؤساء أندية الس��لطنة، الذي عقد يف 
املجمع الريايض بصحار مُبحافظة ش��امل 

الباطنة.
��موه- خالل االجتامع- أّن الّدمج  وأكد سُّ
يجعل لألندي��ة أدوارا فاعلة يف القطاعات 
الثالثة، بوصفها مكاناً مهاًم لإلبداع س��واء 
كان ثقافياً أو رياضًيا أو شبابًيا يف مختلف 

موه رؤساء  ًها سُّ املحافظات والواليات، موجِّ
األندية لرضورة تفعي��ل أدوار األندية إىل 

حدودها القصوى يف كافة األنشطة.  
��موه إىل مضاعفة الجهود لتفعيل  ودعا سُّ
النش��اط الثقايف والش��بايب، م��ع الحرص 
عىل املش��اركة يف برامج الوزارة وأنشطتها 

ومس��ابقاتها املتعددة، فضاًل عن الحرص 
عىل االنفتاح عىل املجتمع املحيط وتبّني 
برامج مش��ركة تجمع بني قضايا املجتمع 

والبيئة والواقع امُلعاش.  
��موه إىل أنَّه س��يتم االنتهاء من  وأشار سُّ
النظ��ام األس��ايس لالتح��ادات الرياضّية، 

آم��اًل أن يخ��دم النظام األس��ايس الجديد 
التطّلعات  املنتخبة  الرياضي��ة  لالتحادات 

ويساهم يف تطّور الرياضة العامنّية.  
��موه يف اللق��اء دور الجمعيات  وأوّضح سُّ
العمومّي��ة باعتباره��ا املرج��ع القان��وين 
تل��ك  األندي��ة ورضورة تفعي��ل  لعم��ل 

األدوار، وااللتزام بضوابطها، كام حثَّ عىل 
االهتامم بالجوانب االستثامرّية يف األندية 
وتنويع مواردها املالّية، مبيًنا أنَّه س��تكون 
هناك دائرة يف الوزارة معنّية باالس��تثامر 
سُتس��اعد- ف��ور اعتامده��ا- األندية عىل 

ذلك.

استحداث 
دائرة في 

الوزارة معنية 
باالستثمار 
لمساعدة 

األندية على 
تنويع مواردها

»مكتب الدولة« يحيل إلى الجلسة العامة مقترح مراجعة »قانون الكتاب بالعدل« ودراسة »الحارات العمانية«

»قانونية الدولة« تستعرض مسودة »القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة«

تواصل المناقشات حول »مشروع قانون استثمار التقنية واالبتكار«

مسقط- الرؤية

عقد مكت��ب مجلس الدولة أم��س اجتامعه 
الثاين لدور االنعقاد الس��نوي الثاين من الفرة 
الس��ابعة برئاس��ة مع��ايل الش��يخ عبدامللك 
بن عبدالل��ه الخلييل رئيس مجل��س الدولة، 
وبحض��ور املكرم��ني أعضاء مكت��ب املجلس 
وسعادة األمني العام بقاعة االجتامعات مببنى 

املجلس.
وناقش املكتب خالل االجتامع املقرح املقدم 
م��ن اللجنة القانونية حول دراس��ة ومراجعة 
»قان��ون الكتاب بالع��دل الصادر باملرس��وم 

السلطاين رقم )40/ 2003(«؛ حيث استضاف 
املكتب املكرم الدكتور رئيس اللجنة القانونية، 

واملكرم مقرر اللجنة، ملناقشتهام حول املقرح.
واس��تضاف مكت��ب املجل��س أيًض��ا خ��الل 

االجتامع املكرمة الدكتورة رئيسة لجنة الثقافة 
واإلع��الم والس��ياحة، واملكرم الدكت��ور ُمقرر 

اللجنة، ملناقش��تهام ح��ول املقرح املقدم من 
لجنة الثقافة واإلعالم والس��ياحة حول دراسة 
»الحارات الُعامنية بني االس��تثامر الس��ياحي 

والفن املعامري«.
وق��رر مكتب املجل��س بعد املناقش��ة إحالة 
املقرحني إىل الجلس��ة العام��ة للمجلس بعد 
تضمينه��ام املالحظ��ات التي أبداه��ا أعضاء 

املكتب بشأنهام.
وتطرق املكتب خ��الل االجتامع إىل عدد من 
املوضوعات واملقرح��ات املقدمة من اللجان 
واملكرمني األعضاء منها مقرح حول »البس��ور 
العامنية.. إرث اقتص��ادي وعائد اجتامعي«، 

كام اس��تعرض رأي اللجن��ة االقتصادية حول 
مق��رح »م��روع قان��ون تنظيم وتش��جيع 

الصناعة« املحال من مجلس الشورى.
وتمَّ خالل االجتامع اعت��امد محرض االجتامع 
الس��ابق، ومح��رض لقاء معايل الش��يخ رئيس 
املجلس م��ع املكرمني رؤس��اء اللجان الدامئة 
باملجلس، كام استعرض تقرير متابعة أنشطة 
اللج��ان خ��الل الف��رة الواقعة ب��ني اجتامع 
املكت��ب الس��ابق وهذا االجت��امع. ويف ختام 
االجت��امع حدد مكتب املجل��س موعد وبنود 
جدول أعامل الجلس��ة العادي��ة الرابعة لدور 

االنعقاد السنوي الثاين من الفرة السابعة.

مسقط- الرؤية

ناقش��ت اللجن��ة القانونية مبجل��س الدولة 
أمس، برئاس��ة املكرم الدكتور راشد بن سامل 
البادي، وبحض��ور املكرمني أعض��اء اللجنة، 
وع��دد من موظفي األمانة العامة، مس��ودة 

مذكرة اللجنة حول “املالحظات والتوصيات 
الختامي��ة املتعلقة بإع��داد التقري��ر الرابع 
التفاقية القضاء عىل جميع أش��كال التمييز 

ضد امل������رأة ».
كام ناقش��ت اللجنة خالل اجتامعها الثالث 
ل��دور االنعق��اد الس��نوي الثاين م��ن الفرة 

السابعة مسودة مذكرتها بش��أن “ح���وادث 
ق���وارب وس��ف��ن الصي��د البح��ري«. وتمَّ 
خالل االجتامع املصادقة عىل محرض اجتامع 
اللجنة الس��ابق، ومتابعة م��ا تمَّ تنفيذه من 
القرارات املتخذة فيه، إضافة إىل اس��تعراض 

ما استجد من أعامل.

مسقط- الرؤية

عق��دت اللجن��ة الفرعية املنبثق��ة من لجنة 
التقنية واالبتكار باملجلس، واملش��كلة لدراسة 
»مروع قانون اس��تثامر التقنية واالبتكار«، 
أمس، اجتامعها الثاين لدور االنعقاد الس��نوي 
الثاين م��ن الفرة الس��ابعة، برئاس��ة املكرمة 
الدكت��ورة مري��م بن��ت عبدالل��ه العوادية، 
وبحضور املكرم��ني أعضاء اللجنة، وس��عادة 
األم��ني الع��ام للمجلس، وعدد م��ن موظفي 

األمانة العامة.
واس��تضافت اللجنة خالل االجتامع س��عادة 
حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية 
املؤسس��ات الصغرية واملتوس��طة، وعددا من 
مس��ؤويل الهيئة، وذلك يف إطار دراسة اللجنة 

“مل��روع قانون اس��تثامر التقنية واالبتكار«. 
وناقش��ت اللجنة مع رئيسة الهيئة ومسؤويل 
الهيئ��ة عدًدا من املحاور املتعلقة بالدراس��ة؛ 
منه��ا: الوض��ع الحايل لالس��تثامر يف املجاالت 
التقني��ة ودور الهيئة يف ه��ذا املجال، والبيئة 
التريعي��ة الت��ي تحك��م البح��ث والتطوير 
واالبت��كار يف مج��االت التقني��ة، والتحديات 
التي تواجهها الهيئة يف املجاالت االس��تثامرية 
املتاح��ة للقطاعات التقنية مبا يف ذلك البحث 
والتطوي��ر واالبتكار، واملقرح��ات التريعية 
والعملية الت��ي تراها الهيئة مناس��بة إليجاد 
بيئة اس��تثامرية محفزة لالبتكار يف املجاالت 
التقني��ة عامة ويف مجال عم��ل الهيئة بصفة 

خاصة.
وتطرقت اللجنة خالل استضافتها لهيئة تنمية 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل دور الهيئة 
وخط��ة عملها بخص��وص الركات الناش��ئة، 
واالمتي��ازات التي متنحها الهيئة للمؤسس��ات 
الصغرية واملتوسطة العاملة يف القطاع التقني 
واإلج��راءات الت��ي قام��ت بها الهيئ��ة تجاه 
املؤسس��ات الصغرية واملتوسطة يف بداية فرة 

جائحة “كوفيد-19”.
وته��دف الدراس��ة إىل مراجع��ة التريعات 
التقني��ة  باالس��تثامر يف مج��االت  املتعلق��ة 
واالبت��كار، والوق��وف ع��ىل التحدي��ات التي 
تواجه االستثامر يف هذه املجاالت. وضم وفد 
هيئة تنمية املؤسس��ات الصغرية واملتوس��طة 
كاًل م��ن: عبدالله بن عيل الس��نيدي، وفتحية 
بنت جمع��ة الحكامنية، ومحمد بن س��يف 

العامري، واملتجردة بنت سليامن املنذرية.
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الرؤية- مدرين املكتومية

مو الدكتور الخطاب بن غالب  يرعى صاحب السُّ
آل ســعيد غداً الخميس، انطــاق أعامل الدورة 
األوىل من ُمنتدى ُعامن للنانو تكنولوجي، تحت 
عنــوان »تكنولوجيــا النانــو وتوطــن صناعات 
املُســتقبل«، وذلك مبشــاركة كوكبــة من علامء 

تقنية النانو وخرباء الصناعات التكنولوجية.
وقــال املُكرم حاتم بن حمد الطايئ رئيس تحرير 
جريدة الرؤية، األمن العام للمنتدى، إنَّ »الرؤية« 
لتعرب عن فخرها بتنظيم أول منتدى تخصيص يف 
تقنيات النانو يف الســلطنة، ليكون لبنة أساسية 
داعمــة لجهــود توطــن هــذه التكنولوجيا يف 
السلطنة، وحجر الزاوية فيام سيليه من منتديات 
ومؤمتــرات تناقش ذات القضية. وأضاف أنَّ نهج 
إعام املبــادرات الــذي تتبناه جريــدة الرؤية، 
دفــع القامئن عىل إدارة املبــادرات لطرح تقنية 
النانو للنقاش العام يف منتدى نوعي، يســتهدف 
املتخصصــن يف املقام األول، لكنــه يُقدم حزمة 

معرفيــة معتربة لكل مواطــن، لاطاع عىل أبرز 
ما توصلت إليه العلوم يف شــتى املجاالت، وذلك 
من خــال ما تنرشه جريــدة الرؤية من تغطية 
صحفيــة تتواءم مــع مختلف فئــات املجتمع. 
وأعرب الطايئ عن ســعادته باســتضافة املنتدى 

لخــرباء أجاء يتحدثــون ألوَّل مرة عــرب منتدى 
وطني يف السلطنة، آماً أن يجد املتخصصون من 
األكادميين والطــاب واملُصنعن ما يطمحون له 

من هذا املنتدى.
ويُلقي بيان املنتدى ســعادة الدكتور ســيف بن 

عبــد اللــه الهدايب وكيــل وزارة التعليــم العايل 
والبحــث العلمــي واالبتــكار للبحــث العلمي 
واالبتــكار، فيام يلقي املهنــدس هال بن حمد 
الحســني الرئيــس التنفيذي للمؤسســة العامة 
للمناطق الصناعية »مدائن«، الكلمة الرئيســية 

يف املنتــدى. ويناقش املحــور األول »تطبيقات 
النانــو وأولويات املُســتقبل«، ويقــدم الدكتور 
محمد العربي أســتاذ مشــارك بقســم هندسة 
النفــط والكيميــاء كلية الهندســة ومدير مركز 
أبحــاث النانــو بجامعة الســلطان قابوس ورقة 
عمــل بعنوان »تقنيات النانــو يف مجال معالجة 
وتحلية املياه«، فيام يقدم الربوفيسور أسامة أبو 
زيد من قسم الكيمياء بجامعة السلطان قابوس 
ورقــة عمل حــول »تقنيات النانو يف اســتخدام 
الطاقة الشمسية«. وتحت عنوان »تقنيات النانو 
يف التحليل الكيميايئ« يقدم الربوفيســور حيدر 
بــن أحمد اللوايت األســتاذ الدكتــور يف الكيمياء 
واألكادميــي بقســم الكيميــاء يف كليــة العلوم 
بجامعة الســلطان قابوس، ورقــة العمل الثالثة 
يف هــذا املحور. ييل ذلك عرض مريئ حول تقنية 
النانو بعنــوان »التعريف مبجاالت االســتخدام 
والنتائج املتوقعة لتطبيق تقنية النانو يف أبحاث 
تحلية املياه«، تُقدمه املهندســة بثينة الغافرية 
الباحثة يف قسم النانو بجامعة السلطان قابوس.

ويعقب أوراق العمل جلســة نقاشــية، يُشارك 
فيهــا املهندس هال بن حمد الحســني الرئيس 
التنفيذي للمؤسســة العامة للمناطق الصناعية 
»مدائن«، والدكتور محمد العربي أستاذ مشارك 
بقسم هندســة النفط والكيمياء كلية الهندسة 
ومديــر مركز أبحــاث النانو بجامعة الســلطان 
قابــوس، والربوفيســور حيدر بن أحمــد اللوايت 
األســتاذ الدكتور يف الكيمياء واألكادميي بقســم 
الكيميــاء يف كليــة العلــوم بجامعة الســلطان 
قابوس، والدكتور أرشف بن طالب الهنايئ مرشف 
تدريب برشكة تنمية نفط عامن، والدكتور حسن 
بــن أحمد اللوايت طبيب اختصايص صحة الطفل 
بــوزارة الصحــة، ومحمد بن خلفــان العاصمي 
مدير قطاع التعليم والشــباب والثقافة مبجلس 

الشورى.
يشــار إىل أنَّ أعامل املنتدى سيتم نقلها ُمبارشة 
عــرب تطبيــق »زووم« لاتصال املريئ، وحســاب 
جريدة الرؤية عىل موقع »يوتيوب«، ومن خال 

منصات التواصل االجتامعي لجريدة الرؤية.

لبنة أساسية داعمة لجهود توطين التكنولوجيا في السلطنة

الخطاب آل سعيد يرعى غدا انطالق منتدى ُعمان للنانو تكنولوجي.. و7 أوراق عمل تستشرف المستقبل

الخطاب آل سعيد

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل 
وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثامر للتجارة 
والصناعــة، رئيس مجلــس إدارة »مدائــن«، إنَّ 
العمل عىل إعداد رؤية »مدائن 2040« يأيت تنفيذا 
لتوجيهات موالنا حرضة صاحب الجالة السلطان 
هيثم بــن طارق املعظــم- حفظه اللــه ورعاه- 
والتي تقيض بقيام جميع الوحدات واملؤسســات 
واألجهزة الحكومية بإعداد اســراتيجياتها طويلة 
األمد ومواءمة خططها مبا يتامىش مع رؤية »عامن 
2040«؛ حيــث جاء إعداد وثيقــة رؤية »مدائن 
2040« متوافقــاً مــع الرؤية املســتقبلية »عامن 
2040«. وأضاف مســن أن رؤية »مدائن 2040« 
مل تكن وليدة لحظة؛ بل نتاج عمل اســتمر ألكرث 
من عــام تم خاله االرتكاز عىل تحليل األولويات 
واالســراتيجيات الوطنية وفلســفة رؤية »عامن 
2040«، وبناء اســراتيجيات وأهداف مؤسســية 
تســاهم يف تحقيق األهداف الوطنيــة. وأكد أن 
مخرجــات رؤية مدائن 2040 تهــدف إىل تعزيز 
تنافسية الســلطنة يف جذب االســتثامر األجنبي 
وتوطن االستثامر املحيل وتعزيز اإلنتاج الصناعي 
وزيــادة الصادرات العامنيــة وتوفري فرص العمل 
وزيادة مكونــات التنمية االقتصادية واالجتامعية 
الشــاملة يف جميــع محافظات الســلطنة، وذلك 
من خــال تأكيد وثيقة الرؤية عــىل إيجاد مدن 
أعامل بهويــة عامنية ومبقاييس عاملية؛ أساســها 
الرشاكة بن القطاعن العام والخاص، وتتامىش مع 
نهضة عامن املتجددة تحت ظل القيادة الحكيمة 

لجالة السلطان املعظم- حفظه الله ورعاه-. 
وأشــار مســن إىل أن »مدائن« متّكنت من جذب 
وتوطن استثامرات خال خطتها )2011- 2020( 
مبا يزيد عن 3 مليارات و300 مليون ريال ُعامين، 
وبنسبة تحقيق للقيمة املستهدفة تجاوزت %72، 
ليتجاوز إجــاميل حجم االســتثامرات املوطّنة يف 
جميع املدن الصناعيــة التابعة ملدائن 6 مليارات 
و800 مليــون ريال عامين. وأضــاف أنَّه يف مؤرش 
القوى العاملة، متّكنــت »مدائن« من تحقيق ما 
يزيد عن 70% من القيمة املستهدفة، فقد وفّرت 
مــا يربو عىل 40 ألف فرصة عمل خال ســنوات 
الخطــة، وبلغ إجاميل القوى العاملة بنهاية 2010 
نحــو 22 ألف عامــٍل، ليتجاوز عــدد العاملن يف 
املدن الصناعية مــع نهاية العام املنرصم 62 ألف 
عامل يف جميع املشــاريع االســتثامرية املوطنة. 
وأوضح أنَّه بفضل السياسات املعتمدة يف مدائن، 
اقربت نســبة التعمن مع نهاية العام 2020 من 
35%؛ حيــث يعمل يف مدائن اليــوم أكرث من 21 

ألف مواطن.
ويف ُمــؤرش عدد املشــاريع، بنَّ مســن أن مدائن 
اقربــت مــن تحقيــق نســبة 85% مــن العدد 
املســتهدف؛ حيث متكنت خال ســنوات الخطة 
املشــار إليها آنفا مــن توطن ما يتجــاوز 1650 
مرشوعــا مبختلف القطاعات لتقــرب من حاجز 

2400 مرشوع، مؤكداً أنه خال مدة هذه الخطة، 
اســتمرت مدائــن يف خططهــا الســتكامل البنية 
األساســية والفوقية التي تحايك أفضل املامرسات 
وفق اإلمكانيات املتاحة. وقال إن سنوات الخطة 
شهدت تطوير مدينة ســامئل الصناعية بأكملها، 
لتكون أول مدينة اقتصادية يف السلطنة تطور عىل 
مرحلــة واحدة، كام عملت عــىل تطوير املرحلة 
الســابعة من مدينة صحار الصناعية، والتي متتد 
عىل مســاحة تقرب من 8 مايــن مر مربع، إىل 
جانب تطوير توسعات مدينة ريسوت الصناعية، 
واملرحلتــن األوىل والثانيــة باملنطقــة الحــرة يف 
املزيونــة، واســتكامل التطويــر يف كٍل من املدن 
الصناعيــة يف الربميــي وصور ونزوى، واســتكامل 

املخطط الشمويل لواحة املعرفة مسقط. 
ويف مجــال توفــري متطلبــات األعــامل وتعزيــز 
تنافســية مدائن، أبرز مسن أن املؤسسة أنجزت- 
وبالرشاكة مــع القطاع الخاص- املدن العاملية يف 
كل من مدن: الرسيل وصحار وريسوت الصناعية، 
وكذلك مباين الخدمــات يف كل من واحة املعرفة 
مسقط ومدينة صحار الصناعية. وتابع أن العمل 
جــاٍر- ويف مراحــل متقدمة- يف مبــاين الخدمات 
والتســهيات يف كل من مدن ســامئل والرســيل 

الصناعيتن، وكذلك املنطقة الحرة باملزيونة. 
وأوضح ســعادة الدكتور صالح بن ســعيد مسن 
رئيس مجلس إدارة »مدائن«، أنه عىل الرغم من 
املتغريات التي شهدتها الساحة االقتصادية املحلية 
واإلقليمية والعاملية وتأثريها عىل القطاعات كافة، 
إال أنه ونتيجة لرسعة االســتجابة لدى »مدائن«، 
فقــد كان االنحراف عن تحقيــق بعض املؤرشات 
طفيفــا، واســتمرت عىل مــدار العرش ســنوات 
الســابقة يف تحقيق منو يف كل املؤرشات، وعملت 
عىل تنفيذ مشــاريعها التنموية يف مدنها املنترشة 
يف الســلطنة كافة؛ حيث تعد »مدائن« اآلن جزًءا 
من منظومــة اقتصادية وطنية متكاملة تســعى 
للوصول للعاملية بأعاملها، من خال بناء وتشغيل 
مدن أعامل متطورة تتــامىش مع أفضل التجارب 

العاملية. 
واستطرد قائًا إنه وبهدف زيادة رسعة استجابتها 
للمتغــريات رسيعــة الردد خــال العقد املايض، 
كان قــرار »مدائن« بإعادة هيكلــة أعاملها كليا؛ 
حيث عملت خال األعــوام األخرية عىل إحداث 
تغريات جذرية بترشيعاتها وعملياتها التشغيلية، 
وكانــت أوىل خطــوات هذا التغري إعــادة إصدار 
نظام املؤسسة باملرســوم السلطاين رقم 32 لسنة 
2015، والذي منَح املؤسســة صاحيات واســعة 
بإصــدار الراخيــص والتصاريــح وتعزيــز دورها 
منظــاًم ومراقبًا داخل املدن الصناعية التابعة لها. 
وأضاف أن قاعدة قانونية قوية تأسســت بهدف 
بنــاء رشاكة فاعلة وحقيقية مــع القطاع الخاص، 
تعزيزا لــدوره يف التنميــة االقتصادية الشــاملة 
واملســتدامة، وذلك من خال فتح باب االستثامر 

يف مجــال التطويــر والبنيــة األساســية واإلدارة 
والتشــغيل ملدن األعامل. وزاد بالقول إنه لضامن 
الوضــوح باألهــداف واملهــام، وتحقيقــا لقواعد 
الحوكمة، استكملت املؤسسة أطرها القانونية من 
خــال لوائح وتعليامت اســتثامر تؤطر الجوانب 
كافــة، مبا يكفل بيئة أعــامل آمنة لرجال األعامل 

واملستثمرين املحلين واألجانب.

»مدائن 2040«

وفّصل هال بن حمد الحســني الرئيس التنفيذي 
لـ«مدائــن« مامح رؤية »مدائــن 2040«، وقال 
إنها ترتكز عىل األولويات واألهداف الوطنية التي 
تعمــل رؤية »عامن 2040« عــىل تحقيقها خال 
املرحلــة املقبلة؛ حيث تقــوم الرؤية عىل تحديد 
26 هدفاً وسياســة مؤسسية تعتزم »مدائن« من 
خالها تنفيذ 42 برنامجاً و384 مرشوعاً مجدولة 
زمنياً. وأضاف الحســني أن املؤسسة جعلت من 

هذه الرؤية قابلة للقياس مبؤرشات رقمية محددة 
بحلول عام 2040؛ حيث تسعى إىل جذب وتوطن 
اســتثامرات أجنبية ومحلية بحجم استثامر يصل 
إىل 15 مليــار ريــال عــامين، وتوطــن مشــاريع 
مختلفة يصل عددها- مــع نهاية الخطة- إىل 10 
آالف مــرشوع يف مختلف املجاالت؛ ومنها توطن 
مشــاريع صناعية يصل عددها إىل 6500 مصنعاً 
توفر فــرص عمل ملا يقــارب 270  ألــف عامل. 
وأوضح الحسني أن أبرز مشــاريع رؤية »مدائن 
2040« تتمثل يف استكامل تطوير املدن الصناعية 
يف كل مــن صــور، والربميي، وصحار، وريســوت، 
ونــزوى، واملنطقة الحرة باملزيونة، وواحة املعرفة 
مســقط، إىل جانب البدء يف إنشاء مدن صناعية 
ومدن أعامل جديــدة يف كل من عربي، ومثريت، 
وشــناص، واملضيبي، والروضة، وإنشاء مجمعات 
صناعية متخصصة يف جميع املدن الصناعية؛ مثل 
مجمع الصناعــات الباســتيكية يف مدينة صحار 

الصناعيــة، ومجمــع الصناعات الدقيقــة وتقنية 
النانو يف مدينة صور الصناعية، ومجمع للصناعات 
الدوائية، ومجمعات للصناعات الغذائية يف املدن 
الصناعيــة كافة، ومجمعات لصناعة املشــغوالت 
املعدنيــة يف أغلب املدن الصناعيــة، ومجمعات 
للصناعــات الخفيفــة يف املدن الصناعيــة كافة، 
عاوة عىل إنشــاء مجمعات لوجستية متخصصة 

يف كل املدن الصناعية.
وتابع الحســني القول إن رؤيــة »مدائن 2040« 
تتضمن إنشــاء مدن عاّملية وســكنية يف جميع 
املــدن الصناعيــة واالقتصادية التابعــة ملدائن، 
ومجمعات للخدمات، ومشــاريع الطاقة البديلة 
)الخايا الشمســية( يف جميع املــدن الصناعية، 
مؤكــداً أن ما وصلت لــه »مدائن« وما خططت 
أن تصــل إليــه مــن خال هــذه الرؤيــة، نتاج 
ألكــرث من 28 عاماً من العمــل الدؤوب، حققت 
خالها املؤسســة انتشارا يف أرجاء السلطنة كافة، 
وعملت باستمرار عىل تعزيز مكانة ُعامن كمركز 
إقليمــي ريــادي يف مجــاالت التصنيــع، وتقنية 
املعلومــات واالتصــاالت، واالبتــكار، والتميز يف 
مبادرات االعامل، وذلك عرب جذب االســتثامرات 
الصناعيــة وتقديم الدعم املتواصل لها من خال 
وضع االســراتيجيات التنافســية إقليميا وعامليا، 
وإيجاد بنية أساســية متطــورة، وتوفري خدمات 
القيمة املضافة، وتســهيل العمليات واإلجراءات 

الحكومية.
وأعــرب الحســني عــن أمله يف أن تكــون مدن 
األعامل من أبرز الوجهات االستثامرية للمستثمر 
املحيل واألجنبــي، وأن تواصــل تحقيق أهداف 
جذب االستثامرات األجنبية لاستثامر بالسلطنة 
وتوطــن رأس املــال الوطنــي، وتحفيــز القطاع 
الخاص للمساهمة يف تحقيق التنمية االقتصادية 
واالجتامعية املستدامة والشاملة، وكذلك إدخال 
التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملن املهارات 
الفنيــة الازمة لتطوير إنتاجهــم، وبالتايل إيجاد 
فــرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، وتشــجيع 
التجــارة الدولية وتشــجيع  الصــادرات وتنمية 
إقامة الصناعات التصديرية، عاوة عىل تنشــيط 
القطاعــات االقتصادية العاملة بالســلطنة مثل: 
قطاع النقل، والقطاع املرصيف، والقطاع السياحي، 

وغريها من القطاعات.

مشاريع جديدة

وكشــفت مدائن ألول مرة عن أحد مشــاريعها 
الجديدة يف محافظة شامل الباطنة، وهو مرشوع 
مدينة صحار للســيارات “موتكار” مبدينة صحار 
الصناعية، وهــي مدينة متكاملــة متخصصة يف 
تجارة الســيارات وكل ما يتعلق بالســيارات من 
قطــع غيــار وإكسســوارات وخدمــات، ويقام 
املرشوع عىل مساحة 983 ألف مر مربع. ويضم 
املخطــط العام املقرح للمرشوع ســاحة تخزين 

مســورة، ومعارض ســيارات، ومنطقة خدمات، 
ومركز تجاري )مول( للسيارات، وإدارتن للمرور 
والجامرك )رشطــة ُعامن الســلطانية(، ومعرض 
للمعدات واآلليــات الثقيلة، ومعرض قطع غيار، 
ومحطــة خدمات الســيارات، ومحطــة لفحص 
الســيارات، ومصنع لهياكل الســيارات. وتسعى 
مدائــن من خال مرشوع “موتكار” إىل أن يكون 
مركزا إقليميا الســترياد وإعادة تصدير السيارات 
واآلليات وكل مــا يتعلق بها )من وإىل( مختلف 
دول العــامل، وخاصــة منطقــة الرشق األوســط 

وشامل أفريقيا.
وأعلنــت “مدائــن” عن مرشوع “نافــذ ُعامن”، 
وهــو نظــام للتحكــم وإدارة دخــول وخــروج 
املركبات من وإىل كافة املــدن الصناعية الحالية 
واملســتقبلية التابعة ملدائن وتشغيله عىل املدى 
الطويل؛ حيث يــأيت هذا املرشوع الذي وفّر أكرث 
من 100 فرصة عمل للعامنين يف مرحلته األوىل، 
وبحجــم اســتثامر يبلغ 10 مايــن ريال عامين، 
يــأيت ضمن ســعي املؤسســة املتواصــل لتطوير 
خدماتها املقدمة ملســتثمريها وجذب املزيد من 
االستثامرات الصناعية. ويعد املرشوع ركناً أساسيا 
مــن االســراتيجية التطويريــة للبنية األساســية 
للمدن الصناعية لجعلهــا مواكبة لعجلة التطور 
التكنولوجــي ولتوفري خدمــات القيمة املضافة، 
وتســهيل العمليــات واإلجراءات للمســتثمرين 
وعمائهــم، كام إن إدخال وتطبيــق هذا النظام 
التكنولوجي الحديث ضمن كافة املدن الصناعية 
من شأنه أن يسهم يف تحقيق التنمية االقتصادية 
املســتدامة التــي تســعى إليها الســلطنة، ليس 
فقط مــن خال إعطــاء ثقة أكــرث يف الخدمات 
التي تقدمهــا “مدائن” لتحفيز جذب وتوســيع 
االســتثامرات األجنبية وتوطن رأس املال الوطني 
وإيجاد فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، وإمنا 
أيضا ملا سيوفره من فوائد تعود عىل قطاع النقل 
وباألخص الشــاحنات من خال تنظيم وتسهيل 
عملهــا ومنع االزدحــام املــروري يف املحافظات 
واملــدن الصناعيــة يف الســلطنة واملحافظة عىل 

البنية األساسية. 
وأعلنت مدائن كذلك عن استكامل مرشوع مركز 
الخدمات »مسار« وافتتاحه رسمياً يف جميع املدن 
الصناعية التابعة لهــا خال العام الجاري، وذلك 
بعد افتتاح املرشوع يف مدينتي الرســيل وصحار 
الصناعيتــن مــع نهاية العام املــايض. واملرشوع 
عبارة عن  نافذة استثامرية بنظام موحد لتيسري 
وتبســيط إجراءات حصول املستثمر عىل جميع 
املوافقات والتصاريح والراخيص الازمة ملرشوعه 
االستثامري يف محطة واحد ومدة زمنية محددة، 
وذلــك بهدف تشــكيل منظومة مــن الخدمات 
املتكاملة التي يحتاجها املستثمر لتكوين وإيجاد 
قيمة مضافة لبيئة أعامل جاذبة لاســتثامرات يف 

السلطنة.

»مدائن 2040« ترسم خارطة طريق واعدة للقطاع الصناعي خالل العقدين المقبلين

270 ألف فرصة عمل مع توطين 10 آالف مشروع باستثمارات 15 مليار ريال في »مدائن«
أزاحــت املُؤسســة العامة للمناطــق الصناعية »مدائن« الســتار عــن رؤيتها 
املستقبلية »مدائن 2040«، يف حفل أقيم، مساء الثالثاء، تحت رعاية معايل قيس 
بن محمد اليوســف وزير التجارة والصناعة وترويج االســتثامر، وبحضور عدد 
من أصحاب املعايل والســعادة واملسؤولني يف القطاعني العام والخاص. وتسعى 
مدائن من خــالل هذه الرؤية إىل إيجاد مدن أعــامل بهوية ُعامنية ومبقاييس 
عامليــة، وأن تكــون الذراع الحكومي املعــّزز للتنمية االقتصاديــة واالجتامعية 
الشــاملة واملســتدامة عرب الرشاكة مع القطاع الخاص، وتطوير وتشــغيل مدن 
أعامل ُمتكاملة الخدمات، وذات رسعة استجابة للمتغريات، وتعتمد عىل أفضل 

الحلول والتقنيات لتلبية متطلبات األعامل مع ُمراعاة املعايري البيئية.

الرؤية- أحمد الجهوري

»مدائن 2040« تتماشى مع األهداف 
االستراتيجية لرؤية »عمان 2040«

»مدائن 2040« تهدف إلى تعزيز التنافسية 
وجذب االستثمار األجنبي وتوطين المشروعات 

وزيادة الصادرات

3.3 مليار ريال إجمالي االستثمارات الُموّطنة 
في 10 سنوات

»مدائن 2040« تستهدف تنفيذ 42 برنامجًا 
و384 مشروعًا تنمويًا

40 ألف فرصة عمل في »مدائن« خالل العقد 
المنصرم

21 ألف مواطن من بين 62 ألف عامل في 
مدائن بنهاية 2020

تصوير/ راشد الكندي
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مسقط - الرؤية

واملــوارد  الشــباب  لجنــة  ناقشــْت 
البرشيــة مبجلــس الشــورى، صبــاح أمــس 
ــول  ــداة ح ــة املب ــرح الرغب ــاء، مق الثالث
تأنيــث مهنــة تصميــم األزيــاء والخياطــة 
والتطريــز ودعمهــا بالســلطنة، واملحــال 

ــس. ــب املجل ــن مكت م
ويــأيت ذلــك عــى اعتبــار أنَّ صناعــة 
التصميــم واألزيــاء وتعليمــه يعــدُّ عنرًصا 
فاعــاًل يف توفــر فــرص عمل. واســتضافت 
اللجنــة يف هــذا الصــدد ســعادة الشــيخ 
نــرص بــن عامــر الحوســني وكيــل وزارة 
العمــل للعمــل، وعــددا مــن املســؤولني 
وترويــج  والصناعــة  التجــارة  بــوزارة 
االســتثار وغرفــة تجــارة وصناعــة عــان 
ــم حــول  ــم ومقرحاته لالســتئناس بآرائه

هــذا املقــرح.
اللقــاء الــذي ترأســه ســعادة يونــس بــن 
ــة، بحضــور  ــس اللجن ــذري رئي ــي املن ع
اللجنــة،  أعضــاء  الســعادة  أصحــاب 
التــي  واملعايــر  الضوابــط  اســتعرَض 

لتنظيــم  املختصــة  الجهــات  وضعتهــا 
النســائية،  الخياطــة  محــالت  عمــل 
مقــرح  يف  املختصــة  الجهــات  ورأي 
تأنيــث مهنــة تصميــم األزيــاء والخياطــة 
بالســلطنة،  ودعمهــا  والتطريــز 
تعمــني  تواجــه  التــي  والتحديــات 
مهنــة الخياطــة النســائية يف مختلــف 

ــة  ــن أهمي محافظــات الســلطنة، مؤكدي
إعــادة هيكلــة قطــاع الخياطــة وتصميــم 

األزيــاء.
إعــادة  إمكانيــة  املقــرح  ويبحــث 
النظــر بأهميــة التعمــني النوعــي ملهنــة 
ــد  ــم وتوحي ــالل تنظي ــن خ ــة م الخياط
ــط  ــراتيجيات وخط ــع إس ــود لوض الجه

ــة  ــر صناع ــة لتطوي ــر فاعلي ــدة أك جدي
األزيــاء واملالبــس بالســلطنة. وتنــاول 
املقــرح املقــدم كذلــك مســألة عــدم 
هــذا  يف  متخصصــة  مؤسســة  وجــود 
ودورات  استشــارات  تقــدم  املجــال 
ــاء؛  ــم واألزي ــة التصمي ــة يف صناع محرف
العمــل  منهجيــة  لتشــتت  أدى  مــا 

وعــدم وصــول الكثريــن يف الســلطنة 
ملســتويات عاليــة مــن االحــراف.

ــر  ــادة النظ ــة إع ــاء إمكاني ــَش اللق وناق
ــن  ــك م ــة؛ وذل ــة الخياط ــني مهن يف تعم
خــالل إيجــاد كيــان مؤســي يتــوىل 
ــة  ــر صناع ــى تطوي ــل واإلرشاف ع العم
التصميــم واألزيــاء بالســلطنة، ومنــح 

املاليــة  التســهيالت  مــن  مجموعــة 
واإلداريــة لفتــح مرشوعــات ومصانــع 
لصناعــة وتصميــم األزيــاء والخياطــة 
والتطريــز بالســلطنة لتصبــح مــن الــدول 
لتغطيــة  األزيــاء  صناعــة  يف  الرائــدة 
ــارج  ــر إىل الخ ــي والتصدي ــب املح الطل
ــآت  ــدد املنش ــادة ع ــة لزي ــا، إضاف الحًق
ذات  والربامــج  املتخصصــة  التعليميــة 
تصميــم  تعليــم  مجــال  يف  الصلــة 
ورفــع  والتطريــز،  والخياطــة  األزيــاء 
ونــرش  املجتمــع  يف  الوعــي  مســتوى 
ــاج  ــاء وإنت ــة األزي ــة صناع ــالة أهمي رس
املالبــس، وتنويــع املصــادر التعليميــة 
أهميــة  جانــب  إىل  القطــاع،  لهــذا 
تشــجيع الكــوادر الُعانيــة لالنخــراط 
فيــه، وتطويــر املوهوبــني يف الخياطــة 
مــن خــالل تقديــم الــدورات التعليميــة 

والتدريبيــة لهــم.
وخــرج اللقــاء بــرورة دراســة املقــرح 
املعنيــني  واســتضافة  دقيقــة  دراســة 
باملوضــوع خاصــة العانيــات العامــالت 

ــاع. ــذا القط يف ه

صور - الرؤية

نظَّمــت لجنــة شــؤون الصحفيــات بجمعيــة 
الصحفيــني الُعانيــة جلســة حواريــة بعنــوان 
ــن  ــح م ــرأة ومالم »دور اإلعــالم يف متكــني امل
الخطــة الخمســية العــارشة«؛ وذلــك بالرشاكة 
مــع وزارة االقتصــاد، وبالتعــاون مــع جمعيــة 
املــرأة الُعانيــة يف واليــة صــور مبحافظــة 
ــة  ــة الكاتب ــة، وأدارت الجلس ــوب الرشقي جن
البلوشــية،  بنــت رسور  ســعاد  واإلعالميــة 
ومبشــاركة نســائية واســعة مــن الحضــور 
الحواريــة  الجلســة  وهدفــْت  واملهتمــني. 
ــح  ــت صال ــة يــرى بن ــي أقيمــت برعاي -الت
ــة  ــرأة الُعاني ــة امل ــة جمعي ــة رئيس الغيالني
التعــاون  ُمبــادرات  تعزيــز  إىل  بصــور- 
املجتمعــي ونــرش الوعــي بــدور لجنة شــؤون 
الصحفيــات بجمعيــة الصحفيــني الُعانيــة يف 
التوعيــة بقضايــا املتعلقــة باملــرأة بشــكل 
ــاركة يف  ــن املش ــا م ــة متكينه ــاص، وأهمي خ
مجــاالت الحيــاة واملجتمــع بشــكل عــام، إىل 
ــة  ــة اإلعالمي ــود اللجن ــب اســتعراض جه جان
ــع  ــات املجتم ــف قطاع ــة يف مختل والصحفي
الجلســة  وبــدأت  فيديــو.  مقطــع  عــرب 
خميــس  بنــت  زينــب  بكلمــة  الحواريــة 
الزدجاليــة رئيســة لجنــة شــؤون الصحفيــات 
قالــت  الُعانيــة؛  الصحفيــني  بجمعيــة 
فيهــا: »عملنــا منــذ بدايــة تولينــا زمــام 
ــا  ــل أدوارن ــات بتفعي ــؤون الصحفي ــة ش لجن
والــرشوع بتنفيذهــا، وفــق أهــداف ورؤى 
الرشــيدة تحــت قيــادة موالنــا  حكومتنــا 

ــم  ــلطان هيث ــة الس ــب الجالل ــرة صاح ح
بــن طــارق املعظــم -أيــده اللــه وســدد عــى 
ــا يف هــذا  ــدرب خطــاه- إذ نرجــم تواجدن ال
املوقــع باالنخــراط املجتمعــي ومتكــني املــرأة 
مــن خالل عــرض تجاربهــا ونقلها عرب وســائل 
االتصــال الجاهــري، لتصبــح مــادة اعالميــة 
نقدمهــا للمجتمعــات الُعانيــة األخــرى مــن 
أجــل االســتفادة، كــا نســعى أيضــاً مــن 
ــدى«.   ــل امل ــر طوي ــداث تغي ــا إىل إح خالله
وقالــْت يــرى بنــت صالــح الغيالنيــة رئيســة 
ــور: إنَّ  ــة ص ــة بوالي ــرأة الُعاني ــة امل جمعي
ــز  ــى تعزي هــذه الجلســة تســلط الضــوء ع
دور الصحفــي واإلعالمــي يف مســاندة جهــود 
ومنهــا  املختلفــة،  الجوانــب  يف  الدولــة 
ــة إىل أنَّ  ــة، الفت ــة واألهلي الجوانــب التطوعي
الجلســة متثــل باكــورة التعــاون بــني جمعيــة 

ــني. ــة الصحفي ــرأة وجمعي امل
ــية؛  ــل رئيس ــة 3 أوراق عم ــْت الجلس وناقش

التنميــة  خطــة  »مالمــح  بعنــوان  أولهــا 
ــت  ــار بن ــا انتص ــارشة« قدمته ــية الع الخمس
عبداللــه الوهيبيــة املديــرة العامــة للتخطيط 
التنمــوي ومديــرة مــرشوع الخطــة الخمســية 
العــارشة بــوزارة االقتصــاد؛ ركــزت فيهــا عــى 
رفــع الوعــي والتوعيــة بــدور املــرأة ومتكينهــا 
محــوراً أساســيا يف بنــاء اإلنســان الــذي ميثــل 

ــة املســتدامة. عمــود التنمي
وتطرقــت ورقــة العمــل الثانيــة إىل »دور 
اإلعــالم يف إبــراز القــرارات وفــق رؤيــة ُعــان 
ــى  ــة من ــة والكاتب ــا اإلعالمي 2040«، وقدمته
بنــت ســامل املعوليــة. يف حــني ناقشــت ورقــة 
العمــل الثالثــة »دور اإلعــالم يف متكــني املرأة« 
ــليان  ــت س ــورة خديجــة بن ــا الدكت وقدمته
ــة  ــج إذاعي ــدة برام ــة ومع ــحية، إعالمي الش
وتليفزيونيــة بــوزارة اإلعــالم. واســتعرضت 
الشــحية متكــني املــرأة يف وســائل اإلعــالم، 

ــدف. ــك اله ــق ذل ــة يف تحقي ودور الحكوم

املزيونة - الُعامنية 

والتخطيــط  اإلســكان  وزارة  قامــْت 
ــة  ــة العام ــة باملديري ــراين -ُممثل العم
العمــراين  والتخطيــط  لإلســكان 
ــع 45  ــس، بتوزي ــار- أم ــة ظف مبحافظ
املزيونــة  واليــة  يف  ســكنية  وحــدة 
ــن  ــنات ومي ــات توس ــن نياب يف كل م

الشــيخ  ســعادة  وقــاَل  وهرويــب. 
وايل  املعشــني  ســامل  بــن  بخيــت 
املزيونــة: إنَّ الوحــدات الســكنية التــي 
تــمَّ توزيعهــا عــى املســتحقني بُنيــت 
مبواصفــات ستُســهم يف اســتقرار األرس 
املســتفيدة، وتوفــر حيــاة كرميــة لهــم 

يف مناطــق ســكناهم.
مــن جانبــه، قــال املُهنــدس محمــد بن 

مبــارك الجابــري مديــر عــام اإلســكان 
والتخطيــط العمــراين مبحافظــة ظفــار: 
إطــار خطــط  يف  يــأيت  التوزيــع  إنَّ 
مرســومة لتوزيــع الوحــدات الســكنية 
ــة  ــات والي ــز ونياب ملســتحقيها يف مراك
ــاء  ــج بن ــة؛ وهــي ضمــن برنام املزيون
تشــمل  التــي  الســكنية  الوحــدات 

ــار. ــات محافظــة ظف والي

الرستاق - طالب املقبايل

ــن  ــالل ب ــيخ  ه ــور الش كت ــَعادة الدُّ ــى َس َرَع
عــي بن ســعود الحبــي وايل الرســتاق رئيس 
ــَل  ــة، حف ــة بالوالي ــة االجتاعي ــة التنمي لجن
ــة  ــة االجتاعي ــة التنمي ــاء لجن ــم أعض تكري
ــذي  ــم، وال ــرة عضويته ــة ف ــة املنتهي بالوالي

األغــراض  متعــددة  بالقاعــة  أمــس  أقيــم 
ــتاق. ــب وايل الرس مبكت

وألقــى ســعادة نــارص بــن راشــد العــربي 
عضــو اللجنــة رئيــس فريــق الرســتاق الخري، 
كلمــة نيابــة عــن األعضــاء؛ َشــَكر فيهــا راعــي 
ــي  ــهيالت الت ــود والتس ــى الجه ــبة ع املناس
قــام بهــا ســعادته للجنــة؛ مــن خــالل جلــب 

الرســتاق  ولفريــق  للجنــة  االســتثارات 
الخــري الــذي ينضــوي تحــت مظلــة اللجنــة.

وكــرَّم راعــي املناســبة األعضــاء يف ختــام 
الحفــل، وســلم ســعادة نــارص بــن راشــد 
العــربي هديــة تذكاريــة مــن فريــق الرســتاق 
وايل  الشــيخ  الدكتــور  لســعادة  الخــري 

الرســتاق.

العوايب - حارث البحري

َرَعــى َســَعادة الشــيخ عيــى بــن حمــد 
ــوب  ــظ جن ــزري محاف ــد الع ــن محم ب
الباطنــة، صبــاح أمــس الثالثــاء، فعاليــات 
ــاح  ــة اللق ــدوة املوســعة حــول أهمي الن
وذلــك  19«؛  »كوفيــد  ملــرض  املضــاد 
يف القاعــة متعــددة االغــراض التابعــة 
ملكتــب ســعادة الشــيخ وايل العــوايب، 
وبحضــور ســعادة حمــد بــن ســيف 
الجســايس، وســعادة بــدر بــن نــارص 
الشــورى  مجلــس  عضــو  الرشيقــي 
املجلــس  وأعضــاء  الواليــة،  ممثــل 
البلــدي بالواليــة، وعــدد مــن املســؤولني 

واملشــاركني.
وأكــد الدكتــور زايــد بــن خليفــة املياحي 
مديــر دائــرة مراقبــة ومكافحــة األمــراض 
يف املديريــة العامــة للخدمــات الصحيــة 

ــة  ــرب ورق ــة، ع ــوب الباطن ــة جن مبحافظ
عمــل عــن التحصــني ضــد مــرض كورونا، 
الصحــة  وزارة  تبذلهــا  التــي  الجهــوَد 
الصحيــة  الخدمــات  أفضــل  لتوفــر 
خاصــة  واملقيمــني،  املواطنــني  لكافــة 
يف ظــل الجائحــة. وأوضــح أن توفــر 
ــني؛  ــى مرحلت ــم ع ــد 19 يت ــاح كوفي لق
تشــمل املرحلــة األوىل األشــخاص األكــر 
الســن  كبــار  وهــم  للمــرض،  ُعرضــة 
والعاملــون  املزمنــة  األمــراض  وذوو 
يقدمــون  ممــن  الصحيــة  الرعايــة  يف 
ــد 19،  ــرىض كوفي ــارشة مل ــات املب الخدم
فيــا تشــمل املرحلــة الثانيــة جميــع 
وبــنيَّ  األخــرى.  املجتمعيــة  الفئــات 
املياحــي أن هنــاك فئــات ُمســتثناة مــن 
ــم  ــة األوىل، وه ــاح يف املرحل ــي اللق تلق
حساســية  يُعانــون  الذيــن  األشــخاص 
واألطفــال  مكوناتــه  أو  اللقــاح  ضــد 

تحــت ســن 16 ســنة والحوامــل والنســاء 
ــون  ــن يعان ــخاص الذي ــات واألش املرضع
مــن نقــص املناعــة الــورايث أو املكتســب 
ــعاعي  ــالج اإلش ــون للع ــن يخضع أو مم
أو الكيميــايئ. وأوضــح أنَّ اللقــاح عبــارة 
عــن جرعتــني تــراوح املــدة الزمنيــة 
بينهــا 21 إىل 28 يوًمــا، ويبــدأ مفعولــه 
بعــد 7 أيــام مــن أخــذ الجرعــة الثانيــة. 
وحــث املياحــي الحضــور عــى أخــذ 
اللقــاح، ورسعــة االســتجابة حــال تلقــي 
أي شــخص إخطــارا بأنــه ضمــن الفئــات 
مواصلــة  مــع  باللقــاح  املســتهدفة 

االلتــزام باإلجــراءات االحرازيــة.
الشــيخ  ســعادة  كــرم  الختــام،  ويف 
فــرق  الباطنــة  جنــوب  محافــظ 
يف  واملتطوعــني  الوبــايئ  التقــي 
ــاهمني  ــوىت واملس ــن امل ــيل ودف تغس

للنــدوة. والداعمــني 

تنظيم وتوحيد الجهود لوضع إستراتيجيات وخطط أكثر فاعلية لتطوير الصناعة

»الشورى« يناقش تأنيث مهنة تصميم األزياء والخياطة 
لتوفير مزيد من فرص العمل

مناقشات حول »دور اإلعالم في تمكين 
المرأة ومالمح الخمسية العاشرة«

توزيع 45 وحدة سكنية على المستحقين في المزيونة

تكريم أعضاء لجنة التنمية االجتماعية بالرستاق

ندوة موسعة في جنوب الباطنة 
حول أهمية »لقاح كورونا«

15 مشاركا في دورة »صحافة الموبايل«
مسقط - الرؤية

ــول  ــة ح ــدورة التدريبي ــس، ال ــْت، أم انطلق
»صحافــة املوبايــل«، والتــي تُنظِّمهــا جمعية 
لجنــة  يف  -ممثلــة  العانيــة  الصحفيــني 
التدريــب- ومبشــاركة 15 صحفيــا وصحفيــة، 
اإلعالميــة  املؤسســات  مختلــف  مــن 
ــر  ــب مبق ــة التدري ــك بقاع ــلطنة، وذل بالس

الجمعيــة مبرتفعــات املطــار.
وأكَّــد ســعيد بن نــارص النهــدي رئيــس لجنة 
التدريــب عضــو مجلــس إدارة الجمعيــة، أنَّ 
املجلــس يــويل التدريــب أهميــة خاصــة 
لتطويــر مهــارات  أساســية  كونــه ركيــزة 
لذلــك أدرجــت حزمــة مــن  الصحفيــني؛ 
ــة  ــن خط ــة ضم ــة املتنوع ــج التدريبي الربام
هــذا العــام. وأضــاف أن دورة »صحافــة 
املوبايــل« مــن الــدورات املهمــة التــي القت 
ــرا  ــن ونظ ــا، لك ــجيل فيه ــرا للتس ــاال كب إقب
ملحدوديــة املقاعــد جــرى اختيــار املجموعــة 
ــة،  ــابقة ماثل ــارك يف دورات س ــي مل تش الت
مشــرًا إىل أنَّ هــذه الــدورة امتــداد لــدورات 

ســابقة نفذتهــا الجمعيــة يف مجــال اإلعــالم 
ــرة يف  ــة كب ــذي يشــكل أهمي اإللكــروين؛ ال
عــامل الصحافــة واإلعــالم، وبــات عامــال مهــا 
لنقــل األخبــار بســهولة ودقة. وأشــاد النهدي 
بحــرص الصحفيــني للمشــاركة يف الــدورة 
التدريبيــة، وقــال إن اإلقبــال عــى املشــاركة 
يؤكــد رغبــة الصحفيــني يف تطويــر قدراتهــم. 
التدريبيــة  الــدورة  جلســات  وبــدأت 
ــد  ــن محم ــد ب ــور أحم ــا الدكت ــي قدمه الت
املعمــري الصحفــي واملحــارض يف صحافــة 
املوبايــل، تطــرق خاللهــا إلحصائيــات عامــة 
العــامل  اإلنرنــت يف  الســتخدامات شــبكة 

ــل  ــة املوباي ــف بصحاف ــلطنة، والتعري والس
ــف  ــع الهات ــي م ــة التعاط ــا، وكيفي وأهميته
ــة الخــرب،  ــق وكتاب ــل وتوثي ــتخدامه لنق واس

ــت. ــات اإلنرن ــرب صفح ــه ع ونقل
بعــدد  يومــني  ملــدة  الــدورة  وتتواصــل 
ــث  ــة؛ حي ــة والنظري ــن الجلســات العملي م
تتضمــن عــدة جلســات؛ منهــا: مهــارات 
النقــال،  بالهاتــف  اإلبداعــي  التصويــر 
وخطــوات صناعــة املحتــوي املــريئ وآليــات 
فــن املونتــاج، إىل جانــب تطبيقــات عمليــة 
الهاتــف  عــرب  واملونتــاج  التصويــر  عــى 

النقــال.
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الرؤية - مريم البادية

ما زالــت قضيــة مجموعة دارفيــش، التي 
تضم رشكات أبو نبيل ونجمة الخليج وميجا 
مســقط، تتفاعل وتشــهد تطورات يومية، 
يف ظــل إفصاح عــدد مــن رشكات التمويل 
والبنــوك عــن عالقاتهــا بالرشكة، ومــا إذا 
كانت منكشــفة عليها بقروض أو تسهيالت 
ائتامنيــة؛ األمر الذي يشــر إىل واحدة من 
أبرز قضايــا القروض يف الســنوات األخرة، 
ومــع إعــالن املزيــد مــن رشكات التمويل 
والبنوك عن انكشــافها عىل املجموعة، يصل 
إجــاميل القــروض املتعرثة -وفق حســابات 

»الرؤية«- إىل 40.367 مليون ريال.
وكشــفْت رشكة مسقط للتمويل أنها قدمت 
تســهيالت انتامئية بقيمــة 3.9 مليون ريال 
إىل مجموعة دارفيش، والتي تضم )أبو نبيل 
ش.م.م ورشكة نجمة الخليج ش.م.م( بتاريخ 
31 ديســمرب 2020. وقالــت الرشكة إنه تم 
تصنيــف الحســابني عــىل أنها »تســهيالت 
متعرثة«، وباملستوى الثالث يف املعيار الدويل 
للتقاريــر املاليــة رقــم 9 وتــم تقييدها يف 
البيانات املالية. كام أفصحت الرشكة العامنية 
لخدمات التمويل عن إجاميل االنكشاف عىل 
مجموعة دارفيــش، مببلغ 2.74 مليون ريال 
عامين بتاريخ 31 ديســمرب 2020 )مضمونة 

برهونــات بالكامــل(. وأضافــت الرشكة أن 
جميــع هذه الحســابات وصفــت عىل أنها 
»تســهيالت متعرثة«، وتم بنــاء مخصصات 
وفق املتطلبات الرقابية واملعاير املحاسبية. 
وأكــدت رشكة تأجر للتمويــل )ش.م.ع.ع( 
أن إجاميل املبلغ املســتحق عــىل رشكة أبو 
نبيل حتى 31 ديسمرب 2020 يساوي 1.665 
مليــون ريــال عــامين، وقالت الرشكــة إنها 
اعتمدت مخصصــات كافية لتغطية مخاطر 
اإلخفاق عن السداد، وفقا ملتطلبات املعاير 

التنظيمية واملحاسبية.
ويف املقابــل، نفــى بنك نــزوى تقدميه أية 
تســهيالت انتامئية مبــارشة أو غر مبارشة 

لرشكــة أبو نبيــل أو الــرشكات ذات الصلة. 
كام نفــت الرشكة املتحــدة للتمويل وجود 
أية تعامــالت مع رشكة أبــو نبيل )ش.م.م( 
أو غرهــا مــن مجموعــة رشكات دارفيش 
)رشكــة الصناعــات األنيقــة، رشكات ميجا 
ســتار الصناعية املحدودة، نجمــة الخليج، 
ميجا مســقط الدولية وتكنوفا(، وذلك وفقا 
إلفصاحها عىل موقع ســوق مسقط لألوراق 

املالية عرب اإلنرتنت.
ونرشت »الرؤية« أمس األول أن رشكة »أبو 
نبيــل )ش.م.م(« باتــت عاجزة عن ســداد 
ديــون تقــدر بـــ125 مليون ريــال عامين، 
لصالــح كربى البنــوك العامنيــة والهندية، 

األمر الذي يعد أسوأ أزمة انكشاف يشهدها 
القطــاع املــريف املحيل منذ عقــود. وقال 
تقرير ملوقع »بيزنس بنشــامرك« اإلخباري 
االقتصــادي إن البنــوك العامنيــة تواجــه 
انكشــافات مالية كبرة مع هــذه الرشكة، 
ووصــف محللون القــروض بأنهــا »ديون 
سيئة«، يف إشــارة إىل التعرث الشديد للرشكة 

يف سداد هذه القروض.
وكشــف بنك »إتش إس يب يس عامن« عن 
تعرضــه مببلــغ 2.77 مليون ريــال للرشكة. 
وقــال البنــك -يف إفصــاح له عــىل املوقع 
اإللكرتوين لســوق مســقط لألوراق املالية- 
إن هــذه التعرضات تبلغ 1.95 مليون ريال 

لرشكة أبو نبيــل و0.82 مليون ريال لرشكة 
نجمــة الخليــج العامليــة. وأضــاف البنك 
أنه وضــع مخصصات كافيــة لتغطية هذه 
التعرضــات والتي متثــل 0.19% من إجاميل 
القروض والسلف للبنك، وبذلك يكون بنك 
إتش إس يب يس عامن الخامس يف الســلطنة 
الذي يعلن عن انكشــافه عــىل املجموعة 
بقــروض كبرة، بعد البنــك األهيل )6.299 
مليــون ريــال( وبنك مســقط )3.1 مليون 
ريــال( وصحــار الــدويل )13.921 مليــون 
ريال(، والبنك الوطني العامين )62.9 مليون 
درهم إمارايت(، إىل جانــب الرشكة الوطنية 

للتمويل )6.342 مليون ريال(.

40.367 مليون ريال إجمالي انكشاف بنوك وشركات تمويل على »أبو نبيل« المتعثرة

مسقط - العامنية

تُواصــل لجان التوظيف يف كلٍّ من الخدمات 
الطبية للقوات املســلحة بالجيش السلطاين 
العــامين، والبحريــة الســلطانية الُعامنيــة، 
والخدمات الهندسية بوزارة الدفاع، استكامَل 
كافة ُمتطلبات اســتقبال دفعــات املواطنني 
املسجلني مبكاتب التجنيد، وعملْت أقسامها 
املختلفة عىل توفر املناخ املالئم للمتقدمني، 
واتخاذ كافة اإلجراءات التي تكفل انســيابية 

القبول.
وقــد ســخَّرت قــوات الســلطان املســلحة 
والدوائــر األخــرى بــوزارة الدفــاع كافــة 
إمكانياتها اإلدارية والصحية ووســائل النقل 
لتقديم التســهيالت الالزمــة إلنهاء إجراءات 
التوظيــف وفق الخطــط املوضوعة يف هذا 

الشــأن، ومبا يضمن تحقيــق عوامل املرونة 
والرسعــة التنفيذية لهــذه اإلجراءات لقبول 

املواطنني.
جــاء ذلك بالتنســيق الدائم واملســتمر بني 
قوات الســلطان املســلحة والدوائر األخرى 
بــوزارة الدفاع مــع وزارة العمل التي قامت 
بدورهــا بنرش إعالنات التجنيــد والتوظيف 
يف وســائل اإلعــالم املختلفة املقــروءة منها 
واملســموعة، واإللكرتونيــة، إضافــة لنرشها 
يف املوقع اإللكرتوين )تجنيــد( بوزارة العمل 
الذي يقوم بدوره بالتعريف بالفرص املتاحة 
للتوظيــف مبختلــف املهــن والوظائــف يف 
األجهــزة العســكرية واألمنيــة بالدولة، كام 
يوفــر املوقــع خاصية االطالع عــىل مواعيد 
االختبارات واملقابالت الشــخصية من خالل 
الرسائل النصية املصاحبة للموقع اإللكرتوين.

تواصل جهود استقبال دفعات 
المواطنين المسجلين بمكاتب التجنيد

رائد أعمال يدير مشروعا لبيع اللحوم والدواجن يحث الشباب على »العمل الحر«
عربي - نارص العربي

حــثَّ نايف بن عبداللــه بن حارب 
الغافــري صاحــب مــرشوع لبيــع 
اللحــوم والدواجــن، الشــباَب عىل 
االنخــراط يف العمل الحــر، وانتهاج 
ريــادة األعامل، مع االســتفادة مام 
ـره الجهــات املعنيــة من دعم  توفِـّ
واملتوســطة،  الصغرة  للمؤسســات 
مشــرا إىل أهمية أْن مُيارس املواطن 
مختلف األعامل بنفسه لتحقيق أكرب 

عائد اقتصادي.
وبدأ الغافري مرشوعه لبيع اللحوم 
يف والية عربي مبركز املدينة، وتخصص 
يف بداية األمــر يف بيع اللحوم فقط، 
ومــع منــو الطلــب عىل ُمشــتقات 
واملشــاكيك  والدواجــن  اللحــوم 
والربجر ومختلــف منتجات اللحوم، 
قــرَّر إقامة محل جديــد لبيع هذه 

-يف  الغافــري  ويؤكــد  االصنــاف. 
حديثــه مع »الرؤيــة«- حرصه عىل 
توفر أجود أنــواع اللحوم من اإلبل 
واألغنــام والبقر، فضال عن الدواجن 
ـه يحرص عىل  العامنيــة. وأضاف أنَـّ
تقديــم املنتجــات للزبائــن جاهزة 
للشــواء، وفق خلطات مــن التوابل 
العامنية الشــهرة، فضــال عن توفر 
خدمــة التوصيل للمنــازل. ويطمح 
الغافري يف توســيع نطاق مرشوعه 
وافتتــاح فــروع أخــرى يف واليات 

محافظة الظاهرة.
ه الغافري بالشــكر إىل جميع  وتوجَّ
الحكوميــة  والجهــات  املؤسســات 
الصغــرة  للمشــاريع  الداعمــة 
واملتوســطة، ومــا توليــه الحكومة 
الرشــيدة مــن اهتامم، ومــا تقدمه 
من تشــجيع ودعم لرواد األعامل يف 

مختلف الواليات.
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ــن مجلــس البحــث  قبــل 7 ســنوات مــن اآلن دشَّ
العلمــي )ســابقاً( الجائــزة الوطنيــة للبحــث 
العلمــي، بهــدف تعزيز جــودة البحــوث العلمية 
ــة يف الســلطنة  يف ُمختلــف املؤسســات األكادميي
والرتكيــز عــى التميــز البحثــي وحــث الباحثــن 
العلميــة  املجــات  يف  العلمــي  النــر  عــى 
الدوليــة املحكمــة ورفــع الســعة البحثيــة، والتــي 
بــا شــك تســاهم يف بنــاء القــدرات والكفــاءات 
ــكار.  الُعامنيــة يف مجــال البحــث العلمــي واالبت
ــزة  ــة الفائ وتزامــن اإلعــان عــن األوراق العلمي
بالجائــزة مــع انعقــاد امللتقــى الســنوي للباحثــن 
فــأي محفــل أجمــل مــن أن يعلــن عــن مــروع 
بحثــي فائــز أمــام نخبــة مــن الباحثــن والعلــامء 
مــن مختلــف املؤسســات بالســلطنة؟ تجمعــت 
ــامء مــن  ــن والعل ــة مــن الباحث يف امللتقــى نخب
ُمختلــف املؤسســات يف امللتقــى الســنوي بهــدف 
ــة  ــج البحثي ــادل الخــرات واملخرجــات والنتائ تب
ــتوى  ــى مس ــواًء ع ــة س ــط البحثي ــاء الرواب وبن
ــات  ــف املؤسس ــن مختل ــم م ــن وأقرانه الباحث
ــن هــذه  ــة والخاصــة أو ب ــة والحكومي األكادميي
ــد  ــي. وتُع ــكل مؤس ــا بش ــات وبعضه املؤسس
ــم  ــن أه ــنوية م ــة الس ــرة العلمي ــذه التظاه ه

ــن يف  ــي تجمــع الباحث ــة الت التظاهــرات العلمي
الســلطنة تحــت قبــة واحــدة للتعــارف وتعــزز 
التعــاون البحثــي وتتيــح للباحثــن يف 6 قطاعــات 
ــه  ــت إلي ــا توصل ــر م ــى آخ ــاع ع ــة االط بحثي
التعليــم  وزارة  قبــل  مــن  املمولــة  األبحــاث 
العــايل والبحــث العلمــي واالبتــكار عــاوة عــى 
االطــاع عــى االســرتاتيجيات الوطنيــة يف البحــث 
ــا  ــرز مبادراته ــكار وأب ــر واالبت ــي والتطوي العلم
األكادمييــة  املؤسســات  مســاهمة  وكيفيــة 
ــي  ــي ينتم ــة الت ــة والخاص ــة والحكومي والبحثي
األهــداف  الباحثــون يف تحقيــق  لهــا هــؤالء 
االســرتاتيجية املرســومة يف هــذه االســرتاتيجيات.

ــب  ــي تصاح ــة الت ــطة العلمي ــن األنش ــن ب وم
ــات  ــادة( جلس ــن )ع ــنوي للباحث ــى الس امللتق
متزامنــة لعــرض املخرجــات البحثيــة وأيضــاً 
معــرض مصاحــب للملصقــات البحثيــة للبحــوث 
املنتهيــة واملنشــورة والفائــزة عــاوة عــى عــرض 
ــذي  ــر ال ــة األم ــدات البحثي ــن املع ــة م مجموع
يعمــل عــى إتاحــة الفرصــة للباحثــن للتعــرف 
االســتفادة  وإمكانيــة  املعــدات  هــذه  عــى 
منهــا وأماكــن تواجدهــا يف املؤسســات األخــرى 

ــي. ــاون البحث ــدف التع به

لقــد أثــرت جائحــة كورونــا يف العــام 2020 عــى 
ــمَّ  ــك ت ــطة لذل ــذه األنش ــن ه ــدد م ــم ع تنظي
ــور  ــن الحض ــج ب ــكل مدم ــى بش ــم امللتق تنظي
ــهد  ــد ش ــك فق ــم ذل ــرتايض، ورغ ــي واالف الفع
ــب  ــزا هــذا العــام خاصــة يف الجان حضــورا ممي
االفــرتايض؛ األمــر الــذي يعكــس اهتــامم املجتمع 
ــزة  ــة الجائ ــكار وأهمي ــي واالبت ــث العلم بالبح
عــى املســتوى الوطنــي. ورغــم تأثــر الجائحــة 
ــى  ــر ع ــا مل تؤث ــى إال أنَّه ــات امللتق ــى فعالي ع

ــزة.  ــى الجائ ــة ع ــد للمنافس ــال املتزاي اإلقب
وشــهدت هــذه الــدورة تنافســاً كبــراً جــداً بــن 
الباحثــن وصــل عــى األوراق العلميــة املتنافســة 
التــي بلــغ عددهــا 218 ورقــة علميــة منشــورة 
ــي  ــث علم ــل بح ــة أفض ــزة؛ فئ ــي الجائ يف فئت
منشــور مــن قبــل حملــة الدكتــوراه أو مــا 
ــورة  ــة منش ــة علمي ــل ورق ــة أفض ــا، وفئ يُعادله
ــة  ــر حمل ــن غ ــئن م ــن الناش ــل الباحث ــن قب م
الدكتــوراه، وهــي املــرة األوىل التــي يصــل عــدد 

ــدد. ــذا الع ــزة له ــن يف دورات الجائ املتنافس
ويعكــس هــذا اإلقبــال مــن الباحثــن عــى 
املنافســة يف الجائــزة مجموعــة مــن النقــاط 
ــن  ــدى الباحث ــي ل ــي البحث ــي الوع ــا تنام أهمه

إلجــراء بحــوث رصينــة ذات مســتوى عــاٍل مــن 
ــة.  ــة محكم ــات علمي ــا يف مج ــودة ونره الج
أوالً  أثــره  ينعكــس  البحثــي  النشــاط  هــذا 
ــر  ــن يف الن ــؤالء الباحث ــدرات ه ــاء ق ــى بن ع
ــة  ــم أوراق علمي ــو تقدي ــعيهم نح ــي وس العلم
رصينــة يتــم قبولهــا للنــر يف املجــات العلميــة 
ــاين  ــر الث ــة واألم ــمعة العالي ــة ذات الس املحكم
ينعكــس إيجابــاً عــى املؤسســات التــي ينتمــي 
لهــا الباحثــون، حيــث إنــه مــن املعلــوم أن 
تنامــي عــدد املنشــورات البحثيــة واالقتبــاس 
عــى ســمعة وتصنيــف  إيجابــاً  يؤثــر  منهــا 
ــى  ــة ع ــة املحلي ــة والبحثي املؤسســات األكادميي

ــي. ــتوى العامل املس
ــذا  ــزة ه ــة الفائ ــرق البحثي ــارك للف ــا.. نُب ختاًم
ــتمرار  ــق واالس ــم دوام التوفي ــن له ــام متمن الع
يخامرنــا  وال  البحثــي  والشــغف  الحــامس  يف 
الشــك بــأنَّ الباحثــن الــذي تقدمــوا للجائــزة ومل 
يحققــوا الفــوز ســتكون محطــة املنافســة بحــد 
ذاتهــا دافعــاً لهــم ملواصلــة العطــاء البحثــي 
ــز  ــر الرتكي ــامن ع ــل لُع ــم األفض ــز لتقدي والتمي
عــى األولويــات البحثيــة الوطنيــة ومــا تســعى 

ــامن 2040«. ــة »ُع ــه رؤي لتحقيق

يف كثــرٍ مــن األحيــان نُعــاين مــن حالــة 
عــدم فهــم األشــياء مــن حولنــا، فبعــدم 
احتياجاتنــا،  فهــم  عــدم  أنفســنا،  فهــم 
عــدم فهــم مــا نقــوم بــه مــن أعــامل، نجــد 
أنفســنا يف عشــوائية ال مفــر منهــا، ال نعلــم 
مــا الــذي نعيشــه وال الــذي نُريــده، وال 
ــت  ــي ظل ــف ســنحصل عــى األشــياء الت كي
لســنوات ُمعلقــة عــى ذاكرتنــا، كل مــا ميكن 
ــان  ــا يف كثــر مــن األحي أن نعيشــه، هــو أنن
مــن  ُمطلقــة،  وبســعادة  كل يشء  نقــدم 
ــرى  ــان أخ ــل، ويف أحي ــب وعم ــاعر وح مش
ــمح  ــاذا نس ــردد مل ــنا ونُ ــام أنفس ــف أم نق
ألنفســنا ومشــاعرنا أن تتحكــم بنــا، ملــاذا 
نعطــي لفــان أهميــة أكــر مــام يســتحقها، 
وملــاذا نقــوم بهــذا العمــل عــى الرغــم مــن 
أنَّــه غــر مجــٍد؟ وبكلمــة واحــدة ومختــرة 
ميكننــا أن نعــر عــن تلــك الحالــة بأنهــا 

»تناقضــات«.

نعــم إننــا نعيــش يف هــذه الحيــاة بتناقضاتها 
وتقلباتهــا، وهــذه التناقضــات لرمبــا هــي 
مــن صنعتنــا ولرمبــا هــي مــن جعلتنــا 
نســلك طريقــاً عوضــاً عــن آخــر، منتهــن 
مهنــة عــن أخــرى، نحــب شــخص عــن آخــر، 
ولرمبــا أيضــاً هــي مــن جعلتنــا نشــعر بالتيــه 
ــان، ونشــعر بحميمــة يف  ــر مــن األحي يف كث
ــش  ــا نعي ــن جعلتن ــي م ــرى، ه ــان أخ أحي
وفــق املتــاح، وهــي مــن تجرنــا عــى البحث 
عــن األفضــل، وألنَّ تلــك التناقضــات كانــت 
ــه اآلن،  ــن علي ــا نح ــكيل م ــن تش ــزًءا م ج
فــا يجــب أن نلعــن أنفســنا عليهــا، أو عــى 
ــان  ــس فاإلنس ــى العك ــل ع ــة، ب ــك الحال تل
يعيــش بتناقضاتــه، وهنــاك مــن يحبــك ألنــه 
ال يعــرف كيــف يفهمــك، وال يعــرف أي 
ــا ليصــل  ــي يجــب أن ميــي فيه الطــرق الت
ــه وصــل للنقطــة  إليــك، دامئــاً مــا يشــعر أنَّ
ــض  ــر، والتناق ــود للصف ــه يع ــة ولكن الفاصل

موجــود يف كل يشء، حتــى »الصفــر« لوالهــا 
ملــا كان للرقــم 10 أو 100 أو 1000 أهميــة.
نصــادف  كبــر،  محيــط  يف  نعيــش  إننــا 
ــم  ــنا أمامه ــض أنفس ــر لنناق ــخاصاً نضط أش
ــم  ــع رغباته ــم وم ــش معه ــتطيع التعاي لنس
ــاك  ــان هن ــن األحي ــر م ــم، ويف كث وترفاته
تضطرنــا  أيضــاً  ومرحلــة  معــن  وضــع 
للتناقــض، وهنــاك أنــاس ال يعرفــون عنَّــا 
ــم  ــا يحببه ــر م ــا أك ــا، ولرمب ســوى تناقضاتن
ــتثقلها،  ــد نس ــي ق ــات الت ــك اللحظ ــا تل فين
وقــد نجــد أنفســنا ال نعــرف مــن نحــن؟ وال 

ملــاذا اآلن؟ وال مــا الــذي نريــد؟!
ال يجــب علينــا أن نشــعر باالســتياء مــن 
تلــك اللحظــات العصيبــة التــي قــد متــر 
بنــا، إن شــعرت بحاجــة للبــكاء يف وضــع 
يســتدعي الضحــك، ابــِك والعكــس صحيــح، 
ال تكلــف نفســك أن تعيــش كل لحظــات 
ــر يف  ــن ب ــر، فنح ــد اآلخ ــام يري ــك ك حيات

النهايــة ونعيــش لحظــات مــن التقلبــات 
أننــا  نشــعر  تجعلنــا  التــي  والتناقضــات 
لســنا نحــن، أو لســنا كــام يجــب أن نكــون، 
ويجــب علينــا أن نتخــذ قــرارات قــد تكــون 
قاســية يف حــق أنفســنا، ورمبــا أن نخــر 
ــرتك  ــل، أو أن ن ــن طوي أشــياء أحببناهــا لزم
مكانــاً جمعنــا مبــن نحــب لســنوات طويلــة، 
ــداً،  ــرى أح ــد أن ن ــا ال نري ــعر أنن ــا نش ورمب
أو أن نتحــدث مــع أحــد، فجــأة نشــعر 
ــب  ــا وترتق ــا ننتظره ــي كنَّ ــات الت أن املكامل
ــت  ــا أصبح ــى ال تفوتن ــف حت ــة الهات شاش
ثقيلــة ومزعجــة، األشــخاص الذيــن نجــد 
ــم، ال  ــة معه أنفســنا نشــعر بســعادة مطلق
نريــد أن نلتقــي بهــم، العمــل الــذي نحــب 
ُمامرســته ال نقــوى عــى اســتكامله، هــي 
الحيــاة بتقلباتهــا، ونحــن البــر ال مُيكــن أن 
ــون  ــا أن نك ــات، علين ــك اللحظ ــل تل نتجاه

ــا. ــش بتناقضاتن ــد ونعي ــام نُري ك

جميعنا متناقضون!

التــي  الســلبيات  اســتعراض  بعــد 
ذكرناهــا يف الحلقــة األوىل مــن هــذا 
ــة  ــك الحلق ــود تل ــرا لوج ــال، نظ املق
الفاصلــة )املجالــس اإلداريــة الـــ40(، 
علينــا أن نفكــر اآلن يف املامرســات 
األفضــل كحــل جــذري لكيفيــة إدارة 
ــج  ــق النتائ ــي تحق ــركات ل ــك ال تل

ــة. ــداف املُعلن األه
ــي:  ــام ي ــول في ــذه الحل ــص ه وألخ
تلــك  إدارات  مجالــس  كل  إلغــاء 
الــركات الـــ40 فــوراً، وتعيــن رئيــس 
ــاً  ــون مؤه ــة يك ــكل رشك ــذي ل تنفي
علميــاً وصاحــب خــرات يف مجــال 
الركــة ليديرهــا بكفــاءة مســتدامة. 
ويتــم تحديــد األهــداف واألربــاح 
باألرقــام  تحقيقهــا  منــه  املطلــوب 
بدقــة. وكل رئيــس تنفيــذي يتواصــل 
مــع أصحــاب ومؤســي الــركات 
حلقــة  وجــود  دون  مــن  مبــارشة 
ــه  ــه يفصل مجلــس إدارة ليــرف علي

ــن. ــن املؤسس ع
ويكــون الرئيــس التنفيــذي لــه »فريق 
تنفيــذي« للعمليــات بالركــة يتكــون 
مــن مديــري األقســام والوحــدات، 
عليهــم  املســؤوليات  توزيــع  ليتــم 
ومتابعــة  بينهــم،  األدوار  وتوزيــع 
ــات  ــل الصعوب ــاج وح ــات اإلنت عملي
التشــغيلية اليوميــة يف بيئــة عمــل 
الركــة بعاقــة تفاعليــة مــع جميــع 
فريــق عملــه. كــام يقــوم الرئيــس 
بالتواصــل  للعمليــات  التنفيــذي 
أو  الركــة  أصحــاب  مــع  املبــارش 
ــد(  مجلــس املؤســين )األوحــد الوحي

ــركات الـــ40. ــكل ال ل
إدارة  يف  العمــي  األســلوب  بهــذا 
التواصــل بــن جميــع أطــراف اإلنتــاج 
الفعــي، وكذلــك فــإنَّ التوجيهــات من 
مجلــس املؤسســن )الوحيــد( ســتصل 
ــة إىل  ــة مــن دون ضبابي ــة ودق برع
الرئيــس التنفيــذي مبــارشة ومنــه إىل 
ــا  ــه الفعــي بالركــة، هن فريــق عمل
ســرى أن األداء قــد ارتفــع وتحققــت 
األربــاح وباملقابــل انخفضــت التكلفة 
اإلداريــة. ورشكات االســتثامر الوطنيــة 
والتقاعــد  الســيادية  والصناديــق 
بهــذه  تــدار  بــأن  وأجــدر  أحــرى 

ــة. ــة املنتج ــروح العملي ال
كل  ســتضع  هــل  الثالــث:  املحــور 
طموحاتــك وأهدافــك يف ســلة واحدة 
متغــرة  عمــل  بيئــة  إىل  لتتعــرض 
باســتمرار كــام هــي طبيعــة الحيــاة؟
كل  تنكــر  أن  تريــد  ال  بالتأكيــد 
ــت  ــدة إذا انزلق ــة واح ــك دفع أحام
ــدك وهــوت إىل األرض  ــن ي الســلة م
ــا  ــا جميعه ــاع شــاهق، ألنه ــن ارتف م
ــتنكر!! ــك س ــا ش ــامً وب ــا حت حينه
مشــاريع  تحتــل  الحــل؟  مــا  إذن 
االكتفــاء الــذايت أولويــة قصــوى لــدى 
الحكومــات الباحثــة عــن مشــاريع 
الــذايت  االكتفــاء  نســب  تطويــر 
ــة  ــة واملائي ــا، كاملشــاريع الزراعي لديه
ــا،  ــع الغــذايئ لديه والســمكية التصني
ــة احتياجــات  ــن تلبي ــن م ــي تتمك ل
الســكان وتســد حاجــات مختلــف 
أوالً  هــذا  بلدانهــم  يف  القطاعــات 
ويليــه يف األهميــة تصديــر املنتجــات 
الفائضــة عــن ســوق الوطــن املحليــة.

الــدول  حيــاة  أنَّ  نعلــم  ومثلــام 
املطبــات  تشــوبها  والشــعوب 
الكثــرة،  التاريخيــة  واالنعطافــات 
فهــذه ســنة الحيــاة، فعليــه فــإنَّ 
موضــوع االكتفــاء الــذايت الزراعــي 
والتصنيــع الغــذايئ ليأخــذ أولويــة 
ــاس  ــمح باملس ــا وال تس ــوى لديه قص
ــت الظــروف املحيطــة  ــه مهــام كان ب

واملؤثــرة.
ولــي تتجنــب املســاس مبشــاريعها 
بتوزيعــه  تقــوم  الغــذايئ  لاكتفــاء 
عــى أوســع نطــاق جغرافيــا ممكنــة 
يف أرايض كل الوطــن، مســتفيدة مــن 
ــات. ــكل املحافظ ــي ل ــوع املناخ التن

ملــاذا؟! ألنــه حــن يتعطــل حقــل 
..إلــخ  غذائيــة  تصنيــع  أومنشــأة 
الزراعيــة  الحقــول  بقيــة  تكــون 
ومنشــآت التصنيــع الغــذايئ مســتمرة 
عاملــة منتجــة بكفــاءة للمحافظــة 
الغذائيــة  الحاميــة  مســتوى  عــى 
ال  فعليــه  الدولــة.  هــذه  لســكان 
ينصــح وليــس مــن املنطــق أن تنشــأ 
والبيــض  الدواجــن  مشــاريع  كل 
والغــات الزراعيــة والفواكــه بتكلفــة 

تكــون  ال  وكذلــك  باملايــن  عاليــة 
مركــزة جغرافيــاً يف محافظــة واحــدة! 
كافــة  عــى  توزيعهــا  يتــم  بــل 
ــاخ املناســب  املحافظــات حســب املن
فيهــا، ويكــون تقديــر كلفتهــا املاليــة 
متوســطاً. حينهــا لــن ينكــر كل مــا 
االكتفــاء  مشــاريع  مــن  الســلة  يف 
الــذايت الغــذايئ إذا وقــع حــادث عــى 

الوطــن!!
التوزيــع  إيجابيــات  أهــم  ومــن 
ــذايت،  ــاء ال ــاريع االكتف ــرايف ملش الجغ
اآليت: توفــر أعــامل مســتمرة متجددة 
لشــباب تلــك املحافظــات واملــدن، 
هجــرة  حجــم  وتقليــل  وتخفيــض 
الشــباب مــن املــدن إىل العاصمــة 
ــاً عــن أعــامل، وتحريــك الحركــة  بحث
ــر  ــاعدة وغ ــة املس ــة املرتبط التجاري
املرتبطــة مبنطقــة املشــاريع، وتحفيــز 
وتطويــر روح املنافســة الصحيــة بــن 
ــامء اســتهايك  املشــاريع، وإيجــاد انت
الســكان  لــدى  املســتوى  عــايل 
للمنتجــات التــي صنعــت وزرعــت 

مبناطقهــم
املحــور الرابــع: مــا أبــرز املواضيــع أو 
النقــاط التــي يجــب األخــذ بهــا عنــد 

تأســيس أي رشكــة؟
نقــاط  هنــاك  ســتكون  شــك  بــا 
مهمــة، ولكننــي سأســلط الضــوء عــى 
ــديد  ــار ش ــيتن باختص ــن رئيس نقطت
وســلم  الجــدوى،  دراســة  وهــام: 
الرواتــب والحوافــز. فدراســة الجدوى 
ــاءة  ــن كف ــة ع ــة تفصيلي تعطــي رؤي
ــاح  ــق األرب ــه لتحقي املــروع وقدرات
والفــرص املتاحــة واملخاطــر املحيطــة 
باملــروع وكذلــك جوانــب الضعــف 
املحيطــة بــه. ويتــم تقديــر كل تلــك 
الجوانــب مــع وضــع عــدة تصــورات 
لرتســم  محتملــة  وســيناريوهات 
يهتــدي  واضحــة  طريــق  خريطــة 
يف  الــروع  قبــل  املؤسســون  بهــا 
تنفيــذ املــروع بالواقــع. ويراعــى 
أن  التصــورات،  تلــك  وضــع  عنــد 
ــامل  ــوأ احت ــل أس ــا ميث ــون أحده يك
يتعــرف  لــي  يحــدث،  أن  مُيكــن 
عليــه املؤسســون فيتفادونــه كواجــب 

مقــدس.
ومــن أهــم تفاصيــل ذلــك الســيناريو 
األســوأ الــذي يجــب تفاديــه هو ســلم 
الرواتــب واملكآفــات والتحفيــز. فيتــم 
ــه  فقــط تحديــده بالدراســة مبضاعفت
ــي  ــه بالســوق، ل ــا معمــول ب عــن م
أثــره  عــى  والتعــرف  رؤيــة  يتــم 
الســيئ القاتــل الســلبي عــى األربــاح 
النهائيــة للركــة، باملقابــل ال يتــم 

ــًدا. ــه أب ــزام ب االلت
والحوافــز  الرواتــب  ســلم  ومــا 
ــاً؛  ــي؟ منطقي ــق العم ــل للتطبي األمث
ــلم  ــي س ــة بتبن ــة الذكي ــوم الرك تق
يدفــع  مــام  أقــل  يكــون  رواتــب 
ــق  ــح دقي ــع توضي ــا بالســوق م فعليً
لبنــد املكآفــات والحوافــز مرتبطــا 
ومروطــا بتحقيــق ربــح مــايل نهــايئ 
ملســتوى )أكــر مــن جيــد(، مســتوى 
ربــح محــدد باألرقــام. وهــذا الترف 
املنطقــي ســوف يحفــز كل أفــراد 
ــاح  ــرة والكف ــل إىل املثاب ــق العم فري
النفقــات  كل  لتقليــل  اليومــي 
بجــودة  اإلنتــاج  وزيــادة  الجاريــة 
عاليــة، مــع تــايف كل أشــكال التلــف 
والهــدر لــي يتــم الوصــول إىل أرقــام 
أن  أمــا  بجــدارة.  املطلــوب  الربــح 
يتــم إنشــاء رشكات منــذ اليــوم األول 
بســلم لرواتــب خياليــة ومميــزات 
إضافيــة فإنهــا تقتــل روح اإلبــداع 
لــدى كل الفريــق، وتوجــد نوعــاً مــن 
ــاألداء وضعــف  االســرتخاء والوهــن ب
ــو  ــم، فاملســتلم آخــر الشــهر له الهم

ــاٍل. ــًدا ع ــقفه ج ــع وس ــا رائ حق
ــا  ــرى رشكاته ــدول ت ــان وال إن األوط
ــتثامرية  ــيادية واالس ــا الس وصناديقه
الحصــان األســود الجامــح املنطلــق 
تعليــق  فيتــم  األربــاح،  لتحقيــق 
كل أنــواع اآلمــال الطموحــة عــى 
ــإنَّ  ــل، ف الحصــان الجامــح. ويف املقاب
عــدم األخــذ بذلــك املبــدأ )ســلم 
الرواتــب املنضبــط نظــام الحوافــز 
املشــجع( يعنــي أن كل تلــك الركات 
مصرهــا تحقيــق وتســجيل الخســارة 
تلــو الخســارة مــن دون توقــف عامــاً 
بعــد عــام، ويــا حكومــة تكرمــي 
تفضــي ادعمينــا واشــطبي الخســائر!

عمان نهضة متجددة )4(
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تشــمل:  االقتصاديــة  السياســات  أنَّ  نعلــم 
ــا بســعر  ــم أساًس ــة التــي تهت السياســات النقدي
ــة  ــات املالي ــدة، والسياس ــعار الفائ ــرف وأس ال
املهتمــة ببنــود اإلنفــاق واإليــراد يف امليزانيــة 
العامــة للدولــة والسياســات التجاريــة املُختصــة 
ــواردات  ــادرات وال ــلوك الص ــى س ــرات ع بالتأث
الجمركيــة  والتعرفــة  والخدميــة  الســلعية 

ــا. وغره
الســؤال الــذي دامئــاً مــا يشــغل املخططــن 
ــل االقتصــادي  ــن يف الحق ــن واملهتم واالقتصادي
السياســات  تأثــر  مــدى  حــول  يتمحــور 
النمــو والتنميــة  االقتصاديــة عــى معــدالت 
ــاك  ــون هن ــي أن تك ــل يكف ــى ه ــاً، مبعن واقعي
سياســات اقتصاديــة مصممــة بدرجــة عاليــة 
عــى  االقتصــاد  يحصــل  لــي  الكفــاءة  مــن 
ــم  ــة ملُعظ ــول ناجع ــة وحل ــو عالي ــدالت من مع
ــة الباحثــن  ــة )قضي ــة مــن : بطال ــاه الكلي قضاي
وملــاذا  ومديونيــة؟!  وتضخــم  عمــل(  عــن 
سياســات  تضــع  االقتصاديــات  مــن  العديــد 
ــد  ــا ال تحص ــان ولكنه ــة يف اإلتق ــة غاي اقتصادي
ــة  ــج املرجــوة؟! وهــل  املؤسســات الدولي النتائ
الــدويل  والبنــك  الــدويل  النقــد  )صنــدوق 
ــر  ــد يف كل تقري ــا تُؤك ــة عندم ــا( واقعي وغره
بــأن »اتبــاع سياســة اقتصاديــة ســليمة« يــؤدي 

اقتصــادي؟! إصــاح  إىل 
هــذا الســؤال املحــوري أو األســئلة املنبثقــة عنــه 
ــات  ــن الدراس ــد م ــٍص للعدي ــث وتق ــار بح مث
ــة  ــود املاضي ــدار العق ــة عــى م واألوراق العلمي
لســر أغــوار »السياســة االقتصاديــة ومعرفــة 
ــات  ــة التحدي ــى حلحل ــادرة ع ــت ق ــا إذا كان م
 ,Easterly( ورقــة  ولعــل  الكليــة.  والقضايــا 
2003(  مهمــة مبــا ركــزت عليــه مــن بحــث تأثر 

)معــدل  االقتصاديــة  السياســة  أدوات  بعــض 
التضخــم، رصيــد املوازنــة العامــة، عــرض النقود، 
واملغــاالة بســعر الــرف، ودرجــة االنفتــاح( 
عــى معــدل منــو دخــل الفــرد ومــا آلــت إليــه 
أدوات  إســهامات  تواضــع  تبــن  نتائــج  مــن 
ــع  ــو م ــدل النم ــى مع ــة ع ــة االقتصادي السياس
ــامً  ــر حس ــية أك ــرى مؤسس ــل أخ ــود عوام وج
يف تحديــد هــذه العاقــة. وعــى غــرار تلــك 
ــة  ــاع منهجي ــادر باتب ــد الق ــام د. عب ــة ق الدراس
العربيــة  البلــدان  مــن  عينــة  عــى  إســرتيل 
ــة  ــى محدودي ــتان ع ــت الدراس ــاً توافق وتقريب
ــة عــى  ــر بعــض أدوات السياســة االقتصادي تأث
النمــو عمومــاً. عــى الجانــب اآلخــر، هنــاك 
دراســات أسســت للعاقــة املوجبــة بــن التحــرر 
 De Melo,(ــل ــو مث ــدالت النم االقتصــادي ومع
مــن  وغرهــا    )1996  ,Denizer and Gelb
  )2011  ,Makin( ورقــة  أنَّ  إال  الدراســات، 
ــة 2008، مــرة أخــرى أكــدت  بعــد األزمــة املالي
ــى  ــة ع ــات االقتصادي ــر السياس ــة تأث محدودي
املــدى الطويــل عــى معــدالت النمــو والبطالــة. 
ودون التوســع يف أدبيــات هــذا املجــال بــن 
أوراق مؤيــدة أو مخالفــة لواقــع السياســات 
االقتصاديــة وحــدود تأثراتهــا، فــإنَّ النتيجــة 
الحتميــة والعمليــة التــي ال شــك فيهــا بــأنَّ 
أدوات تلــك السياســات - مهــام بــرع املخططون 
يف تصميمهــا- وحدهــا لــن تكفــي الســتعادة 
زخــم النمــو وُمعالجــة قضايــا االقتصــاد الكليــة.

االقتصاديــة  السياســات  أنَّ  القــول  خاصــة 
الفاعلــة حتــى تحقــق نتائــج عــى أرض الواقــع 
ــي: ــا ي ــا م ــرى منه ــل أخ ــاج إىل عوام ــد تحت ق

ــى  ــادرة ع ــوءة ق ــة وكف ــية فاعل إدارات مؤسس
اســتيعاب متطلبــات تلــك السياســات وتنفيذهــا 

ــة  ــة واضح ــط تنفيذي ــق خط ــدار ووف ــكل اقت ب
ــا  ــر م ــأنَّ أك ــاً ب ــح عملي ــن الواض ــفافة. م وش
إىل  االقتصاديــة  السياســات  وصــول  يعيــق 
لهــا واجتزاءهــا  املتواضــع  التنفيــذ  أهدافهــا 
ــام  ــا، فمه ــن غاياته ــا ع ه يبعده ــوَّ ــكل مش بش
ــذ  ــأيت التنفي ــدة ي ــات جي ــك السياس ــت تل كان

ليبعدهــا عــن مســارها وتأثرهــا اإليجــايب.
كفــوءة  املنفــذة  املؤسســات  تكــون  قــد 
السياســات  تنفيــذ  عــى  القــدرة  ولديهــا 
ولكــن الصدمــات الداخليــة والخارجيــة غــر 
واضــح  بشــكل  تؤثــر  واملحســوبة  املتوقعــة 
تجعلهــا  وال  السياســات  تلــك  نتائــج  عــى 
املطلوبــة  والســعة  املســاحة  وفــق  تعمــل 
لتحقيــق األهــداف االقتصاديــة املرســومة. رمبــا 
ــاً  األزمــة املزدوجــة التــي يشــهدها العــامل حالي
مثــاال  النفــط  وأســعار  كوفيــد-19  لجائحــة 
ــى  ــرت ع ــي أث ــة الت ــات الخارجي ــا للصدم حي
معظــم اقتصاديــات دول العــامل واألزمــة املاليــة 
والجوائــح  األزمــات  مــن  وغرهــا   2008 يف 
ــن  ــؤات املخطط ــابات وتنب ــن حس ــة ع الخارج
واملنفذيــن لتلــك السياســات. هنــا قــد ال نتوقــع 
النتائــج املرســومة واملخطــط لهــا ورمبــا خطــط 
تتصــدر  البديلــة  والســيناريوهات  الطــوارئ 
ــض  ــل بع ــل أو تأجي ــؤدي إىل تعطي ــهد وت املش
هندســة  األحــوال.  أحســن  يف  السياســات 
والتكنولوجــي  التقنــي  والتقــدم  اإلجــراءات 
ــورة  ــايض املتط ــاس الري ــاذج القي ــكار ومن واالبت
ــات  ــاح السياس ــرة يف نج ــل ُمؤث أصبحــت عوام
لديــك  تكــون  أن  يكفــي  فــا  االقتصاديــة، 
سياســات ســليمة ومؤسســات فاعلــة وال يكفــي 
ــا- خارجــة عــن  ــب الصدمــات بأنواعه أن تتجن
نطــاق التنبــؤات يف أغلــب األحيــان- ولكــن قــد 

ــى  ــم ع ــاد قائ ــك اقتص ــون لدي ــي أن يك يكف
ــادر أن يرتجــم السياســات  ــداع ق ــكار واإلب االبت
ويســتوعب  والكــوادر  املؤسســات  ويطــور 
وميتــص الصدمــات برعــة فائقــة ويتحــول 
وفــق رؤيــة واضحــة. وبعــض النــامذج الناجحــة 
يف الســلطنة التــي خرجــت مــن رحــم الجائحــة 
ــى  ــوع تبق ــدد والن ــدودة الع ــت مح ــو كان ول
مهمــة وتســتحق الدراســة )الصنــدوق العــامين 
تطبيقــات ومروعــات  وإطــاق  للتكنوجيــا 
املبــارش  االســتراد  االبتــكار،  عــى  قامئــة 
وتوظيــف بعــض األصــول اللوجســتية مثــل 
الخطــط  املبارش...إلــخ(.  لاســتراد  املوانــئ 
  )Media Campaign( اإلعاميــة  والحمــات 
منفــذي  عــى  التأثــر  يف  فاعليتهــا  ومــدى 
ومتلقــي تلــك السياســات. هــذا الجانــب مهــم 
ــة املُناســبة  ــة البيئ وقــد يكــون حاســامً يف تهيئ
ومؤخــرًا  االقتصاديــة.  السياســات  لتطبيــق 
رأســها  وعــى  الدوليــة  املؤسســات  حتــى 
ــل  ــويص مبث ــدأت تُ ــدويل ب ــد ال ــدوق النق صن
هــذه الحمــات الشــفافة والتــي مــن املفــرتض 
أن تســبق وتصاحــب أي سياســة اقتصاديــة 
خصوصــاً سياســات التحريــر االقتصــادي واملــايل.

تصميــم  أهميــة  مــن  نُقلــل  أن  يجــب  ال 
سياســات اقتصاديــة ســليمة ولكــن البــد أن 
ــات  ــات وتحدي ــاك معوق ــأن هن ــدا ب ــم جي نعل
ــك السياســات،  ــر اإليجــايب لتل ــد تضعــف األث ق
فعــى املخططــن تفاديــه والحــد منــه قــدر 
األثــر  فمحدوديــة  وإال  ومعالجتــه  اإلمــكان 
ــد مــن العمــل يف كل  ــه والب ــاص من واقــع ال من
االتجاهــات لتذليــل مــا مُيكــن تذليلــه بغيــة 
ــر  ــة غ ــات كامل ــك السياس ــامر تل ــول لث الوص

منقوصــة؟!

السياسات االقتصادية ونطاق تأثيرها؟!
`` massan2050@gmail.comمسلم مسن

الجائزة الوطنية للبحث العلمي 
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رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

محول: 2٠2 , 2٠4, 2٠5
businessdesk@alroya.info

املحليات
محول: 2٠٧ , 2٠٨

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 2١4 , 2١5

sportdesk@alroya.info
اإلعالنات

هاتف: 246524٠١-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 246524٠2- فاكس : 246524٠4

التوزيع
هاتف: 246524٠٣- فاكس : 246524٠4

الطباعة 

مؤسسة عامن للصحافة والنرش
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 246524٠٠-فاكس : 24652444

إعادة األمور إلى نصابها الصحيح
ــس  ــرص الرئي ــة ح ــان اإلدارة األمريكي ــع إع م
جــو بايــد عــى حــل الدولتــن باعتبــاره الســبيل 
الوحيــد للمــي قدًمــا صــوب تحقيــق الســام 
بــن فلســطن وإرسائيــل، ميكــن القــول إنَّ 
األمــور بــدأت يف العــودة إىل نصابهــا الصحيــح، 
فخــال 4 ســنوات مــن حكــم الرئيــس الســابق 
دونالــد ترامــب، تســببت إدارتــه يف إلحــاق 
الــرشق  يف  الســام  بعمليــة  بالغــة  أرضار 

األوســط، تحــت مزاعــم »صفقــة القــرن«. لكــن 
أال  تربهــن  الجديــدة  األمريكيــة  التأكيــدات 
ــر مســؤولة  ــن خطــوات غ ــة ترجــى م مصلح
الشــامل  الســام  إحــال  جهــود  تعرقــل 
ــم، كــا إن التعنــت والقــرارات الظاملــة  والدائ
الســابقة،  األمريكيــة  اإلدارة  اتخذتهــا  التــي 
ــعب  ــوس الش ــاط يف نف ــر اإلحب ــت خناج غرس
أبســط  لنيــل  يتــوق  الــذي  الفلســطيني 

ذات  مســتقلة  دولــة  يف  العيــش  حقوقــه؛ 
ــيتخذها  ــي س ــة الت ــرارات املرتقب ــيادة.  الق س
ــارد  ــا ريتش ــف عنه ــام- وكش ــال أي ــدن خ باي
األمريــي  املبعــوث  بأعــال  القائــم  ميلــز 
لــدى األمــم املتحــدة أمــام مجلــس األمــن 
األمريــي لحــل  الدعــم  الــدويل- يتصدرهــا 
تنعــم  فلســطينية  »دولــة  وبنــاء  الدولتــن، 
ــم  ــادة الدع ــب إع ــاء«، إىل جان ــات البق مبقوم

مليــون   360( للفلســطينين  املقــدم  املــايل 
ــح  دوالر ســنويًا(، واتخــاذ خطــوات إلعــادة فت
إدارة  أغلقتهــا  التــي  الدبلوماســية  البعثــات 

ترامــب. 
إنَّ الخطــوات العقانيــة التــي ســتتخذها إدارة 
ــا  ــام، بعدم ــال الس ــاء آم ــتُعيد إحي ــدن، س باي
أهالــت إدارة ترامــب الــراب عليهــا خــال 

ــة. ــع املاضي ــنوات األرب الس

ناقشــُت يف األســبوع املنــرم مــا قالــه الباحــث 
النــدوة  يف  ســلطان،  جاســم  الدكتــور  واملؤلــف 
الحواريــة التــي عقــدت بــن مســقط والدوحــة، 
املســلم  العقــل  »أزمــة  عنــوان  حملــت  والتــي 
املعــارص«، وبعــد انتهــاء املتحــدث مــن ورقتــه، فُتــح 
بــاب النقــاش العــام  للمداخــات واألســئلة املتعلقــة 

بالنــدوة.
وقــد لفــَت انتباهــي أحــد األســئلة املوجهــة إىل 
ث، عــن حركــة اإلصاحيــن العــرب يف القــرن  املتحــدِّ
ــذه  ــه ه ــت إلي ــا آل ــده، وم ــا بع ــرش وم ــع ع التاس
الحركــة اإلصاحيــة، ورأيــه الباحــث يف تراجعهــا، عا 
كانــت عليــه يف الفكــر والتجديــد. وجــاء الــرد مــن د. 
جاســم ســلطان غريبــاً والفتــاً؛ حيث أعتــرب أن العودة 
للــراث، هــي املتســبب يف تراجــع هــذه اإلصاحيــة، 
ــة الســيد محمــد رشــيد رضــا  ــن املفكــر والعام وم
ــاه  ــا معن ــذا في ــال، وه ــا ق ــراث ك ــاد لل ــذي ع ال
أن الــراث هــو الســبب يف تراجعاتنــا النهضويــة 

ــات. ــات والراجع ــن األزم ــا م والسياســية وغره
ــر  ــل الكث ــم تجاه ــتغرب أن يت ــي أس ــة أنَّن والحقيق
مــن األخطــاء السياســية واملنهجيــة مــن النخــب 
التــي تديــر املســؤولية يف هــذه الــدول آنــذاك، 
وظــروف تكالــب الــدول االســتعارية واحتالهــا 
الحثيــث  وتحركهــا  العربيــة،  الــدول  ألغلــب 
إلجهــاض أي فاعليــة للنهضــة والتقــدم عنــد العــرب 
واملســلمن؛ فكيــف يتــم تجاهــل ذلــك العمــل 
الخطــر، ويتــم رمــي كل مــا جــرى عــى تــراث 
ــايض  ــبوع امل ــد أرشت يف األس ــا؟! وق ــة وماضيه األم
إىل بعــض هــذا التأثــر الــذي فعلــه االســتعار أثنــاء 
احتالــه، ومــا ســعى إليــه يف ربــط العــرب بالغــرب؛ 

لذلــك تحــرك بالفعــل فكريــا وثقافيــا، لإللحــاق بــه، 
ــن  ــن م ــنا مبدع ــه ولس ــن ل ــرد مقلدي ــون مج ونك
ــن يف  ــذا يكُم ــي، وه ــري والدين ــا الفك ــال تراثن خ
ــه  الحملــة الرشســة عــى تــراث األمــة وماضيهــا؛ ألنَّ
يعــرف أنَّ أي أمــة ال ميكــن أن تبــدع وتنهــض إال 
مــن خــال هويتهــا ومــن تراثهــا الحــي، وهــذا مــا 
ســعى إليــه املســترشقون، تحــت ذرائــع املعرفــة 
ــم والتعــرف عــى ثقافــات الشــعوب، ومنهــم  والعل
مــن ســبقوا الحملــة االســتعارية ومهــدوا لهــا مــن 
ــم  ــادات والقي ــات والع ــى الثقاف ــرف ع ــال التع خ

ــتعار. ــه االس ــدف إلي ــا ه ــذا م ــة، وه العربي
ــق  ــو املعي ــراث ه ــون ال ــا أن يك ــل منطقيًّ وال يُعق
لألمــة، مــع أن القــرار وصنعــه، ليــس بيــد الراثيــن 
عــى  القابضــة  النخــب  بيــد  بــل  وأنصارهــم، 
الســلطة، ويعــرف ذلــك د. جاســم ســلطان متــام 
بالنصــوص  اهتامهــم  جــل  وهــؤالء  املعرفــة، 
ــي  ــادات، وبعــض النصــوص الت املتعلقــة بفقــه العب
ال تتعلــق بالقــرارات الكــربى املتعلقــة بالنهضــة 
العلمــي، والتقنــي، والصناعــي، وليــس  والتقــدم 
ــا هــو  ــا، ونصــدق أن تراثن ــي عقولن ــوالً أن نلغ معق
ســبب تأخرنــا وإخفاقاتنــا! وإذا كان البعــض يعتقــد 
أن الغــرب تقــدم ألنــه أقــى الكنيســة الغربيــة عــن 
تدخاتهــا يف العلــم والسياســة واالخــراع، وهــذا 
ليــس دقيقــاً أيضــاً ويخالــف الوقائــع والظــروف كــا 
جــرت يف القــرن الثامــن عــرش، فإقصــاء الكنيســة هو 
ــا  ــة املســيحية، كونه ــح للديان ــودة املســار الصحي ع
ــص  ــا، والن ــر مجاله ــا يف غ ــة، وتدخله ــة روحي ديان
الثابــت بالرومانيــة هــو »دع مــا للــه للــه، ومــا 
لقيــر لقيــر«، ثــم مــن قــال إنَّ الغــرب تجاهــل 

تراثــه، أو ألغــاه مــن فكــره وثقافتــه ووجدانــه؟ هــذا 
القــول ليــس صحيحــاً أيضــاً، ذلــك أن الغــرب ال يــزال 
محافظــاً عــى تراثــه الثقــايف والفكــري، ويرجــع دامئــاً 
ــراث  ــرب ال ــو يعت ــاين، وه ــاين واليون ــه الروم إىل تراث
مقومــاً مــن مقوماتــه الفكريــة والفلســفية ويحرمه، 
أمــا مــا جــرى للكنيســة فهــو أنهــا خرجــت حــدود 
صاحيتهــا، وقــد ســبق ذلــك أْن قــام بعــض الغربيــن 
ــد  باإلصــاح الدينــي يف القــرن الســادس عــرش، ومهَّ

ــك للكنيســة. ــا جــرى بعــد ذل ــذا مل له
ــع  ــي، م ــه الدين ــن تراث ــل ع ــرب مل يتخ ــل إنَّ الغ ب
ــى  ــخة حت ــة راس ــت العقلي ــة، وبقي ــاء الكنيس إقص
بعــد ســقوط البابويــة وتأســيس العلانية »وســنكون 
مخطئــن - كــا يقــول د. محمــد عابــد الجابــري- إذا 
اعتقدنــا أن الغــرب قــد تحــرر مــن تلــك الخلفيــات 
الثقافيــة والدينيــة، وأنــه اآلن غــرب علــاين خالــص 
عقــاين براجــايت ال غــر، ســنكون مخطئــن إذا نحــن 
جردنــا الغــرب مــن ذاكرتــه الثقافيــة الدينيــة ذلــك 
ألنــه إذا كانــت هــذه الذاكــرة تفعــل بصــورة واعيــة 
يف الكنســين واملتطرفــن يف كل مــن أوروبــا وأمريــكا؛ 
ــن  ــة يف العلاني ــورة ال واعي ــك بص ــل ذل ــي تفع فه
والليرباليــن )..( وإن الذاكــرة الثقافيــة والدينيــة مــا 
زالــت متــارس فعلهــا يف تفكــر الصحفيــن واملحللــن 
العلانيــن يف  الليرباليــن  مــن  السياســة  وصنــاع 
ــا مــا قالــه د. جاســم ســلطان عــن  الغــرب«. أمَّ
محمــد رشــيد رضــا؛ فهــذا القــول ليــس جديــداً 
فقــد كــرره العديــد مــن الباحثــن والكتــاب، خاصــة 
أصحــاب التوجهــات الليرباليــة واليســارية وحتــى 
مــن غرهــم، مــن أنــه انحــرف عــن اإلصــاح الــذي 
ــال  ــيد ج ــده والس ــد عب ــتاذه محم ــه أس ــار علي س

الديــن األفغــاين، وأصبــح ســلفيًّا! وقصــة أصبــح 
ســلفيًّا تحتــاج إىل وقفــة عادلــة ومنصفــة يف تقييــم 
ــرف  ــد؛ فالرجــل يع ــاه اإلصــاح والتجدي الرجــل تج
الصالــح،  بالســلف  أســتاذه متســكه  وعــن  عنــه 
ونتذكــر املقولــة الشــهرة لإلمــام محمــد عبــده، 
ــد  ــن قي ــر م ــر الفك ــه: »تحري ــال إن هدف ــا ق عندم
ــة  ــة ســلف األّم ــى طريق ــن ع ــم الدي ــد، وفه التقلي
ــه  ــور الخــاف، والرجــوع يف كســب معارف ــل ظه قب
إىل ينابيعــه األوىل«، ومــا قالــه أيضــا العامــة رشــيد 
رضــا، يف قولــه إن »معرفــة اإلســام الصحيــح تُســتمّد 
ــلف  ــة والس ــم الصحاب ــث وفه ــرآن والحدي ــن الق م

ــح«. الصال
إذن، كلمــة الســلف التــي تحــدث عنهــا رشــيد 
ــا جديــداً؛  رضــا ليســت جديــدة، وكأنــه تقلــد مذهبً
فاهتامــه بالرجــوع إىل ســلف األمــة، وليســت نظرة 
ــا  ــن واقعه ــة م ــص األم ــدف تخلي ــن ه ــدة ع جام
ــا أحــس بالخطــر  ــل إن هــذا التوجــه عندم ــدا، ب أب
الجســيم مــن الهجمــة االســتعارية عــى األمــة، 
وســقوط  وُهويتهــا،  قيمهــا  اســتئصال  ومحاولــة 
ــادي؛  ــكري واالقتص ــب العس ــس الجان ــة، ولي الخاف
فالحديــث عــن اإلصــاح يف هــذا الظــرف رضبــاً مــن 
االســرخاء والــرف، والحاجــة لحايــة الُهويــة والقيــم 
والحفــاظ عليهــا مــن االنســاخ والذبــول تبقــى 
ــة، وهــذا يحــدث  ــي الغم ــى تنته ــة حت ــا األولوي له
حتــى الحيــوان عندمــا يحــس بالخطــر، فإنــه يلتــف 
حــول نفســه ملواجهــة الخطــر؛ لذلــك أرى أنَّ النقــد 
ــوع  ــه ن ــا، في ــيد رض ــد رش ــدد محم ــر واملج للمفك
مــن الظلــم لــه ولســرته وجهــده الفكــري والعلمــي 

ــدي. والتجدي

ــا حــرة  ــدن موالن ــن ل ــر الســامية م جــاءْت األوام
طــارق  بــن  هيثــم  الســلطان  الجالــة  صاحــب 
املعظــم -حفظــه اللــه ورعــاه- بتشــكيل اللجنــة 
العليــا ملتابعــة التطــورات الناتجــة عــن انتشــار 
فــروس كورونــا )كوفيــد 19(، وبهــذا تكــون اللجنــة 
لهــا الصاحيــات الكاملــة وقراراتهــا نافــذة عــى 
ــمة  ــرارات حاس ــة ق ــدرت اللجن ــد أص ــع، وق الجمي
ــا مل  ــة، إال أنه ــب مختلف ــة يف جوان ــة وقوي ومصري
ــرى،  ــب أخ ــرارات يف جوان ــن ق ــه م ــا نأمل ــذ م تتخ
ومــن بــن هــذه القــرارات القــرار الــذي يخــص 

املؤجــر واملســتأجر وفئــة املســتثمرين.
ــاري  ــل التج ــابقة العم ــن الس ــت القوان ــد نظَّم لق
مبختلــف أنواعــه، ومــن بينهــا العاقــة بــن املؤجــر 
ــا  ــب م ــه حس ــرف حق ــت كل ط ــتأجر، وأعط واملس
يقتضيــه القانــون، ولكــن مل يكــن هنــاك قانــون 
مثلــا  األمــد  الطــوارئ طويلــة  بحــاالت  خــاص 
حــدث يف زمــن كورونــا؛ حيــث أمــرت اللجنــة العليــا 
يف فــرة مــن الفــرات بغلــق العديــد مــن األنشــطة 
أمرهــا  وكان  واالقتصاديــة،  والصناعيــة  التجاريــة 

نافــًذا، واســتجاب أصحــاب هــذه األنشــطة للقــرار، 
أشــهر   8 مــن  ألكــر  األنشــطة  بعــض  وأغلقــت 
ــغ  ــا اإليجــارات مببال ــا تراكمــت خاله ــة م ُمتواصل
كبــرة مل يتمكــن صاحــب املــرشوع مــن الوفــاء 
ــام ملنشــأته، ويف الوقــت ذاتــه  بهــا نظــراً للغلــق الت
ــارات  ــذه العق ــاب ه ــا أصح ــة العلي ــه اللجن مل توجِّ
بإعفــاء املســتأجرين مــن اإليجــارات يف فــرة الغلــق 
التــام، وإمنــا تركــت الخيــار لهــم إذا أرادوا ذلــك، ومــا 
ــا أن  ــرار كان يؤمــل أن يكــون حاســا مب أراه أن الق
الغلــق جــاء بأمــر مــن الحكومــة، وال دخــل ألصحاب 
ــا  ــة أيض ــى الحكوم ــذا كان ع ــك؛ ل ــطة يف ذل األنش
ــى  ــل أو تخفيــف أو حت ــن عــى تأجي حــث املؤجري
إســقاط االلتزامــات الشــهرية املرتبــة عــى هــذا 
هــت الحكومــة مشــكورة البنــك  الغلــق، كــا وجَّ
املركــزي العــاين ملخاطبــة املصــارف يف الســلطنة 
ــدة  ــن مل ــن املترري ــهرية ع ــاط الش ــل األقس برحي
ــم متديدهــا لســتة أشــهر أخــرى نظــراً  6 أشــهر، وت

ــاد. ــي يف الب ــع الصح للوض
ــف  ــم بالتوق ــطة التزامه ــاب األنش ــب ألصح ويُحس

الصــادر عــن اللجنــة العليــا، رغــم أنَّ هــذا التوقــف 
تســبَّب يف تعــر كثــر منهــم، وأدخلهــم يف حســابات 
صعبــة، وفشــل مشــاريعهم الصغــرة واملتوســطة 
ــا  ــة الصغــر، كــا ضجــت املحاكــم بالقضاي ومتناهي
واملســتأجر  املؤجــر  بــن  باإليجــارات  الخاصــة 
ــة  ــك ألنَّ اللجن ــواء؛ وذل ــى حــد س واملســتثمرين ع
الُعليــا مل تحســم أمرهــم بقــرار يســاعد مــن أغلقــت 
ــك  ــال تل ــار خ ــع اإليج ــق بدف ــا يتعل ــأته في منش

ــرة. الف
يف هــذا الخصــوص، يُخــربين أحدهــم بأنه يســتثمر يف 
عــدد مــن قاعــات األفــراح، وعليــه دفــع مســتحقات 
ر تقريبــا بـــ10 آالف ريــال شــهريا،  شــهرية تقــدَّ
بينــا توقــف هــذا النشــاط مــن شــهر مــارس وفتــح 
بشــكل جــزيئ يف شــهر ديســمرب، أي أنَّــه توقــف 11 
ــع 110 آالف  ــه دف ــب علي شــهرا عــن العمــل، ويرت
ريــال عــاين، باللــه عليكــم مــن أيــن ســيوفر هــذا 
ــر وهــو متوقــف عــن العمــل لدواعــي  ــغ الكب املبل
الجائحــة واإلجــراءات االحرازيــة، ويف نفــس الوقــت 
ال يُوجــد قانــون خــاص باالســتثار يُعالــج هــذه 

ــض  ــد البع ــة عن ــد رحم ــائكة، وال توج ــة الش القضي
ــارات املســتثمرة. ــن ومــاك العق مــن املؤجري

ــة إىل  ــة عاجل ــرب، نُرســل برقي ــن خــال هــذا املن وم
اللجنــة العليــا املوقــرة لــي تدعــم هــؤالء األشــخاص؛ 
وآخــرون  الســجن،  خطــر  يُواجهــون  فالكثــرون 
يف  وبعضهــم  القضبــان،  خلــف  مــن  يســتغيثون 
املحاكــم ينتظــرون املخــرج والســبيل، ومنهــم أيضــا 
مــن أشــهر إفاســه ويواجهــون شــيكات راجعــة 
وقروضــا بنكيــة متعــرة.. إنهــم ال يطالبــون بدعمهــم 
ــا نتيجــة الغلــق التــام، بالقــدر الــذي يُطالبــون  ماليًّ
ــام،  ــق الت ــذا الغل ــات ه ــن تبع ــم م ــه بحايته في
ومطالبتهــم مببالــغ ماليــة؛ فهــم يف األســاس التزمــوا 
مبحــض  يغلقــوا  ومل  املعنيــة،  الجهــات  بقــرارات 
إرادتهــم، وكلِّ أمــل وثقــة يف أن رعايــة الدولــة 
وحايتهــا ألصحــاب األعــال الذيــن تعــروا بســبب 
ــع  ــة املجتم ــة وحاي ــع رعاي ــاوى م ــة، تتس الجائح
مــن مخاطــر الوبــاء؛ فالجميــع مواطنــون متســاوون 
يف الحقــوق والواجبــات، كــا أكــد عــى ذلــك النظــام 

ــد. ــن وراء القص ــه م ــة.. والل ــايس للدول األس

لماذا أختلف مع الدكتور جاسم سلطان؟ )2-2(

ة عاجلة للجنة الُعليا برقيَّ

الثالثــة  نســخته  يف  للدولــة  األســايس  النظــام  صــدر 
باملرســوم الســلطاين رقــم 2021/6 بتاريــخ 11 يناير 2021، 
وهــو التاريــخ الــذي يُصــادف الذكــرى األوىل لتــويل حــرة 
ــم  ــارق املعظ ــن ط ــم ب ــلطان هيث ــة الس ــب الجال صاح
ــذا  ــل ه ــان. وقب ــم يف ُع ــد الحك ــه- مقالي ــه الل -حفظ
النظــام، صــدر النظــام األســايس األول يف العــام 1996 بعــد 
مــرور ربــع قــرن عــى تــويل املغفــور لــه الســلطان قابــوس 
بــن ســعيد -رحمــه اللــه- مقاليــد الحكــم، وصــدور 
تعدياتــه يف العــام 2011 تلبيــة للمطالــب الشــعبية التــي 
أحدثــت بعــض التغيــرات يف الجهــاز اإلداري للدولــة، 
ــدة؛  ــة والجي ــرات اإليجابي ــا البعــض بالتغي ــي وصفه والت
ــاق كادت  ــن باالختن ــت الوط ــَد أصاب ــت رواك ــا حرَّك ألنه
تتســبَّب يف مشــاكل أكــرب. النظــاُم األســايسُّ للدولــة الجديد 
ــا أو نســخة معدلــة مــن النظــام الســابق، إمنــا  ليــس ُمكمِّ
هــو نظــام مســتقل بتغيــر واضــح وصيغــة تؤطــر لعهــد 
ــجاماً  ــموالً وانس ــداً وش ــر بُع ــة أك ــة وطني ــوح، ورؤي طم
بدليــل  وأمنياتــه،  ورغباتــه  املواطــن  تطلعــات  مــع 
ــومان  ــى املرس ــارة -يلغ ــر بعب ــذا التغي ــار إىل ه ــه أش أن
الســلطانيان رقــا 96/101 و2011/99، ومل يُقــل يُلغــى 
ــا أمــام نظــام أســايس  ــل، أي أنن مــا يخالــف هــذا التعدي
ــن  ــة ب ــم العاق ــد يف تنظي ــد الجدي ــب العه ــة يُواك للدول
والواجبــات  الحقــوق  ويُؤكــد  الدســتورية،  الســلطات 
والحريــات لجميــع أبنــاء املجتمــع يف ُعــان. وبنظــرة عى 
ــدار  ــوم إص ــة مرس ــة أو ُمقدم ــت لديباج ــات الس ه املوجِّ
النظــام األســايس للدولــة رقــم 2021/6، ناحــظ أنَّ هــذه 
املوجهــات قــد توســعت عــن ســابقاتها التــي جــاءت 
وأوجــزت  و2011،   96 النظامــن  إصــدار  مراســيم  يف 
ــارص محــددة  ــد يف عن منطلقــات وأهــداف العهــد الجدي
ــاج  ــارص تحت ــذه العن ــت أرى أنَّ ه ــررة، وإن كن ــر مك غ
إعــادة ترتيــب يك تأخــذ باألولويــات؛ بحيــث تكــون 
ــه  ــه ووحدت ــى أرض ــاظ ع ــن والحف ــون الوط ــارص ص عن
الحضاريــة،  مقوماتــه  وحايــة  االجتاعــي  ونســيجه 
وتعزيــز الحقــوق والواجبــات والحريــات العامــة، ودعــم 
مؤسســات الدولــة وترســيخ مبــادئ الشــورى، برأيــي هذه 
العنــارص املهمــة التــي جــاءت يف نهايــة الديباجــة، يفــرض 
أن تكــون يف مقدمتهــا، خاصــة وأنَّ الديباجــة أو مقدمــة 
ــد  الدســاتر تكــون يف العــادة جــزًءا مــن الدســتور، ويُعت
بهــا كقانــون مكمــل يف الخافــات القانونيــة يف حــال 
متــت صياغتهــا بكلــات وعبــارات قانونيــة متاســكة 
ــع  ــد توسَّ ــا. النظــام األســايس الجدي كــا هــي الحــال هن
عــن ســابقه وزاد عليــه بـــ17 مــادة دســتورية، فيــا 
يقــول نابليــون: »ينبغــي عــى الدســاتر أن تكــون قصــرة 
ومبهمــة«. واشــتمل النظــام األســايس للدولــة عــى ســبعة 
ــواد والفصــول يف  ــت امل ــواب وســتة عــرش فصــاً تناوب أب
تفصيــل كل بــاب. البــاب األول جــاء التفصيــل فيــه عــى 
شــكل مــواد )12 مــادة(، والثــاين عــى هيئــة فصــول 
)خمســة فصــول مبــواد(، والثالــث مــواد، والرابــع فصــول، 
والخامــس مــواد، والســادس فصــول، إىل أن نصــل للفصــل 
ــكام  ــن األح ــواد م ــرش م ــى ع ــتمل ع ــذي اش ــابع ال الس
العامــة. لكــن يف املقابــل نجــد دســاتر دول أخــرى تتســم 
بالتاســك يف نســيجها القانــوين والتسلســل الــذي يُحافــظ 
عــى الســمو الشــكل للدســتور؛ باعتبــاره منوذجــا وطنيــا 

ــة. ــة مهمــة مــن عمــر الدول ــؤرخ ملرحل ي
ه )النظــام(،  وحافــظ النظــام األســايس للدولــة عــى ُمســاَّ
يف حــن صــدرت قوانــن عاديــة دون مســتوى النظــام 
ــا: نظــام املحافظــات  األســايس أيضــاً مبســمى نظــام؛ منه
ــح نظــام املحافظــات مــن هــو  والشــؤون البلديــة. ومل يُوضِّ
ــوايل  ــه؟ أم ال ــظ يف محافظت ــل املحاف ــؤول األول: ه املس
ــارة للــوايل  ــارة تكــون الغلبــة للمحافــظ وت يف واليتــه؟ فت
الــذي يخولــه القانــون القيــام ببعــض االختصاصــات 
عــى  املــرور  دون  الــوزارة  مــع  مبــارشة  والتواصــل 
ــة  ــوزارة الداخلي ــات ب ــج البلدي ــل بدم ــم ه ــظ. ث املحاف
ــايل ال ميكــن  ــات الصفــة الســيادية؛ وبالت اكتســبْت البلدي
ملجلــس الشــورى مناقشــة األنشــطة البلديــة أم أنَّ وزارة 
ــوة  ــن دع ــيادية، وميك ــة الس ــن صف ــت ع ــة تخل الداخلي

ــة؟  ــة الربملاني ــا للمناقش ــؤولن فيه املس
ع أن يختــار بــن أن يكتفــي  وهنــا.. كان عــى املــرشِّ
بإطــاق اســم النظــام فقــط عــى النظــام األســايس للدولــة 
)كدســتور ال يُزاحمــه قانــون آخــر يف التســمية(، أو أن 
ــاد اســم نظــام، ويكــون  ــن يف الب ــق عــى كل القوان يطل
ــه  ــرى دون ــة أخ ــة، وأنظم ــايس للدول ــام األس ــاك النظ هن
ع  بقوانــن عاديــة. لكننــا نســأل أيضــا: ملــاذا أبقــى املـُـرشِّ
عــى مســمى النظــام بــدال مــن الدســتور الــذي تعرفــه كل 
شــعوب يف العــامل، إذا كان الســبب هــو يف كلمــة دســتور 
غــر العربيــة، وأنَّ خصوصيتنــا الُعانيــة تلزمنــا بتعريــب 
كل مــا هــو غــر عــريب، ملــاذا إذن ال تُعــرب أســاء أخــرى 

ــال؟  ــك املركــزي عــى ســبيل املث ــا: البن ــة؛ منه ذات أهمي
وملــاذا مل تُعــرّب املعامــات التجاريــة واالقتصاديــة وغرهــا 
ــا دون  ــى أوراقه ــع ع ــن ويُوق ــاة املواط ــس حي ــي مت الت
معرفــة، ليتفاجــأ بعدهــا بالتزامــات وأعبــاء قانونيــة قــد 
تُربــك حياتــه، يف حــن أنَّ الجهــل بالقانــون ال يعفــي مــن 

ــة؟! العقوب
ــج  ــي ســار عــى نفــس نه ــد برأي النظــام األســايس الجدي
ــع البنــايئ يف  النظــام األســايس الســابق، مــن حيــث التوسُّ
الصياغــة عــى حســاب املعنــى، وكان مُيكــن للمــرشع أن 
يجمــع أكــر مــن مــادة يف ســطر واحــد، إضافــة إىل إدخــال 
موضوعــات ليســت مــن الدســتور يف يشء كتشــكيل لجان، 
وفصــول مســتقلة لجهــة الفتــوى والترشيــع )ِعَوضــاً عــن 
ــة  ــاة، إضاف ــة( واملحام ــة رصاح ــلطة الترشيعي ــر الس ذك
لإلشــارة يف أكــر مــن موضــع إىل الرائــب والرســوم، 
كل هــذه املوضوعــات كان بإمــكان املــرشع تجاوزهــا 
ــل للنظــام، أو يف الئحــة تنظيميــة  ووضعهــا يف قانــون مكمِّ
دون مســتوى القانــون العــادي يســهل تعديلهــا يف أي 

وقــت، أو تصــدر بتوجيهــات وأوامــر ســلطانية.
ــي توزعــت  ــة الت ــة لسياســة الدول ه ــادئ املوجِّ ــى املب حت
يف خمســة فصــول يف البــاب الثــاين حصــل فيهــا تفصيــل 
وإســهاب وإطالــة زادت عــى املائــة ســطر، كان بإمــكان 
املــرشع الخبــر أن يلمهــا يف ســطور قليلــة دون أن يهضــم 
ــادئ  ــول إنَّ املب ــة رأي يق ــى، ومث ــل باملبن ــى أو يخ املعن
العامــة أصــاً ليســت مــن املواضيــع الدســتورية إمنــا هــي 
مــن األعــال السياســية التــي تتعــرض للتبديــل والتعديــل 

حســب مقتــى الحــال.
ــص يف  ُماحظتــي األخــرة التــي تهمنــي وتعنينــي كمتخصِّ
الرقابــة عــى دســتورية القوانــن، هــي أنَّ النظــام األســايس 
ــه يف  ــة علي ــال ُمعلَّق ــت اآلم ــذي كان ــد ال ــة الجدي للدول
إحــداث نقلــة نوعيــة يف التطــور الترشيعــي، ويف الجانــب 
الدســتوري عــى وجــه الخصــوص، لكــن اســتمرت الحــال 
يف عــدم ذكــر الرقابــة الدســتورية، وعــدم اإلشــارة رصاحــة 
ــن  ــذي يضم ــم، ال ــل امله ــذا العم ــم ه ــة تنظ ألي محكم
تنفيــذ القاعــدة الدســتورية، ويحمــي مبــدأ الرشعيــة 
والحريــات  الفرديــة  الحقــوق  ويحفــظ  الدســتورية، 
املدنيــة والسياســية لكافــة أفــراد املجتمــع. ومعــروف أنَّــه 
ال دســتور بــا رقابــة تقــوم بتطبيقهــا محكمــة دســتورية 
ــت  ــتقلة أو كان ــة مس ــذه املحكم ــت ه ــواء كان ــا؛ س ُعلي
ــة. اســتمرار عــدم إشــارة  ــم القضــايئ للدول ضمــن التنظي
دســتورية،  محكمــة  لقيــام  للدولــة  األســايس  النظــام 
تنهــض  قضائيــة  جهــة  ألي  رصاحــة  إشــارته  وعــدم 
بواجــب الرقابــة عــى دســتورية القوانــن، أثــار تســاؤالت 
املختصــن، الســيا يف ظــل الحديــث عــن دولــة القانــون 
ــع  ــم فاعــل يكــون ُحجــة للجمي ــان قائ واملؤسســات ككي

ــان. ــه بالبن ــار إلي ويُش
... إنَّ قيــام محكمــة دســتورية يف ُعــان ال شــك مــن 
مُيكــن  وال  واملؤسســات،  القانــون  دولــة  ركائــز  أهــم 
لهــذه الدولــة أن تنهــض مبســؤولياتها وتكــون محــل ثقــة 
ــن واألجانــب عــى أرض الوطــن، وثقــة املجتمــع  املواطن
الــدويل إذا كان الدســتور ُعرضــة للتجــاوز، وال توجــد 
ــاوزه،  ــدم تج ــموه وع ــه وس ــظ مكانت ــي بحف ــة تعتِن جه
ونحــن نعلــم بــأنَّ الهيئــة القضائيــة التــي أشــر إليهــا يف 
ــط  ــا، وأني ــن عام ــذ عرشي ــة من ــلطة القضائي ــون الس قان
بهــا الفصــل يف مــدى تطابــق القوانــن واللوائــح مــع 
النظــام األســايس، مل تجتمــع غــر مــرة واحــدة، ويف مســألة 
تُعنــى بتنــازع االختصاصــات القضائيــة، ومل تجتمــع يف أي 

ــتورية. ــة الدس ــص الرقاب ــوع يخ موض
ــة )كدســتور(  ــل النظــام األســايس للدول ــث إنَّ تعدي وحي
ليــس باألمــر الســهل، ويتطلــب إجــراءات خاصــة لتعديله، 
ــام  ــل نظ ــص تفعي ــا يخ ــة في ــى ُمعلق ــال تبق ــإنَّ اآلم ف
الرقابــة عــى دســتورية القوانــن بإصــدار القانــون املشــار 
إليــه يف املــادة )85( مــن النظــام األســايس للدولــة، الــذي 
املنازعــات  يف  بالفصــل  تختــص  التــي  الجهــة  يحــدد 
ــلطانية  ــيم الس ــن واملراس ــق القوان ــدى تطاب ــة مب املتعلق
واللوائــح مــع النظــام األســايس للدولــة، وعــدم ُمخالفتهــا 
ــاز  ــكلة أو بجه ــة املش ــاء باللجن ــدم االكتف ــه، وع ألحكام
اختصاصهــا  ألنَّ  للدولــة؛  واملاليــة  اإلداريــة  الرقابــة 

ــن. ــتورية القوان ــى دس ــة ع ــن الرقاب ــاً ع ــف متام مختل
ــب  ــع يف أغل ــايئ ُمتَّب ــدأ قض ــتورية مب ــة الدس ... إنَّ الرقاب
دول العــامل، وفكــرة الرقابــة عــى عُموميتهــا قامئــة بحــد 
ذاتهــا يف أدبيــات النظــام األســايس؛ ولذلــك املطالبــة بهــا 
مــن خــال محكمــة دســتورية يدعــم ويعــزز قــوة هــذا 
النظــام؛ فاملحكمــة تكــون مبثابــة الحــارس القــوي األمــن 
ــة دون  ــام والحيلول ــوص النظ ــق نص ــن تطبي ــذي يضم ال

صــدور مــا يخالفــه.
* املتخصص يف القانون الدستوري
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72.36 مليون ريال إيرادات الوزارة المتوقعة خالل العام الجاري

»اإلسكان والتخطيط العمراني« تعتزم طرح مواقع 
استثمارية لتحصيل 5.37 مليون ريال إيرادات

الرؤية- أحمد الجهوري

تعتزم وزارة اإلسكان والتخطيط العمراين 
طرح عدد من املواقع االس��تثامرية عن 
طري��ق املزايدة خ��ال الع��ام الجاري؛ 
حيث تس��عى الوزارة إىل طرح محطتني 
 7 جان��ب  إىل  متكاملت��ني،  خدميت��ني 
مواق��ع ملحط��ات خدمي��ة متكاملة و7 
مواقع ملحطات وقود، وذلك بنظام حق 
االنتف��اع، فض��ًا عن 205 قط��ع أراض 

لاستعامل الس��كني التجاري، وذلك يف 
إطار جهود ال��وزارة لتعزيز ورفع كفاءة 

اإليرادات.
ومن املقرر أن تس��بق عملية طرح تلك 
املواقع حمات تس��ويق وإعان بهدف 
تش��جيع الراغب��ني يف املزاي��دة عليه��ا، 
ومن املؤم��ل أن يبلغ إج��اميل إيرادات 
تلك املواق��ع عند طرحه��ا 5,375,760 
ري��اال عامنيا، وذلك عىل أس��اس القيمة 

السوقية لتلك املواقع.

وتق��ع املحطات الخدمي��ة املتكاملة يف 
والية بركاء ع��ىل طريق الباطنة الرسيع 
مبس��احة 3000 أل��ف م��ر مرب��ع لكل 
موق��ع، بعائد م��ايل مقدر ب���300 ألف 
ريال عن رسوم التس��جيل تم احتسابها 

عىل أساس 10 رياالت للمر.
أما املواقع املخصص��ة ملحطات الوقود، 
فخصص��ت يف كل م��ن والي��ات الربميي 
بع��دد  واملضيب��ي  وإب��راء  ومحض��ة 
موقع��ني ول��وى بعدد موقع��ني، تراوح 

مس��احتها في��ام ب��ني 3000 إىل 7000 
م��ر مرب��ع. وخصصت وزارة اإلس��كان 
والتخطي��ط العمراين مواقع االس��تثامر 
الصغ��رة للتمل��ك بنظ��ام املزايدة من 
خال طرح 205 قطع أراض لاس��تعامل 
السكني التجاري يف محافظات الظاهرة 
والداخلية وشامل الباطنة مبساحة 750 
م��را مربعا فام دون، ومن املتوقع طرح 
جميع تلك املواقع واألرايض خال الربع 

الثاين من العام الجاري.

وتعك��ف ال��وزارة عىل إع��داد وتجهيز 
دراس��ة ط��رح مواقع اس��تثامرية خال 
ع��ام 2022؛ بهدف االس��تمرار يف تعزيز 
رفع اإليرادات وإيجاد مواقع استثامرية 

مبختلف االستعامالت.
وتس��عى الوزارة إىل تحقيق االس��تدامة 
املالية يف إطار الخطط الرئيسية لتحفيز 
االس��تدامة  تعم��ل  حي��ث  االقتص��اد؛ 
املالي��ة عىل االس��تمرار يف قي��ام الوزارة 
بتنفيذ خططها ومش��اريعها املستقبلية، 

واملساهمة يف تعزيز اإليرادات وتحسني 
كفاءة اإلنف��اق. وتبلغ تقديرات ميزانية 
اإلي��رادات لل��وزارة لع��ام 2021 نح��و 
72,366,942 رياال عامنيا، مقس��مة عىل 
عدة موارد؛ من أبرزها: رس��وم تسجيل 
الترصف��ات العقارية وش��هادات امللكية 
بقيمة 49,648,141 رياال عامنيا، وحوايل 
11 مليون ري��ال من إيرادات بيع أراض 
حكومية، وتأج��ر أراض حكومية بقيمة 

7,324,441 رياال.

بدر الندايب

اتفاقية إلنشاء مصنع متطور 
إلنتاج السيراميك في »حرة صحار«

التعريف بمبادرة »نعين 
ونعاون« في »غرفة الظاهرة«

نقطة تحول في التجارة اإلقليمية ويختزل الكثير من وقت النقل المستغرق

بدء تطبيق نظام »التير« لمواءمة 
إجراءات النقل والعبور مع 100 دولة

53 نحاال في سوق العسل العماني.. غدا

1.55 مليون مركبة في شوارع السلطنة.. و2.3 % تراجعا بالمركبات الحكومية

صحار- الرؤية

وق��ع مين��اء صح��ار واملنطق��ة الحرة 
أم��س اتفاقي��ة تأجر مع رشك��ة إيجل 
سراميكس، وذلك يف مقر الهيئة العامة 
للمناط��ق االقتصادية الخاصة واملناطق 
الح��رة، وتحت رعاية س��عادة املهندس 
أحمد بن حس��ن الذي��ب، نائب رئيس 

الهيئة.
ووقع االتفاقية عمر بن محمود املحرزي 
الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار 
ونائب الرئيس التنفي��ذي مليناء صحار، 
ومانوج فاالمجي بانتش��وتيا الرشيك يف 
رشكة »إيج��ل س��راميكس«. ومبوجب 
االتفاقية، س��تقوم الرشكة بإنشاء مصنع 
متط��ور إلنت��اج الس��راميك يف املنطقة 

الحرة بصحار.
وق��ال عم��ر املحرزي إن إنش��اء مصنع 
إلنت��اج الس��راميك يف املنطق��ة الحرة 
بصح��ار يعزز الف��رص القامئة للرشكات 
يتعل��ق  في��ام  الج��دد  واملس��تثمرين 
بالصناع��ات الرديف��ة له��ذه املنتجات، 
األمر ال��ذي يع��زز بدوره م��ن القيمة 
املضاف��ة املحلي��ة ويتامىش م��ع هدفنا 
الع��ام املتمثل يف زيادة جاذبية املنطقة 
الحرة بصحار أمام املس��تثمرين الجدد 

س��واء عىل املس��توى املحيل أو الدويل. 
هذا فض��ًا ع��ن تعزيز مس��اهمتنا يف 
النات��ج املح��يل اإلجاميل م��ن قطاعات 
اقتصادي��ة جديدة يف إط��ار التوجهات 
العامة لرؤية ُع��امن 2040 فيام يتعلق 
بالتنويع االقتص��ادي وتوليد املزيد من 

فرص العمل للمواطنني.
ويص��ل حج��م االس��تثامر يف امل��رشوع 
الجديد إىل نحو 1.2 مليون دوالر أمرييك، 
وسيشغل مساحة أرض تبلغ 20000 مر 
مربع يف املنطقة الحرة. وسُتورّد املنتجات 

النهائي��ة من املصنع إىل الس��وق امل
وأس��واق دول مجلس التعاون الخليجي. 
وقال مانوج بانتش��وتيا: »سعداء بإنشاء 
الح��رة  الجدي��د يف املنطق��ة  مصنعن��ا 
بصحار ونتطلع بأن نش��كل قيمة مضافة 
ككل..  املح��يل  واالقتص��اد  للمنطق��ة 
وبالنس��بة لنا س��يكون هذا املصنع هو 
الخطوة االستثامرية األوىل التي سيعقبها 
خطوات إضافية تتعلق بإنش��اء مشاريع 
الس��راميك  بصناع��ة  مرتبط��ة  أخ��رى 
ومنتجات��ه لتعزيز حضورن��ا كأحد أبرز 
مصنعي ه��ذه امل��واد يف املنطقة. نحن 
عىل ثقة بأن منتجات إيجل س��رامكس 
س��تحظى بقبول واسع سواء من السوق 

املحيل أو األسواق اإلقليمية«.

عربي- نارص العربي

احتضن فرع غرفة تجارة وصناعة ُعامن 
التعريفي  اللق��اء  الظاه��رة  مبحافظ��ة 
لحمل��ة »مب��ادرة نعني ونع��اون« التي 
أطلقتها رشكة مس��قط للغازات، والتي 
ته��دف الحتض��ان الباحث��ني عن عمل 
وإيجاد ف��رص إلقامة مش��اريع ناجحة 
يف مجال تس��ويق الغاز وبطرق حديثة 

ومبتكرة. 
وح��ر اللقاء عدد م��ن أعضاء مجلس 
إدارة ف��رع الغرفة مبحافظ��ة الظاهرة 
وأصحاب وصاحبات االعامل وعدد من 
الرشكات الطابي��ة والباحثني عن عمل. 
وألقى س��يف بن س��عيد البادي عضو 
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عامن 
ورئيس فرع الغرف��ة مبحافظة الظاهرة 

كلم��ة ترحيبية تطرق خاله��ا اىل دور 
هذه املبادرة يف توسيع آفاق الوعي لدى 
والباحثني  األع��امل  أصحاب وصاحبات 
عن عمل لاس��تفادة م��ن الجهود التي 
تبذلها رشكة مس��قط للغ��ازات يف خلق 
مش��اريع اقتصادية تع��ود بالنفع عىل 

أبناء املحافظة. 
الرئي��س  الصب��اغ  ع��امد  واس��تعرض 
التنفيذي لرشكة مس��قط للغازات نبذة 
مخترصة ع��ن مبادرة »نع��ني ونعاون« 
والفئ��ة املس��تهدفة من الحمل��ة وآلية 

التسجيل يف املبادرة. 
م��ن جان��ب آخ��ر، عقدت جلس��ة 
حواري��ة مفتوح��ة ملناقش��ة ما تم 
طرحه حول املبادرة بهدف االستامع 
إىل التحديات الت��ي تواجه أصحاب 

األعامل.

مسقط- الرؤية

بدأت الس��لطنة، ممثل��ة يف مجموعة 
»أس��ياد«، تطبيق نظ��ام النقل الربي 
الدويل »التر« بتس��جيل الرشكات من 
خ��ال رشكة س��نيار؛ الضام��ن املحيل 
ال��ذي يدي��ر تس��جيل رشكات النقل 
الراغبة يف االستفادة من خدمات نظام 

النقل الربي الدويل.
ويعمل النظام ع��ىل مواءمة إجراءات 
النق��ل والعبور يف الس��لطنة مع أكرث 
م��ن 100 دولة حول الع��امل، كام يعد 
نظام النقل الربي الدويل أحد ممكنات 
تس��هيل التجارة  للقط��اع الخاص عرب 
املرور املب��ارش إىل الس��وق الخليجية 

وأسواق الهند وإفريقيا.
وقال بدر ب��ن محمد الن��دايب القائم 
بأع��امل الرئي��س التنفي��ذي لرشك��ة 
»س��نيار« إح��دى رشكات مجموع��ة 
»أسياد« إّن تطبيق نظام النقل الدويل 
الربي سُيسهم يف تسهيل حركة التجارة 
وعبور البضائ��ع يف املنافذ الحدودية، 

وتس��هيل اإلج��راءاِت الُجمركي��ة؛ مبا 
يعزز حركة االس��تراد والتصدير بأقل 
ف��رة زمنية وتكلفة عىل املس��تهلكني. 
وأضاف الن��دايب أّن النظام يعمل عىل 
توفر الحامية إلي��رادات كل دولة متر 
م��ن خاله��ا البضائ��ع؛ إذ يتيح نظام 
»التر« مرور املركبات امُلغلقة بالختم 
الجمريك م��ن بلد املنش��أ إىل الوجهة 

النهائي��ة. وتاب��ع الن��دايب الق��ول إّن 
النظام س��يعمل ع��ىل وصول حاويات 
نق��ل البضائ��ع بطريقة آمن��ة؛ ووفًقا 
ألفضل املامرس��ات، والتخليص املسبق 
للبضائ��ع، وتقديم البيان��ات إلكرونًيا 
قب��ل وصوله��ا للمنف��ذ، ع��اوة عىل 
تعزيز نظ��ام إدارة املخاطر من خال 
ربط��ه مبنظومة عاملية، وتقليل الوقت 
والتكلفة، إضافة لعدم الحاجة لتقييم 
البضاعة والتفاوض عىل قيمة الضامن.

وأشار القائم بأعامل الرئيس التنفيذي 
لرشكة »س��نيار« إىل أّن الرشكة ترشف 
عىل إص��دار ومراقبة إع��ادة بطاقات 
بالتع��اون  وذل��ك  »الت��ر«،  نظ��ام 
والتنس��يق مع اإلدارة العامة للجامرك 
الس��لطانية، بجانب  برشط��ة ع��امن 
اختيار حاميل بطاقة »التر« املوثوقني، 
والتأك��د كذلك من اس��تمرار التزامهم 

بالنظام.
ونّوه الندايب أّن الرشكة ستعمل كضامن 
للمش��ركني من الرشكات؛ سواء كانت 
رشكات محلي��ة أو أجنبي��ة، وتدريب 

حام��يل بطاق��ة نظام »الت��ر« وإدارة 
تطبيق التداب��ر الوقائّية والرقابة عىل 

حركة البطاقات.
وميكن للرشكات العاملِة يف الّس��لطنة 
تقدي��م طل��ب للحصول ع��ىل بطاقة 
»التر« بالدخول إىل موقع رشكة سنيار 
)www.sinyar.om( واختي��ار خان��ة 
“الت��ر” من قامئة الخي��ارات املتوفِّرة. 
وأج��رت الس��لطنة تجرب��ة ناجح��ة 
لنقل أول ش��حنة من اململكة العربية 
الس��عودية إىل الس��لطنة ع��رب نظام 
“التر”؛ حيث اختزلت 72% من الوقت 

امُلستغرق للنقل بني البلدين.
وأش��اد االتح��اد الدويل للنق��ل الربي 
بالجهود التي بذلتها الس��لطنة؛ ممثلة 
يف اإلدارة العام��ة للج��امرك برشط��ة 
السلطانية، ومجموعة “أسياد”.  عامن 
وذكر االتحاد عرب موقعه اإللكروين أّن 
وصول أّول ش��حنة بنظ��ام “التر” إىل 
وجهتها ميثل نقطة تح��ّول يف التجارة 
اإلقليمي��ة، وخطوة لترسيع اإلجراءات 

اإللكرونية.

مسقط- الُعامنية

الخميس فعاليات س��وق  تنطلق غداً 
العس��ل العامين الخامس عرش والذي 
تنظمه وزارة الرثوة الزراعية والسمكية 
وموارد املياه تحت رعاية س��عادة عبد 
الله بن سامل الحاريث وكيل وزارة املالية، 

وذلك مبسقط جراند مول.
ويستمر الس��وق إىل 31 يناير 2021م 
به��دف متكني قطاع إنتاج العس��ل يف 
الس��لطنة وزي��ادة املعرف��ة بأهميته 
والتعريف مبنتجات��ه املتنوعة وإتاحة 

الفرصة للتواصل بني منتجي العس��ل 
وبني املس��تهلكني. ويشارك يف السوق 
53 نح��االً م��ن مختل��ف محافظات 
الس��لطنة ويع��رض النحال��ون أنواعاً 
متع��ددة من العس��ل مثل )الس��در، 
الس��مر، الرسح، الصمغ العريب، العتم، 
اللبان( وغرها من املنتجات العسلية. 
ويتضمن الس��وق جناحا خاصا لوزارة 
ال��رثوة الزراعي��ة والس��مكية وموارد 
املي��اه لتعريف ال��زوار بجهود الوزارة 
يف مج��ال تطوير وتربي��ة وإكثار نحل 
العس��ل، ك��ام يحت��وي الس��وق عىل 

عرض للمس��تلزمات الخاص��ة بالنحل 
والنحال��ني. وكانت ال��وزارة قد أخذت 
عينات عش��وائية من منتجات العسل 
للنحالني املشاركني يف السوق وفحصها 
يف مخت��ربات متخصص��ة للتأك��د من 
للمواصف��ات  ومطابقته��ا  جودته��ا 
ك��ام وضعت  العامني��ة،  واملقايي��س 
رشوطاً للمش��اركة م��ن ضمنها تعبئة 
العسل من قبل املش��اركني يف عبوات 
زجاجية حديثة وذات أحجام مختلفة 
وعليها امللصق الخاص باملشارك وكافة 
البيانات الخاص��ة بالبطاقة التعريفية 

للمنت��ج. الجدي��ر بالذك��ر أنَّ مهن��ة 
تربية نحل العس��ل تعترب أحد مصادر 
الدخل الرئيسة للعديد من األرس وتعد 
تربية نحل العس��ل بالس��لطنة مهنة 
قدمي��ة زاولها اآلب��اء واألجداد بالطرق 
التقليدية وتم تطويرها من قبل وزارة 
ال��رثوة الزراعي��ة والس��مكية وموارد 
املياه وذلك بإدخال أحدث األس��اليب 
والتقني��ات الحديثة م��ن خال تنفيذ 
العديد من الربامج البحثية واإلرشادية 
وإيجاد مشاريع استثامرية منظمة يف 

مجال نحل العسل. 

مسقط- الرؤية

بل��غ ع��دد املركب��ات التي تس��ر يف 
شوارع وطرق السلطنة بنهاية ديسمرب 
املايض، مليونا و557 ألفا و453 مركبة، 
بارتف��اع نس��بته 0.6% مقارن��ة بنهاية 
البيانات  2019، حس��بام ما أظه��رت 
الصادرة عن املرك��ز الوطني لإلحصاء 

واملعلومات. 
واس��تحوذ اللون األبيض ع��ىل العدد 
األكرب من املركبات التي تم تس��جيلها 
حتى شهر ديس��مرب 2020، بعدد بلغ 
671 ألف��ا و606 مركب��ات، تاه اللون 

الفيض بعدد بلغ 199 ألفا و519 مركبة، 
ثم الل��ون الرمادي بعدد بلغ 121 ألفا 
و621 مركبة. ومن حيث سعة املحرك، 
س��جلت اإلحصائيات 832 ألفا و578 
مركبة بسعة محرك بني 1500 و3000 
س��م3، يف حني بلغ عدد املركبات ذات 
األوزان أقل من 3 أطنان، مليونا و401 

ألف و376 مركبة.
أم��ا من ناحي��ة نوع التس��جيل حتى 
نهاي��ة ديس��مرب 2020، ارتف��ع ع��دد 
املركب��ات ذات التس��جيل الخصويص 
بنس��بة 1.5% ع��ن نهاية ع��ام 2019، 
بعدد ملي��ون و221 ألفاً و302 مركبة، 

تلتها املركب��ات التجاري��ة بعدد 239 
ألفا و639 مركبة، ث��م مركبات األجرة 
الت��ي بلغ عددها 29 ألفا و931 مركبة 
بانخفاض نسبته 5.3%. وانخفض أيضا 
ع��دد مركب��ات التأجر بنس��بة %8.6 
ليبل��غ 24 ألف��ا و178 مركب��ة. وبل��غ 
عدد املركبات ذات التس��جيل املؤقت 
)األرقام التي تس��تخدم لفرة بسيطة 
ألغراض الفحص قبل التسجيل وكذلك 
مركبات االس��تراد والتصدير( 15 ألفا 
و351 مركب��ات بارتفاع نس��بته %27 
عن نهاية ع��ام 2019. وانخفض أيضا 
عدد املركبات ذات التسجيل الحكومي 

)والتي ال تش��مل املركبات العسكرية( 
بنس��بة 2.3% لتس��جل بنهاية ديسمرب 
12 ألف��ا و695 مركب��ة، ك��ام انخفض 
كذلك ع��دد الدراجات اآللية بنس��بة 

3.1% لتسجل 6 آالف و466 مركبة.
وبل��غ عدد مركب��ات تعليم الس��ياقة 
5 آالف و730مركب��ة، في��ام بلغ عدد 
الجرارات الزراعية ألفا و304 جرارات 
بارتفاع نسبته 1.4% عن العدد بنهاية 
ع��ام 2019، فيام وص��ل عدد مركبات 
الهيئ��ات السياس��ية إىل 857 مركب��ة 
بارتف��اع طفي��ف نس��بته 0.47% عن 

بنهاية عام 2019.
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مسقط - الرؤية

أعلــن البنــك عــن تقديــم 4350 جائزة 
مختلــف  يف  للزبائــن  فقــط  مخصصــة 
املحافظــات، مبجموع 3.3 مليــون ريال؛ 
وذلك ضمــن برنامج »املزيونــة« لالدخار 
م البنك عددا  للعــام 2021؛ حيث ســيقدِّ
كبريا من إجاميل جوائز برنامج »املزيونة« 
لزبائنه يف املحافظات؛ وذلك يف إطار التزام 
البنك بإتاحة املجال ألكرب عدد من الزبائن 
للمشاركة والفوز بالجوائز النقدية؛ حيث 
م برنامج »املزيونة« هذا العام أكرث من  يقدِّ
11 مليــون ريال كإجاميل مجموع الجوائز 

يف الســحوبات املنتظمــة طــوال العــام 
وسحوبات املناسبات الخاصة والوطنية.

وقال صالــح بن محمد املعيني مســاعد 
مدير عــام فروع محافظة مســقط ببنك 
مسقط: يهدف برنامج »املزيونة« للتوفري 
واالدخــار إىل املســاهمة يف تعزيــز هذا 
املفهــوم وتحقيق أحــالم وتطلعات أكرب 
رشيحة من زبائن البنك عرب الســحوبات 
املنتظمة. مشرياً إىل أنَّ تخصيص سحوبات 
لزبائــن املحافظــات  وجوائــز حرصيــة 
من شــأنه أن يعزز فرص الفــوز بالجوائز 
لزبائننــا يف مختلــف املحافظــات؛ حيث 
ميتلك البنك أكرب شبكة فروع يف السلطنة 

بأكرث من 140 فرعا، ويقدم البنك تشكيلة 
والتســهيالت  الخدمــات  مــن  واســعة 
املرصفية لكافة الزبائــن يف هذه الفروع، 
مؤكــداً أنَّ تخصيص هــذه الجوائز املالية 
لزبائن املحافظات يهدف لتقديم الشــكر 
والتقديــر لزبائننا الكــرام أوال عىل ثقتهم 
مبا يقدمه البنك من خدمات وتســهيالت 
مرصفية، وثانيــاً مكافأتهم عىل اهتاممهم 
بتعزيز مفهــوم االدخــار والتوفري؛ حيث 
الحظنا خالل الســنوات املاضيــة ارتفاعا 
يف نســبة االدخار بني زبائن البنك بشكل 
خاص، وبــني أفراد املجتمع بشــكل عام، 
وننتهــز هذه الفرصة لندعــو كافة زبائننا 

إىل اســتثامر الفرص التــي يقدمها برنامج 
»املزيونة«، واالســتمرار يف تعزيز مفهوم 
االدخــار والتوفري للفــوز بالجوائز املالية 
املخصصة لهم؛ حيــث كام يعمل الجميع 
كلــام زاد التوفري يف الحســاب تضاعفت 

فرص الفوز بالجوائز القيّمة.
وستشهد السحوبات الشهرية للمحافظات 
املختلفــة يف العام 2021 فــوز 420 فائزًا 
مببلــغ 500 ريــال عامين كل شــهر، بينام 
ســتكافئ الجائزة الكربى الشــهرية فائزًا 
واحــًدا بقيمة 50 ألف ريــال عامين، كام 
ســيحظى 70 فائــزًا محظوظًــا بجائــزة 
قيمتهــا 5 آالف ريــال عامين لــكل منهم 

ومن مختلــف املحافظــات؛ وذلك خالل 
الســحب الخاص نصف السنوي. وباملثل، 
سيحظى 70 فائزًا محظوظًا بجائزة قيمتها 
5 آالف ريال عامين لكل منهم ومن جميع 
املحافظات؛ وذلك خالل الســحب الخاص 
بنهاية العام، كل ما عىل الزبائن القيام به 
هو االحتفاظ برصيد بحد أدىن قدره 100 
ريال للدخول يف السحوبات الشهرية، كام 
يتأهــل الزبائن الذيــن يحتفظون برصيد 
بحــد أدىن ألــف ريــال عــامين تلقائيًا يف 
السحب الشــهري الكبري، إضافة للسحب 
الخــاص يف منتصف العام وســحب نهاية 

العام.

بإجمالي 3.3 مليون ريال.. 4350 جائزة من بنك 
مسقط لزبائن المحافظات بـ»المزيونة 2021«

صالح بن محمد املعيني

مسقط - الرؤية

رعى سعادة املهندس رضا بن جمعة 
آل صالــح رئيس مجلــس إدارة غرفة 
تجارة وصناعة عامن، تدشــني تطبيق 
الذكية »طبيبــك جنبك«،  الهواتــف 

وذلك مبقر الغرفة الرئييس بروي.
واشــتمل حفل التدشــني عىل كلمة 
ترحيبيــة، وكلمــة مؤســس املرشوع 
خليل األغربي؛ قال فيها: يرسنا كرشكة 
ُعامنية أن نعلن عن تدشــني تطبيق 
باســم  الذكية  املحمولــة  للهواتــف 

» طبيبــك جنبــك«، حيــث يحتوي 
عىل قاعــدة بيانات، بــكل ما يتعلق 
إليها  والوصول  الصحيــة،  بالخدمات 
بــأرسع وقت وأقــل جهــد، كام أن 
الربنامــج، ســوف يســهل للمواطنني 
واملقيمني، وكذلك الزائرين والسائحني 
املوجوديــن لفرتة قصرية بالســلطنة 
أن يجــدوا طبيبهــم ودواءهم يف أي 
مــكان وزمان بالســلطنة، وذلك من 
خالل طلب خدمــة الرعاية الصحية 

املنزلية«.
تــىل ذلــك عــرض فيلــم تعريفــي 

باملــرشوع، كام تضمــن الحفل كلمة 
للدكتــور املعتصم القصــايب إخصايئ 
األمــراض الجلديــة؛ عــرب فيهــا عن 
ســعادته باالنضامم ملرشوع »طبيبك 
جنبك« والذي يعد أكرب منصة صحية 
شاملة مبعظم الخدمات  األكرث طلبا، 
وليست فقط االستشارات الطبية عن 
بُعد كام بقية التطبيقات التى سبقته.
ثــم قدمت مريــم العرمييــة مدربة 
الحيــاة كلمــة، وتــم بختــام الحفل 
توقيع العقود مع بعض املستشفيات 

املشاركة.

وتــأيت فكــرة املــرشوع ليكــون أكرب 
منصــة صحيــة يف الســلطنة تضــم 
جميع الخدمــات الصحية الحكومية 
والخاصــة والرعاية الصحيــة املنزلية 
ليجد املســتفيد مــن التطبيق طبيبه 
ودواءه أينــام كان ويف أي وقــت، مبا 
يحقــق لهــم رسعــة الحصــول عىل 
الخدمة لتوفري الوقت والجهد؛ حيث 
يتضمن التطبيق قاعدة بيانات يف كل 
ما يتعلق بالخدمات الطبية والصحية 
والوصــول إليها بــأرسع وقت وأقل 

جهد.

مسقط - الرؤية

تأكيــداً لدورها الريــادي يف قطــاع الصريفة 
اإلســالمية بالســلطنة، انضمت ُمــزن لقامئة 
أفضل البنوك اإلسالمية يف ُعامن للعام 2020؛ 

ضمن جوائز مجلة أخبار التمويل اإلسالمي.
ويُشكل هذا التكريم ترجمة حقيقية للجهود 
التي تبذلها »ُمزن« -نافذة الصريفة اإلســالمية 
للبنــك الوطني الُعــامين- كونهــا أول نافذة 
إســالمية بالســلطنة لتعزيز اإلبتــكار وتوفري 
تشــكيلة من الخدمات واملنتجــات والحلول 
املرصفيــة العرصيــة املتوافقة مــع الرشيعة 
اإلسالمية لتلبية مختلف متطلبات وتطلعات 

عمالئها.
وقالت ســليمة بنت عبيد املرزوقية رئيســة 
ُمزن للصريفة اإلســالمية: نفخــر بالفوز بهذه 
الجائــزة املرموقة، والتي تؤكد مجدداً مكانتنا 
ضمن أفضل البنوك اإلســالمية يف الســلطنة. 
فعــىل الرغم مــن التحديات التي شــهدناها 
العــام املــايض، اســتطعنا أن نتقــدم بخطى 
ثابتة يف مســرية منونا، وواصلنا تزويد عمالئنا 
بخدمات ومنتجــات وحلول أكرث وذات قيمة 
أكرب. واســتناداً إىل هذه النجاحــات وانطالقاً 
مــن دورنــا الريــادي يف منــو وتطــور قطاع 
الصريفة اإلســالمية عىل مدار الســبع سنوات 
املاضية، ســنواصل تلبية املتطلبــات املتغرية 
للســوق، وتعزيز وتوظيف التحول الرقمي يف 

القطاع املرصيف، فضالً عن املساهمة يف النمو 
االقتصادي بالسلطنة. ومنذ تأسيسها يف العام 
2013، تواصل ُمزن للصريفة اإلســالمية تزويد 
قاعدة عمالئها املتنامية بتشكيلة متكاملة من 
الخدمات املرصفيــة والحلول املالية املتوافقة 
مع الرشيعة. وتوفــر ُمزن منتجات وخدمات 
مرصفيــة مبتكرة وتنافســية وعاليــة الجودة 
وتحرص عىل توســيع رقعة انتشــارها لتصل 
إىل جميــع فئــات املجتمع. ويعد فــوز ُمزن 
بهــذه الجائزة أحدث إضافة لقامئة اإلنجازات 
والتكرميات التي حصدها البنك نظري جهوده 
لتحقيق التحول الرقمي وتركيزه عىل االبتكار 
وتزويد أفضل تجربة مرصفية ممكنة للعمالء.  

رسميا.. تدشين »طبيبك جنبك« أكبر 
منصة صحية رقمية بالسلطنة

»MHD« أفضل وكالء »إم.جي 
موتورز« في الخليج

»سيدهارتا الونج« في فندق دبليو مسقط 
يعد ضيوفه بأوقات ال تنسى

»ُمزن« ضمن قائمة أفضل البنوك 
اإلسالمية بالسلطنة 2020

سليمة بنت عبيد املرزوقية

مسقط - الرؤية

ُصنِّفت رشكة محسن حيدر درويش يف املرتبة األوىل 
بني وكالء دول مجلس التعاون الخليجي لرشكة »إم.
جــي موتور« التابعة لســايك الرشق األوســط؛ مام 

يعزز مكانتها كرشكة رائدة يف املجال.
وطُلب من العمالء تقييم »إم.جي موتور ُعامن« بناًء 
عىل مجموعة من املعايري تشــمل املنتجات، وإدارة 
استفسارات العمالء، فضال عن خدمات ما قبل وبعد 

البيع. وقال محســن هاين البحراين الرئيس التنفيذي 
للســيارات ومعدات البناء والطاقة املتجددة برشكة 
محسن حيدر درويش: إن هذا التقدير يؤكد التزامنا 
بتزويــد العمــالء بتجربة ال مثيل لهــا يف مجال بيع 
الســيارات بالتجزئة؛ حيث إنَّ ذلــك ال يثبت فقط 
أننــا رواد املجــال يف القطاع، وإمنا يظهــر أيضا أننا 
واحــدة من أفضل الرشكات يف دول مجلس التعاون 
الخليجــي يف املحافظــة عىل رضا العمــالء. وأضاف 
البحراين: يعمل موظفونا باســتمرار عىل رفع جودة 

ومســتوى العمل؛ ســواء يف تجربة ما قبل الرشاء أو 
توفري خدمة ما بعد البيع االستثنائية لعمالئنا.

ومــن تجــارب العمــالء واملبيعــات إىل التســويق 
والحمــالت الرائعة، تواصــل »إم.جي موتور ُعامن« 
العمــل لضــامن تقدميهــم ألعــىل املعايــري يف كل 
قســم. كام يســتمرُّ نهجها املرتكز عــىل العمالء يف 
دفــع الرشكــة إىل األمام؛ مام يُســاعدها يف الحفاظ 
عىل ســمعتها كواحدة من أكــرث العالمات التجارية 

للسيارات نجاحا وموثوقية يف السلطنة.

مسقط - الرؤية

بإطالالتــه الخالبــة عــىل شــاطئ القرم 
وحوض ســباحته الــال متناهــي، ينتظر 
»ســيدهارتا الونج باي بودا بار« ضيوفه 
بروح متجــددة؛ فمنذ افتتاح أبوابه ألول 
مرة يف العام 2019، يواصل املطعم إثراء 
املشــهد االجتامعــي املحيل مــن خالل 
فعالياتــه وبرامجه العامليــة املميزة؛ مبا 

يف ذلك اســتضافته إلذاعة إيبيزا العاملية، 
وعددا من فنانيي الدي.جي من بودا بار. 
فمن خالل تصاميمه األنيقة وسط أجواء 
نابضة بالحيــاة، يعد »ســيدهارتا الونج 
بــاي بودا بار« ضيوفــه بأوقات ال تنىس؛ 
حيث تجمعهم أطباق متوسطية بنكهات 

آسيوية جديدة وُمبتكرة.
وقــال جريالــد شيفاســون املديــر العام 
افتتــاح  منــذ  مســقط:   W لفنــدق 

»ســيدهارتا الونج باي بودا بار«، ونحن 
 W نواصــل تقديم تجارب تعكس بصمة
االســتثنائية. فبجانب حرصنــا عىل إثراء 
ضيوفنــا بتشــكيلة من الربامــج العاملية 
املتجــددة وإرضــاء الذواقة عــرب قوائم 
طعامه العرصيــة مثل »برنش الجمعة«، 
نعمــل عــىل تقديــم كل ما هــو جديد 
لنصبح القلب النابض يف مسقط ومقصدا 

استثنائيا لقضاء أجمل األوقات«.
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حلول اإلنقاذ هذه المرة خارج جعبة العمالقين: الصين وأمريكا 

ترجمة - الرؤية

أفاَد تقريٌر لشبكة “يس.إن.إن” اإلخبارية 
بأن��ه يتعينَّ الي��وم عىل بريطاني��ا إعادة 
التج��اري  املش��هد  يف  موقعه��ا  تعي��ي 
العاملي؛ خصوصا يف ظ��ل تنامي ضغوط 
الدي��ون املتزايدة وبرسع��ة، والتي تكاد 
تخنق اقتصاد اململكة.. معتربًا أنه وبدون 
س��وق لالتحاد األورويب، وكذلك “الوجود 
غ��ر املخترَب كدولة تجارية ذات س��يادة 
منف��ردة”، فإننَّ اململك��ة املتحدة تخاطر 

بأْن ُتصبح معزولة ماليًّا.
وباملقاب��ل، مثنَّن التقري��ر صفقة الخروج 
الربيطاين م��ن االتح��اد األورويب، معتربًا 
أننَّ الصفق��ة التجاري��ة التاريخي��ة ب��ي 
األورويب  واالتح��اد  املتح��دة  اململك��ة 
بقيمة 660 مليار جنيه إس��رليني )893 
ملي��ار دوالر أمرييك(، والت��ي ُمرِّرت عرب 
ب بها  الربملان الربيطاين، تأيت كإغاثة ُمرحنَّ
لالقتصادات عىل جانبي القناة. “فالصفقة 
ستس��مح للمملكة املتحدة بالوصول إىل 
مس��تهليك االتحاد األورويب دون رس��وم 
جمركي��ة، ومتن��ع خ��روج بريطاني��ا من 

االتحاد األورويب بدون صفقة«.
ويف ح��ي أننَّ ق��ادة الع��امل -كالوالي��ات 
املتحدة والصي- سيظلون رشكاء تجاريي 
مهمي، فإن��ه يجب عىل اململكة املتحدة 

أيًضا االستفادة من تكتالت السوق القامئة 
“حيث تظهر الفرص”، كام هي الحال يف 

نيجريا وغانا وبنجالديش.
الوضع  تقري��ر “يس.إن.إن”  واس��تعرض 
االقتصادي يف تلك التكتالت قبل “كوفيد 
ا  19”؛ حيث كانت بنجالديش تش��هد منوًّ

بنسبة 8% تقريًبا وارتفاًعا يف عدد السكان 
ا  بلغ 163 مليوًنا، بينام كانت غانا تتبع منوًّ
بنس��بة 6% تقريًبا. وقد مَنَت الهند -وهي 
إحدى دول الكومنولث الرئيسية- مبعدل 
متزاي��د بش��كل مطرد من ح��وايل %4.4 
إىل حوايل 7.1% منذ الس��بعينيات عندما 

انضم��ت اململك��ة املتح��دة إىل االتحاد 
األورويب، إضافة إىل أننَّ بنجالديش والهند 
وماليزيا ونيجريا وباكس��تان لديها قوى 
عاملة ش��ابة ماهرة مشهورة بابتكاراتها.. 
ُمعقًبا: »إن تزايد عدد سكان نيجريا -من 
املتوق��ع أن تك��ون ثالث أك��رب دولة من 

حيث عدد الس��كان بحلول العام 2050- 
يخلق س��وًقا كب��رًا ومتوس��ًعا للمملكة 

املتحدة«.
وتدعم نيجري��ا أيًضا نهج التجارة الحرة، 
واأله��م م��ن ذل��ك أنه��ا تحاف��ظ عىل 
نظ��ام قانوين متع��دد يحتف��ظ بعنارص 
م��ن القان��ون الربيط��اين؛ وبالت��ايل فهو 
مأل��وف أكرث لل��ركاء التجاريي. كام أننَّ 
االقتص��ادات النامي��ة كبنجالديش وغانا 
-باعتبارها كانت مس��تعمرات بريطانية 
س��ابقة- تدير كذلك نظاًم��ا قانونيًّا قامئًا 
ع��ىل نظام القانون الع��ام الربيطاين، مام 

يسهل التعامل التجاري.
تقرير “يس.إن.إن” استعرض كذلك واقع 
العالقات ب��ي اململكة املتحدة والواليات 
املتحدة األمريكية يف ظل القيادة الجديدة 
للرئي��س بايدن؛ الفًت��ا إىل أننَّ “الكثر قد 
يشر إىل الواليات املتحدة باعتبارها أكرب 
رشيك تجاري منف��رد للمملكة املتحدة، 
إال أننَّ اتجاهات النمو االقتصادي العاملي 
هذه تعني أن��ه قد ال يكون من الحكمة 
أن تض��ع اململكة املتح��دة كل بيضها يف 

سلة الواليات املتحدة«.
إال أن التقرير اس��تدرك بأن ذلك ال يعني 
أن بريطاني��ا عليها أن تدي��ر ظهرها وأن 
ال تعطي األولوي��ة التفاقية خدمات مع 
الواليات املتحدة، خاصة وأن الخدمات مل 

يتم تضمينها إىل حد كبر يف صفقة خروج 
بريطانيا من االتحاد األورويب، موضًحا أننَّ 
“اقتصاد اململكة املتحدة يعتمد وبشكل 
كب��ر عىل قط��اع الخدمات، م��ام يركها 

بدرجة من الضعف«.
بال أدىن شك س��تحتاج اململكة املتحدة 
إىل التعام��ل م��ع الص��ي بح��ذر أيًضا؛ 
خصوصا بعدما تغرت قواعد املش��اركة 
م��ع التح��ول يف املش��هد االقتص��ادي 
العاملي.. ال س��يام بعد ترصيحات لوزير 
خارجية اململكة املتحدة، تس��اءل فيها 
عامنَّ إذا كان ميكن الوثوق بالصي للوفاء 
بالتزاماته��ا الدولية. ولكننَّ تقارير دولية 
تش��ر إىل أننَّ اململكة قد تش��هد مزيًدا 
م��ن االحتكاك مع بكي بعد حظر رشكة 
هواوي الصينية من توفر البنية التحتية 

.5G لبناء شبكة
أننَّ  إىل  “يس.إن.إن”  تقري��ر  وخل��ص 
االقتصاد الربيط��اين ميكن أن يتفوق عىل 
منافس��يه األوروبي��ي وأن يك��ون العًبا 
جريًئا يف الس��وق العاملي��ة، ولكن فقط 
حال التح��ي بالش��جاعة إلقامة عالقات 
مبتك��رة والبح��ث عن فرص يف أس��واق 
جديدة.. فبدالً من الراجع إىل األس��واق 
التقليدية اآلمنة، فإننَّ هناك حاجة لتبني 
التغير، “تحت��اج بريطانيا العاملية إىل أن 

تصبح هكذا.. عاملية حًقا«.

ترجمة- الرؤية

يتوىل العديد من رؤساء الدول مناصبهم 
يف خضم أزم��ات، ويف الواليات امُلتحدة 
األمريكي��ة ُيواج��ه الرئيس ج��و بايدن 
4 أزم��ات ع��ىل األق��ل؛ األوىل: جائحة 
كوفي��د-19 الت��ي باتت كارث��ة صحية 
عاملي��ة أودت بحياة أك��رث من 400000 
إنس��ان يف الوالي��ات املتح��دة وحدها، 
في��ام يتصاعد الغضب الداخي وس��ط 
حملة تطعيم باللقاح يش��وبها الفوىض 

والعشوائية.
وتسبب فروس كورونا يف األزمة الثانية، 
وهي الدمار االقتص��ادي؛ حيث تراجع 
دخ��ل 10 مالي��ي أمري��يك ع��ام كانوا 
علي��ه قبل الوب��اء، وبات ثلث��ا األطفال 
غر قادرين عىل الذهاب إىل املدرس��ة، 
وواح��د م��ن كل 8 بالغ��ي ال يتن��اول 
وجب��ات الطع��ام الكاملة. أم��ا األزمة 
الثالث��ة فتتمثل يف االنقس��امات املريرة 
ح��ول العدالة والعنرصي��ة، يف حي أن 
األزم��ة الرابعة تتج��ىل يف تأجج الرصاع 
ب��ي أكرب حزبي أمريكي��ي الدميقراطي 
والجمه��وري، م��ا دف��ع األمريكيي إىل 
فقدان الثقة يف دميقراطيتهم، بحس��ب 
تقرير أعدته مجلة ذي إيكونوميس��ت 

الربيطانية.
واعرف بايدن بتلك األزمات يف خطاب 
تنصيب��ه يف 20 يناي��ر؛ حي��ث تح��دث 
إىل أمريكا التي رمبا تش��عر أنها تش��هد 
انقس��اماً عميقاً أكرث من أي وقت مىض، 
من��ذ أن ألقى أبراه��ام لينكون خطابه 
الثاين يف ع��ام 1865، عندما بلغ التمرد 
الكونفدرايل ذروته. وقال لينكون آنذاك: 
»مع عدم الحقد تجاه أحد، مع الصدقة 
للجمي��ع، والح��زم يف اليم��ي... دعونا 

نجتهد إلنه��اء العمل ال��ذي نحن فيه: 
لتضمي��د جراح األمة«. وبعد أس��بوعي 
من قي��ام عصاب��ة متم��ردة برفع علم 
معركة الكونفدرالية يف مبنى الكابيتول؛ 
وهو أمر مل يفعله جن��ود الكونفدرالية 
أثن��اء الح��رب األهلية، دع��ا بايدن إىل 
لحظة من التعايف الوطني، وقال »بدون 
الوحدة ال سالم بل مرارة وغضب فقط«.
وخالل حملته، تعهد بايدن باس��تعادة 
روح أمري��كا، وهي مهمة ش��اقة، فبعد 
أن ق��ام أنصار دونال��د ترامب بتخريب 
مبنى الكابيتول، تلوح يف األفق مساءلة 
الرئيس الس��ابق. ومترك��ز ما ال يقل عن 
25000 م��ن أفراد القوات املس��لحة يف 
واش��نطن العاصمة- أكرث مام يتم نره 
حالًيا يف أفغانستان والعراق مجتمعي- 
لتأمي االنتقال السلمي للسلطة. وألول 
مرة من��ذ 150 عاًم��ا، مل يحرض الرئيس 
املنتهية واليته حفل التنصيب، ويصدق 

أكرث من 80% من مؤيدي ترامب كذبته 
بأن »االنتخابات قد ُسقت«.

ومع ذلك، يبدو أننَّ بايدن مناسب متاًما 
للعم��ل الذي يق��وم به؛ حي��ث يتوىل 
الرئاسة بعد ما يقرب من نصف قرن يف 
العمل الس��يايس العام، فهو رجل دولة 
تصالحي قد يتوىل رئاس��ة أمريكة لفرة 
واحدة فقط نظرا لكرب س��نه، ويبدو أنه 
لن يس��عى إلعادة انتخابه. وسيستعي 
بالكفاءات التي عينه��ا يف إدارته إللغاء 
الكث��ر م��ن األرضار التي تس��بب فيها 

ترامب. 
وس��يكون حش��د الدعم الكايف لتمرير 
إصالح��ات ج��ادة أم��رًا ممكًن��ا، لكنه 
سيتطلب مفاوضات من الحزبي وعمال 
كبرا يف مجلس الش��يوخ. وأي سيناتور 
دميقراط��ي منش��ق، م��ن ذوي امليول 
اليسارية أو املعتقدات املحافظة، أو كتلة 
كبرة مبا في��ه الكفاية من الدميقراطيي 

يف مجلس النواب )مجموعة مكونة من 
ستة، عىل س��بيل املثال( ستكون قادرة 
عىل إفشال ُمقرحات بايدن يف مواجهة 

معارضة جمهورية موحدة.
يف  اليس��اريي  ف��إننَّ  لذل��ك،  ونتيج��ة 
ح��زب بايدن س��يصابون بخيب��ة أمل، 
فخ��الل االنتخاب��ات التمهيدية للحزب 
الدميقراط��ي، رفض باي��دن مقرحاتهم 
املث��رة للجدل، مبا يف ذلك توفر الرعاية 
الطبية للجميع، وإبرام الصفقة الخرضاء 
الجدي��دة، ووقف متوي��ل الرطة، كام 
إن األفكار الشمولية األخرى مثل تعيي 
قضاة جدد بالكام��ل يف املحكمة العليا 
أو إلغ��اء نظام االنتخاب��ات القائم عىل 
املجم��ع االنتخ��ايب، كله��ا أف��كار يبدو 

تطبيقها أمراً مستحياًل.
وم��ع ذلك، فإننَّ معارض��ة بايدن ألفكار 
حزبه األكرث تطرف��ًا تغطي عىل حقيقة 
أن��ه يأمل يف الس��ر عىل خط��ى باراك 
أوبام��ا وبي��ل كلينت��ون. بينام س��يعى 
للحف��اظ ع��ىل أف��كاره ذات الطاب��ع 
االقتص��ادي الش��عبوي، مث��ل زيادات 
الحد األدىن لألجور، والسياسة الصناعية 
واإلنف��اق الحكوم��ي الكب��ر. وهيمن 
ع��ىل األي��ام األوىل إلدارة بايدن إصدار 
تريعات الحتواء كوفيد-19 والتخفيف 

من تداعياته االقتصادية. 
وال ش��ك أن مقرح��ات »إع��ادة البناء 
بش��كل أفضل«- ك��ام يس��ميها فريق 
الرئيس الجديد- س��تعمل عىل معالجة 
األزم��ات األك��رث إلحاًح��ا يف الوالي��ات 
املتح��دة، وق��د تجتذب أيًض��ا أصوات 
الجمهوري��ي، بالتوازي مع الحرص عىل 
حامي��ة رأس امل��ال الس��يايس لبايدن، 
لتوظيفه��ا يف مراحل الحق��ة من واليته 

الرئاسية.

دولة »السيادة المنفردة« تواجه خطر »االنعزال المالي«.. واألمل في تكتالت األسواق الناشئة

بريطانيا الجديدة

ثار »المرارة والغضب« بعد »الفوضى الترامبية«.. بايدن الساعي نحو »الوحدة والسالم« يسعى لمحو آ
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د.�سيف املعمري

األجهزة األمنية والعسكرية.. أليست بحاجة إىل ترشيق؟ 
ســؤاٌل ســيختلف عىل إجابته الكثريون، فمن يرى 

أنَّ مناقشة هذا األمر خط أحمر ألهمية الحفاظ 
عــىل أمــن البالد، ومن يــرى بأن نفقــات األمن 
والدفــاع إىل الناتــج املحــي اإلجــايل من أعىل 

النسب عامليا.. حفظ الله ُعان من كل مكروه.

ُمؤمتر اإلسكان والتخطيط العمراين خطوة 
واثقة من وزير اإلسكان، إلعادة اتجاه 
البوصلة ملســارها الصحيح مستنداً 
عىل ركائز أهمها الشفافية والكفاءة 
واملســاواة؛ بعدما كانت شبه غائبة 

طوال العقود املاضية.

ال جــدوى من زيادة ســاعات العمــل بتاتاً بل عىل 
العكس ســوف تخلــق العديد مــن املعوقات: 
- زحمــة يف الطرق خاصــة يف أوقات الذروة - 
زيادة أعباء يف توفري الخدمات - تراجع التحول 
اإللكرتوين- زيادة حمل عىل ربات املنازل حيث 

ينتظرهن عمل املنزل - عدم الرضا الوظيفي.

الشــفافية والكفاءة واملســاواة هي ثالثية املواطنة 
والتنمية وجعلها أساســاً لعمل وزارة اإلسكان 
والتخطيــط العمراين خــالل املرحلة القادمة 
من قبل زير اإلسكان، ويُعد تحوالً يف الخطاب 
وآليــات العمل يف هذه الــوزارة التي أقامت 

الناس ومل تقعدهم خالل العقود املاضية.

شتاج: #مغردو_الرؤية
م عبر الها

سلوا إلينا تغريداتك
ار

برقيــات كثــرية بعثــت بها يف أوقات ســابقة 
للجهــات املعنية لتســليط األضواء عىل بعض 
املناطــق التي تفتقر إىل الخدمــات، هذا من 
جانب، ومن جانب آخر حول بعض القصور يف 
بعض الخدمات القامئة التي تفتقر إىل املتابعة 

والصيانة.
وتتمثــل هــذه الخدمــات يف ســفلتة الطرق 
واإلنارة، وتغطية شبكات االتصال، والخدمات 
البلدية والزراعية، واملياه واألســواق واملواقع 
الســياحية واألثرية، واألماكــن الرتفيهية، التي 

تهم املواطن يف جميع مفاصل حياته.
والجميــل أن بعــض الجهــات املعنيــة قــد 
تواصلت معنا مبارشة للتنسيق سواًء التواصل 
مــع جريــدة الرؤيــة، أو معي مبــارشة، وقد 
ذكــرت يف مقال ســابق أن الرشكــة العانية 
لالتصاالت اســتجابت لبعض الربقيات املوجهة 
حول شــبكات الهاتف، وتم إرســال مختصني 
بالتنســيق معي ملسح القرى التي تنعدم فيها 

التَّغطية الهاتفية.
كذلــك وزارة النقل واالتصاالت ســابقاً قامت 
بالرد أكرث من مرة يف خطابات رسمية للجريدة 
تفيد بإدراج املناطق التي تطرقت إليها ضمن 
خططها املســتقبلية يف الجانــب الذي يخص 

الطرق.
رنا أقالمنا لخدمة املواطن  ونحن ككتاب ســخَّ
وخدمة عان معــاً، فهناك أمــور كثرية كتبنا 
عنها كثــرياً وقد وعدنا بالتنفيــذ، لكنه مل يتم 

التنفيــذ رغم أهميــة املوضوع وحساســيته، 
وخطورته أحياناً.

ففــي هذا املقال ســوف أســلط الضــوء عىل 
مواضيع جداً مهمة، بل ويف غاية األهمية.

الربقيــة األوىل أوجهها لوزارة النقل واالتصاالت 
وتقنيــة املعلومات حول مثلث قرية املســفاة 
بوالية الرســتاق الذي أريقت فيه دماء األبرياء 

والذي أصبح يسمى مبثلث املوت.
فقبل يومني وقع حادث آخر يف هذا املثلث نتج 
عنه إصابات بليغة، ونحمد الله أن هذه املرة ال 

توجد حاالت وفيات.
هذا املثلث نوقش يف عدة مناســبات وطرحت 
مناقصــة عمــل دوار مكانه، وكنَّــا عىل تواصل 
مستمر مع ســعادة املحافظ السابق الذي كان 
يتابــع باهتــام كبري يف هذا املوضــوع، إال أنه 

أجل ألسباب ال نعلمها.
فإذا كانت األســباب مالية فاإلنسان قيمته أكرب 
من كنوز الدنيا، وهناك عرشات الوفيات يف هذا 
املثلث، وأعتقد أن رشطة ُعان الســلطانية قد 
وضعت هذا املثلث ضمن النقاط السوداء عىل 

الطريق.
فنأمل مــن الوزارة املعنيــة مراجعة هذا األمر 
والتعجيل بتنفيذ هذا املــرشوع ليكون باكورة 
أعالها يف العهد الجديد بقيادة حرضة صاحب 
الجاللــة الســلطان هيثــم بن طــارق املعظم 

حفظه الله.
أما الربقيــة الثانية فخاصــة بتعرفة االتصاالت 

املُقدمــة مــن الرشكــة العانيــة لالتصــاالت 
)عانتــل( والرشكة العانية القطرية )أوريدو( 
وهــي موجهة أيضاً إىل وزارة النقل واالتصاالت 
وتقنيــة املعلومــات، ألنَّ الرشكتــني املذكورتني 
قد أدارتــا ظهريها لنداءاتنا املتكررة واملوجهة 

إليها مبارشة عرب حساباتها يف تويرت.
فهناك متييز واضح وكأنه متعمد يف تفضيل ثالث 
جنسيات آسيوية يف تسهيل االتصاالت، وتقديم 
عــروض يتمنــى املُواطــن نصفهــا للمكاملات 
املحلية، وهذه الــدول هي )الهند وبنجالديش 
وباكســتان( فعانتــل وضعت باقــات خاصة 
لالتصال املحي والدويل لهذه الدول باسم باقة 
مرحبــاً فيليكيس، وهي 35 دقيقــة مببلغ ريال 

واحد سارية ملدة 7 أيام.
وهنــاك باقة محليــة للمكاملــات ال محدودة 
بقيمــة 3 ريــاالت صالحة ملــدة ســبعة أيام، 
مضاعفــة 4 مرات لتصبح 12 رياالً يف الشــهر، 
فقــط للمكاملات املحلية، وهنــاك باقة خاصة 
لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مخصصة 
تحديداً لرشكة اتصاالت اإلماراتية، وهي خاصة 
باملكاملــات مببلغ 5 رياالت تتضمن 500 دقيقة 

صالحة ملدة 30 يوماً.
وهنا تركيــزي عىل الرشيحة املدفوعة ُمســبقاً 
بالرشيحــة  باقــات ســواًء  االشــرتاك يف  دون 
املدفوعــة، أو آجلــة الدفع، فحاجــة املواطن 
البســيط إىل املكاملات دون االشــرتاك يف باقات 

اإلنرتنت التي تتيح مكاملات بأسعار أفضل.

أما العتب الكبري والكبري جداً فيقع عىل الرشكة 
العانيــة القطريــة ) أوريــدو( التــي منحت 
املواطــن مكاملــات محلية بواقــع 200 دقيقة 
مببلــغ 3 رياالت صالحة ملــدة 30 يوماً، يف حني 
منحــت بهذا املبلــغ رعايا الهنــد 500 دقيقة، 
ومنحت رعايا بنجالديش 400 دقيقة، ومنحت 

رعايا باكستان 150 دقيقة.
كذلــك منحت رعايا الهنــد 1200 دقيقة مببلغ 
5 ريــاالت، ومنحــت رعايــا بنجالديش 1000 
دقيقــة مببلغ 5 رياالت صالحة ملــدة 30 يوماً، 
فلو قارنا تكلفة 1200 دقيقة للمكاملات املحلية 
للمواطنني يف الســلطنة فإنَّ عــىل املواطن أن 
يشــرتك 6 مرات يف باقة 3 رياالت ليحصل عىل 
1200 دقيقــة، أي 3 يف 6 = 18 رياال، فكل باقة 

مببلغ 3 رياالت هي 200 دقيقة محلية.
وتقــدم أوريــدو نفس باقــة ُعانتــل خاصة 
للمكاملات املحلية ال محدودة بقيمة 3 رياالت 
صالحــة ملدة ســبعة أيــام، مضاعفــة 4 مرات 
لتصبــح 12 رياال يف الشــهر، فقــط للمكاملات 

املحلية.
فأي متييز هذا وأي إجحاف للمكاملات املحلية، 
ســواًء للمواطن أو املقيم؟ فكل أمي أن تتوىل 
وزارة النقل واالتصاالت وتقنية املعلومات تقييم 
هذا الوضع، فقد يئسنا من كرثة املطالبات التي 
وجهناها إىل هيئة تنظيم االتصاالت ســابقاً يف 
حل هذه اإلشــكالية، واالهتام أكرث باملكاملات 

املحلية التي تكبدنا الكثري.

برقيات )3(

`` muqbali@gmail.comطالب المقبالي

الرؤية - أسعد اليعقويب

تصدر وســم )هاشــتاج( »#أبو_نبيل« قامئة 
ترند )األكرث تداوالً( يف السلطنة صباح اإلثنني؛ 
وذلــك بعد أن نرشت »الرؤيــة« تقريراً يُفيد 
بأنَّ رشكة »أبو نبيــل )ش.م.م(« باتت عاجزة 
عن ســداد ديون تقــدر بـ125 مليــون ريال 
ُعاين، لصالح كربى البنوك العانية والهندية، 

األمر الذي يُعد أســوأ أزمة انكشاف يشهدها 
القطاع املرصيف املحي منذ عقود.

وأفصــح عدد مــن البنــوك ورشكات التمويل 
العاملة يف الســلطنة عن تعرضها النكشافات 
مالية؛ حيث تعرض البنك األهي مببلغ 6.299 
مليون ريال وبنك مسقط بـ3.1 مليون ريال، 
وصحار الدويل بـ13.921 مليون ريال، والبنك 
الوطنــي الُعــاين مببلغ 62.9 مليــون درهم 

إمارايت، وبنك »تــش إس يب يس عان« مببلغ 
2.77 مليون ريال، إىل جانب الرشكة الوطنية 

للتمويل مببلغ 6.342 مليون ريال، وغريهم.
وتفاعــل املغــردون مــع الوســم طارحــني 
تســاؤالتهم حول الضانات البنكية املُعتمدة 
يف النظام املرصيف املحي، فضالً عن التنســيق 
والتعــاون بني اإلدارات الُعليا للبنوك ورشكات 
التمويــل، مرتقبــني احتالية تحــرك الجهات 

الرقابية والتنظيمية املعنية لتفادي مثل هذه 
االنكشــافات مســتقبالً. وقال عــي الصلتي 
ُمغــردا: »#أبو_نبيــل صنع املســتحيل.. هل 
يُعقــل الديون بال ضانات؟! وكيف متر مرور 
الكرام عىل البنك املركــزي؟! يفّضل أن يكون 
هناك تنســيق وتعاون عىل مستوى اإلدارات 
العليا للبنوك ورشكات التمويل بطريقة ما يف 
التعامل مع قروض الرشكات املشكوك فيها«.

»#أبو_نبيل« يتصدر »ترند تويتر« في السلطنة: هل يعقل الديون بال ضمانات؟
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