
مسقط- الُعامنية

وقعــت حكومة ســلطنة ُعامن ممثلة يف هيئة الطريان املدين أمــس اتفاقية النقل الجوي 
مع حكومة جمهورية إندونيســيا؛ تهدف إىل تنظيم الجوانب التشــغيلية والفنية لزيادة 
الحركــة الجوية بني مطارات البلديــن الصديقني. وقع االتفاقية نيابة عن ســلطنة ُعامن 
سعادة املهندس نايف بن عيل العربي رئيس هيئة الطريان املدين، فيام وقعها من الجانب 
اإلندونييس سعادة الســفري محمد إرزان جوهان سفري جمهورية إندونيسيا املعتمد لدى 
سلطنة ُعامن. واشتملت االتفاقية عىل 22 مادة وملحق خاص بجدول الطرق الجوية بني 

البلدين، وتنوعت تلك املواد بني أحكام اقتصادية.

نيويورك- الُعامنية

أعرب معــايل أنطونيــو جوترييش األمني 
العام لألمــم املتحدة عن خالص شــكره 
لطان  وتقديره لحرضِة صاحِب الجاللة السُّ
هيثــم بن طــارق املعظم -حفظــه الله 
ورعــاه- والحكومة الُعامنية لدعم جهود 
نــر األمــن واالســتقرار يف الجمهورية 
اليمنيــة، إضافة إىل الجهــود التي بذلها 
-أيّده اللــه-  يف التوصل إىل اتفاق متديد 

الُهدنة.
جــاء ذلك خالل جلســة مشــاورات 
رسمية ُعقدت مبقر وفد سلطنة ُعامن 
الدائــم بنيويــورك بحضور ســعادة 
الســفري الدكتــور محمد بــن عوض 

الحسان مندوب سلطنة ُعامن الدائم 
لدى األمم املتحدة، وســعادة هانس 
غروندبــرغ املبعوث الخــاص لألمني 
العام لألمم املتحــدة يف اليمن. وعرّب 
املبعــوث الخاص عــن تفاؤله بعودة 
الحياة الطبيعية تدريجيا يف اليمن يف 
ضوء إعادة فتح مطار صنعاء الدويل، 
وإعــادة النقــل الجــوي بــني اليمن 
والــدول األخــرى، مضيًفــا أن األمم 
املتحــدة واملجتمع الــدويل يتطلعان 
للتوصل إىل اتفاق نهايئ لوقف إطالق 
النــار واملعــارك يف اليمــن مبــا يتيح 
لشــعب اليمن الشــقيق العودة إىل 
مامرســة الحياة الطبيعية يف ظروف 

أكرث أمنا واستقراًرا.

مسقط- الرؤية

أعلــن جهاز االســتثامر العــامين بدء 
مرحلــة أوليــة للتخــارج من ســتة 
قطاعــات  يف  وطنيــة  اســتثامرات 
تنفيــذ  يف  منــه  إســهاًما  متنوعــة، 
أولويات رؤية عامن 2040 الرامية إىل 
االقتصــادي، وتقليل  التنويع  تحقيق 
االعتامد عىل النفط، ومواكبًة للتوجه 
الحكومــي نحو متكني القطاع الخاص 
من قيادة االقتصــاد العامين، وتعزيز 
مشاركته يف دفع عجلة التنمية للنمو.
وقــال نــارص بــن ســليامن الحاريث 
نائب رئيس جهاز االســتثامر العامين 

للعمليــات بالوكالة: »إن الجهاز أخذ 
عىل عاتقه منذ تأسيســه قبل عامني 
تقليل التنافس بــني رشكاته والقطاع 
الخــاص إىل أدىن مســتوى، وتعزيــز 
التعاون معــه؛ فقام بإطــالق برامج 
وحلقــات عمل خــرج منهــا بخطة 
للتخــارج للخمــس ســنوات 2021-

2025م تتضمــن التخــارج مــن أكرث 
مــن ثالثني رشكة ومروًعا، مؤكدا أن 
التخارج عملية ناجحة يف كل األحوال، 
وهي تُعّد مامرسة عاملية تبدأ بصورة 
تدريجية حتى تصل إىل هدفها األكرب 
وهو تســليم قيادة االقتصاد للقطاع 

الخاص«.

سلطنة ُعمان وإندونيسيا توّقعان 
اتفاقية النقل الجوي

األمم المتحدة تثمن جهود جاللة 
السلطان لتمديد »هدنة اليمن«

لتمكين القطاع الخاص.. »جهاز االستثمار« 
يتخارج من 6 استثمارات وطنية

الحياة .. رؤية200 بيسة

حاتم الطايئ

 رئيس التحرير

يومية شاملة تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنرش
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خالل استقبال رئيس وأعضاء اتحاد »الغرف الخليجية«

السيد فهد يشيد بدور القطاع الخاص في 
إقامة المشاريع ودعم االستثمارات الخليجية

مسقط- العامنية

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود 
آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس 
الوزراء أمس ســعادة عجالن بــن عبدالعزيز 
العجــالن رئيــس اتحــاد غــرف دول مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربية، وســعادة 
الدكتور ســعود بن عبدالعزيز املشــاري أمني 
عــام اتحــاد الغــرف الخليجيــة، وأصحــاب 
السعادة أعضاء االتحاد املشاركني يف االجتامع 

الـــ58 ملجلــس إدارة اتحــاد غــرف التجارة 
والصناعة الخليجي الذي تســتضيفه ســلطنة 
ُعــامن. واســتعرض صاحــب الســمو تجربة 
القطــاع الخاص يف ســلطنة ُعــامن منذ نحو 
نصف قرن، وذلك من خــالل تهيئة الظروف 
املالمئة لــه، وتجربــة دول مجلــس التعاون 
الخليجي وما حققته من تطور يف العديد من 
املجاالت خدمًة ملســتقبل األجيال املتعاقبة، 
ُمعربًا سموه عن تقدير سلطنة ُعامن للجهود 
الخرّية التي يبذلهــا اتحاد غرف دول املجلس 

لدفــع مســرية العمــل االقتصادي املشــرك، 
وتعزيز دور القطاع الخاص يف إقامة املشاريع 
ودعــم االســتثامرات الخليجيــة. وشــهدت 
املقابلة اســتعراض وســائل مواجهة تحديات 
األزمات االقتصاديــة العاملية وتداعياتها التي 

انعكست عىل جميع الدول.
إىل ذلــك، بحث معــايل الدكتــور نايف فالح 
الحجرف األمني العام ملجلــس التعاون لدول 
الخليــج العربية خــالل لقائه رؤســاء اتحاد 
غرف دول مجلس التعاون الخليجي مبسقط، 

موضــوع االســتثامر، وإجــراءات االســترياد 
والتصديــر بــني دول املجلــس وتعزيز األمن 
الغذايئ. وأوضح سعادة عجالن بن عبدالعزيز 
العجــالن، رئيــس اتحاد غــرف دول مجلس 
التعــاون الخليجــي ورئيــس اتحــاد الغرف 
الســعودية، أن: “دول املجلــس مبــا متتلكــه 
من موقع جغرايف اســراتيجي وكونها املصدر 
العاملــي الرئييس للنفــط  التــي متتلك كافة 
اإلمكانيات إليجاد كيــان اقتصادي قوي قادر 

عىل حامية مصالحه وصيانتها«. 

مشاورات خليجية لضمان األمن الغذائي ودعم المنتجات الوطنية
العجالن: الدول الخليجية تمتلك اإلمكانيات إليجاد كيان اقتصادي قوي

مسقط- الرؤية- الوكاالت

تراجــع ســعر برميــل نفــط ُعامن 
الرسمي تسليم شهر أغسطس املقبل 
إىل 116.35 دوالر، بعدمــا انخفــض 
أمس يف تــداوالت بورصة ديب للطاقة 

بنحو �2.39 دوالر.
عامليًا، انخفضت أســعار النفط وسط 
مخاوف بشــأن الطلب عــىل الوقود 
والنمو االقتصادي العاملي قبل االرتفاع 
الكبري املتوقع يف أســعار الفائدة من 
قبل مجلــس االحتياطــي االتحادي. 
وتراجعت العقود اآلجلة لخام برنت 
1.27 دوالرا أي بنســبة واحــد باملئة 
ونــزل  للربميــل.  دوالرا   119.90 إىل 
ســعر خام غــرب تكســاس األمرييك 
الوســيط يف عقود يوليو 1.44 دوالرا؛ 
إىل 117.49  باملئــة   1.2 بنســبة  أي 
دوالرا للربميل. وقال جوفاين ستونوفو 

املحلل لدى بنك )يو.يب.إس( »أسواق 
النفــط تتوقــع حالة مــن الغموض 
بشــأن ما ســتقوم به البنوك املركزية 
الحقا ومدى تأثــري ذلك عىل الطلب 
عىل النفط«. ودفــع ارتفاع التضخم 
لدى املستثمرين وتجار النفط لرقب 
خطوة كبرية مــن مجلس االحتياطي 
االتحــادي هــذا األســبوع تتمثل يف 
رفع الفائدة 75 نقطة أساس وهو ما 
سيكون أكرب رفع للفائدة األمريكية يف 
28 عاًما. وتلقت أســعار النفط بعض 
الدعــم من نقص معروض البنزين يف 
األســواق األمريكيــة. وطلب الرئيس 
األمرييك جو بايدن من رشكات النفط 
تفسري عدم ضخها للمزيد من البنزين 
يف الســوق. وارتفعــت املخزونــات 
األمريكية من الخــام ونواتج التقطري 
األســبوع املايض وفقا لبيانات معهد 

البرول األمرييك الصادرة.

مسقط- الرؤية

أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثامر 
دعمها لتســهيل ترخيص وإنشاء مصانع أسمنت 
جديــدة، إضافــة إىل تســهيل االســترياد املبارش 
لألســمنت من خــارج الســلطنة، والنظر يف فتح 
أســواق جديدة لالســترياد واإلعفاء من الرســوم 

الجمركيــة لســد النقــص يف الســوق املحــيل، 
والحفاظ عىل مســتوى الجودة عرب الحرص عىل 
مطابقتها لالشــراطات واملواصفات املعتمدة يف 

سلطنة ُعامن.
وعقــدت الــوزارة خالل الفــرة املاضيــة عدًدا 
من االجتامعات املشــركة مع الجهــات املعنية 
والــركات ذات العالقــة من القطــاع الخاص، 

ملناقشــة نقص األســمنت يف بعــض محافظات 
الســلطنة. وأكدت الوزارة أهمية فهم متطلبات 
الســوق ومعرفــة التحديات التــي تواجه بعض 
مصانــع األســمنت الُعامنية والــركات املوردة 
والحلول املناسبة لها، والتنسيق لوضع مقرحات 
وخطــط بديلــة لضامن توفر األســمنت يف كافة 
محافظات الســلطنة لتفادي النقص يف املعروض 

وضامن تلبية احتياجات الســوق املحيل. وأشــار 
عدد مــن ممثيل رشكات القطــاع الخاص إىل أن 
ارتفاع كلفة املواد الخام املرتبطة بعمليات اإلنتاج 
هي أحد التحديات التي تواجهها بعض الركات، 
يف ظل ســعي الركات لتوفري البدائــل، والنظر 
للخيارات املتوفرة؛ مبا يضمن االلتزام باملواصفات 

واملقاييس الخاصة مبنتجات األسمنت.

مسقط- الرؤية

احتفلت مدينة الرســيل الصناعية بافتتاح 
مكتــب مروع مجمع تقنيــة الروبوتات 
أول   ،”Sandy Valley Robotics Park“
وأكــرب مجمع تقنيــة للروبوتات يف الرق 

األوسط.
ووقعت املدينة، يف وقت ســابق، اتفاقية 
مع رشكة ســاندي فــايل للروبوتات لتنفيذ 
املــروع عــىل مســاحة أرض تصــل إىل 
3.2 مليون مر مربع؛ حيث ســيتم تنفيذ 

املــروع عىل عدة مراحــل، وتبلغ تكلفة 
املــروع األولية حــوايل 2 مليــار دوالر، 
وسيســاهم يف توفري حوايل 15 ألف فرصة 
عمــل قابلة للزيادة مــع اكتامل املروع 
بجميع مراحله. ويتضمــن املروع ورش 
صناعــة الروبوتــات بجميــع أنواعهــا مبا 
فيها الطبية والتجاريــة والصناعية، ومركز 
األبحــاث والتطوير يف صناعــة الروبوتات 
والــذكاء الصناعي، ومنافذ بيع وتســويق 
للتدريب  الروبوتات، ومعهــدا  منتجــات 
والتأهيل يف مجال تقنية صناعة الروبوتات 

والذكاء الصناعي، باإلضافة إىل إنشاء فندق 
خمس نجوم ومدينة ترفيهية.

ومن املقــرر أن يفتح مجمــع الروبوتات 
أبوابه لالخراعات الشبابية وريادة األعامل 
يف مجال الروبوتات، وسيســاهم يف تعزيز 
الركات الناشئة يف سلطنة عامن يف مجال 
تقنيــات املســتقبل والروبوتــات والذكاء 
االصطناعــي، باإلضافة إىل إيجاد مســاحة 
ملزيد من التوظيف واالســتثامر واالبتكار 
يف ســبيل أن تصبح ســلطنة عــامن مركزًا 

لتقنيات املستقبل.

نفط ُعمان يهبط إلى 116.3 دوالر.. والخامات 
العالمية تتراجع مع رفع الفائدة األمريكية

تسهيل استيراد األسمنت وإعفاءات جمركية لمواجهة نقص المعروض

بملياري دوالر.. أكبر مجمع تقنية للروبوتات بالشرق األوسط في »الرسيل الصناعية«

09

15 ألف فرصة 
عمل مع اكتمال 
مراحل المشروع

09

09
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مسقط- العامنية

اســتقبل صاحب الســمو الســيد شهاب بن 
طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الدفاع أمس مبكتبه مبعســكر املرتفعة معايل 
الدكتــور نايف فالح الحجــرف األمني العام 
ملجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد 

املرافق له.
ورحَّب صاحب الســمو الســيد نائب رئيس 
الوزراء لشــؤون الدفــاع يف بدايــة املقابلة 
مبعــايل الضيف، وتــمَّ خالل املقابلــة تبادل 
األحاديــث الوديــة، وبحث وجهــات النظر 
حــول دعم مســرة مجلس التعــاون لدول 
الخليج العربية، إىل جانب مناقشة عدد من 

األمور ذات االهتامم املشرتك.
كام استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن 

طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الدفــاع مبكتبــه مبعســكر املرتفعــة صباح 
أمــس الفريق جــوي مارتن سمبســون كبر 
مستشــاري وزارة الدفاع الربيطانية لشؤون 
الرشق األوسط، والوفد املرافق له الذي يزور 

سلطنة ُعامن حاليًّا.
وقد رّحب صاحب السمو السيد نائب رئيس 
الوزراء لشؤون الدفاع بكبر مستشاري وزارة 
الدفاع الربيطانية لشــؤون الرشق األوســط، 
وتم خالل املقابلة استعراض مجاالت التعاون 
العســكري القائم بــني البلديــن الصديقني 
وســبل تعزيزها، باإلضافة إىل بحث عدد من 

األمور ذات االهتامم املشرتك.
حرض املقابلة سفر اململكة املتحدة املعتمد 
لدى ســلطنة ُعامن، وملحق الدفاع بسفارة 

اململكة املتحدة مبسقط.

السيد شهاب يستعرض مع نايف الحجرف مسيرة مجلس التعاون.. 
ويبحث مجاالت التعاون العسكري بين ُعمان وبريطانيا

كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق األوسط يزور السلطنة

رئيس »أجفند« يتعرف على دور »المحمية الزراعية« في دعم وتأهيل »ذوي اإلعاقة«

»الدولة« يستعرض مرئيات »البيئة« 
حول »السيارات الكهربائية«

مسقط- العامنية

اســتقبل العميد الركن طيــار زهران بن 
نــارص أمبوســعيدي قائــد ســالح الجو 
الســلطاين الُعــامين باإلنابــة صباح أمس 
مبقر قيادة الســالح، الفريق جوي مارتن 
سمبسون كبر مستشــاري وزارة الدفاع 
الربيطانية لشــؤون الرشق األوسط الذي 

يزور سلطنة ُعامن حاليًّا.
وشهدت املقابلة تبادل األحاديث الودية، 
ومناقشــة عدد مــن املوضوعــات ذات 
االهتامم املشــرتك. حرض املقابلة ملحق 

الدفاع بسفارة اململكة املتحدة مبسقط.
كــام اســتقبل العميــد الركــن بحــري 
طــارق بن عيىس الرئيــي قائد البحرية 
الســلطانية الُعامنية باإلنابة صباح أمس 
بقيادة البحرية مبعسكر املرتفعة الفريق 
جوي مارتن سمبســون كبر مستشــاري 
وزارة الدفــاع الربيطانية لشــؤون الرشق 

األوسط الذي يزور سلطنة ُعامن حاليًّا.
وجرى خالل املقابلة تبادل وجهات النظر 
املختلفة يف عدد من األمور ذات االهتامم 
املشــرتك. حــرض املقابلة ملحــق الدفاع 

بسفارة اململكة املتحدة مبسقط.

مسقط- الرؤية

زار صاحب الســمو املليك األمــر عبد العزيز 

بــن طالل بن عبــد العزيز آل ســعود رئيس 
برنامــج الخليج العــريب للتنميــة »أجفند«، 
والوفد املرافق له، مقر املديرية العام لشؤون 

األشخاص ذوي اإلعاقة التابعة لوزارة التنمية 
االجتامعية.

واطلــع صاحب الســمو امللــيك األمر- خالل 
زيارته للمديرية العامة لشــؤون 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة- عــى 
مــرشوع »املحميــة الزراعيــة« 
التابعــة ملركز التقييــم والتأهيل 
املهني باملديرية، والتي تعد ضمن 
»املحميات  التســعة  املشــاريع 
واملشــاتل الزراعية« املمّولة من 
برنامــج الخليج العــريب للتنمية 
»أجفند«، يف كٍل من مراكز الوفاء 
اإلعاقة  األشــخاص ذوي  لتأهيل 
وإبراء،  العامــرات،  واليــات:  يف 
والســويق،  والطائيــني،  ودمــاء 
وصحار، والخابورة، وازيك، ونيابة 
الجبــل األخــرض؛ وذلــك خدمة 
لألشــخاص ذوي اإلعاقة الذهنية 
امللتحقني  واملتوســطة  البسيطة 
يف هــذه املراكــز ممــن تتعدى 
أعامرهــم الـ18 ســنة فام فوق، 
ضمن برنامــج »التدريب املهني 
املقرون بالتشــغيل« لهذه الفئة، 
ألجل استثامر طاقاتها يف تحقيق 
وتعزيــز  املســتدامة،  التنميــة 
دورها يف تنميــة املجتمع. وتعّد 

هذه املحميات الزراعية بيئــًة مكانيًة مثاليًة 
لهــذه الفئة، وتعزز الثقــة بالنفس، وتحقيق 
الذات واإلحساس باإلنجاز لديها، وتتوافر فيها 

عوامــل األمن والســالمة مقارنة 
مبجــاالت العمــل األخــرى، إىل 
جانب محاكاتها لواقع العمل يف 

املزارع واملحميات واملشاتل.
وتفّقــد صاحــب الســمو املليك 
التقييــم  مركــز  ورش  إحــدى 
مجــال  يف  املهنــي  والتأهيــل 
الخياطــة، كام تجــّول يف معرض 
يعد  والــذي  املهنية،  املنتجــات 
نتاًجــا لجهــود تأهيــل الحاالت 

امللتحقة بهذا املركز.
الخليــج  برنامــج  يشــار إىل أن 
للتنمية »أجفند« منظمة  العريب 
تأسســت مببــادرة عام  إقليمية 
1980م مببــادرة مــن صاحــب 
السمو املليك األمر طالل بن عبد 
العزيز آل ســعود -رحمه الله– 
وبدعــم من قــادة دول مجلس 
العربية.  الخليــج  لدول  التعاون 
وتعد ســلطنة عــامن ممثلة يف 
االجتامعية عضوة  التنمية  وزارة 
يف مجلــس إدارة هــذا الربنامج؛ 
الــذي يدعم املشــاريع املرتبطة 

بتنمية الطفولة املبكرة، ومتكني املرأة، وتنمية 
املجتمع املدين، والتعليم املفتوح للشباب، إىل 

جانب دعمه لربنامج الشمول املايل. 

واشتمل جدول زيارات صاحب السمو املليك 
رئيــس »أجفنــد« كذلك عى املركــز الوطني 

للتوحد التابع لوزارة التنمية االجتامعية.

مسقط- الرؤية

اســتضاف مجلس الدولة، ممثالً يف اللجنة الفرعية واملختصة بدراســة 
»السيارات الكهربائية.. التكيف واملواكبة اندماج السيارات الكهربائية 
عــى الطريق«، يف لقاء عقد أمس برئاســة املكــرم املهندس عادل بن 
أحمــد اللوايت، وبحضــور املكرمني أعضــاء اللجنة، وســعادة الدكتور 
عبدالله بن عيل العمري رئيس هيئة البيئة، وعدد من مسؤويل الهيئة، 

وذلك إلثراء الدراسة مبرئيات املختصني واملهتمني.
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الشعيلي يستعرض واقع التعمير والمشروعات الحيوية

»الشورى« يناقش بيان وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني.. األحد
مسقط- الرؤية

األحد  الش��ورى  مجلس  يس��تضيف 
املقب��ل مع��ايل الدكت��ور خلفان بن 
س��عيد ب��ن مب��ارك الش��عييل وزير 
اإلس��كان والتخطيط العمراين، الذي 
س��يلقي بي��ان وزارته خالل جلس��ة 
الخامس��ة عرشة  االعتيادية  املجلس 
لدور االنعقاد السنوي الثالث 2021-
2022م م��ن الفرتة التاس��عة 2019-

2023م.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد 
الن��دايب أمني عام مجلس الش��ورى: 
خمس��ة  س��يناقش  املجل��س  “إن 
مح��اور رئيس��ية وهي: السياس��ات 
العامة لإلسكان والتخطيط العمراين، 

دراس��ة واق��ع التعم��ر ل��أرايض يف 
س��لطنة عامن، أهداف الوزارة خالل 
ف��رتة تنفيذ خطة التنمية الخمس��ية 
الع��ارشة 2021-2025، تفعي��ل دور 
ال��وزارة ضم��ن مرشوع��ات وبرامج 
القطاع��ات الحيوي��ة يف إطار خطة 
العارشة، الرشاكة  التنمية الخمس��ية 

مع القطاع الخاص”.
وأوضح سعادة األمني العام أن البيان 
ال��وزاري لوزارة اإلس��كان والتخطيط 
العمراين يعد البيان الوزاري الخامس 
م��ن جمل��ة البيان��ات الوزارية التي 
ناقش��ها املجل��س، ويأيت كآخ��ر بيان 
لدور االنعقاد السنوي الثالث 2021-
2022؛ حي��ث ناق��ش املجلس خالل 
الدور الح��ايل أربعة بيان��ات وزارية 

متثلت يف بيان وزارة  االقتصاد، وبيان 
وتقني��ة  واالتص��االت  النق��ل  وزارة 

املعلوم��ات، وبي��ان وزارة  التنمي��ة 
التج��ارة  وزارة  وبي��ان  االجتامعي��ة 
والصناع��ة وترويج االس��تثامر؛ وذلك 
وفق��اً ملا نص��ت عليه  امل��ادة )69( 
م��ن قان��ون مجل��س ُع��امن  بأنه: 
“يقرر مجلس الش��ورى يف بداية كل 
دور انعقاد س��نوي برنام��ج البيانات 
التي  النقاش��ية  الوزاري��ة ومحاورها 
س��تقدم خالل الدور؛ بناء عىل اقرتاح 
مش��رتك من مكتب املجلس ورؤساء 
اللج��ان الدامئ��ة فيه، وع��ىل رئيس 
املجلس إبالغ الحكومة بهذا الربنامج 
مع تحديد ما يجب أن يش��تمل عليه 
كل بيان من عنارص ومحاور بحسب 
املوضوع أو القط��اع الذي يختص به 
البيان”. وأشار سعادته إىل أن املجلس 

س��يعقد يوم اإلثنني املقبل جلس��ته 
االعتيادي��ة السادس��ة ع��رشة، والتي 
س��يتضمن ج��دول أعاملها مناقش��ة 
والبيئي��ة  الصحي��ة  اللجن��ة  تقري��ر 
ح��ول الرغبة املبداة بش��أن التعامل 
التخطيطي والتنموي ملواجهة األرضار 
البيئية الناجم��ة عن األنواء املناخية، 
وتقري��ر لجنة اإلع��الم والثقافة حول 
الرغب��ة املبداة بش��أن إنش��اء منصة 
رقمي��ة ثقافي��ة تفاعلي��ة، وتقريرها 
بش��أن الرغبة املب��داة حول إنش��اء 
مكتب��ات عامة لأطف��ال يف مختلف 
محافظات الس��لطنة، وتطوير القائم 
منها إلكرتونيا.  وأضاف س��عادته أن 
الجلسة س��تناقش كذلك رؤية لجنة 
الخدم��ات والتنمية االجتامعية حول 

مرشوع اتفاقية تنظيم خدمات النقل 
الجوي مع حكومة جمهورية الربازيل 
االتحادية، إضافة إىل مناقش��ة الرغبة 
املبداة بشأن تعديل آلية متويل برامج 
التدريب املقرون بالتش��غيل يف ضوء 
رأي لجنة الش��باب واملوارد البرشية. 
ونوه سعادة الشيخ أمني عام املجلس 
أن جلس��ات املجلس الخامسة عرشة 
والسادس��ة ع��رشة س��تكون علني��ة 
بحضور ممثيل وس��ائل اإلعالم، وملن 
يرغب يف حضور الجلسة من املواطنني 
م��ن خالل تقديم الطل��ب عرب موقع 
املجلس اإللكرتوين، وصفحات املجلس 
عرب وسائل التواصل املجتمعي، والتي 
تتي��ح عدًدا من الخدمات اإللكرتونية 

بهدف تعزيز املشاركة املجتمعية.

ُعمان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة 
التصحر والجفاف.. غدا

تنظيم محاضرة لتعزيز الوعي 
المروري في الكلية المهنية بشناص

تدشين أعمال صالون المواطنة الثقافي.. وإطالق مبادرة »عمان الخير«

مسقط- العامنية 

تش��ارك س��لطنة ُعامن ممثلة يف هيئة البيئة، 
دول العامل االحتفال بالي��وم العاملي ملكافحة 
التصح��ر والجف��اف ال��ذي يص��ادف 17 من 
يونيو من كل عام تحت ش��عار »النهوض من 

الجفاف مًعا«.
وأوضحت هيئة البيئة أن مش��اركة س��لطنة 
ُع��امن يف ه��ذه املناس��بة تركز ع��ىل توعية 
وتثقيف املجتم��ع للمحافظة ع��ىل النباتات 
الربية ومكافحة التصحر، واملش��اركة يف زيادة 
الرقع��ة الخ��راء، من خالل إط��الق مبادرة 
»أش��جار«، الت��ي تهدف إىل توعي��ة وتثقيف 
املجتم��ع وتفعيل مش��اركته يف الحفاظ عىل 
النباتات الربية، واس��تزراع النباتات وتوس��يع 

الرشاكة ب��ني املؤسس��ات الحكومية والقطاع 
الخاص يف اس��تزراع النباتات الربية واملحافظة 

عىل البيئة الطبيعية.
وبّين��ت الهيئة أن املبادرة تس��عى إىل تعزيز 
اس��تدامة الغطاء النب��ايت واس��تعادة التنوع 
األحيايئ وتس��هم يف تأهيل املواقع املتدهورة 
والح��ّد من ظاهرة التصحر، كام أنها تش��مل 
زراعة أن��واع مختلفة من األش��جار الُعامنية، 
مثل: أشجار العلعالن، والطلح، وأشجار السدر 
املعروف��ة بدوره��ا يف إنتاج العس��ل الُعامين، 
باإلضافة ألش��جار الشوع والس��يداف وشجر 

اللبان.
وأش��ارت الهيئ��ة إىل أن مش��كلة الجف��اف 
أصبحت تهدد أمن واس��تقرار العامل، وتعرّضه 

ملشكالت؛ كنقص املوارد املائية والغذائية.

شناص- الرؤية

نظم معهد الس��المة املرورية بقيادة رشطة 
محافظ��ة ش��امل الباطن��ة مح��ارضة حول 
الس��المة املرورية، يف الكلية املهنية يف والية 
شناص، وبحضور الهيئة اإلدارية والتدريسية 

وطلبة الكلي��ة. تأيت ه��ذه املحارضة ضمن 
جهود رشطة عامن السلطانية لنرش وتعزيز 
الوعي املروري، والتعريف بأس��اليب تفادي 
الح��وادث املرورية، وأهمية االلتزام بقوانني 
وأنظم��ة امل��رور، وإجراء الصيان��ة الدورية 

للمركبات.

الرؤية- محمود الجهوري

احتفل صالون املواطنة الثقايف بتدشني 
أعامل��ه وإط��الق مبادرت��ه الوطني��ة 
“عامن الفخر”، برعاية س��عادة نائب 
محافظ مس��قط محمد بن س��ليامن 
الكن��دي، باإلضاف��ة إىل إقامة معرض 
فني باسم “عامن الفخر” يضم لوحات 
تش��كيلية ومن��اذج لصناع��ات ثقافية 

وإصدارات الصالون.
وقال س��عادة نائب محافظ مس��قط: 
“إن صال��ون املواطن��ة الثق��ايف ُيع��ّد 
م��ن ضمن املب��ادرات الوطنية املهمة 
الساعية لرتسيخ وتعزيز القيم العامنية 
األصيلة مب��ا يتوافق مع ه��ذا العرص، 
انطالق��ا مام متلكه س��لطنة عامن عرب 
تاريخه��ا الطويل واملتج��ذر يف عمق 

التاريخ من إرث حض��اري مهم، ومن 
الرورة أن يلقى ه��ذا اإلرث العناية 
ز لدى األجيال حتى  واالهتامم، وُيع��زَّ
ال يصب��ح عرض��ة لالندثار م��ع مرور 

الزمن”.
وأضاف سعادته: “إن محافظة مسقط 
تس��عى نحو تعزيز الثقاف��ة الوطنية 
ل��دى الش��باب، وذل��ك م��ن خ��الل 
الرتكي��ز ع��ىل تعزيز الهوي��ة العامنية 
االجتامعي��ة  والع��ادات  والتقالي��د 
اإليجابي��ة والتكافل االجتامعي وغرس 
قيم املواطنة، والس��عي لنرش الس��الم 

والتسامح، واالهتامم بالفنون”.
وأشارت الدكتور بدرية الوهيبية رئيسة 
صال��ون املواطن��ة الثق��ايف إىل أهمية 
ه��ذه الفعالي��ة الثقافي��ة، والتي تأيت 
م��ن منطلق دور مؤسس��ات املجتمع 

املختلف��ة يف بل��ورة مفه��وم اإلنتامء 
الوطني، وربط املواطنني مبسؤولياتهم 
وواجباته��م الوطني��ة، مضيفة: “هذا 
ما نجده ُمجس��ًدا يف أه��داف أولوية 
الوطنية  والثقاف��ة  والهوية  املواطن��ة 
التي س�طرتها رؤية عامن 2040، ومنها 
تحقيق مجتمع معتز بهويته، وتحقيق 
منظوم��ة رشاكة مجتمعية مؤسس��ية 

متكاملة”.
وذك��رت الوهيبي��ة أن فك��رة إنش��اء 
صالون املواطن��ة الثقايف جاءت إدراكا 
بأهميت��ه يف دع��م ال��دور الثقايف مبا 
يحقق تنمية الش��باب واملجتمع، كام 
أن رؤية الصالون ركزت عىل الس��عي 
نحو إيجاد ش��باب عامين معتز بهويته 
وثقافت��ه الوطني��ة قادر ع��ىل العطاء 
واملش��اركة الوطنية يف تحقيق التنمية 

الثقافية املستدامة، وذلك برتسيخ قيم 
املواطنة وتعزيز الثقافة واملعرفة لدى 
الش��باب بأهداف وبرامج وسياس��ات 
أولوي��ة املواطن��ة والهوي��ة وال��رتاث 
والثقاف��ة العامني��ة، وتأهيل عدد من 
الش��باب إلدارة املب��ادرات الثقافي��ة 
املبتك��رة، وتطوي��ر مهاراتهم يف إنتاج 
الصناعات اإلبداعية والثقافية، وتعزيز 
مش��اركتهم املجتمعية يف نرش الثقافة 

الوطنية.
وأقيمت جلس��ة حواري��ة قدمها كل 
من الدكت��ور خالد بن عبدالله العربي 
املدير العام املس��اعد للشؤون املحلية 
مبحافظ��ة مس��قط تن��اول فيه��ا دور 
أولوي��ة تنمي��ة املحافظ��ات وامل��دن 
املس�تدامة يف إيجاد مجتمعات ممكنة 

ثقافًيا واجتامعًيا واقتصادًيا.

د.خلفان بن الشعييل

إطالق مبادرة »50 ألف مقعد تدريبي« لتقديم دورات عملية مجانية

»الدفاع المدني«: 37 عملية إنقاذ ألشخاص من الجبال خالل 2021

مسقط- الرؤية

أطلقت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
واالبتكار ممثل��ة بالش��بكة العامنية للبحث 
العلمي والتعلي��م »أوم��رن«، وبالتعاون مع 
الجمعي��ة العامنية لتقني��ات التعليم، مبادرة 
»50 أل��ف مقع��د تدريبي« ل��دورات عملية 
وتخصصية بش��كل مجاين؛ حيث تس��تهدف 
املبادرة جميع الطلب��ة والباحثني واألكادمييني 
واملبتكرين واملنتس��بني يف جميع مؤسس��ات 

التعليم العايل يف سلطنة ُعامن.
وتتلخ��ص املب��ادرة يف توفر 130 مس��اقا يف 
تخصصات تكنولوجية وبحثية ودراسية مهمة 
تتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة، ومهارات 
وظائ��ف املس��تقبل. وم��ن أب��رز مج��االت 
الدورات: تخصصات تقني��ة املعلومات، أمن 
املعلوم��ات، األمن الس��يرباين، اإلدارة، املالية، 

املحاسبة، وغرها من التخصصات.

وقال سامل بن سيف العامري ممثل “أومرن”: 
“إن املب��ادرة ته��دف إىل تش��جيع منتس��بي 
مؤسسات التعليم العايل للتسجيل يف الدورات 
وحضورها؛ لصقل مهارات الطلبة، وإكسابهم 
العدي��د من املهارات وحص��د خربات جديدة 
واس��تغالل فرتة اإلجازة الصيفي��ة، ومتكينهم 

وتهيئتهم لسوق العمل.
وأض��اف أن��ه ميكن ملنتس��بي مؤسس��ات 
ال��دورات  التس��جيل يف  الع��ايل  التعلي��م 

https://( املب��ادرة  راب��ط  طري��ق  ع��ن 
forms.zohopublic.com/osetom/
formperma/ /form/Unt i t l ed2
aCe___Fqa_YKn8g9w1GGbW2

0y0lAVDx48-XJAZLg3uO(، أو مسح 
رم��ز االس��تجابة QR. ويك��ون التس��جيل 
يف ه��ذه ال��دورات ع��رب اس��تخدام الربيد 
اإللكرتوين للمؤسس��ة التعليمي��ة، وبعدها 
يس��تلم املش��ارك بريدا إلكرتوني��ا يحتوي 

عىل رخصة مجاني��ة، ورابطا إلكامل عملية 
التسجيل واملبارشة يف حضور الدورات، عىل 
أن يكمل الدورات املختارة خالل مدة شهر 
بش��كل مجاين، ومينح املش��ارك عند إكامل 
  )edX( الدورة ش��هادة من موقع إيديكس
العامل��ي املختص بالتعلي��م والتدريب عرب 
االنرتن��ت، وه��و موقع إلك��رتوين تدرييس 
مفت��وح عىل اإلنرتن��ت. وقد قام بإنش��ائه 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالتعاون 
مع جامعة هارف��ارد يف مايو 2012، لعرض 
محارضات تعليمية عىل املستوى الجامعي 
يف حقول عديدة يف العلوم منها: الهندس��ة 
والفيزي��اء والكيمي��اء وغره��ا ونرشها يف 
جميع أنحاء العامل باللغة اإلنجليزية، وهي 
تعمل ع��ىل التوفيق بني التدريس والبحث 
العلمي. ويس��تخدم إيديك��س حاليا نحو 
1.3مليون طالب وطالبة من مختلف بلدان 

العامل.

مسقط- الرؤية

تعامل��ت ف��رق اإلنقاذ الجب��يل بهيئة 
الدفاع املدين واإلسعاف مع 37 عملية 
إنق��اذ أش��خاص م��ن الجب��ال يف عام 
2021. وتدع��و الهيئة هواة املس��ر يف 
الجبال إىل التقيد بإرش��ادات السالمة 
وحم��ل املعدات الالزم��ة من األدوات 
الطبية واإلسعافية عند التوجه  للمسر 

الجب��يل، والحرص عىل ع��دم الوصول 
لأماك��ن الت��ي تنقط��ع عنها وس��يلة 
االتصال، وأن يرافق املجموعة دليل أو 
مرش��د مدرب عىل تقديم اإلسعافات 
األولية. وتتميز سلطنة عامن بامتالكها 
مناظر خالبة، وطبيعة س��احرة، وجباال 
مقص��دا ملامرس��ة  ش��اهقة، جعله��ا 
هواية املس��ر الجبيل، وتسلق الجبال، 

واكتشاف الكهوف.
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مسقط- الرؤية

وقعت وزارة الصحة اتفاقية لرشاء 
أجهزة تنفس للمرىض ذوي الدخل 
املحدود والضامن االجتامعي مببلغ 
50 ألف ريال ســنويا، بتمويل من 
الرشكــة العامنية الهندية للســامد 

»أوميفكو«.
وقــع االتفاقيــة نيابــة عــن وزارة 
فاطمة  الدكتــورة  الصحة ســعادة 
وكيلــة  العجميــة  محمــد  بنــت 
وزارة الصحــة للشــؤون اإلداريــة 
واملاليــة والتخطيــط، وباإلنابة عن 
»أوميفكــو« املهنــدس خالــد بن 
محمد بــن نارص آل فنــة العرميي 
مدير االستدامة والتواصل املؤسيس.
وأكدت ســعادة الدكتــورة فاطمة 
بنت محمد العجميــة وكيلة وزارة 
الصحة للشــؤون اإلداريــة واملالية 

والتخطيط، أهمية الرشاكة والتعاون 
بــني القطاعني الحكومــي والخاص 
لخدمــة الصالــح العــام، مشــيدة 
باملبادرة الطيبة التي قدمتها الرشكة 
بتمويل  للســامد  الهندية  العامنية 
رشاء أجهــزة تنفس منزلية للمرىض 
ذوي الدخــل املحــدود والضــامن 
املهنــدس  وأشــار  االجتامعــي. 
خالــد بن محمد بن نــارص آل فنة 
والتواصل  االستدامة  العرميي مدير 
الهندية  العامنية  بالرشكة  املؤسيس 
للســامد إىل حــرص الرشكــة عىل 
تفعيل الرشاكة والتعاون بينها وبني 
الحكومية مبا  املؤسســات  مختلف 
يخــدم أوجه التنميــة يف البالد، مبا 
فيهــا الجانب الصحــي والخدمات 
الصحيــة املقدمــة للمواطنــني يف 
الســلطنة، مؤكــدا التــزام الرشكة 
العامنيــة،  املجتمعــات  بدعــم 

وتقديم املســاعدة لرتك أثر إيجايب. 
وأوضح: »توقيع هذه االتفاقية مع 
وزارة الصحــة سيســاهم يف تعزيز 
تقديم جــودة الخدمــات الصحية 
والتخفيف عن املــرىض من ناحية 
عملية تحركهم وتوفري رعاية صحية 

أكرث لهم«.
وسوف تســاهم هذه االتفاقية يف 
التخفيــف عن املــرىض وبقائهم يف 
منازلهم بدال من املكوث الطويل يف 
املستشــفيات، وحجز أرسة العناية 
املركــزة أو الفائقة؛ حيث يشــّكل 
توفري أجهزة تنفــس للمرىض ذوي 
الدخل املحدود والضامن االجتامعي 
إضافة حقيقيــة للخدمات الصحية 
التي يقدمها قسم الرعاية التنفسية 
بدائرة الخدمات الداعمة باملديرية 
العامة للرعايــة الطبية التخصصية 

بوزارة الصحة.

مسقط- الرؤية

نفــذ مكتــب منظمــة الصحــة العاملية يف 
مســقط بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة 
السلطان قابوس واملكتب اإلقليمي يف الرشق 
األوســط للمنظمــة أمــس األربعــاء حلقة 
عمل حــول التجارب الرسيريــة وأخالقيات 
البحــوث الطبية، بحضــور الدكتورة املكرمة 
منى الســعدون عميدة كلية الطب والعلوم 
الصحية بجامعة الســلطان قابوس، وسعادة 
الدكتور جــان جبور ممثــل منظمة الصحة 
العاملية بالســلطنة، والدكتــورة حليمة بنت 
قلم الهنائية املديرة العامة للمديرية العامة 

للتخطيط والدراسات بوزارة الصحة.
اســتهدفت حلقة العمل التي تعد األوىل من 
نوعها عىل مســتوى إقليم الرشق األوســط 
فيام يخــص التجارب الرسيريــة وأخالقيات 
البحوث الطبية، الباحثــني واألطباء والفئات 

الطبيــة املســاعدة من املختصــني بالبحوث 
العلمية الصحية من جميع أنحاء الســلطنة، 
وشــارك يف تنفيذهــا خــراء مــن املكتــب 
اإلقليمــي مبنظمة الصحــة العاملية. هدفت 
حلقة العمل إىل مشــاركة ومناقشة مفاهيم 
وتطبيقــات تصاميم الدراســة، مــع الرتكيز 
بصفــة خاصــة عــىل التصاميــم التجريبية، 
باإلضافــة إىل تحديــد الجوانــب الرئيســية 
املتعلقة بأخالقيات البحث لتطبيق التجارب 
الرسيرية الجديدة، ومراجعة مناذج املوافقة 
املستنرية للتجارب الرسيرية لجميع املراحل، 
وفهــم منهجية مراقبة التجارب الرسيرية مبا 
يف ذلــك ســالمة البيانات ولوحــات املراقبة 
وكذلــك فهم الجوانــب القانونية واألخالقية 
مللكية البيانات مع تحديد املبادئ التوجيهية 
لحاميــة البيانات عــىل املســتويني الوطني 
والدويل. وأكد ســعادة الدكتــور جان جبور 
التطلع إىل تعزيز التعاون بني منظمة الصحة 

العامليــة ووزارة الصحة وجامعة الســلطان 
قابــوس يف مجال البحــوث، وتعزيز املعرفة 
التــي تدعــم الدراســات عىل املســتويات 
الوطنيــة واإلقليمية والدولية. وأشــار ممثل 
منظمة الصحة العاملية يف الســلطنة أن هذه 

الحلقة ليست سوى حجر األساس للدراسات 
املستقبلية مع األخذ بعني اإلعتبار أخالقيات 
البحث من خالل الرشاكة مع املجتمع واعتبار 
القيم االجتامعية، معــرا عن أمله يف إطالق 
مبادرة حول التجــارب الرسيرية وأخالقيات 

البحوث الطبية من أرض الســلطنة. وقالت 
الدكتــورة املكرمة منى الســعدون الجهود: 
»إن التجارب الرسيرية هي دراســات بحثية 
أساســية تهدف إىل تقييم التدخل الطبي أو 
الجراحــي أو الســلويك، وبالتــايل فإن متكني 
العلــامء والباحثني من استكشــاف ســالمة 
وفعاليــة طــرق العــالج الجديــدة، وطرق 
التشــخيص الجديــدة والتدابــري الوقائيــة، 
ومــا إىل ذلك عملية طويلــة ومكلفة ولكنها 
رضوريــة للتقــدم الطبــي؛ حيــث إنه من 
املهم التأكد مــن تصميم التجارب الرسيرية 
ومراجعتها  ومراقبتهــا  وتنفيذها  وإجرائهــا 

وتسجيلها وتحليلها واإلبالغ عنها علميًا.
كام أكدت الدكتورة حليمة بنت قلم الهنائية 
اهتــامم وزارة الصحة بصقــل املعارف التي 
يتمتع بها مقدمــو الرعاية الصحية، وتطوير 
الصحــي،  القطــاع  يف  البحثيــة  مهاراتهــم 
للمساهمة يف تحقيق أحد مكونات البحوث 

الصحيــة املعنية بتحديــد األولويات إلحراز 
التقــدم يف املجال الطبي والصيدالين متاشــياً 
مع رؤية ُعامن 2040. وأشــارت الهنائية إىل 
أن هذه الحلقة ســتُمكن املشاركني من فهم 
أساسيات تصميم التجارب الرسيرية، وأسس 
أخالقيــات التجــارب العشــوائية املحكومة 
واملامرســات الرسيرية واألخالقية الجيدة يف 
ُعامن. وتضمنــت محاور الحلقــة الحديث 
عن مشــاركة ومناقشــة مفاهيم وتطبيقات 
تصاميم الدراســة، مع الرتكيــز بصفة خاصة 
عىل التصاميم التجريبية، واســتعراض مناذج 
أســس  إىل  باإلضافــة  الدراســة،  لتصاميــم 
وأخالقيــات التجارب العشــوائية املحكومة 
وآليــة مراقبتهــا واملبــادئ واإلجــراءات يف 
املراحل املختلفة التي مير بها البحث العلمي 
وحتــى الوصــول إىل االعتــامد واملوافقــة؛ 
وتوصيات البحــث باالســتمرار واملتابعة أو 

الختام.

بتمويل من »أوميفكو«

توقيع اتفاقية لشراء أجهزة تنفس منزلية لذوي الدخل المحدود

األولى من نوعها في الشرق األوسط

تنظيم حلقة عمل حول التجارب السريرية بمسقط

تكريم المعلمين والطالب المجيدين 
في المدارس الخاص بنزوى

حملة تسويقية للتعريف بمكتب نقل التكنولوجيا في »تقنية المصنعة«

نزوى- نارص العربي

كرمــت املديريــة العامــة للرتبيــة والتعليم 
مبحافظة الداخليــة، ممثلة بدائــرة املدارس 
الخاصــة، 96 معلمــة مجيدة مــن معلامت 
التعليم املبكــر، و31 من الطلبة املجيدين يف 
مسابقة حفظ القرآن الكريم مبختلف املدارس 

الخاصة، برعاية أحمد الخياري املدير املساعد 
بدائــرة املــدارس الخاصة. وتســعى املدارس 
الخاصــة لتنمية مهــارات الطالب يف مختلف 
املجاالت وكذلك تنمية مهارات العاملني فيها؛ 
لتعزيز عملية التعليــم والتعلم والوصول إىل 
التميــز والجــودة لتقديم أفضــل الخدمات، 

باإلضافة إىل تطوير العملية الرتبوية.

املصنعة- طالب املقبايل

أطلقت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 
باملصنعــة حملــة تســويقية للتعريــف 
مبكتب نقل التكنولوجيا وخدماته، وذلك 
لتأصيل روح االبتكار وتشــجيع الباحثني 
والطلبــة عــىل إيــداع طلبــات امللكية 

الفكرية.
ورّصح عاطــف البلــويش رئيــس مكتب 
يوفــر  املكتــب  أن  التكنولوجيــا،  نقــل 
البيئة الداعمــة واملحفزة للبحث العلمي 
وتســويقها  وتطويرها  لتنميتها  واإلبتكار 
وتوظيفها وتحويلها إىل فرص اســتثامرية 
تلبي احتياجات املجتمع يف شتى املجاالت 
والبيئية  والزراعية  العلمية واالقتصاديــة 
والصناعية، مع رضورة االستعانة مبنجزات 
وأجهــزة تكنولوجيــا الــذكاء االصطناعي 
واخرتاعات  ابتــكارات  لتبني  واالتصاالت 
جديــدة، باإلضافــة إىل دعــم أبحاثهــم 

العلميــة ومرشوعاتهــم. وقالــت حليمة 
بنت سليامن البلوشية: »إن املكتب أطلق 
مؤخرًا حملة تســويقية بعنــوان »1000 
اخــرتاع واخرتاع«، والتي تنفذ خالل العام 
األكادميي بتعاون قائم بني جامعة التقنية 
والعلــوم التطبيقيــة باملصنعة ومختلف 

واليات محافظة جنــوب الباطنة، مؤكدة 
ســعي املكتب إلحداث طفــرة اقتصادية 
متناميــة يف واليــات محافظــة جنــوب 
الباطنة، وذلك بتشــجيع أفراد املحافظة 
عىل تقديم براءة االخــرتاع للفحص لدى 
املكتــب، وتقديــم التســهيالت الفنيــة 

واملالية لدعم املشاريع االبتكارية للطلبة 
الحكوميــة  واملؤسســات  واألكادمييــني 
الحملــة  تســتهدف  حيــث  والخاصــة؛ 
املدارس والكليات واملعاهد وغرفة تجارة 
وصناعة عــامن وجمعيات املرأة العامنية 

ومركز االستزراع السميك.

مسقط- الرؤية

تحتفــل وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمــي واالبتــكار ممثلــة باملديرية 
العامــة للتدريــب املهنــي بتخريــج 
الدفعتني الرابعة والخامسة من طلبة 
الكليــات املهنية خالل أيــام 20 و22 
و27 يونيو؛ حيث بلغ عدد الخريجني 
1247 مــن مختلف الكليــات املهنية 

بالسلطنة.
وسيشهد حفل التخريج األول يوم 22 
يونيو الذي يقام مبرسح العرفان مبركز 
عــامن للمؤمترات واملعــارض تخريج 
542 خريجــا وخريجة مــن الكليات 

املهنية بصور والسيب وعري.
بينام يشهد الحفل الثاين تخريج 350 

خريجا وخريجة مــن الكليات املهنية 
باإلضافة  بالرميي، وصحم، وشــناص، 
إىل الكليــة املهنيــة للعلــوم البحرية 
بقاعة  الحفــل  وســيقام  بالخابــورة، 

فندق راديسون بلو بصحار.

فيــام سيســتضيف مجمع الســلطان 
قابــوس الشــبايب للثقافــة والرتفيــه 
بصاللة فعاليــات الحفل الثالث الذي 
سيشهد تخريج 355 خريجا وخريجة 

من الكلية املهنية بصاللة.

الرستاق- طالب املقبايل

ناقش املجلس البلدي مبحافظة جنوب 
الباطنــة خــالل اجتامعه عــددا من 
املوضوعات برئاســة سعادة عيىس بن 
حمد العــزري محافظ جنوب الباطنة 
رئيس املجلس البلدي وبحضور أعضاء 

املجلس.
وقــدم املختصــون باملديريــة العامة 
العمــراين  والتخطيــط  لإلســكان 
باملحافظــة عرضا حــول الرامج التي 
تعمــل عليها الــوزارة ومنهــا برنامج 
»اخرت أرضــك«، وكذلــك املخططات 
املقرتحة ملواقع سكنية ومواقع للعزب 

مبختلف واليات املحافظة.
 كام تم خالل اجتامع املجلس البلدي 

اســتعراض الردود الــواردة ألمانة رس 
املجلس البلدي، منهــا الرد الوارد من 
املديــر العام املســاعد ببلدية جنوب 
الباطنة بشــأن مقرتح تخصيص قطعة 
لســوق املــوايش بوالية نخــل، والرد 

الوارد من وايل نخل بخصوص مخطط 
طوي القصفــة بوالية نخــل، وكذلك 
استعراض الخطابني الواردين من وايل 
بركاء ووايل نخل بتغيري مســّمى بعض 

املخططات السكنية.

انطالق حفالت تخرج الكليات المهنية.. اإلثنين »بلدي جنوب الباطنة« يستعرض برامج »اإلسكان« بالمحافظة
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ضبط األوامر التغييرية 
في العقود الهندسية

نظــرًا لكون األوامــر التغيريية من 
األمور التــي من الصعــب تجنبها 
يف املشــاريع الهندسية؛ بل إنه من 
النــادر جًدا أن متر تلك املشــاريع 
مرور الكرام بــدون إجراء تغيريات 
فيهــا؛ حيــث تكــون أحياًنــا أمرًا 
طبيعًيــا وصحًيــا ملعالجــة بعــض 
وتقوميهــا،  التصميميــة  األخطــاء 
املهمة  املســتجدات  وظهور بعض 
أثناء تنفيذ املــروع، مام يتطلب 
إضافة أعامل أخرى أو إلغاء بعضها 
بهــدف تحقيق املصلحــة يف ذلك 
بسبب طول املدة الزمنية املعروفة 

للعقود الهندسية.
وبذلك ميكن تعريف األمر التغيريي 
-وفًقا للمعهد األمرييك للمعامريني 
يف االشــراطات العامة ونص املادة 
رقم )7(- عــى أنه “أمر كتايب معّد 
رب  )ممثــل  املعــامري  بواســطة 
العمــل( وموّقٌع عليــه من املقاول 
واملعامري ورب العمل، ُيلزم املقاول 
بإحداث تغيــريات يف أعامل العقد 
ويوضح فيــه تكلفة تلك التغيريات 
نتيجة  للعقــد  والقيمــة اإلجاملية 
التغيــريات، وكذلك الفــرة الزمنية 
الالزمة لتنفيذ تلــك التغيريات )إن 
وجدت( وإجــاميل الفــرة الزمنية 

للعقد بعد تنفيذ تلك التغيريات”.
وكان رئيس مجلــس املناقصات يف 
عــام 2014 وخــالل تقديــم عرض 
مريئ أمام أعضاء مجلس الشورى يف 
أعامل الجلسة االفتتاحية االعتيادية 
الرابعــة، تطــرق إىل عــدد وقيمة 
األوامــر التغيرييــة التــي أصدرها 
مجلــس املناقصــات خــالل الفرة 
من عام 2009 وحتــى عام 2013، 
وأوضح أن عدد األوامــر التغيريية 
يف عام 2009 بلــغ 455 أمرًا تغيريًا 
بقيمــة 490 مليون ريــال، ويف عام 
2010 بلــغ عدد األوامــر التغيريية 
344 أمرًا تغيريًيا بـ428 مليون ريال، 
وارتفعت عدد األوامر التغيريية يف 
عــام 2011 ليصــل إىل 309 أوامر 
بأكــر من 660 مليــون ريال. وبلغ 
عدد األوامر التغيريية يف عام 2012 
بلــغ 271 أمرا تغيريًيــا بقيمة 442 
مليون ريــال، ويف العام 2013 بلغ 
عــدد األوامــر التغيرييــة 218؛ مبا 
يعــادل 365 مليــون ريــال. وعدد 
األوامــر التغيرييــة مرتبطة بحجم 
األعــامل لــدى الجهــات املعنيــة، 
وبلغت قيمتها عى مدى 5 سنوات 

ما يقارب 2.4 مليار ريال عامين.
ال شك أن املبلغ كبري جًدا ويستنزف 
ميزانيــة الدولــة، واألوىل أن يتــم 
إنفاقه يف مجاالت تطويرية مختلفة 
متنوعة.  أخرى  تنموية  ومشــاريع 
يف اعتقادي أن هناك عدة أســباب 
وعوامل سابقة ملرحلة التنفيذ أدت 
إىل تفاقم طلبات األوامر التغيريية 
من الجهات الحكومية أثناء مرحلة 
تنفيــذ األعامل؛ منها: االســتعجال 
يف طرح املناقصات دون دراســات 
جــدوى دقيقــة للمــروع مــن 
تخطيط وغــريه، أيًضا عدم تطبيق 
دراسات الهندســة القيمية، إضافة 
إىل ضعف التنســيق بــني الجهات 
املعنية بتلك املشــاريع من ناحية 
توفري املعلومات األساسية املطلوبة 
يف الوقــت املناســب. كذلك عدم 
املراجعة الدقيقة ملستندات العقد 
حينام يتم تقدميها من قبل املكاتب 
الهندسية االستشارية املسؤولة عن 

إعدادها.
ومن خالل تجارب عملية يف أغلب 
املشــاريع أن تلك املكاتب لألسف 
أحياًنا تعيد تكرار نسخ ولصق نفس 
مســتندات ملــروع ســابق بآخر 
جديــد مختلف متاًما عــن ظروفه 
وأعامله ومتطلباته وطريقة تنفيذه 
مع بعض التعديالت البسيطة، مام 
يــؤدي يف املســتقبل إىل تعديالت 
كثرية بعد إبرام العقد وأثناء عملية 
التنفيذ، لذا عى الكوادر املتخصصة 
لدى صاحب العمل أو ممثليه -أًيا 
كانت- من الجهــات الحكومية أو 
املؤسســات الخاصــة مراجعة تلك 
الوثائق واملستندات والتدقيق عى 
التصاميم قبل اعتامدها والتصديق 
عليها، لتــاليف الكثري من التعديالت 

املستقبلية.
من أجل ذلك، متت مراعاة تضمني 
الســلطنة  يف  املوحــدة  العقــود 
الهندســية،  باملشــاريع  الخاصــة 
التنظيمية لألوامر  وبناء اإلجراءات 
التغيرييــة باعتبــار أن تلك العقود 
مســتوحاة من العقود النموذجية 
“فيديــك”  الدوليــة  الهندســية 
للتسهيل عى أطراف العقد للرجوع 
إليهــا، والعمل بهــا يف حال تطلب 
األمر ذلك؛ حيث تم إعطاء صاحب 
العمــل الحق يف إجراء أية تغيريات 
يف شكل أو نوعية أو كمية األعامل 
أو أية أعــامل إضافية أو اآلالت أو 
مــواد أو خدمات رضورية لألعامل 
الدامئة أو أي جزء منها بالحذف أو 
اإلضافة أو عمل تعديالت يف أجزاء 
مــن العقد وليــس يف كامل العقد 
وال يف جوهــره األصيل، وذلك وفقا 
للبند رقــم )51( من العقد املوحد 
1999 والبنــد رقم )13( من العقد 
املوحد 2019 )تحديث 1(، وكذلك 
املادة )42( مــن قانون املناقصات 
الُعــامين تســمح للجهــة املعنيــة 
بإصدار أوامــر تغيريية بالزيادة أو 
النقصان يف مدة أو قيمة أو كميات 
أو مواصفــات األصناف أو األعامل 
أو الخدمــات محل العقــد وذلك 

خالل فرة رسيان العقد.
وينبغــي عــى جميــع األطــراف 
االمتثال وااللتــزام مبا احتواه العقد 
مــن رشوط وبنود إجرائيــة؛ ومن 
جملتهــا تلــك املتعلقــة باألوامــر 
التغيريية لتحقيق الهدف املنشــود 
مــن التعاقــد، وبالتــايل عى طريف 
العقد اإلحاطة من جميع الجوانب 
تلــك  يف  وواجباتهــام  بحقوقهــام 
واألحــداث  املختلفــة  األوضــاع 
املستجدة الطارئة التي تحصل خالل 
تنفيذ املروع نتيجة متغريات من 
صاحــب العمل أو أســباب أجنبية 

خارجة عن إرادة أطراف العقد .
وحســب املادة 51 و52 وفقراتهام 
مــن العقــد املوحد لعــام 1999، 
وأيًضــا املــادة 13 وفقراتهــا مــن 
العقد املوحد لعام 2019 )تحديث 
1(، حــددت اإلجــراءات الخاصــة 
بالتغيــريات والتعديــالت يف العقد 
بعد إبرامه وأثناء تنفيذه؛ حيث تم 
يف البداية تحديــد أنواع التغيريات 
املروعة وماهيتها، وإنها ال تفسد 
العقد أو تبطله، ثــم تطرقت بعد 
ذلــك إىل إســراتيجية إصدار األمر 
التغيريي الرسمي بطريقة تعاقدية 

وقانونية صحيحة .
وهناك بعض األمــور املهمة ينبغي 
عــى صاحــب العمــل )الجهــات 
الحكومية أو الخاصة ( أخذها بعني 
االعتبار خالل اإلجراءات بتلك البنود 
وهي: التأكد من توفر املبالغ املالية 
لألمر التغيريي، وتحديد مدة تنفيذه 
وتكلفته وشكله ونوعه عند إصداره 
وقبل تنفيــذه، ومتابعة تنفيذه يف 
املروع وفًقا للمواصفات وحسب 
املدة املحددة، والتأكد من موافقة 
املقاول عى األمر وإمكانية تنفيذه، 
التغيريية  األوامــر  أعــامل  وإدراج 
ضمن الجــدول والربنامــج الزمني 
وفًقا  بإستمرار  للمروع، وتحديثه 

لذلك.
بيــد أن عــدم االلتــزام بإجراءات 
األوامــر التغيرييــة خــالل تنفيــذ 
األعامل يؤدي إىل حدوث مطالبات 
مفاجئة من املقــاول يتم االعراض 
عليها مــن املهنــدس، وبالتايل يتم 
رفضهــا رفًضا قاطًعا مــن قبل رب 
العمل، األمر الذي يؤدي إىل تعقد 
األمــور وظهور النزاعــات كام نرى 
ذلــك دامئًــا يف الواقع، لــذا ينبغي 
التعاقــد معرفتهم  أطــراف  عــى 
باألســلوب واإلجــراءات املحــددة 
يف العقد معرفــة جيدة ألن العقد 
رشيعة املتعاقدين، فعليهم تنفيذه 
بجميــع ما اشــتمل عليــه وطبًقا 
ملضمونه لتجنب كثري من النزاعات 
والخالفــات التــي تؤثر ســلًبا عى 
سري األعامل وعى أداء األطراف يف 

املروع.
* خبري هندسة مسح الكمیات 
ومحكم تجاري

أنور بن خميس العريمي * alaraimianwar@gmail.com

مىض يغــرف من النهــر بيديه، وآخر 
يلتقط له صورا أخــرية ويوثق لحظته 
األخرية التي قاربت عــى اإلنتهاء. مّد 
يده يف ســالم جميل ليسّلم عى هذه 
الدنيا مبا لهــا وما عليها، وتنزلق رجاله 
وكأن شــيئا ما يشّده إىل هناك.. حيث 
املجهــول والعامل الغريــب الذي نكاد 
نجهلــه ليبعث للجميع رســالة أخرى 

عنوانها : املاء والغريق!
شــّمروا عن سواعد الِجّد، وركبوا البحر 
ككل مرٍة كانوا فيها واثقي الخطى، إال 
أن خطاهم هذه املرة قادتهم للموعد 
األخــري وللســيناريو األفضــع وللنهاية 

الحزينة ولوجه الغياب.
ليســت املرة األوىل التــي يطلب فيها 
النهر الجــارف قرباًنا له، لكن- فوزي- 
الرجل الصالح كام ســمعنا عنه يحفظ 
القــرآن الكريم يف قلبه وروحه وعقله. 
كان القربان األثقــل من نوعه، والذي 
يرف النهر ببهــاء قلبه ونقاء رسيرته 
وحسن سلوكه؛ ليبدأ اإلثنان يف حديث 
آخر يف ذهول وحرية وتعجب واغراب.

النهر: أهال بك هنا. 
فوزي: من أنت؟!

النهر: أمل تكن تدري أين عطشــان وأن 

قلبــك العامر باإلميان يكفيني ويســد 
عطيش.

فوزي: هل تعتقد أنك ســتهدأ بعد أن 
تقيض عيّل؟!

النهر: وهل النهر يهدأ؟! 
ضجت مواقع التواصل االجتامعي بخرب 
ســقوط فوزي الرجل اإلمام الصالح يف 
نهر تركيا الجارف. وكان الجميع يحاول 
أن يضــع ســبقا صحفيا؛ فبــني عارض 
للحظة األخــرية، وبني طالــب للدعاء 
وبني مغــرد يطالب بتكثيــف الجهود 
املبذولــة للبحث عنــه وإخراجه حيا، 
ولكننــا نصدق قلوبنــا ونكذب عقولنا 
التي تقول: “عندما سحب النهر فوزي، 
ارتطــم رأســه باألحجار الكبــرية التي 
لة  تصطف عــى طيلــة النهر” ُمشــكِّ
لوحة فنية أخرى مــن صنع الله وكان 
فوزي يف سالم دائم؛ حيث أنهار الجنة 
العذبة يغرف منها؛ فمن كان مع الله 
دامئــا فالله معه يف الرس والعلن. ولعل 
النهايــة الحزينة التــي نراها هكذا قد 
تكون البدايــة ومدخل العبــور لجنة 
عرضهــا الســموات واألرض التي تفتح 
بــة بفوزي،  أبوابهــا مــن بعيــد، مرحِّ
ومحتفلــة مع صوت النهر واســتقبال 

حفّي به يليق مبقامه الكريم عند الله.
أما السلطات الركية فتقول: “كيف يل 
أن أوقف النهر ألُخرج فوزي من الجنة؛ 
فهناك تيارات قادمة لرفع فوزي ألعى 
الجنان. ســأعاود البحث بعد شهر من 
اآلن ليكــون فــوزي قد وصل بســالم، 
الطاهرة، وســعدت  وارتاحــت روحه 
بلقاء موالها، ولكننا نوحد الدعاء لعل 
فوزي يخرج مــن النهر ليعود إىل جنة 
أهله وذويه املرقبني لخرب يعيد بسمة 
الحياة لقلوبهــم النابضة بأمل العودة 

القريبة وأمل الرجوع.
أمــا )عــيل وســامل( الذيــن خرجا من 
بيوتهم باتجــاه البحر وزرقتــه، وركبا 
املوج بقوته يف حديث آخر من البحر..

البحر: وهل تعلمون مدى قويت؟! 
سامل وعيل: إال أن قوة الله أكرب. 

البحر: ونعم بالله لكنني هائج. وأنتام 
تخطيتام كل الحدود!

سامل وعيل: ليس هناك حدود أمام قوة 
الله. 

اللوم ال يفيد ولكنه رسالة لكل مرتادي 
البحر وصائدي األسامك: “إن املجازفة 
بالروح يف ليلة كانت تحمل من الرياح 
القوية الكثري، هو موت آخر، ورســالة 

انتحــار ويجب عليكم الحذر والتوخي 
وعدم تعريــض أهلكم وذويكم لهكذا 
مواقــف؛ أيعقل أن عقلكــام قد غاب 
وركبتام البحر يف يوم كانت فيه الرياح 
قوية، وأمواج البحر تتالطم ببعضها يف 
تحّد غريب معــه ولو مل أكن موجودة 
يف محافظــة الرقية لن أكــون أعلم 
ذلــك الوضع؛ فقلد كانت الرياح عاتية 
وتهب بقوة وتقيض عى كل ما يواجهها 
هــذا عى اليابســة؛ فكيــف وأنتام يف 
البحر؟ ولكن نســأل الله لكام السالمة 
والعــودة، وأن تقر عــني أحبتكم بكم 
وعيون املواطنــني الذين ال يكّلون من 
البحــث رغم خطــورة الوضع. نطالب 
بتكثيف الجهــود املبذولة للبحث عن 
املفقوديــن لعــل بخرب يعيــد بصيص 
األمل لقلــوب أحبتهم وذويهم وعامن 

أجمع. 
املفقودين  لعــودة  الدعــاء  فلنوّحــد 
)فــوزي، ســامل، عــيل(، ولنبــذل كل 
الطاقــات املمكنــة وأقصاها، ولنكثف 
الجهود املبذولة للبحث عنهم يف عباب 

املاء. 
حفظكــم اللــه وأعادكــم ألحبابكــم 

ورعاكم )أبناء عامن املخلصني(.

zaabi2006@hotmail.comأحمد بن خلفان الزعابي

التسريح الُمتواصل

التَّرسيــح.. مسلســٌل حلقاته مــا زالت 
ُمســتمرة منذ ســنوات، ورغــم الجهود 
الحكومية املبذولة، إال أنَّ الحلقة األخرية 
من هذا املسلســل مل َيِحن موعد عرضها 

بعد!
يف الحقيقــة قــد يكــون الترسيح خالل 
الفرات الســابقة له ُمربِّراته إىل حدٍّ ما، 
رغم اســتغالل بعــض منشــآت القطاع 
الخاص للمربرات التي كانْت قامئة خالل 
الفــرة املاضية، ولكــن أْن يتم الترسيح 
خالل هــذه الفــرة فهذا األمــر مل يُعد 
ث عن  مقبــوالً، ونحــن هنــا لن نتحــدَّ
الحلــول، وال عن نظام األمــان الوظيفي 
الصادر باملرسوم السلطاين رقم 2020/82 
لــن  وكذلــك  2020/08/17م،  بتاريــخ 
نتطــرق إىل الجهــود التــي تبذلها وزارة 
العمــل للحــد مــن ترسيــح العاملــني 
مبنشآت القطاع الخاص، كام لن نتحدث 
ح أو  عن اآلثار النفسية عى العامل امُلرسَّ

أرسته، أو عن املشكالت االجتامعية التي 
ُتســبِّبها ظاهرة الترسيح؛ فلقد تمَّ تناول 

هذااملوضوع مبا فيه الكفاية.
اليــوم.. ونحن خالل هــذه املرحلة، قد 
ُيقبل الُعذر بالترسيح للمنشآت العاملة 
يف قطــاع اإلنشــاءات، واملرتبطة أعاملها 
بتنفيذ مشاريع محددة، وبعقود مؤقتة 
كذلك؛ فمثل هذه املنشــآت تتعاَقد مع 
دة  العاملني لديها للعمل بعقود عمل ُمحدَّ
املدة تنتهــي بانتهاء املروع. وهنا، فإنَّ 
دة سلًفا بانتهاء  انتهاء خدمة العامل ُمحدَّ
مــدة العقــد أو انتهــاء املــروع، ما مل 
ن املنشأة من الحصول عى مروع  تتمكَّ
آخــر لتنقــل خدمــات العاملــني لديها 
للعمل ضمن العقد الجديد؛ فهنا ستكون 
ُمضطرة لالســتغناء عن خدماتهم. أما أْن 
يــأيت الترسيح مــن املنشــآت الصناعية، 
فهــذا األمر مل يُعد مقبــوالً عى اإلطالق، 
ب عى إدارة مثل هذه املنشــآت  ويتوجَّ

ــهل باالســتغناء  عدم اللجوء للخيار السَّ
عن خدمــات العاملني لديها؛ فاألخرية مل 
توظف يف األصل إال تلبية لحجم النمو يف 
عملياتها، وهذا النمــو أمٌر طبيعيٌّ ناتج 
ــع حجم األعامل وزيادة الطلب  عن توسُّ
عى املنتجات؛ سواء عرب األسواق املحلية 
أو الخارجيــة، ونحن ال ُننِكــر التأثريات 
القاسية لألزمة االقتصادية وأزمة جائحة 
كورونــا، وآثارهام عــى االقتصاد، ولكن 
ة مع  العامل بدأ يف مرحلة التعايف منذ ُمدَّ
بداية ارتفــاع الطلب عى النفط، والذي 

رافقته زيادة يف أسعاره عامليًّا.
وهنا.. كاَن من األجدر مبثل هذا املنشآت 
احــرام العاملــني لديهــا، ومشــاركتهم 
املشــكلة حتى ُيســهموا من جانبهم يف 
البحــث وابتكار الحلــول؛ ومنها: العمل 
عى تجاوز الســوق املحيل، وفتح منافذ 
تســويق خارجية، رغم أن هذا الحل قد 
يتطلَّب وقًتا لكنــه ليس باألمر الصعب؛ 

فالتوجه الحكومــي نحو تفعيل الحقيبة 
االقتصادية، إضافة للحقيبة الدبلوماسية 
ألصحاب الســعادة سفراء السلطنة حول 
العــامل، يدعم هذا التوجــه. كام أنَّه البد 
لغرفة تجارة وصناعة ُعامن توفري الدعم 
ألصحــاب األعــامل ألجل املشــاركة يف 
املعــارض وملتقيات التجارة واالســتثامر 
الدوليــة حول العــامل؛ إلتاحــة الفرصة 
للصناعيــني الُعامنيني لعــرض منتجاتهم 
نــوا من فتح منافذ تســويق  حتى يتمكَّ
ن لهــم تعاقدات  خارجيــة جديــدة ُتؤمِّ

تصدير منتجاتهم لألسواق الخارجية.
وَتِجد إدارات بعض املنشآت يف الترسيح 
حــالًّ لألزمة التي مترُّ بهــا، لكنه ليس يف 
كل األحــول هو الحل األمثــل. فغالبا ال 
تؤمن الحلول الرسيعة تجاوَز املشكالت، 
بــل قد تزيدها تعقيــًدا، كام أنَّ الحلول 
الرسيعة لن ُتســهم يف توقف مسلســل 

الترسيح.

خليفة بن عبيد المشايخي

سارة البريكية

khalifaalmashayiki@gmail.com

Sara_albreiki@hotmail.com

فلنجرب الخروج إليها

ماء وغريق!

ذكرت يف مقال ســابق أن اإلجازة هذه 
املرة يف هذا الصيف من األهمية مبكان 
توظيفها لتكون للــه تعاىل، حتى نصلح 
مــا بيننــا وبــني الخالق -جــل جالله- 
ولطاملــا كان الوقــت والفــراغ واملــال 
موجودين، ولهذا علينا أن ننتهز الفرصة 
قبــل فــوات األوان، ونخــرج إىل بيئات 
الدين واإلميان؛ لتصحيح املسار، ولتكون 
أعاملنا املســتقبلية خالصة ومرضية لله 

تعاىل.
وقد يســأل سائل: كيف هو خروجنا إىل 
بيئــات الدين واإلميــان، يجعلنا قريبني 
منه تعاىل، فأقــول إن املوىل -عز وجل- 
قــال: “فاركعوا مع الراكعــني”؛ فالصالة 
يف جامعــة ويف وقتها ســبب يف دخولنا 
الجنة، ونيل رحمة الله تعاىل واستحقاق 
رضــاه، وتكون لنا نــورا يف حياتنا الدنيا 
ويوم القيامــة بإذنه تعاىل، وهذا الكالم 

من منا مستغن عنه؟! قطعا ال أحد.
كذلــك املحافظة عى الصالة فيها تكفري 
للســيئات ومحــو للخطايــا والذنوب، 
وتطهري النفس من اآلثام، فكل خطواتنا 

إىل الصالة؛ األوىل تحط خطيئة، والثانية 
نرتفــع بها عند الله تعــاىل درجة؛ فالله 
تعــاىل يغفر ذنوب عبــده بني كل صالة 
والتي تليها. ناهيك عــن أنها تنهى عن 
الفحشــاء واملنكر، ومن مل تنهاه صالته 
عــن الفحشــاء واملنكر، فال صــالة له، 
فإقامتهــا ســبيل إىل الهدايــة والصالح 
واالســتقامة. وهي أول ما ُيحاسب عليه 
العبد يــوم القيامة، ويقول رَُســوَل اللَِّه 
َل َما  -َصــىَّ اللَُّه َعَلْيــِه َوَســلََّم- “إِنَّ أَوَّ
ُيَحاَسُب ِبِه اْلَعْبُد َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َعَمِلِه 
َصاَلُتُه؛ َفإِْن َصُلَحْت َفَقــْد أَْفَلَح َوأَْنَجَح، 

.” َوإِْن َفَسَدْت َفَقْد َخاَب َوَخرِسَ
هذا عن الصالة.. فكيف نحن مع القرآن 

الكريم واألمور األخرى إذن؟!
بالنظــر إىل كل ما تقدم ذكره، ســنجد 
هنالــك تقصريا كبــريا، وخلــال واقعا ال 
محالــة، ومع هذا التقصــري، صار هناك 
إعــراض عن ذكر الله، جعــل حياتنا بها 
ضنــك ومشــقة وضيــق وحــزن وكدر 
ومشــاكل وفشل وتعر وأمراض وأوجاع 
وأحزان، ومجاهــرة بالذنوب واملعايص، 

وترك للطاعات واقراف للسيئات؛ أنزل 
بالعقوبــات والــذل والهــوان واألوبئة 
وغريها؛ فكان أن “َظَهَر اْلَفَســاُد يِف اْلرَبِّ 
َواْلَبْحِر مِبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهم 
َبْعَض الَّــِذي َعِمُلوا لََعلَُّهــْم َيْرِجُعوَن”. 
فبســبب االبتعاد عن الله تعاىل أتت يف 
مجتمعات املســلمني املشاكل واألحوال 

السيئة.
أخــي الكريــم.. لــيك تســتقيم حياتنا 
وحياة زوجاتنا وبناتنــا وأوالدنا، فال ُبد 
من وجود بيئات إميانية مستمرة، نردد 
عليها ونتمسك بها، من شأنها أن تعيننا 

عى جرب التقصري الذي عندنا.
وتلك البيئــات لو جلس فيها اإلنســان 
املفتقر إىل الله تعاىل، وأقول هنا املفتقر 
وليس املكتفي، لتمنى أن ال يرجع عنها 
أبًدا، فهذه البيئات بيئات صالح وتقوى 
ورجاء وخوف، يزداد فيها اإلميان، وتكر 
فيها األعامل الصالحــة، وإذا أحب الله 
عبــًدا، وّفقه ونقله من طاعة إىل طاعة، 
وإذا أراد اإلنســان أن يعرف مكانه مع 
خالقــه، فلينظر أين وحيــث أقامُه؛ أي 

ينظر فيام أشــغله اللــه -عزوجل- فيه 
وبه.

إن بيئات الدين واإلميان، ســاهمت كثريا 
يف دخول الكثريين لإلسالم، وعودة مثلهم 
إىل جادة الصواب؛ فلها فضل كبري يف نزول 
الرحــامت ورفــع البالء، وصــالح األحوال 
والبيــوت والنفوس؛ ففيها ال تســمع كالم 
الدنيا، وإمنا هي مجالس معمورة بقال الله 
تعاىل، وقال رســوله الكريم، ولها مكاسب 
وفوائد عديدة نحتاجها دامئا، فجرب أخي 
يف الله الخروج إليها وفيها، وسرى بنفسك 
التغيري، تلك البيئات فيها يحافظ اإلنسان 
عى صلوات الجامعة دون أن تفوته تكبرية 
اإلحرام. وبعد صالة الفجر، ستســتمع إىل 
كالم الله -جل جالله- وكالم سيد املرسلني 
اللذيــن يرفعــان همتــك، ويزيــدان من 
منســوب اإلميان لديك. وبعــد ميض يوم 
واحــد أو يومني فيها -مــع املحافظة عى 
الصلــوات الخمس يف جامعة، وقيام الليل 
وصــالة الحاجة وصــالة الضحى وصلوات 
النوافل والطاعــات، وغريها من العبادات 

والطاعات- ستكتشف الجديد والتغيري.
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رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطايئ
االقتصاد

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

املحليات
محول: 207 , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
اإلعالنات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

وزارة اإلعالم
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

تمكين القطاع الخاص
وتقليــل  االقتصــادي  التنويــع  ميثــل 
االعتامد عىل النفط أحد أبرز أولويات 
رؤيــة “ُعــامن 2040”، وضمــن ذلك 
اإلطار يأيت متكني القطاع الخاص كركيزة 
أساســية لدفع عجلة التنمية وتحقيق 
االقتصــادي، ومن  النمو  مســتهدفات 
هنــا ميكن قراءة قرار جهاز االســتثامر 
العــامين بالتخــارج من 6 اســتثامرات 
وطنيــة كمرحلــة أوىل؛ ليفتــح الباب 

أمام االســتثامرات الخاصة للنمو. ومثة 
إيجابيات عــدة تتحقق بناًء عىل هذه 
القرارات، خاصة وأن جهاز االســتثامر 
العامين يخطط للتخارج من 30 مرشوًعا 
عــىل مــدار 5 أعــوام، وهو مــا يتيح 
للجهاز االســتثامر يف قطاعات جديدة 
بعد دخول القطاع الخاص يف الرشكات 
امُلتخــارج منها، ومن ثم توفري إيرادات 
منتظمــة واالســتفادة مــن العائدات 

امُلحّصلة يف متويل النفقات الرأســاملية 
واملرصوفات التشــغيلية وتسديد قيمة 
أسهم رأس املال املخطط لها، إضافة إىل 

إعادة تدوير االستثامرات.
ولقد جاءت املرحلة األوىل للتخارج من 
بعض االستثامرات الوطنية يف قطاعات 
متنوعة كالتصنيع والتعدين والسياحة 
واللوجستيات، ومن شأن هذه الخطوة 
أن تعمــل عــىل تعزيــز التعــاون مع 

القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة من 
املشاريع االســتثامرية التي تساهم يف 

منو االقتصاد العامين.
إن عمليــة التخــارج إجــراء ُمتبــع 
وتســهم يف إنعاش االقتصاد، وتحقق 
نجاحــات عــدة ويجــري تنفيذهــا 
تدريجًيا مبا يضمن استقطاب رؤوس 
األموال الخاصة وتشغيلها يف مشاريع 

ناجحة.

من الواضح أن األزمة األوكرانية أبعد 
من كل التوقعات، ويبدو أن مخاضها 
عســري والرصاع حــاد وعنيف، وما 
بطن منه أعمق مام ظهر، والواليات 
املتحــدة األمريكيــة وحلفاؤها لن 
وإذا  طواعيــة،  الهزميــة  يتقبلــوا 
كانت اإلمكانات الروســية يعتد بها 
من النواحي العســكرية فإن قراءة 
املتناقضة  الدولية  بأبعاده  املشــهد 

ُتبقي القضية املركزية.
إذا  قــارصة،  العســكرية  والقــوة 
مل يســندها التتبــع الدقيق لســري 
آفاقهــا  واســترشاف  األحــداث 
الجوانــب  مــن  أطرافهــا  وأدوار 
األربعــة، و دونها تبقى عرضة لكل 
االحتــامالت. ومنذ بدايــات األزمة 
كانــت التقديرات متباينــة واتفاق 
دون اتفــاق بأن العملية الروســية 
محــدودة ومتدرجــة، و تراهن يف 
بعدها الجوهري عىل تحول داخيل 
اســتنادا لعوامل عدة؛ منها الروابط 
و  والعرقيــة،  والثقافيــة  اللغويــة 
تبعيــة الحكومــة األوكرانية للنفوذ 
الغــريب، ورعايــة التطــرف النازي 
الذي قد يشكل ضغطا معنويا عىل 
الشــعوب األوربية، ويولد ســخطا 
داخليا. وهي فرضية يف غري محلها، 
تقلل من قيمة الظروف املوضوعية 
ومــا أفرزته من مصالــح اقتصادية 
وسياســية خالل الســنوات املاضية 
والتي تتقدم يف أهميتها االعتبارات 
األخرى، وتتجاهل إىل حٍد ما تراكم 
حقد تاريخي ســيتحول إىل قوة يف 

حال توفر غطاء، وهو ما حصل.
وقد توصــف الحكومــة األوكرانية 
أخالقيا بــكل األوصاف غري املحببة؛ 
وتبقــى الحــروب ليســت ســاحة 
مواعظ وإرشــاد. فهل كان باألحرى 
حســم رسيع ُيحدث إرباكا داخليا، 
وال يــرك مجاال لنمــو عنارص القوة 
واملناورة واســتعادة النفس والبناء 
عىل ما أفرزته من وقائع عىل األرض 
والتــي قد تكون خارج الحســابات 
التقليدية؟ بينام األخالقية الروســية 
عائق ذايت يعكس نفسه يف الجانب 

املوضوعي بوضوح تام.
وإذا أخذنــا اســراتيجية الحرب يف 
ســورية سنكتشــف جملــه أخطاء 
قاتلة؛ حيث إمكانية الحسم كانت، 
وإرادة يف بعــض املراحــل مع عدم 
التقليل بالطبع من قدرات وطاقات 
التحالــف املعادي الضخــم. و لوال 
بعض التقديرات الخاطئة ســتكون 
النتائــج مختلفــة؛ حيــث طوقت 
الجامعات اإلرهابيــة مرارا من كل 
االتجاهــات؛ ثم يتــم التوافق عىل 
نقلها إىل مكان آخر وهو ما يعطيها 
قوتهــا، وتنظيم  اســتعادة  فرصــة 
نفسها من جديد وهكذا باستمرار، 
وهو تكتيك غري مألوف يف الحروب 
ومل يعِط نتائج إيجابية. اآلن يتكرر 
نفس الســيناريو يف أوكرانيا؛ حيث 
التغــايض عــن اإلمــدادات الهائلة 
عســكرًيا ومالًيــا وبرشًيــا تحــت 
غطاء املساعدات اإلنسانية وتعزيز 
يعني  مــام  األوكرانيــة؛  القــدرات 
املزيــد مــن اإلســتنزاف للطاقات 
الروســية وإطالة أمد الــرصاع. ولو 
أخذت روسيا مبدأ الرضبة الحاسمة 
بكل تبعاتها يف تغيري موازين القوى 
بشــكل جذري رسيع- وهي قادرة- 
لكانــت يف وضــع أفضــل، وليــس 
أدل عىل ذلك مــن خطاب الرئيس 
األوكــراين الذي انتقل مــن مرحلة 
املرونــة إىل التشــدد اســتناًدا عىل 

املتغريات عىل األرض.

لقــد أُعلن مؤخرًا دعــم الجامعات 
اإلرهابيــة يف ســورّية باملليــارات، 
بحيــث تشــتتت القوة الروســية، 
ومنعها من تحقيق نرصين متزامنني 
يسوغها قوة عاملية، وينسيها والعامل 

زمن الهزائم يف مواجهة الغرب. 
هل يف ذهن القيادة الروسية تجربة 
الســوفيتي ونتائجها والتي  االتحاد 
متكنــت اســراتيجًيا مــن املهادنة 
االتفاقيــات  يف  املفرطــة  والثقــة 
واحرامهــا والحفــاظ عىل الســلم 
والتعايش الدويل باملفهوم اإلمربيايل؟ 
األمر الذي يعني يف العمق استبعاد 
طبيعة الرأساملية العدوانية ونكوثها 
الدائم باملعاهدات واملواثيق التي ال 

تخدم مصالحها.
مل تســتخدم روســيا إىل اآلن سالح 
الطاقــة بشــكل فعــال، وهــو من 
التقديرات غري السليمة. صحيح أن 
حاجة روســيا لألموال مهمة ولكن 
حاجــة أوروبــا للطاقة أهــم بكثري 
يف هذه املرحلــة، وهي تعمل عىل 
خطــني متوازيــني؛ اســترياد الطاقة 
الروســية من جانــب، والبحث عن 
بديل من جانب آخر. وعندما يتوفر 
البديــل ســتتغري اللغــة والخطاب 
السيايس وســتكون يف وضع أفضل 
ملامرســة املزيــد مــن الضغط عىل 
روســيا، وســتتبخر بعــض مواقفها 
العقالنيــة وال شــك روســيا تدرك 
ذلك جيــًدا، لكن عدم اســتخدامه 
يف الوقــت الراهن ســيقلل مفعوله 
وأهميته مــع مرور األيام كســالح 
مؤثر برصف النظــر عن التحليالت 
التي تضخم الحاجة األوربية للطاقة 
الروسية اســراتيجًيا وهي مقصودة 
لإليحــاء بتعذر البدائــل يف عملية 
تخديريــة كــربى. وال ُيســتبعد أن 
تلك التحليالت والترسيبات املضللة 
واملعــدة بإحكام هي جــزٌء من آلة 

الحرب اإلمربيالية والصهيونية.
إذا كان الصحيــح أن البديل بحاجة 
إىل وقت يقدر بســنوات، فالصحيح 
كذلــك أن الغرب املنخرط بشــكل 
كامل يف الحرب عىل روسيا مل يدفع 
أمثاًنا موازية إىل اآلن، وهو ما يجعل 
الطبقات الربجوازية الغربية يف وضع 
مريح نســبًيا، ميّكنها مــن اإلفالت 
مؤقًتــا من االســتحقاقات الداخلية 
املراكمة، وستكون مواجهة ألزماتها 
الداخلية يف زمن الســلم أسهل منها 

يف زمن الحرب.
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12 الترقيات ومنظومة 
إجادة

د. خالد بن علي الخوالدي

34 أخطاء تاريخية.. هل 
نتعلم منها شيًئا؟!

د. صالح الفهدي

اآلراء المنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة وإنما عن وجهة نظر كاتبيها

األزمة األوكرانية 
ودروس األزمة السورية

`` masoudahmed58@gmail.comمسعود أحمد بيت سعيد

الحرب الكونية الرابعة!

حمد بن سالم العلوي

أوفيليا التي لم تمت!

مدرين المكتومية

ات فرضيَّ

لَنْفَرِض أنَّ لدينا خطة عمل ملرشوع ما، وال رغبة 
ــبل  لدينــا يف وضع خطة بديلة، إذن ما هي السُّ
التي تضمن لنا تنفيذ خطتنا األساسية؟ ونجاحها 

دون الحاجة لالحتفاظ بضامن الخطة البديلة؟
ُمعظمنا ُيفضل وجود الخطة )ب( لتقليل نسبة 
م  املخاطر وطأمنة أصحاب املرشوع؛ أي أنَّها ُتقدَّ
كضــامن ثانــوي، للتأكيد عىل اســتمرار تحقيق 
األهداف وسري العمل، لكن نعلم أيضا أنَّ الخطط 
البديلة تكون يف العادة من نوعية الخطط التي 
تــمَّ وضعها جانبا؛ ملا يف طياتهــا من عمليات ال 
تتوافق مــع إمكانيات أصحاب املــرشوع: ماليًّا 
أو رمبــا إداريًّــا؛ أي ذات ُكلفة عاليــة أو هيكلة 
غري متوازنــة أو زمن أطول من الخطة املعتمدة 
باألســاس؛ فطبيعة أصحاب املشاريع واألطراف 
املســتفيدة اللجوء إىل الخطة األقل تكلفة لبدء 
أية أعامل ومشــاريع تجاريــة، واملتعارف عليه 
ا أنــه وعند اإلخفاق بعد الــرشوع بالعمل،  أيضَّ
يلجأ التنفيذيون إىل طرح أهمية استخدام خطة 
بديلــة )وضع املســتثمر يف األمــر الواقع(، وإال 
ســوف يتم اإلعالن عن فشــل املــرشوع، وهذا 
ضيــاع لرأس املــال وال يقبله أي مســتثمر؛ مامَّ 
يبدأ معه وكالء املرشوع باتخاذ إجراءات صارمة، 
وإيجاد طرق بديلة تضمن استمرار العمل؛ مثل: 
ســحب الثقة من امُلنفذين، فيتم تبديل العنارص 

القياديــة والتنفيذية للمرشوع، وقد يتم اإلقدام 
عىل عمل نراه يتكرر كثريا يف املشــاريع الكبرية، 
وهو تقســيم املــرشوع إىل مشــاريع جزئية، أو 
التنفيذ عىل مراحــل زمنية تؤدي إلعادة جدولة 
املــرشوع، ورمبا ضــخ املزيــد إىل رأس املال، أو 
غريها مــن اإلجراءات التي يحــاول بها أصحاب 
املرشوع ضامن استمرار العمل واإلبقاء عىل سري 

عمل املرشوع.
سة  ولنفرض أنَّ املرشوع عبارة عن تقسيم ُمؤسَّ
إىل قطع تســمح لنــا ببيع جــزيئ دون اإلخالل 
بنظــام ما نرغــب باإلبقاء عليه، مــع الوضع يف 
االعتبار أنَّ املســتثمر لن يقبل مبا ســنقدمه له 
من بيانات وخطط، لجذبه كمستثمر يضع ماله 
ويعقــد آماال بعوائــد ُمربحة، بل ســوف يقوم 
بدراسة وبحث عن االستثامر املطروح ليعلم عن 
املايض ويستقرئ املســتقبل مع املقارنات لحال 
وســلوك ســوق العمل. إذن، ما هي االحتامالت 
التي نســتطيع التفاوض عليها لنيــل ثقة ومال 

املستثمر؟
التجــارة هي ذاتها منذ قــدم التاريخ، ومل تتغري 
مبادئهــا األساســية إىل يومنا هــذا، رغم التقدم 
املعايــري  وتصنيفــات  واإلداري،  التكنولوجــي 
وغريها من الُعقد التجارية واالســتثامرية، إال أنَّ 
األســاس واحد )أَِضع بعض املال ليزيد، واألفضل 

م(، ومسألة الربح وقبول الخسارة يقبلها  ليتضخَّ
أصحــاب روح املغامرة والعزميــة القتالية، وهم 

قلة.
إذن؛ علينا أوال دراســة الهدفة )مال املســتثمر، 
د الجــزء األكرث جذبا  الكــم والكيف(، ثــم نحدِّ
للمستثمر لتســليط الضوء عليه يف املفاوضات، 
وبعدهــا نقــوم بتقســيم تلــك املؤسســة إىل 
مجموعة فروع أو وحداث ذات قيادة ســيادية 
أي فروع مســتقلة. ومــن أجل معادلــة األمر، 
البــد للفرع امُلســتهدف أن يحمل عــىل عاتقه 
بعض الحزم الســلبية بنسبة تقريبية 30/70، ثم 
نقوم بالعمل عىل قياس أداء ذلك الفرع بشــكل 
مســتقل، من تكلفة اإلنتاج ورأس املال البرشي 
والعائــد لدورتني ماليتني عىل األقل، مع التحقق 
من السرية والسمعة الطيبة، لقيد الربهان الذي 
قــد ُيغِري ويجذب املســتثمر، مــع بيان دقيق 
ر شــامل واســتقراء  وواضح ملصادر الدعم وتصوُّ
ذيك للمســتقبل. ومن الجانب اآلخر، وجب بيان 
األثر الذي ســوف يحدث للمؤسســة األم، عند 
حدوث التقسيم واستقالل ذلك الفرع عىل نظام 
ودخــل وإدارة املؤسســة األم ككل؛ كلنــا نعلم 
أن الزمــن هو الرهان األســايس لضامن أي عائد 
متوقع، ومثل هذه املرشوعات الكبرية هي ذات 
ُبعد زمني طويل أي اســتثامر للمســتقبل، وأيُّ 

ترسع قد ُيفقد أصحابه ثقة املســتثمرين وأيضا 
القدرة عىل النمو؛ يجب أن يشــعر املستثمر أنه 
قادر عىل أن يدعم استثامره الجديد، ويضخ فيه 
نظامه الخــاص، وهذا يقودنــا إىل أهمية توفري 
وإقامة نظام مرن يسمح بذلك للمستثمر، دون 
اإلرضار بأصحاب املرشوع؛ فأحيانا كثرية املالك/
صاحب املرشوع يف األســاس ال يحتــاج إىل مال 
املســتثمر فقــط، بل أيضا إىل خربتــه ليزيد من 

نسبة أرباحه هو أيضا ويضاعفها.
قــد نتَّفق عىل أنَّ أول خطــأ فادح أن تضع عىل 
أ عــىل الراتب، وال ميلك  رأس تجارتــك من يتوكَّ
روح التجــارة وفكر املغامــرة يف مضاعفة املال، 
والســعي نحو تحقيق املكاسب العالية والثابتة، 
ي التوجيهات واألوامر دون اكراث.  بل ينتظر تلقِّ
إذن، وجود رشيك إســراتيجي ميتلك ســهاًم يف 
املرشوع أو املؤسسة كقائد هو أمر جديد علينا، 
لكننا نحتاج إىل مثل هذا النظام لنعزز من قوتنا 

اإلدارية ومتكني القادة.
---------

سمو..،
التجارة ليســت للضعفــاء، وإدارة املــال دائرة 
مفرغة، والقــوة الحقيقية هي الحكمة والقدرة 
عىل صناعة األرباح واملكاسب من أجل اإلنسان 

ورخائه.

فاطمة الحارثية

هنــاك بعــض التحديات حديثة النشــاة يف قطاع 
التأمــني، ظهــرْت بعد جائحــة »كورونــا«، إالَّ أنَّ 
البعــض اآلخــر كان متوارًثا قبــل الجائحة، وكان 
بعض ُمعيــدي التأمني العامليني يشــتكون من أنَّ 
أكــرب التحديات يتمثَّل يف الحصــول عىل البيانات 
املوثوقــة التــي افتقدوهــا حتــى خــالل جائحة 
»كورونا«، ومل تكن متاحة بشكل كاٍف. إضافة إىل 
تحدي مواكبــة القوانني والترشيعات املتزامنة مع 
التطور واالبتكار يف قطاع التأمني، ال ســيام املالءة 
املالية )Solvency Margin 2( ورسية املعلومات.

واملــالءة املالية مُتثِّل أحد التحديــات التى تواجه 
الرشكات وقدرتها عىل املنافســة؛ حيث إنَّ طبيعة 
عمل صناعــة التأمني وإعــادة التأمــني تتَّضح يف 
الرشاكــة والتكافــل بذاتهــا بني القطــاع الخاص 
والقطاع العام؛ لذلك فإنَّ إيجاد النظام االقتصادي 
واملــايل النقدي لهــذه الرشاكة )التأمــني وإعادة 
التأمــني( يحفظ حقوق جميع األطــراف، ويدعم 
ويحقق هــدَف تحقيق قيمــة محلية مضافة من 

هذا القطاع.
وهناك أمثلــة كثرية من تجارب الرشاكة بني قطاع 
الخاص والعام يف صناعــة التأمني، وإعادة التأمني 
املركزي؛ مثل: الجمهوريــة الجزائرية الدميقراطية 
الشعبية، وجمهورية الهند، والجمهورية اإلسالمية 
اإليرانيــة، إىل جانب تجربة ســابقة يف جمهورية 

مرص العربية... وغري ذلك.
إنَّ انظمَة التأمني وإعادة التأمني، ومراجعة الهيكل 
التنظيمي اإلداري لقطاع املــال والتأمني، وأهمية 
املتابعــة والتنظيم والتدفق املايل النقدي وســداد 
للمترضريــن، واحتفاظ  والتعويضات  املطالبــات 
أقســاط التأمــني يف داخــل البالد واالســتثامر يف 
مشــاريع الُبنى األساســية، أصبح مــن األولويات 
الرضورية والعنــارص والعوامل الرئيســية لحفظ 

األمن والسلم.
وتتزاَيــد التهديــدات اإللكرونية نتيجــة االنتقال 
إىل الحلــول الرقمية والســامح للعاملــني بالعمل 
عن ُبعد، وعدم الســيطرة واملراقبة عىل األداء من 
قبل جهــات اإلرشاف والرقابة كأحــد األمثلة عىل 

تحديات العرص.
وقد رسَّعْت جائحة كورونا جهوَد تبنِّي »الرقمنة«، 
ودفعت إىل صناعة التأمني نحو اســتخدام أنظمة 
رقميــة، كام يف قطــاع التأمني والتــى ظهرْت قبل 
.»Fintech األزمة والجائحة؛ حيث ظهر »الفينتك
وموضــوع األنــواء املناخيــة وإدارة املخاطــر يف 
السلطنة واإلقليم عامة، َشَغل بال ُمِعيدي التأمني 
العامليني واملســتثمرين وأصحاب رؤوس األموال؛ 
ســت حكومة السلطنة صندوَق الكوارث  لذلك أسَّ
الطبيعيــة، لكــن يجــب إيجــاد آلية عمــل لهذا 
الصنــدوق؛ مبا يضمن تحقيق األهداف املشــركة 

للقطاعني: الخاص والعام؛ وعىل رأسها االستدامة.
لقد أصبح مــن الرضوري وجود مكتب ُمســتقل 
بقطاع التأمــني؛ للنظر يف الشــكاوى التي َيرفعها 
حملة الوثائق وأطــراف أخرى، بعيدا عن تضارب 
املصالــح وازدواجية االختصاصــات؛ وذلك لزيادة 
ُمســاهمة قطاع التأمني يف الناتج املحيل اإلجاميل 
للدولــة. وقد قامــْت الهيئة العامة لســوق املال 
باملوافقــة عــىل تأســيس أول رشكة إعــادة تأمني 
وطنية يف الســلطنة )وهي الرشكة الُعامنية إلعادة 
التأمــني »ش.م.ع.م«- »عــامن ري«(، كــام صدر 
املرســوم الســلطاين رقم: 2014/39 الــذي ينصُّ 
عىل أْن تكون رشكة التأمني رشكة مســاهمة عامة 
ســة طبقا لقانون الرشكات التجارية ملامرسة  ُمؤسَّ
عمليات التأمــني، وأْن يثبت طالــب الرخيص أنَّ 
قيمــة رأس املــال املدفوع ال تقل عــن 10 ماليني 
ريال عامين، وأن مُتنح الرشكات القامئة عند العمل 

بهذا القانون فرة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها.
لكــن ال زال ُمتوســط نصيــب الفرد الســنوي يف 
اإلنفاق التأميني يف الســلطنة بشكل خاص ُمتدٍن 
جًدا، ومتثل أقســاط التأمني نســبة ضئيلة للغاية 
تقريًبــا ال تتجاوز الـ1.29% من الناتج املحيل، رغم 
وجود 23 رشكة تأمني و36 وسطاء تأمني )بحسب 

مؤرشات سوق التأمني 2013-2014م(.
ويف العام 2021م، بلغْت نســبة مســاهمة قطاع 

التأمــني يف الناتج املحيل اإلجــاميل 1.45%؛ وذلك 
نظرًا الرتفاع نسبة أقساط التأمني.

وختاًمــا.. إنَّ رشكات التأمني وإعــادة التأمني ُتعدُّ 
من املشــاريع اإلســراتيجية بعيدة املدى، وذات 
خصوصيــة فريدة، تتطلَّب قدرًا كبــريًا من الخربة 
الفنية ذات الُبعد املحيل والدويل، ومســتوى عاٍل 
من اإلمكانيات املاليــة، مع مرونة يف التحرك عىل 
املســتوى العاملي واإلقليمي واملحيل. وال شــك أنَّ 
هذه الصناعة تتأثر باملناخ االقتصادي والســيايس 
ره وتتأثر  ر بتطوُّ العام يف البالد واملنطقة، كام تتطوَّ

سلًبا بضعفه.
ا عاليًّا يف  والخالصــة، بإمكان البالد أْن تحقق منــوًّ
صناعة التأمني وإعادة التأمني، إذا توافرت اإلرادة 
والنظــرة املســتقبلية والخطط اإلســراتجية عىل 
مســتوى الرشكات، بدعم من الحكومــة وإميانها 
مببدأ الرشاكة، وهذا يتطلب االســتثامر يف املوارد 
البرشيــة. ومن هــذا املنطلق واملعطيــات، ُأْوِص 
بتأســيس الرشكة الوطنية املركزية للتأمني وإعادة 
التأمني؛ لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتامعية 

واألمنية املشركة.
* خبري تأمني، زميل معهد تشاترد للتأمني باململكة 

املتحدة
* خبري تأمني، زميل معهد تشاترد للتأمني 
باململكة املتحدة

مرتضى بن محمد الجماالني * mjialjamalani@gmail.com

صناعة التأمين.. شراكة وتحديات وفرص )2-2(

لم تستخدم 
روسيا إلى 
اآلن سالح 

الطاقة بشكل 
فعال، وهو من 

التقديرات غير 
السليمة
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االطالع على الموقف التنفيذي لمبادرات الهيئة للعام الجاري

رئيس »حماية المستهلك« يبحث االستعدادات لعيد 
األضحى وموسم الخريف.. ويؤكد على تشديد الرقابة 

مسقط - الرؤية

َعَقد سعادُة سلّيم بن عيل بن سليم الحكامين 
رئيس هيئة حامية املس��تهلك، أمس، اجتامًعا 
مع مدي��ري العم��وم واإلدارات باملحافظات، 
عرب االتصال املريئ؛ ملتابعة الجهود التي ُتبذل 
من قبل كوادر الهيئة يف مختلف املحافظات، 
وملناقش��ة عدد من املوضوعات ذات العالقة 

باختصاصات الهيئة.
وأش��اد س��عادته مبا تمَّ إنجازه خ��الل الفرتة 
السابقة يف متابعة األس��واق وتشديد الرقابة 
ع��ى مختل��ف املراك��ز واملح��ال التجاري��ة 
باملحافظات؛ إليجاد وجود س��وق اس��تهاليك 
آمن. مؤك��دا رضورة مواصلة العمل الدؤوب 
لتحقيق أهداف الهيئة املنشودة، والعمل عى 
تطويع كافة الوسائل لتحقيق اإلجادة يف إنجاز 
األعامل. وناقش س��عادته -خ��الل االجتامع- 
ع��دًدا من املوضوع��ات التي ينبغ��ي الرتكيز 
عليه��ا؛ حيث أك��د أهمية تكثي��ف الحمالت 
التفتيشية عى األسواق، وتنفيذ متابعة دقيقة 
عى مختلف أسعار السلع والخدمات بشكل 

ع��ام، والرتكيز ع��ى متابعة ومراقبة أس��عار 
القم��ح واألعالف واالس��منت بش��كل خاص 
لضامن اس��تقرارها، وعدم وج��ود أي تالعب 
فيها؛ وذلك بناًء عى الوضع االقتصادي الحايل 
ه س��عادته مديري  الذي يش��هده العامل. ووجَّ
اإلدارات إىل أهمية تكثيف الرقابة امليدانية يف 
كافة األسواق واملراكز التجارية تزامناً مع قرب 
عيد األضحى املب��ارك؛ وذلك من خالل إعداد 

خطة رقابية مدروسة ملأموري الضبط لتحقيق 
متابعة مستمرة ومركزة عى األسعار، وللتأكد 
من عدم وجود أي تجاوزات ترض باملستهلك، 
ُمناش��داً برضورة رصد املامرس��ات الس��لبية 
واملخالف��ات الت��ي يرتكبها بع��ض املزودين 
والتج��ار يف األس��واق، خاصة تل��ك املتعلقة 
بحقوق املس��تهلك؛ وذل��ك ملكافحتها والحّد 
منها، مؤك��داً عى عدم التهاون يف محاس��بة 

املخالفني وفق اإلجراءات القانونية. من جهة 
ثانية، تطرَّق س��عادته إىل استعدادات الهيئة 
ملوس��م الخريف مبحافظة ظف��ار الذي عادة 
ما يشهد حركة تجارية نش��طة، نظراً الرتفاع 
مع��دل اس��تقطاب املحافظة للس��ائحني من 
داخل وخارج سلطنة عامن خالل هذه الفرتة، 
وهو ما يتطلب م��ن الهيئة وكوادرها تكثيف 
الرقابة يف أسواق املحافظة واملواقع السياحية 

الت��ي يرتادها الزوار بش��كل دائ��م. وأوضح 
سعادته أنه سيتم رفد إدارة حامية املستهلك 
بصاللة بك��وادر إضافية من ديوان عام الهيئة 
لتتناسب مع حجم الجهود الرقابية والتوعوية 
الت��ي س��تتطلبها محافظة ظف��ار خالل هذه 
الفرتة؛ وبالتايل ضامن االنتشار الواسع لكوادر 
الهيئ��ة يف مختلف املواقع والذي س��ينعكس 
ب��دوره ع��ى توف��ر بيئ��ة اس��تهالكية آمنه، 
وكذلك للعمل عى خدمة املستهلكني وحفظ 
د س��عادته  حقوقه��م بكفاءة وفاعلية. وش��دَّ
ع��ى أهمية ب��ذل املزيد م��ن الجهد لخدمة 
الوطن واملواط��ن، ورضورة التح��يل باألمانة 
والنزاه��ة وتأدي��ة الواج��ب املن��وط بالهيئة 
عى أكم��ل وجه، والحرص ع��ى التعاون مع 
املستهلكني الس��رتجاع حقوقهم املسلوبة؛ من 
خالل ترسيع إجراءات التعامل مع الش��كاوى 
وحلها، والعمل عى تحقيق أعى مس��تويات 
األداء وأفض��ل درج��ات الج��ودة يف تقدي��م 
الخدمة. ويف س��ياق آخر، َعَقد َسَعادة رئيس 
هيئة حامية املس��تهلك اجتامًعا مع عدد من 
مس��ؤويل الهيئة؛ ملتابعة سر مبادرات الهيئة 

للعام الجاري، وأبرز املوضوعات املتعلقة بها. 
وناق��ش االجتامع عدًدا من املب��ادرات؛ منها: 
دعم جمعيات حامية املستهلك، وإنشاء مركز 
تدريب متخصص إلدارة ش��ؤون املس��تهلك، 
والحمالت التوعوية والتدقيق الداخيل وخطة 
التح��ول الرقمي إضاف��ة إىل جانب املبادرات 
الخاصة بتطوير الخدمات املقدمة للمستهلك 
بالتع��اون مع املؤسس��ات التجاري��ة. واطلع 
س��عادته عى أب��زر ما تم إنج��ازه فيها خالل 
الف��رتة املاضي��ة واملراحل املتبقي��ة إلنجازها، 
ومدى جاهزي��ة القطاعات العامل��ة بالهيئة 
لتنفيذها ع��ى أرض الواقع بش��كلها النهايئ، 
كام اطلع سعادته عى التحديات والصعوبات 
الت��ي تواجه تقس��يامت الهيئ��ة املختلفة يف 
تنفيذ املب��ادرات وطرق التغل��ب عليها. ويف 
د س��عادته أهمية مواصلة  ختام االجتامع، أكَّ
العم��ل الحثي��ث يف تنفي��ذ ه��ذه املبادرات 
بناًء ع��ى خطط العمل والربام��ج املوضوعة 
إلنجازه��ا وفق أعى املس��تويات؛ األمر الذي 
من ش��أنه اإلس��هام يف تحقيق أهداف الهيئة 

وتطوير أعاملها وخدماتها.
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مسقط- الرؤية

أعلن جهاز االستثامر العامين بدء مرحلة 
أولية للتخارج من ستة استثامرات وطنية 
يف قطاعــات متنوعــة، إســهاًما منه يف 
تنفيذ أولويات رؤية عامن 2040 الرامية 
إىل تحقيق التنويــع االقتصادي، وتقليل 
االعتــامد عىل النفط، ومواكبــًة للتوجه 
الحكومي نحو متكني القطاع الخاص من 
قيادة االقتصاد العامين، وتعزيز مشاركته 

يف دفع عجلة التنمية للنمو.
وقال نارص بن ســليامن الحــاريث نائب 
رئيس جهاز االستثامر العامين للعمليات 

بالوكالــة: “إن الجهاز أخــذ عىل عاتقه 
منذ تأسيســه قبل عامني تقليل التنافس 
بــني رشكاتــه والقطاع الخــاص إىل أدىن 
مســتوى، وتعزيــز التعاون معــه؛ فقام 
بإطالق برامج وحلقات عمل خرج منها 
بخطة للتخارج للخمس سنوات 2021-
2025م تتضمــن التخــارج من أكرث من 
ثالثني رشكة ومرشوًعا، مؤكدا أن التخارج 
عملية ناجحة يف كل األحوال، وهي ُتعّد 
مامرســة عاملية تبدأ بصــورة تدريجية 
حتى تصل إىل هدفها األكرب وهو تسليم 

قيادة االقتصاد للقطاع الخاص”.
ويســتهدف الجهاز من خطــة التخارج 

مــن بعــض االســتثامرات واملرشوعات 
توفري إيرادات منتظمة، واالســتفادة من 
العائــدات املحّصلة يف متويــل النفقات 
التشــغيلية  واملرصوفــات  الرأســاملية، 
امللتــزم بهــا، وعمليــات تســديد قيمة 
أســهم رأس املال املخطط لها، والدخول 
باالســتثامر يف قطاعــات جديــدة بعد 
تســليم القطاعــات الحاليــة للقطــاع 
الخاص، باإلضافــة إىل تقليص املديونية 
يف امليزانية العمومية عن طريق ســداد 
الديون، وإعادة تدوير االستثامرات التي 
وصلت مرحلة النضج مع االســتثامرات 
التي ما تزال يف مرحلة مبكرة من النمو، 

وتكويــن رشاكات مع القطاع الخاص مبا 
يشمل املســتثمرين املحليني والدوليني، 
االســراتيجيني  املســتثمرين  وكذلــك 
واملاليني، وتوســيع بورصة مســقط من 
خــالل االكتتابــات العامــة األوليــة أو 

الثانوية.
وترّكز الخطة عىل التخارج من الرشكات 
التنويــع  يف  املســهمة  القطاعــات  يف 
االقتصادي كالتصنيع والتعدين والسياحة 
واللوجســتيات؛ حيث تقــوم كل رشكة 
بتقديم خطط تخارجها للخمس سنوات 
القادمة، وبعد اعتامدها من الجهاز تقوم 
الــرشكات بتقديــم الخطــط التفصيلية 

التي تشمل إجراءات التخارج، واملراحل 
الرئيســية املخطط لها، والجدول الزمني 
لــكل مرحلــة وأي تعيينات استشــارية 
الســتكامل تنفيــذ التخــارج، ثــم تقوم 
الــرشكات بتنفيذ الخطــط بالتعاون مع 

الفريق املختص من الجهاز.
وتبدأ خطة التخارج بســتة اســتثامرات 
يف قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة 
بإمتــام  وذلــك  اللوجســتي،  والقطــاع 
جاهزية طرح ثالثة استثامرات يف بورصة 
مســقط؛ واحــد منها مــرشوع صناعي 
تابع لجهاز االســتثامر مبارشة، واآلخرين 
تابعني ملجموعة أوكيو، وكذلك التخارج 

بشــكل جزيئ وكيل من مرشوعني تابعني 
ملجموعة أسياد، وبصورة كلية من بعض 
التابعة ملجموعة  الفنادق واملنتجعــات 

عمران.
وتهدف سياســة التخارج إىل إنشاء إطار 
عمــل مببــادئ ذات شــفافية وإنصاف 
وأعىل مســتوى من النزاهة؛ لتستخدمه 
الرشكات يف وضع خطط التخارج وتنفيذ 
إجراءاتهــا؛ حيــث يجب عــىل مجلس 
إدارة كل رشكة مملوكــة للجهاز تقديم 
خطة تخارج أولية ملدة خمس ســنوات 
إىل الجهــاز العتامدها، وتحديث الخطة 

بصورة سنوية.

ضمن خطة تشمل أكثر من 30 أصاًل خالل 5 سنوات

»جهاز االستثمار« يبدأ التخارج من 6 استثمارات وطنية في قطاعات متنوعة

مسقط- العامنية

بحث معايل الدكتور نايف فالح الحجرف 
األمني العام ملجلس التعاون لدول الخليج 
العربيــة خالل لقائه رؤســاء اتحاد غرف 
دول مجلــس التعاون الخليجي مبســقط، 
موضوع االســتثامر وإجراءات االســترياد 
والتصدير بني دول املجلس وتعزيز األمن 

الغذايئ.
وأوضــح ســعادة عجالن بــن عبدالعزيز 
العجالن، رئيــس اتحاد غرف دول مجلس 
التعــاون الخليجي ورئيــس اتحاد الغرف 
الســعودية، أن اللقــاء تضمــن مناقشــة 
التكامــل االقتصــادي  تفعيــل وتطويــر 
التعــاون  آفــاق  أن  الخليجــي، مضيًفــا 
والتكامــل يف دول الخليج بــني القطاعني 
العام والخاص واعدة، وأن اقتصادات دول 
املجلــس أصبحت من أكرب االقتصادات يف 

العامل.
وبنّي ســعادته أن اللقــاء ركز عىل العديد 
من املوضوعــات؛ منها ما يشــهده العامل 
من نقــص يف إمدادات الغــذاء والتكامل 
يف صناعة الغذاء، وفتح األســواق، وإيجاد 
ســوق موحــدة للمنتجــات الخليجيــة، 

إضافة إىل قــرارات جديدة لدعم التكامل 
االقتصادي، باإلضافة إىل إيجاد أقىص قدر 
ممكن من التناغم واإلنســجام بني جهود 
وتطلعــات القطــاع الخاص مــن جانب، 
ورؤى وتوجهــات حكومات دول املجلس 
واألمانــة العامــة ملجلــس التعــاون من 

الجانب اآلخر.
وقال ســعادة املهندس رضا بن جمعة آل 
صالح رئيــس مجلــس إدارة غرفة تجارة 

وصناعــة ُعــامن: “إن اللقاء جــاء لبحث 
سبل تفعيل دور القطاع الخاص يف مسرية 
العمل االقتصادي الخليجي ووضع الحلول 
املناســبة للتحديات التــي تواجه القطاع 
الخاص يف دول املجلــس، مضيفا أن دول 
الخليــج العربية متــي يف جهودها نحو 
التعايف االقتصادي من آثار خلفتها جائحة 

انتشار فريوس كورونا”.
ولفت رئيــس مجلــس إدارة غرفة تجارة 

وصناعــة ُعــامن أن هناك لقاء تشــاوريا 
األسبوع القادم لرؤســاء اتحاد غرف دول 
مجلس التعاون الخليجي ملناقشة الخطط 
التي تم وضعها حول تأمني األمن الغذايئ 
لدول مجلس التعاون الخليجي، مشــددا 

عىل رضورة دعم املنتج الوطني.
من جهة أخرى، بحث مجلس إدارة اتحاد 
غرف دول مجلس التعاون الخليجي عدًدا 
من املوضوعــات، من بينها األمن الغذايئ، 

وتفعيل القرارات الداعمة للقطاع الخاص 
بدول املجلس.

وقــال ســعادة عجــالن بــن عبدالعزيز 
العجالن: “إن دول املجلس مبا متتلكه من 
موقع جغرايف اســراتيجي وكونها املصدر 
العاملي الرئيــي للنفط  التي متتلك كافة 
اإلمكانيــات إليجاد كيــان اقتصادي قوي 

قادر عىل حامية مصالحه وصيانتها”.
وأضاف ســعادته أن التعــاون الوثيق بني 

دول املجلس مطلــوب أكرث من أي وقت 
مــى يف ظل التطــورات التي يشــهدها 
العــامل؛ حيث إن قوة ومتانــة اقتصاد أي 
دولة أو تجمع إقليمــي هو الذي يجعله 
أكرث قدرة عــىل التأثــري يف محيطه وعىل 

اتساع حلقات تأثريه إقليميًّا ودوليًّا.
وبني ســعادة املهندس رضا بن جمعة آل 
صالح أن الرؤى املستقبلية لدول املجلس 
تتشــارك جميعها يف االتجاه نحو التنويع 
االقتصادي مــام يضع القطاع الخاص أمام 
مســؤوليات جســيمة تتمثــل يف تعميق 
الرشاكات وتعزيز الجذب االســتثامري مبا 
يفي إىل توســيع االقتصادات الخليجية، 
مؤكًدا عىل دور الغرف التجارية يف العمل 
عىل تحقيق الريادة للقطاع الخاص وإزالة 
املعوقات وتكثيف املحفــزات وصواًل إىل 
متكني القطــاع الخاص الخليجي من دوره 
الوطني. وتم خالل االجتامع، اســتعراض 
توصيــات الفريق الفني املكلف بدراســة 
تنميــة اإليرادات الذاتيــة، وتخفيض باب 
املرصوفات التشغيلية لالتحاد، ومخرجات 
اللقــاء التشــاوري الدوري مــع أصحاب 
املعــايل والســعادة وزراء التجــارة بدول 

املجلس.

رئيس اتحاد »الغرف الخليجية«: »دول التعاون« تمتلك اإلمكانيات إليجاد كيان اقتصادي قوي

مسقط- الرؤية

احتفلــت مدينــة الرســيل الصناعية 
بافتتــاح مكتــب مــرشوع مجمــع 
 Sandy Valley“ تقنيــة الروبوتــات
رعايــة  تحــت   ،”Robotics Park
املهندس محســن بن زهران الهنايئ، 
الرئيس التنفيذي لرشكة مدينة الرسيل 
الصناعية، وبحضور ســعادة الدكتور 
تيبور ســتامري سفري جمهورية املجر 
املعتمد لــدى الســلطنة، وعدد من 
كبــار املســؤولني يف الرشكــة املنفذة 

للمرشوع.
وكانــت مدينة الرســيل الصناعية قد 
وّقعت اتفاقية مع رشكة ساندي فايل 
مــرشوع مجمع  لتنفيذ  للروبوتــات 
تقنية الروبوتات يف املدينة الصناعية 
عــىل مســاحة أرض تصــل إىل 3.2 
مليون مر مربع؛ حيث ســيتم تنفيذ 
املــرشوع عىل عــدة مراحــل، وتبلغ 
تكلفة املرشوع األولية حوايل 2 مليار 
دوالر، وسيســاهم يف توفري حوايل 15 

ألــف فرصة عمل قابلــة للزيادة مع 
اكتامل املرشوع بجميع مراحله. 

ومن املؤمل أن يكــون هذا املرشوع 
أول وأكرب مجمع تقنية للروبوتات يف 
الرشق األوسط؛ حيث سيتضمن ورش 
صناعــة الروبوتات بجميع أنواعها مبا 
فيها الطبيــة والتجاريــة والصناعية، 
ومركز األبحــاث والتطوير يف صناعة 
ومنافذ  الصناعي،  والذكاء  الروبوتات 
بيع وتســويق منتجــات الروبوتات، 
ومعهدا للتدريب والتأهيل يف مجال 
تقنيــة صناعــة الروبوتــات والذكاء 
الصناعي، باإلضافة إىل إنشــاء فندق 

خمس نجوم ومدينة ترفيهية.
وســيفتح مجمــع الروبوتــات أبوابه 
األعامل  وريادة  الشبابية  لالخراعات 
يف مجــال الروبوتات، وسيســاهم يف 
تعزيز الرشكات الناشــئة يف ســلطنة 
عــامن يف مجــال تقنيات املســتقبل 
والروبوتــات والــذكاء االصطناعــي، 
باإلضافــة إىل إيجــاد مســاحة ملزيد 
من التوظيف واالستثامر واالبتكار يف 
سبيل أن تصبح ســلطنة عامن مركزًا 

لتقنيات املستقبل.

بتكلفة ملياري دوالر.. أكبر مجمع تقنية للروبوتات 
في الشرق األوسط بـ»الرسيل الصناعية«

تسهيل استيراد األسمنت وإعفاءات جمركية لمواجهة نقص المعروض

1.4 % نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي اإلجمالي

مسقط- الرؤية

عقــدت وزارة التجــارة والصناعــة وترويــج 
االستثامر عددا من االجتامعات املشركة مع 
الجهات املعنية والــرشكات ذات العالقة من 
القطاع الخاص، ملناقشــة نقص األســمنت يف 

بعض محافظات السلطنة.
وأكدت الوزارة أهمية فهم متطلبات السوق 
ومعرفــة التحديات التي تواجه بعض مصانع 
األسمنت الُعامنية والرشكات املوردة والحلول 
املناســبة لهــا، والتنســيق لوضــع مقرحات 
وخطــط بديلة لضــامن توفر األســمنت يف 
كافة محافظات الســلطنة لتفادي النقص يف 
املعروض وضــامن تلبية احتياجات الســوق 

املحيل.
وأشار عدد من ممثيل رشكات القطاع الخاص 
إىل أن ارتفــاع كلفــة املواد الخــام املرتبطة 
بعمليــات اإلنتاج هي أحــد التحديات التي 
تواجههــا بعــض الــرشكات، يف ظــل ســعي 
الــرشكات لتوفري البدائل، والنظــر للخيارات 
املتوفــرة مبــا يضمــن االلتــزام باملواصفات 

واملقاييس الخاصة مبنتجات األسمنت.
وحرصت الــوزارة خالل الفــرة املاضية عىل 
معرفــة األســباب والتحديات التي تســببت 
يف نقص األســمنت لدى املوزعــني واملقاولني 

يف بعــض املحافظــات بالتنســيق مع جميع 
املصانــع يف الســلطنة، وحثهــم عــىل زيادة 
الطاقة التشــغيلية لتلبية الطلــب، باإلضافة 
إىل اتخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات والتدابري؛ 
أهمهــا إلغاء الرســوم الجمركيــة عن جميع 
الواردات من األسمنت بهدف ضامن تسهيل 
استرياده وتوفري األسمنت، وعدم تأثر السوق 
املحيل، كــام قامت الــوزارة بالتنســيق مع 
الجامرك لتسهيل تخليص اإلجراءات ملنتجات 
األســمنت، والنظر يف اســترياد األسمنت من 
أســواق جديدة كام تم تأكيد تهيئة عدد من 
املوانئ، ومنها ميناء السلطان قابوس، وميناء 
الســويق الستقبال شــحنات األسمنت خالل 
الفــرة القادمة بهــدف تغطيــة احتياجات 

السوق املحيل.

وقد خلصت االجتامعات إىل اقراح مجموعة 
من التدابري للتأكد من توفر األســمنت خالل 
الفرة القادمة يف جميع محافظات الســلطنة 
مع الحفاظ عىل اســتقرار األسعار من خالل 
النظــر يف تخفيض التصدير لألســمنت لفرة 
محــددة، وزيــادة الطاقــة اإلنتاجية لبعض 
املصانــع املحلية. كام أكدت الــوزارة دعمها 
لتســهيل ترخيص وإنشــاء مصانع أســمنت 
جديدة إضافة إىل تســهيل االســترياد املبارش 
لألسمنت من خارج السلطنة، والنظر يف فتح 
أسواق جديدة لالسترياد واإلعفاء من الرسوم 
الجمركيــة لســد النقص يف الســوق املحيل، 
والحفاظ عىل مســتوى الجــودة عرب الحرص 
عــىل مطابقتهــا لالشــراطات واملواصفــات 

املعتمدة يف سلطنة ُعامن.

مسقط- الرؤية

أصــدرت الهيئة العامة لســوق املال اإلصدار 
الثامن عــرش من الكتاب اإلحصايئ الســنوي 
ملؤرشات قطــاع التأمني 2021، والذي يعكس 
كافة املؤرشات والبيانــات اإلحصائية واملالية 
يف بعدهــا الكمــي والنوعي، مثل: أقســاط 
التأمــني والتعويضات املدفوعة وعدد الوثائق 
املصــدرة، ومعــدالت االحتفــاظ والخســائر 
ملختلف أنشــطة التأمني والتوزيــع الجغرايف 
للفروع والوكالء يف أنحاء الســلطنة، باإلضافة 
إىل املؤرشات املالية لــرشكات التأمني وأدائها 

التشغييل خالل عام .

وقد أظهرت البيانات أن نسبة مساهمة قطاع 
التأمــني يف الناتج املحيل اإلجــاميل قد بلغت 
1.45% نتجــت مــن ارتفاع إجاميل األقســاط 
املبــارشة لقطاع التأمني بنســبة 3% لتصل إىل 
479.857 مليــون ريال مع نهاية العام 2021 
مقارنة بـ465.895 مليون ريال يف نهاية العام 

.2020
كام تشــري بيانات أن أقســاط التأمني الصحي 
قد شــكلت 34% من إجاميل األقساط املبارشة 
املكتتبــة، يف حــني ميثل فرع تأمــني املركبات 
بشــقيه؛ الشــامل والطرف الثالــث 21% من 

إجاميل حجم تلك األقساط.
أمــا عن  التأمــني التكافيل فقــد بلغ إجاميل 

أقســاطه املبارشة 70.779 مليون ريال بنهاية 
العــام 2021 مقارنة بـــ64.847 مليون ريال 
بنهاية العام 2020؛ حيث ارتفعت نسبة النمو 
حوايل 9.1%، وشــكلت نسبة التأمني التكافيل 
15% من إجاميل األقســاط املبارشة يف القطاع 
بشــكل عــام و13% من إجــاميل التعويضات 
املدفوعــة خــالل نفــس الفرة، كــام بلغت 
األقساط املحصلة من رشكات سامرسة التأمني 

49% من إجاميل أقساط التأمني.
مام تجدر اإلشــارة إليه بأن الكتاب اإلحصايئ 
ملــؤرشات قطاع التأمــني للعــام 2021 متاح 
باللغتــني العربيــة واإلنجليزيــة عــىل موقع 

www.cma.gov.om للهيئة

15 ألف فرصة 
عمل مع 

اكتمال مراحل 
المشروع
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الراعي الذهبي في الدورة الثالثة

»صحار الدولي« يوقع مذكرة تعاون مع »التعليم« لدعم مهرجان عمان للعلوم
مسقط - الرؤية

وّقع »صحار ال��دويل« مذكرة تفاهم مع 
وزارة الرتبي��ة والتع��ي؛   لدعم مهرجان 
ُع��ان للعل��وم يف دورت��ه الثالث��ة كراٍع 
ذهب��ي، برعاية معايل الدكت��ورة مديحة 
بن��ت أحم��د الش��يبانية وزي��رة الرتبية 
والتعليم، وحضور أحمد املسلمي الرئيس 

التنفيذي لصحار الدويل.
ع املذكرة كلٌّ من: س��عادة ماجد بن  ووقَّ
س��عيد بن س��ليان البحري وكيل وزارة 
الرتبية والتعليم للشؤون اإلدارية واملالية 
-ممثال للوزارة، وخليل بن سامل الهديفي 
رئي��س مجموع��ة الخدم��ات املرصفي��ة 
املرش��دي  وعبدالواحد  ال��دويل،  بصحار 
رئيس مجموعة الصريفة اإلسالمية بصحار 

الدويل.
وقال أحمد املس��لمي الرئي��س التنفيذي 
العل��وم واالبت��كار  إنَّ  ال��دويل:  لصح��ار 

والبح��ث العلم��ي تع��دُّ من ضم��ن أهم 
املج��االت التي ُتس��هم يف إح��داث نقلة 
نوعي��ة يف االقتص��اد حول الع��امل؛ باعتبار 
الش��باب هم ق��ادة صناعة ه��ذا التغيري. 

مضيف��ا: نؤم��ن بأهمية مش��اركة املعرفة 
وإتاحة الفرصة لش��باب ُعان الطموحني؛ 
حيث سُتسهم املنصات الهادفة كمهرجان 
ُعان للعلوم يف تعزيز التزام البنك بتقديم 

قيمة مضافة للمجتم��ع املحي واالقتصاد 
الوطني بش��كل عام، كا يأيت هذا الحدث 
لترسيع وترية االبتكار والتحول الرقمي مبا 
ينسجم مع األهداف الوطنية لرؤية “ُعان 

2040”. ويهدف مهرجان ُعان للعلوم إىل 
تقديم برامج تنمية املعرفة يف موضوعات 
العل��وم والرياضي��ات والجغرافي��ا البيئية 
للمش��اركني، ويعدُّ ه��ذا املهرجان منصة 
علمي��ة وطنية تهدف للمس��اهمة يف رفع 
التحصيل األكادميي للطالب، وتأطري جهود 
املعلمني يف تنمية وع��ي الطالب، وتعزيز 
مهارات البحث والتفك��ري العلمي لديهم، 
ك��ا سيس��هم يف تحفيز ط��الب الكليات 
والجامع��ات لالهتام بالعل��وم واالبتكار 
واإلبداع من أجل تطبيق املعرفة العلمية يف 
حياتهم اليومية؛ من خالل تنفيذ مشاريع 
يف مجاالت العلوم والرياضيات والجغرافيا 
ن املهرج��ان هذا العام  البيئية. وس��يتضمَّ
معرًض��ا علميًّ��ا ومرسًحا مفتوًح��ا وورَش 
عم��ل تفاعلية وتجارب عملي��ة وحلقات 
ز الحوار بني املش��اركني، إىل  نقاش��ية ُتع��زِّ
جانب تنظيم مسابقات تشمل تخصصات 
علمية مختلفة، كا يس��عى املهرجان إىل 

مواكب��ة التوجه��ات العاملي��ة القامئة عىل 
العل��وم والتكنولوجي��ا والتطورات  ن��ر 
املس��تقبلية؛ وبالتايل تعزي��ز ثقافة األفراد 
يف ه��ذه املجاالت؛ األمر الذي س��يمكنهم 
من صقل مهاراتهم اإلبداعية والقدرة عىل 
حل املش��كالت، إضافة لتش��جيع الطالب 
العانيني ع��ىل تنمية مهاراته��م العلمية 
ومواكب��ة التوجهات العاملي��ة القامئة عىل  
التكنولوجي��ا. ويح��رص “صح��ار الدويل” 
ع��ىل االلت��زام بواجب��ه تجاه مس��ؤوليته 
االجتاعي��ة؛ وذل��ك م��ن خ��الل توثيق 
التعاون مع مختلف املؤسسات والتنسيق 
م��ع جميع رشائ��ح املجتمع، الس��يا فئة 
الش��باب، مدركا أن املشاركة يف مثل هذه 
الفعالي��ات املهم��ة تع��دُّ وس��يلة لتعزيز 
التوازن ب��ني املعرفة املكتس��بة من خالل 
التعليم واملهارات املطلوبة لسوق العمل؛ 
من خالل تحفيز جيل الشباب الناشئ عىل 

صقل املهارات العلمية والعملية.

البنك الوطني الُعماني يقدم عرضا 
مميزا لشراء سيارة األحالم

»عمان أفينيوز« يفتتح أول متاجر »ايكيا« في السلطنة.. األحد »أوكيو« تدعم تشغيل فلجين 
في البريمي بالطاقة الشمسية

انتقال مدرسة عزان بن قيس العالمية 
إلى المبنى الجديد العام المقبل

مسقط - الرؤية

أعل��َن البنُك الوطن��ي الُعاين متديَد 
عرضه املميز لتمويل السيارات حتى 
إتاح��ة  به��دف  يولي��و 2022م؛   31
الفرصة أمام مزيد من العمالء القتناء 
الس��يارات الجدي��دة أو املس��تعملة 
بأس��عار فائ��دة تناقصية ابت��داًء من 

.%4.75
وتتميَّز هذه الخدمة بسهولة ورسعة 
م للعمالء  إجراءاته��ا، وبكونه��ا ُتق��دِّ
ف��رتات س��داد مرن��ة تص��ل إىل 10 
أع��وام. ك��ا يتعاون البن��ك الوطني 
الُعاين مع عدٍد من وكالء الس��يارات 
م للعمالء تش��كيلة من العروض  ليقدِّ
الحرصي��ة؛ ما يجعل ه��ذه الخدمة 
ه��ي اختيارهم األمثل لراء س��يارة 

أحالمهم بكل أريحية.
وُيتيح البن��ك الوطني الُعاين خدمة 
متويل السيارات للعمالء من الُعانيني 
لتحوي��ل  الحاج��ة  دون  واملقيم��ني 
م ه��ذه  الرات��ب إىل البن��ك. وتق��دِّ
الخدمة للعمالء العديد من املميزات 
تتضمن رشوَط سداد مرنة، وإمكانية 
الحصول عىل متوي��ل إضايف...وغريها 

من املميزات.
وُيواص��ل البن��ك الوطن��ي العاين 

قامئ��ة منتجات��ه وخدماته  تعزي��ز 
مة خصيَصا ملساعدة  املصمَّ املبتكرة 
العمالء يف تخطيط وإدارة مواردهم 

املالية، إضافة لتزويدهم بقيمة أكرب 
وتجرب��ة خدمة ه��ي األفضل عىل 

اإلطالق.

مسقط - الرؤية

أعلَن »ُع��ان أفينيوز مول« افتتاح أوَّل أفرع 
متجر »ايكي��ا« -العالمة الس��ويدية األضخم 
يف عامل األثاث املنزيل- ي��وم 19 يونيو املقبل؛ 
حي��ث يتميَّز امل��روع مبوقعه اإلس��رتاتيجي 

املميز يف قلب العاصمة مسقط.
ر  ومُيث��ل املتجر وجهة تس��وق جدي��دة توفِّ
أح��دث املنتج��ات واألث��اث الع��رصي الذي 
ُيلبي تطلعات املستهكلني يف السلطنة؛ حيث 
يتك��ّون املبنى املتكاِم��ل للمتجر من طابقني 
ع��ىل امت��داد 25,000 م��رت مربع، وتش��مل 
مرافقه أحدث التقنيات بهدف تقديم  تجربة 

مبتكرَة َوملهمة للعمالء.
وق��ال أرشف عي املدي��ر التنفيذي ملجموعة 
لول��و الدولية - ُعان أفينيوز مول: “س��عداء 
بانض��ام أول متجر اليكيا يف ُع��ان أفينيوز 
م��ول، ونحن حريص��ون عىل تقدي��م أفضل 
الحلول لضان استمرارية نجاح عان أفينيوز 
من خ��الل انض��ام عالمة تجارية مش��هورة 

عاملًيا مثل ايكيا«.
واس��تطاع  ُعان أفينيوز م��ول تحقيق نقلة 
نوعي��ة يف مس��ريته؛ ليك��ون يف طليعة قطاع 
البي��ع بالتجزئ��ة املتج��دد باس��تمرار؛ حيث 
يس��تطيع الزائرون الوصول إىل املتجر الجديد 
من ش��ارع الس��لطان قابوس، حيث تم ربطه 

باملراكز الس��كانية الرئيس��ية عرب جرس علوي 
وجسور وطرق تم توسيعها مؤخرًا.

وق��ام امل��ول بتوس��عة مواق��ف الس��يارات 
لتس��توعب 550 س��يارة إضافية يف الطابقني 
العل��وي واألريض؛ بحي��ث ترب��ط مواق��ف 
الس��يارات مب��ارشة بصاالت الس��ينا وقاعة 
الطعام ومركز الرتفيه العائي يف الطابق الثاين 
لس��هولة الوصول املبارش إليها؛ بهدف ضان 
تقديم تجربة تسوق تتسم بالسالسة والراحة 
للزوار، وس��يتم توفري معلوم��ات كافية حول 
مواقف الس��يارات من خ��الل تطبيق الحلول 

الرقمية الذكية كاللوائح اآللية...وغريها.
ص امل��ول منطقة وقوف س��يارات  ك��ا ُيخصِّ

حرصية للعم��الء الدامئني م��ع مدخل خاص 
ل عليهم عملية االنتقال  ومصعد خاص ُيس��هِّ

من طوابق املواقف إىل داخل املول.
وأوضح املهندس س��عود ب��ن محمد الخليي 
مدي��ر التطوير مبجموعة الطاهر، أنَّه وبفضل 
االبت��كار والتصميم واملعرفة التي اكتس��بتها 
املجموعة مُيكن امليض قدًما لتنفيذ مش��اريع 
خدمي��ة ضخمة تلبي احتياج��ات العمالء يف 
الس��وق املحلي��ة وخدمة املجتم��ع، وأنه مع 
اقرتاب موعد فتح أبواب “ايكيا ُعان” للزوار؛ 
ف��إنَّ أعال البنية األساس��ية يكون قد اكتمل 
بعضه��ا، فيا نأمل أن تكتمل األعال األخرى 
تباًع��ا، ومن خ��الل انضام ايكي��ا إىل ُعان 

أفينيوز مول، فإنه سيعمل عىل تعزيز عروضه 
الرتحيبية التي تحفز العمالء للتسوق.

ويضم متجر ايكي��ا الجديد أكرث من 9000 
من املنتج��ات املنوعة والصالح��ة لتأثيث 
كاف��ة مراف��ق املن��زل كالص��االت وغرف 
النوم، واملطابخ، ودورات املياه، وَس��تكون 
معروض��ات املتج��ر الجدي��د متاح��ة عرَب 
اإلنرتنت؛ ما ُيسهل عىل املتسوقني تصفح 
ورشاء أحدث املنتجات إلكرتونًيا، وَس��يضم 
املتجر الجديد كذلك املطعم الخاص بعالمة 
ايكي��ا الذي يقدم أش��هى األطباق العاملية، 
ويتَّص��ل مبارشة مبركز التس��وق لتس��هيل 

وصول الزّوار إليه.

الربميي - سيف املعمري

عْت »أوكيو« -املجموعة العاملية املتكاملة  وقَّ
يف مج��ال الطاق��ة- اتفاقية م��ع مكتب وايل 
الربميي؛ لدعم مروع الطاق��ة البديلة لآلبار 
املس��اعدة لفلج��ي الربمي��ي وصع��راء بوالية 
الربميي؛ حيث س��يتمُّ تركي��ب أنظمة الطاقة 
الشمس��ية لتش��غيل مضخات املاء بديال عن 
الطاقة الكهربائي��ة التقليدية، مبا يضمن مبدأ 

استدامة املروع.
ويأيت ذلك انطالًقا من إميان املجموعة بأهمية 
الراك��ة املجتمعي��ة يف محافظ��ات وواليات 

السلطنة، وتعزيز الجهود التي تبذلها الجهات 
الحكومي��ة املختصة بقط��اع الزراعة وموارد 
املياه؛ يف إط��ار خططها لتعزيز املوارد املائية، 
وحفاظا عىل اإلرث الحضاري لألفالج يف سلطنة 
ع االتفاقية س��عادة الشيخ الدكتور  عان. وقَّ
هالل بن عي الحبيس وايل الربميي، وعمر بن 
محمد الع��ربي القائم بأع��ال رئيس وحدة 
الش��ؤون الخارجي��ة واالس��تثار االجتاعي 
ب�”أوكي��و”، وبحض��ور ع��دد من املس��ؤولني 
باملديرية العامة للرثوة الزراعية وموارد املياه 
واملديري��ة العام��ة للش��ؤون الصحية ووكالء 

الفلجني، وعدد من أهايل والية الربميي.

مسقط - الرؤية

أعلن��ْت مجموع��ة »ABQ” التعليمي��ة عن 
انتق��ال مدرس��ة ع��زان ب��ن قي��س العاملية 
بوالي��ة بورش، والتي تعدُّ أقدم مدرس��ة تابعة 
للمجموع��ة، إىل مبناه��ا الجدي��د يف مدينة 
السلطان قابوس، قبالة طريق مسقط الرسيع، 
بداية من العام الدرايس املقبل 2023/2022.

وي��أيت االنتق��ال يف إط��ار سياس��ة املجموعة 
الرامي��ة لتوفري بيئة تعليمي��ة جاذبة؛ نظرًا ملا 
قته املدرسة طيلة ال�32 عاما من تأسيسها؛  حقَّ
ما مّكنها من بناء س��معة طيب��ة وإنجازات 
متف��ردة ع��ىل صعي��د امل��دارس الخاصة يف 

السلطنة.
ويتميَّز املبنى الجديد، والذي كانت تستخدمه 
 ،ABA الربيطاني��ة  األمريكي��ة  األكادميي��ة 
مبس��احة األرض الكب��رية التي تق��در بضعف 
مساحة املدرسة الحالية، إضافة الحتوائها عىل 
مرسح كبري يس��توعب أكرث من 500 شخص، 
وم��درج مع مرسح يف اله��واء الطلق وفصول 
دراس��ية كبرية وصالتني رياضيت��ني داخليتني، 
وثالث��ة مالعب تن��س واملزيد م��ن خدمات 

مواقف السيارات.
د هايون كبري الرئيس التنفيذي ملجموعة  وأكَّ
ABQ التعليمي��ة، أنَّ مبن��ى مدرس��ة عزان 
بن قي��س العاملية الجديد يت��اىش مع رؤية 
املجموع��ة وأهدافها املس��تقلبية؛ والتي من 

أهمه��ا أن تك��ون املزوِّد املفض��ل للتعليم يف 
الس��لطنة، ابتداء من مرحل��ة رياض األطفال 
وحتى الصف الثاين عر. وأوَضح جاك تريدو 
مدير مدرس��ة ABQ التعليمية بوالية بورش، 
أنَّ مبن��ى املدرس��ة الح��ايل تم تش��ييده عام 
2003، وجاء االنتقال إىل املدرسة الجديدة يف 
إطار سياس��ة مجموعة ABQ  التعليمية من 
أجل توفري بيئة تعليمية أفضل للطالب، الذين 
يزي��د عددهم ع��ىل 1200 طال��ب وطالبة، 
مضيفا أنَّ املبنى الجديد يستوعب عددا أكرب 
من الطالب، ويتيح املجال لتوفري برامج أوسع 

مع الحفاظ عىل الش��عور باالنتاء والرعاية. 
إضاف��ة لذلك، ف��إنَّ مس��احات التعلم األكرب 
واألكرث مرونة تعكس وتتاىش بش��كل أفضل 
مع نهجن��ا يف االبت��كار يف التعلي��م والتعلم. 
وأش��ارْت الدكت��ورة م��روة الكلبانية رئيس��ة 
مجلس أولياء األمور واملعلمني، إىل أنَّ الطالب 
مُيكنه��م التطل��ع إىل نف��س معاي��ري التعليم 
املمتازة، ومشاركة نفس الضحكات واالندماج 
مع أقرانهم والتعامل مع معلميهم والحصول 
عىل مجموعة متنوعة من فرص التطور، ولكن 
يف نطاق أكرب وأوسع، ويف بيئة تعليمية أفضل.
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على مساحة 270 ألف متر مربع

توقيع اتفاقية توسعة لمخازن »سي ستاينويخ ُعمان« بميناء صحار والمنطقة الحرة

»رينج روفر سبورت« الجديدة.. فخامة عصرية وقدرة ديناميكية غير مسبوقة

صحار - الرؤية 

أبرَم ميناء صح��ار واملنطقة الحرة اتفاقية مع 
رشكة “يس س��تاينويخ ُعامن”؛ إلضافة توسعة 
ع��ى مس��احة 270 ألف مرت مرب��ع ملخازنها 
مبحطة البضائع العام��ة مبيناء صحار؛ بهدف 
تعزيز وتطوير أع��امل الرشكة، وتلبية الطلب 

املتزايد عى املعادن.
ل االتفاقية اس��تثامرًا إضافيًّا يف ميناء  وتش��كِّ
صح��ار واملنطقة الح��رة من قب��ل مجموعة 
س��تاينويخ، والتي س��تعزز من مكان��ة ميناء 
صحار كمرك��ٍز رائد لتصدير املع��ادن؛ حيث 
م��ن املتوق��ع االنتهاء من األعامل اإلنش��ائية 
ملرافق املخازن الجديدة خالل أربعة أش��هر، 
وأْن يعم��ل بكام��ل طاقت��ه يف الرب��ع األخري 
م��ن العام 2022م. َح��َ� التوقيع أولف بول 
الرئي��س التنفيذي ملجموعة يس س��تاينويخ، 
وبيرت بيس��يلس الرئي��س التنفيذي لرشكة يس 
س��تاينويخ هانديلس��فيم يب.يف، وكريستوف 
فان لون املدير اإلداري لرشكة يس س��تاينويخ 

الرشق األوسط والهند، وهندريك فان مريوب 
الرئيس التنفيذي لرشكة يس ستاينويخ ُعامن، 
إضاف��ة ملارك جيلينكريش��ن الرئيس التنفيذي 

مليناء صحار، وعدد من أعضاء اإلدارة العليا.
وقال مارك جيلينكريش��ن الرئي��س التنفيذي 
مليناء صحار واملنطقة الحرة: إنَّ االتفاقية تعزز 
إمكانيات املين��اء يف قدرته عى تلبية الطلب 

املتزايد للمعادن يف أنحاء املنطقة، وترسخ من 
مكانة ميناء صحار واملنطقة الحرة ضمن أكرب 
محطات الش��حن العاملية الرئيس��ية. مضيفا: 
س��نحرص مع رشكائنا يف يس ستاينويخ ُعامن 
عى تلبي��ة احتياجات الس��وق، ودعم جهود 
الب��الد الرامي��ة للتنويع االقتص��ادي، بجانب 
مواصل��ة تطوير مش��اريع ضخم��ة يف أنحاء 

ع املستمر ُيسهم  املنطقة، مش��رًيا إىل أن التوسُّ
يف إيجاد فرص وظيفية واس��تثامرات إضافية. 
د هندريك ف��ان مريوب الرئيس التنفيذي  وأكَّ
لرشكة يس ستاينويخ ُعامن، أنَّ إضافة توسعة 
27 أل��ف مرت مربع ملخازن الرشكة يف يف ميناء 
صح��ار واملنطقة الحرة س��ُتتيح تحقيق النمو 
ال��ذي تطمح إلي��ه الرشكة يف س��لطنة ُعامن 

والوصول إىل األس��واق العاملية. وأضاف: نضع 
تعزيز كفاءة عملياتنا يف مقدمة أولوياتنا من 
خالل االس��تثامر يف استخدام أحدث املعدات 
وتدريب وتطوير مهارات موظفينا وتحس��ن 
أداء عملياتنا. وقد أمثرْت هذه الجهود تقديَم 
حلوٍل لوجيس��تية فريدة م��ن نوعها بتكلفة 
تنافس��ية؛ فمن��ذ انطالق عملياتن��ا يف ُعامن، 

ا مش��رتًكا مع ميناء صحار  وتش��هد أعاملنا منوًّ
واملنطق��ة الحرة؛ أبرزها: مش��اريع توس��عة 
الرصيف البحري ومساحات املخازن ومعدات 
املناول��ة الحديثة، ونطم��ح إىل أْن ُتتيح هذه 
التوس��عة تحقي��ق النمو املس��تدام لعمالئنا 
ورشكائنا ومليناء صحار وس��لطنة ُعامن بشكل 

عام”.

مسقط- الرؤية

أعلنت رشكة محس��ن حيدر درويش لقسم 
السيارات ومعدات البناء والطاقة املتجددة، 
الوكيل الرس��مي لسيارات جاكوار الند روڤر 
يف عامن، وصول س��يارة رينج روفر سبورت 
الجديدة إىل صالة عرضها يف مس��قط، والتي 

تعيد تعريف الفخامة الرياضية.
وتجمع الس��يارة بن األداء الواثق والفطري 
عى الطريق مع تحس��ينات جديدة لعالمة 
رين��ج روڤر التجارية تعكس التطور املتقدم 
يف التصميم، والراحة املتصلة يف طراز الجيل 
الثال��ث الذي يع��د األكرث تفضي��اًل وتقدماً 
وق��درة ديناميكي��ة حت��ى اآلن، وتش��تمل 
مجموعة املح��ركات القوي��ة والفعالة عى 
مح��ركات هجينة كهربائية ذات مدى ممتد 
من س��ت أس��طوانات، ومح��رك V8 جديد 
ق��وي ومح��ركات هجينة خفيفة سداس��ية 

األسطوانات تعمل بالبنزين.
الجدي��دة  س��بورت  روڤ��ر  رين��ج  تتوف��ر 
مبواصف��ات S و SE و HSE و أوتوبيوغرايف، 
م��ع اإلص��دار األول املتاح عى م��دى العام 
األول م��ن اإلنتاج وال��ذي يتميز مبواصفات 
ت��م إعداده��ا خصيًصا لهذا الط��راز؛ حيث 
إن املظه��ر الخارج��ي املتط��ور ه��و رينج 
روڤر سبورت بش��كل ال لبس فيه مع سطح 

مش��دود، وإطاللة ديناميكية ومظهر جانبي 
ميك��ن التعرف علي��ه من أول وهل��ة، يربز 
بش��كل مثايل من خالل التفاصيل الشبحية 
والنس��ب القوية، مام يعط��ي االنطباع بأن 

السيارة مهيأة وجاهزة يف انتظارك.
وُتربز النسب املثرية طابع رينج روڤر سبورت 
املمي��ز، مع بروز قص��رية، وواجه��ة أمامية 
واثق��ة، وزجاج ش��ديد االنح��دار يف األمام 
والخلف، وتوف��ر عنارص العالم��ة التجارية 
هذه حضورًا قوًي��ا عى الطريق ينقل القوة 
واألداء. ك��ام ت��م تفصيل الش��كل الخارجي 

املنحوت بتش��طيبات رائعة مثل: الش��بكة 
األمامي��ة الت��ي توحي بالتخف��ي، ووحدات 
اإلض��اءة الرقمية بتقني��ة  LED التي تخلق 
ش��كاًل مميزًا ملصباح النهار )DRL(، وهذه 
التصميامت الالفتة للنظر، وهي األرفع عى 
اإلطالق التي ت��م تركيبها يف الند روڤر، تقع 
فوق مصد س��فيل منحوت بفتحة مزدوجة 
يش��تمل ع��ى عن��ر أفقي منقس��م للون 
الجس��م يوف��ر اتس��اعا برًيا أك��رب، معززا 

بالتفاصيل السوداء.
وتنعك��س عنارص التصمي��م املصقولة متاًما 

يف الخل��ف؛ حيث تتضمن باًبا خلفًيا منحوًتا 
م��ع ميزة العرض الكام��ل التي تحمل كلمة 
 LED رينج روڤر، وتقدم رس��ومات اإلضاءة
املمتدة تقنية LED الس��طحية ملركبة إنتاج 
ألول مرة، مام يوف��ر مظهرًا نقًيا وعرًيا يف 
الليل يكون حيوًيا ومتس��ًقا عند النظر إليه 
م��ن أي زاوي��ة، وميتد خط الكت��ف املميز 
بط��ول الس��يارة، ويربز من خ��الل تفاصيل 
الرفارف الس��فلية الجدي��دة. وأطول جناح 
س��بويلر ت��م تركيبه عى اإلطالق يف س��يارة 
رينج روڤر. وتم تعزي��ز الخطوط الواضحة 

للشكل الخارجي من خالل الزجاج املتدفق 
بشكل جميل، ومقابض األبواب، والتشطيب 
الخفي لحاج��ز الخر والس��قف الذي تم 
تجميع��ه عرب اللي��زر للحص��ول عى مظهر 
دقي��ق وتقن��ي ومتط��ور. وتس��اهم هذه 
التقنيات الداعمة للتصميم يف أداء دينامييك 
هوايئ ممتاز؛ حيث توفر رينج روڤر سبورت 

الجديدة معامل سحب يبلغ 0.29 فقط.
يجلب الطراز الدينامييك الجديد تركيزًا أكرث 
حدة عى الش��خصية الهادفة لسيارة الدفع 
الرباع��ي عالية األداء مع عن��ارص التصميم 

الخارج��ي الفري��دة، ويتم رب��ط العجالت 
املعدنية باللون الرمادي الالمع بتش��طيبات 
من النحاس املصقول الساتان لفتحات غطاء 
املحرك والسبائك الجانبية، بينام تم االنتهاء 
من الش��بك األمام��ي وح��روف رينج روڤر  

بلون أطلس الجرافيت غري الالمع.
ومع املص��دات األمامي��ة والخلفية الفريدة 
والكسوة الس��فلية املصممة حسب الطلب 
بلمس��ة نهائية بلون الهيكل، تقدم السيارة 
الرياضية التفسري األكرث إثارة لتشكيلة رينج  

روڤر  سبورت الجديدة.

»ُعمران« تفتتح »استوديوهات مكان« للفنون اإلبداعية»شل ُعمان« تعلن أسماء الفائزين بجوائز »عبئ سيارتك«

مسقط- الرؤية

أعلنْت رشكة ش��ل الُعامنية للتس��ويق »شل 
ُعامن« أس��امَء الفائزين يف الحملة الرتويجية 
»عبئ س��يارتك واربح الكثري«، والتي بدأت يف 
20 مارس واس��تمرت يف جميع محطاتها حتى 
20 مايو 2022؛ حيث القْت الحملة الرتويجية 
-التي تمَّ إطالقها بالتعاون مع وكالة س��يارات 

إم.جي- مشاركة واسعة.
��ل العمالء للدخول يف  ومبوجب الحملة، تأهَّ
السحب الكبري والفوز بواحدة ضمن سيارتْن 
جديدت��ْن م��ن “إم.ج��ي” من خ��الل تعبئة 
 Shellس��يارتهم ب�35 ل��رتًا أو أكرث م��ن وقود
V-Power ، وحظ��ي العم��الء بفرصة الفوز 

ببطاقات وقود شل بقيمة 100 ريال.
وع��ربَّ خال��د العوي��ي مدير ع��ام قطاع 

التجزئة برشكة شل الُعامنية للتسويق، عن 
س��عادته بفوز عدد من العم��الء وثقتهم 
يف منتجات ش��ل. مؤك��دا أنَّ التعاون مع 
وكالة سيارات إم.جي لتدشن هذه الحملة 
الرتويجية كان فرصة إيجابية لكال الطرفن. 
مش��ريًا إىل أنَّ الرشك��ة تس��عى لتحقي��ق 
الرؤي��ة املتمثل��ة يف “جعل رحل��ة الحياة 
أفضل” للعمالء؛ وذلك من خالل العروض 
املس��تمرة يف قط��اع التجزئة؛ مثل: ش��ل 
سلكت، وش��ل كافيه، وزيت شل هيلكس 

)Helix( املطور تقنيا.
وأوضح محسن هاين البحراين الرئيس التنفيذي 
لرشكة محس��ن حي��در درويش للس��يارات - 
معدات البناء والطاق��ه املتجددة، أنَّ العالمة 
ن��ت م��ن الحصول  التجاري��ة “إم.ج��ي” متكَّ
عى إقبال واس��ع داخل السوق املحيل خالل 

الس��نوات القليلة املاضية. مضيف��ا أنَّ كفاءة 
اس��تهالك السيارة للوقود تتأثر بنوعية الوقود 
ال��ذي يس��تخدمه العمي��ل، وأن التعاون مع 

“شل ُعامن” يعزز تجربة العمالء.
وخالل الس��نوات املاضية، قامْت “شل ُعامن” 
بإع��ادة تصمي��م قاعدة منتجاته��ا وخدماتها 
بعناي��ة من أجل تعزيز عالقته��ا مع العمالء؛ 
حي��ث متتل��ك حالياً 202 محطة خدمة ش��ل 
موزع��ة يف مواقع إس��رتاتيجية مبختلف أنحاء 
الس��لطنة، إىل جانب عدد من متاجر “ش��ل 
س��يلكت”، كام أنَّ خدماته��ا الجديدة؛ مثل: 
شاشات واجهة العمالء )CIS(، ونظام التعرف 
عى املركبات من ش��ل )VRS( تأيت استكامالً 
  V-Power ملنتجاته��ا املبتكرة من وقود ش��ل
وزيت ش��ل Helix الجدي��د بتقنية التنظيف 

الفّعال.

مسقط- الرؤية

احتفلت الرشكة الُعامنية للتنمية الس��ياحية 
»ُعمران« بافتتاح صالة عرض »استوديوهات 
مكان« للفنون اإلبداعية بفندق إنرتكونتيننتال 
مسقط، وذلك ضمن برنامج »سياحة اإلبداع« 
أحد برام��ج املجموع��ة الهادف��ة إىل تفعيل 
عن��ارص الفن��ون اإلبداعية، وإب��راز املوروث 
الثق��ايف يف املش��اريع التطويري��ة املختلف��ة 

والفنادق التابعة لها.
أقيم الحفل برعاية صاحبة الس��مو الس��يدة 
ميان بنت ش��هاب آل س��عيد، وبحضور عدد 
من أصحاب الس��مو ورئي��س مجلس اإلدارة 
والرئي��س التنفي��ذي ملجموع��ة ُعم��ران، إىل 

جانب عدد من الفنانن التشكيلين.
وأش��ادت صاحبة السمو الس��يدة ميان بنت 
ش��هاب آل س��عيد بالجهود املبذولة من قبل 
مجموعة ُعمران ودوره��ا يف إطالق مختلف 
املب��ادرات والربام��ج الطموح��ة، والتي تتيح 
للش��باب الُع��امين املب��دع فرصة املس��اهمة 
يف تعزيز القطاع الس��ياحي ع��رب إبراز الرتاث 
الثقايف للمجتمع املحيل وتجس��يده يف أعامل 

إبداعية مختلفة.
وأك��دت س��موها رضورة العم��ل عى متكن 
الكف��اءات الوطني��ة وتوف��ري بيئ��ة محف��زة 
ومشجعة عى املشاركة يف إثراء الساحة الفنية 
واإلبداعي��ة. ويهدف برنامج س��ياحة اإلبداع 
ال��ذي أطلقت��ه املجموعة إىل دع��م مختلف 
املبادرات التي من ش��أنها خلق قيمة إبداعية 
مضاف��ة للمش��اريع والوجه��ات الس��ياحية 

التابع��ة ملجموع��ة ُعمران، وذل��ك من خالل 
متكن رواد األعامل املتخصصن يف مجال إدارة 
الفن��ون، وتوظي��ف مهاراته��م، وإمكانياتهم 
لدعم التجارب الس��ياحية عرب تشغيل املحال 
التجاري��ة، واإلرشاف ع��ى س��احات العرض، 
وإقامة األنشطة واملعارض الفنية والثقافية يف 

مختلف املرافق السياحية. 
وأشار حسن مري خبري الفن والثقافة مبجموعة 
ُعم��ران إىل أن املجموع��ة تس��عى إىل تعزيز 
التجارب الس��ياحية ورفدها مبختلف الربامج 
واملب��ادرات النوعية، من خ��الل إرشاك رواد 
األع��امل واملتخصص��ن يف مج��االت الفنون 
اإلبداعي��ة والثقافية، لالس��تفادة من الفرص 
التي يقدمها القطاع السياحي، مضيفا: »أسهم 
برنامج سياحة اإلبداع يف استقطاب املواهب 
اإلبداعية املحلية إلثراء القطاع الس��ياحي يف 

السلطنة، وميثل افتتاح »استوديوهات مكان« 
دلياًل عى نجاح الربنامج يف استثامر الطاقات 
الشبابية اإلبداعية، وفتح آفاق جديدة لقطاع 

السياحة«.
ورصح��ت فتون املحروقية الرشيك املؤس��س 
الس��تديوهات م��كان، أن فري��ق العمل ركز 
عى تفعيل صال��ة عرض فندق إنرتكونتيننتال 
مسقط، وجعلها س��احة فنية مهيأة الستقبال 
الس��ياح ون��زالء الفندق واملهتم��ن مبجاالت 
الفنون اإلبداعية يف السلطنة، موضحة: »عملنا 
عى إبراز مجموعة من األعامل املبتكرة التي 
تستلهم أيقوناتها ومفرداتها وعنارصها الفنية 
من الرتاث املحيل وامل��وروث الثقايف، بجانب 
مجموع��ة من األع��امل الفنية األخ��رى التي 
تتي��ح للزوار فرصة لالس��تمتاع، والتعرف عن 

قرب عى مختلف الفنون اإلبداعية«.
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خليفة الهنائيخليفة الهنائي

يعترب وادي الســبات بوالية نخــل مبحافظة 
جنوب الباطنــة، الذي يعد امتداداً ملتنزه 
عني الثوارة واحة من األعشاب والنباتات 
النادرة، ،حيث يتنــوع به الغطاء النبايت 

بسبب وفرة املياه عىل مدار العام

تخيل تستخدم املرتو ملدة أســبوع كامل بريالني ونص عامين، 
25 ريال سعودي فقط؟! هكذا يبدأ مرتو الرياض باإلعالن 

عن أسعاره مع اقرتاب االفتتاح، التحوالت التي تشهدها 
الســعودية يف جانب إعــادة تخطيط املدن وتحســني 
جودة الحياة والتغيري الثقايف أمر ملفت. وتجربة أعتقد 

أنها ستؤثر عىل كل دول الخليج!

إذا عجزت أي مؤسســة عن القيام بواجباتهــا، فالخلل يكمن 
يف أحــد أمرين، نظامها، أو قيادتها، أو فيهام معا، ولذلك، 

فإّن التصحيح يستوجب تدخل السلطة األعىل بالوقوف 
عىل مكمن الخلل، إما مبراجعة السياســات التنظيمية، 
أو بتغيــري القيادات، أو مبراجعتهام معا، وإال فإّن الخلل 

سيستمر وجوده دون تصحيح. ارسلوا إلينا تغريداتكم عبر الهاشتاج: #مغردو_الرؤية

مسقط - الرؤية

اقرتَب موعُد تصوير فيلم »القيرص« من إنتاج 
رشكة »شو تاميز بروداكشن« الُعامنية، واملقرَّر 
لــه مطلع يوليو املقبل، والذي يُســلِّط الضوء 

عىل قضية املخدرات وترويجها.
ويُشارك يف الفيلم عدٌد من النجوم العامنيني؛ 
عــىل رأســهم: الفنــان صالح زعــل، والفنانة 
محفوظة الســاحب، والفنان فيصل الحبيس، 
والفنــان فيصــل العامــري، والفنانــة هبــة 
الســعيدية، والفنانة منرية السلطية، والطفلة 

مريم فيصل، إضافــة إىل ُممثلني عرب منهم: 
الفنانة العراقية كوثر حمد، والفنانة التونسية 
الرا إبراهيم. ويَتناول الفيلم قضية املخدرات 
التــي ُتثل خطرًا عىل املجتمعات، عرب طرحها 
من أكرث من زاوية؛ حيث سيُناقش هذا العمل 
الفني كيفية التصدي ملروجي املواد املخدرة، 
وكيفيــة االبتعاد عن هذا الطريــق مع إبراز 
مجهودات رشطة عامن السلطانية يف مواجهة 

هذه املشكلة.
والفيلم قصة فيصل الحبيس وسيناريو وحوار 
الكاتب السوري غســان الحكيم ومن إخراج 

املرصي أحمد وفيق، والذي أخرج العديد من 
األفــالم التي حصلْت عــىل جوائز مبهرجانات 

عاملية، ومساعدة مخرج وردة عبدالسالم.
وقــال املخرج أحمــد وفيــق: إنَّ مثة رضورة 
لتأســيس كيان فني قــوي يف مختلف البلدان 
العربية يُســهم يف إنتاج أشــكال مختلفة من 
األعامل الفنية. مضيًفا أنَّه تم اختيار ســلطنة 
ُعامن لتصوير هذا الفيلــم لتميزها بالحفاظ 
عىل العادات والتقاليــد، وما وجده من دعم 
فعال واســتجابة فورية ورسيعة من الجهات 
املختصة بالنشــاط الفني؛ مثل: دائرة السينام 

واملرسح بــوزارة الثقافة والرياضة والشــباب 
والجمعية العامنية للسينام واملرسح.

وعربت املمثلة هبة الســعيدية عن سعادتها 
باملشــاركة بدور رئييس يف هــذا العمل الذي 
يضــم نخبة مــن املمثلني العامنيــني، مؤكدة 
أن »القيرص« ســوف يكون تجربة اســتثنائية 

وإضافة مميزة للسينام العامنية والخليجية.
يُشار إىل أنَّه تم االتفاق مع أحد كربى رشكات 
التوزيــع يف الوطن العريب، لعــرض الفيلم يف 
كل دور العــرض بالدول الخليجية، إضافة إىل 

سوريا واألردن وفلسطني ولبنان.

عربي- نارص العربي

رعــت زوينــة املزروعية املديــرة العامة 
للمديريــة العامــة للرتبيــة والتعليم يف 
محافظــة الظاهــرة االحتفــال بتكريــم 
طالبــات فريــق الظاهــرة للمناظــرات 
باللغــة اإلنجليزية، وذلك بعد صعودهن 
إىل املرحلــة النهائية للمســابقة. وحرض 
التكريم وليد الشــندودي مدير مســاعد 
دائرة اإلرشاف الرتبــوي، وأحمد املزيدي 
رئيس قسم اإلرشاف الفني، ومانع الهنايئ 
مرشف أول لغة انجليزية، بجانب مرشيف 
مادة اللغــة اإلنجليزية باملحافظة وأولياء 

أمور ومعلامت الطالبات. 

وجــرى تكريم عضــوات الفريــق؛ وهن 
الطالبات: مرية العلوية، وروضة الزيدية، 
والجــامن الشــكيلية ومينــى املزاحمية، 
وعائشة املزاحمية. كام تم تكريم معلامت 
الطالبــات وهن: فاطمة املزاحمية، ومنى 

اليحيائية، وسهام الغريبية.
يشــار إىل أنه جرى اختيــار الطالبة مرية 
العلوية للمنتخب األسايس لسلطنة عامن 
املشــارك يف البطولــة العاملية للمناظرات 
لطلبة املدارس بهولنــدا، والطالبة روضة 

الزيدية ضمن املنتخب الرديف.
ويدرب فريق الظاهــرة للمناظرات فهد 
الحاتــي وأمــرية الصوافيــة مرشفــا لغة 

إنجليزية باملحافظة.

أول فيلم عماني من نوعه.. بدء العد التنازلي 
لتصوير »القيصر« بمشاركة نخبة من الفنانين

تكريم فريق الظاهرة للمناظرات باللغة اإلنجليزية بعد التأهل للنهائيات
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