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الحياة .. رؤية

حاتم الطايئ

 رئيس التحرير

يومية شاملة تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنرش

مسقط - الرؤية 

أعلنْت وزارة الصحة، أمس، تســجيل 18 
حالة إصابة جديدة مبرض فريوس كورونا 
)كوفيد 19(، ليصبح العدد الكيل للحاالت 
املســجلة يف السلطنة 210 حاالت، وعدد 

الوفيات حالة واحدة فقط.
وأفادت الــوزارة بأنَّ 34 حالة قد متاثلت 
للشــفاء. وتهيب الوزارة بالجميع التقيد 
التــام بإجراءات العــزل الصحي يف غرفة 
وأن  منفصلــة،  ميــاه  ودورة  منفصلــة 
تتــم خدمــة الخاضع للعزل مــن خارج 

الغرفة حســب اإلرشــادات. كــا تهيب 
بجميع املواطنني واملقيمني املداومة عىل 
تنظيف اليدين باملاء والصابون، وتجنب 
ملس الوجــه واألنــف والفــم والعينني، 
واتبــاع العــادات الصحية عنــد العطس 
والسعال، والتقيد التام بتعليات التباعد 
االجتاعي الصــادرة عن اللجنــة العليا 
ووزارة الصحة، وعدم الخروج من املنازل 
إال للــرورة، مؤكدة أنه من خالل العزل 
الصحــي والتباعد االجتاعي ُيكن وقاية 
األنفــس واألرس واملجتمــع مــن فريوس 

كورونا بإذن الله تعاىل.

مسقط - العامنية

كشفْت وزارة التجارة والصناعة أنَّها تعُكف 
يف الوقــت الراهــن -وبالتعاون مــع بلدية 
مســقط والصندوق العــاين للتكنولوجيا- 
عىل َتحويل عملية البيع والرشاء يف ســوق 
املوالــح املركزي للخــراوات والفواكه؛ إىل 
إلكرتونية، عــر نظام إلكرتوين يجري العمل 
عىل إعــداده مع رشكة عانيــة متخصصة 

بهذا املجال.
ويأيت ذلك تزامنا مــع اإلجراءات االحرتازية 
التــي أقرَّتهــا اللجنــة العليــا للتعامل مع 
جائحة فريوس كورونا املستجد )كوفيد 19(، 
واملتعلِّقة مبنــع التجمعات وتقليل العاملني 
ــل أن ُيجهز  يف منشــأة العمــل. ومن املؤمَّ

نظــام إلكرتوين خالل األيــام املقبلة؛ لتكون 
كافة عمليات البيع والرشاء يف سوق املوالح 

املركزي بطريقة إلكرتونية.
وُعقــد، أمــس، اجتــاٌع بالســوق املركزي 
للخراوات والفواكــه؛ َجَمع كالُّ من: وزارة 
التجــارة والصناعــة، ووزارة الزراعة والرثوة 
السمكية، وبلدية مســقط، والهيئة العامة 
لحاية املستهلك، واإلدارة العامة للجارك 
برشطة عــان الســلطانية، مــع الرشكات 
العاملــة يف مجــال االســترياد يف الســوق. 
وتمَّ خــالل االجتــاع ُمناقشــة اإلجراءات 
التنظيمية لعمل الســوق؛ بهدف الحد من 
تداعيات انتشــار فــريوس كورونا، ولضان 
استمرارية العمل، والوقوف عىل التحديات 

املاثلة أمام الرشكات العاملة فيه.

18 إصابة بـ»كورونا« ترفع 
اإلجمالي إلى 210 حاالت

البيع والشراء إلكترونيا في 
»سوق الموالح«.. قريبا

»نقاط السيطرة«: على الجميع اإلفصاح عن سبب 
التنقل.. وإجراءات ضد التحرك المتكرر دون مبرر

9 % زيادة بإنتاج »ممتاز 95«.. و1.5 مليون برميل مبيعات »91«

أمريكا تترقب »أياما عصيبة« مع توقع وفاة 240 ألفا بـ»كورونا«

الرؤية - مدرين املكتومية

َنَقل َســَعادة عيل بن خلفان الجابري 
وكيل وزارة اإلعالم، عن َمَعايل الدكتور 
عبداللــه بــن نارص الحــرايص رئيس 
الهيئــة العامة لإلذاعــة والتليفزيون، 
الَجاَللــة  َصاِحــب  َحــْرة  إشــادة 
ــلطان هيثــم بن طــارق املعظم  السُّ
-حفظه الله ورعاه- بالتوعية املميزة 
والدور الوطني الذي يقوم به اإلعالم 

الُعاين؛ ســواء الحكومي أو الخاص، 
وتفاعله مــع تطورات جائحة فريوس 

كورونا املستجد.
جاء ذلك خالل لِقاء الخلية اإلعالمية 
للجنة الُعليا املكلفة بآلية التعامل مع 
جائحــة “كوفيد 19”، أمس، برئاســة 

سعادة وكيل وزارة اإلعالم.
د الجابري أنَّ الفريوس أثبت أنه ال  وأكَّ
حدود النتشاره، لكنَّه أوضح أن هذه 
األزمة قبل أن تكون أزمة مؤسسات؛ 

فهي أزمة أفراد وأزمة تعني الجميع. 
مصــادر  تقنــني  مســألة  إنَّ  وقــال 
العمل  لتيســري  املعلومــات ُوضعت 
بصــورة صحيحة؛ حيث إنَّــه ينبغي 
الســاح فقط ألصحــاب االختصاص 
بالحديث لوسائل اإلعالم، نظرا لوقوع 
إشكاليات نتيجة تداول معلومات غري 
صحيحة؛ األمر الذي قد يعطل جهود 

مكافحة املرض.
من جهته، أكــد معايل الدكتور أحمد 

بن محمد الســعيدي وزيــر الصحة 
-خالل االجتــاع- أن الوضع الصحي 
يف الســلطنة “جيد نســبيا”، مقارنة 
مــع األوضــاع يف باقــي دول العامل. 
وتوقع معاليه أن يزداد عدد الحاالت 
املصابة عىل مســتوى العــامل وكذلك 
يف الســلطنة، مشــريا إىل أنَّ السلطنة 
سجلت حتى اآلن حالة وفاة واحدة، 
وهو معــدل ال يكاد ُيذكر مقارنة مع 

املعدل العاملي.

السعيدي: الوضع الصحي »جيد نسبيا«.. وتوقعات بزيادة اإلصابات

جاللة السلطان يشيد بالدور الوطني 
لوسائل اإلعالم في التعامل مع »كورونا«

وكيل »اإلعالم« يحث الجميع على 
االلتزام بالقرارات واإلجراءات

إغالق والية مطرح نتيجة لظهور 
حاالت اإلصابة المجتمعية

مسقط - الرؤية

قالْت اللجنة اإلعالمية امُلشــرتكة للجهات 
العســكرية واألمنية إنَّ نقاط “السيطرة 
والتحكم” ستتوىلَّ تسجيل أرقام املركبات 
ر تحركها دون مــرر، واتخاذ  التي يتكــرَّ

اإلجراءات املناسبة بشأنها.
ويــأيت ذلك اســتمراراً للجهــود الوطنية 
املبذولة للحدِّ من انتشار فريوس “كورونا”؛ 
لت الجهات العسكرية واألمنية  حيث فعَّ
نقاط “الســيطرة والتحكم املشرتكة” بني 
محافظات الســلطنة؛ للتقليل من حركة 
اللجنة  األفــراد واملركبــات. وأوضحــت 
أنَّ هذه اإلجــراءات احرتازيــة، وتهدف 
إلحــكام املــرور مــن وإىل املحافظــات؛ 
مبــا يحقق الســالمة العامــة للمواطنني 
واملقيمــني، ويحد من األســباب املؤدية 
النتشار فريوس “كورونا”. ودعت اللجنة 
جميَع املواطنني واملقيمني إىل األخذ بعني 
االعتبــار أهمية البقــاء يف املنازل وعدم 
الخروج إال للــرورة القصوى. وطالبْت 
اللجنة الجميع بحمل البطاقة الشخصية 

أو بطاقــة املقيــم، وســيتمُّ الطلب من 
الجميــع اإلفصاح عن أســباب ومررات 

تنقلهم.
وتســتثِني اإلجــراءات الحــدَّ األدىن من 
املوظفــني يف القطاعني العــام والخاص، 
الذين تســتدعي طبيعة عملهم الحضور 

ده رؤســاء  إلنجــاز أعالهم وفقاً ملا يحدِّ
الوحــدات، وحركــة مركبات اإلســعاف 
العسكرية واألمنية،  والطوارئ واملركبات 
وحركــة مركبات نقــل املــواد التموينية 
الحياتيــة  واملســتلزمات  والغذائيــة 

الرورية للمواطنني واملقيمني.

مسقط - الرؤية

ارتفَع إنتاج وُقود السيارات ممتاز 
)95( بنســبة 9% مقارنــة بنهايــة 
فراير 2019م، ليصل بنهاية فراير 
2020م إىل مليونــني و195 ألفــا 
و200 برميل، لتصــل مبيعاته إىل 
مليونــني و99 ألفــا و400 برميل، 
يف حني بلغت الصــادرات 53 ألفا 

و900 برميــل. فيا انخفَض إنتاج 
وقــود الســيارات العــادي )91( 
بنهاية فراير 2020م بنســبة %32 
مقارنــة بنهايــة فرايــر 2019م، 
ليصل إىل مليونني و93 ألفا و300 
برميل، فيا بلغت مبيعاته مليونا 
و542 ألفا و700 برميل، كا بلغت 
الصادرات مليونا و254 ألفا و200 

برميل.

وانخفَض إنتاج املصايف والصناعات 
البرتوليــة بنهايــة فرايــر 2020م 
بـ6.8%، مقارنــة بالفرتة ذاتها من 
العام 2019م، كــا انخفض إنتاج 
وقــود الســيارات بنســبة %16.2 
مقارنة بشهر يناير 2020، وفق ما 
بينت اإلحصاءات املبدئية الصادرة 
عــن املركــز الوطنــي لإلحصــاء 

واملعلومات.

ترجمة - رنا عبدالحكيم

ر الرئيُس األمرييكُّ دونالد ترامب  حذَّ
األمريكيني، من االستعداد لـ”أسبوعني 
مؤملني للغاية”؛ حيــث يتوقع البيت 
األبيض أن وباء الفريوس التاجي يكن 
أن ُيــوِدي بحيــاة 100 ألف إىل 240 
ألف شخص، حتى إذا تمَّ الحفاظ عىل 
املبادئ التوجيهية الحالية للمســافة 

االجتاعية.

ويف نــرٍة غري ُمعتــادة، دافع الرئيس 
األمرييك عن تعاُمله املبكر مع األزمة 
وعرض منــاذج لتريــر قــراره بإبقاء 
معظم االقتصــاد مغلًقا. وقال ترامب 
للصحفيــني يف البيــت األبيض: “أريد 
أن يكون كل أمرييك مســتعًدا لأليام 
الصعبــة املقبلة، ســنمر بأســبوعني 
هــذان  ســيكون  للغايــة،  صعبــني 
األســبوعان مؤملــني للغايــة، مؤملني 
للغاية”. وارتفع عدُد ضحايا الواليات 

املتحــدة مــن الفــريوس التاجي إىل 
4606 وفيات، متجاوزًا العدد الرسمي 
للصــني. وأديــن ترامب عــىل نطاق 
واســع لتفاقم األزمة بفشله يف إعداد 
مجموعــات االختبار وأجهزة التنفس 
وغريها مــن املعدات، وقال خراء إن 
مناذجهم أظهرت أن ما بني 100 ألف 
و240 ألف أمرييك قد يوتون بسبب 
الفــريوس التاجي، حتى لو اســتمرت 

البالد يف إجراءات التخفيف.
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مسقط - الرؤية

اســتمراراً للجهود الوطنية املبذولة للحدِّ 
من انتشــار فريوس “كورونا”، تســرِعي 
للجهــات  املشــركة  اللجنــة اإلعالميــة 
انتباَه كافة املواطنني  العسكرية واألمنية 
واملقيمني بأنَّ الجهات العسكرية واألمنية 
قامْت بتفعيل نقاط “السيطرة والتحكم 
املشركة” بني محافظات السلطنة؛ وذلك 

للتقليل من حركة األفراد واملركبات.
ــه اللجنــة شــكرَها للمواطنني  وإْذ ُتوجِّ
مهم والتزامهم  واملقيمني عىل ُحســن تفهُّ
باإلجراءات الوطنيــة التي اتُّخذت للحد 
من انتشار الفريوس؛ فإنها تنوه إىل اآليت:

- ُتعد هذه اإلجراءات احرازية، وتهدف 
إلحــكام املــرور مــن وإىل املحافظــات؛ 
مبــا يحقق الســالمة العامــة للمواطنني 
واملقيمــني، ويحد من األســباب املؤدية 

النتشار فريوس “كورونا”.
- تدُعو اللجنة جميَع املواطنني واملقيمني 
إىل األخــذ بعــني االعتبار أهميــة البقاء 
يف املنــازل وعــدم الخــروج إال للرضورة 

القصوى.
- حمــل البطاقــة الشــخصية أو بطاقة 
املقيــم، وســيتمُّ الطلــب مــن الجميع 

اإلفصاح عن أسباب ومربرات تنقلهم.
- عــىل مــن تســتدِعي طبيعــة عملهم 
التواجد يف مقــار أعاملهم، رضورة حمل 
وإبراز البطاقة الشخصية وبطاقة العمل.

- األخــذ بأهميــة االلتــزام خــالل هذه 
الفرة باإلقامة يف محــل واحد، والتقليل 
للحــد األدىن من الحاجــة إىل التنقل بني 
املحافظات يف الحاالت الرضورية القصوى 

وامللحة.
- تتــوىلَّ نقــاط “الســيطرة والتحكــم” 
تســجيل أرقــام املركبــات التــي يتكرر 
تحركهــا دون مــربر، واتخــاذ اإلجراءات 

املناسبة بشأنها.

ــد اللجنة شــكرها للجميع عىل  وإذ ُتؤكِّ
تعاونهــم؛ فإنها ُتهيب بــرضورة االلتزام 
والتقيد مبا اتخذتــه اللجنة العليا حفاظاً 

عىل ســالمة الجميع.. حفظ  الله الجميع 
من كل سوء ومكروه.

ويف الســياق، دعت الجهات العســكرية 

لة التقيد  واألمنية القامئة عىل النقاط املفعَّ
وااللتزام من الجميع باإلجراءات املتخذة؛ 
حفاظا عىل سالمتهم، واملساهمة يف الحدِّ 

من انتشار هذه الجائحة ملا فيه املصلحة 
العامــة، مــع التأكيد عــىل أهمية حمل 
مســتخدمي الطريق للوثائــق املطلوبة؛ 

واملتمثلــة يف البطاقــة املدنيــة وبطاقة 
العمل، واملــربرات الداعيــة للمرور عرب 

نقاط السيطرة والتحكم املشركة.
دت أن القرار يستثني الحاالت اآلتية:  وأكَّ
الحــد األدىن من املوظفــني يف القطاعني 
العــام والخاص الذين تســتدعي طبيعة 
عملهــم الحضــور إلنجاز أعاملهــم وفقاً 
ملــا يحــدده رؤســاء الوحــدات، وحركة 
مركبات اإلســعاف والطــوارئ واملركبات 
العسكرية واألمنية، وحركة مركبات نقل 
املواد التموينية والغذائية واملســتلزمات 
واملقيمني،  للمواطنني  الرضورية  الحياتية 
وحركــة مركبات نقــل املواد اإلنشــائية 
والتجاريــة واملشــتقات النفطيــة ومــا 
يف حكمهــا مــن مــواد وأدوات تخــدم 
القطاعــني، والحاالت االســتثنائية لحركة 
املواطنني واملقيمــني وفقا لتقدير النقاط 

األمنية بني املحافظات.

تسجيل أرقام المركبات التي يتكرر تحركها دون مبرر

»اللجنة اإلعالمية المشتركة«: نقاط السيطرة 
والتحكم إجراءات احترازية للحد من انتشار »كورونا«

https://www.bankdhofar.com/en-GB/Default.aspx
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»الخلية اإلعالمية« تستعرض مستجدات األزمة

الرؤية - مدرين املكتومية

َنَقل َســَعادة عيل بــن خلفان الجابري 
وكيل وزارة اإلعالم، عن معايل الدكتور 
عبدالله الحــرايص رئيس الهيئة العامة 
َحْضة  إشــادة  والتليفزيون،  لإلذاعــة 
ــلطان هيثم بن  َصاِحــب الَجاَللة السُّ
طــارق املعظــم -حفظه اللــه ورعاه- 
بالتوعية املميزة والدور الوطني الذي 
يقوم به اإلعالم الُعامين؛ سواء الحكومي 
أو الخاص، وتفاعله مع تطورات جائحة 

فريوس كورونا املستجد.
جاء ذلك خالل لقــاء الخلية اإلعالمية 
للجنة العليا املكلفة بآلية التعامل مع 
جائحة “كوفيــد 19”، أمس، برئاســة 

سعادة وكيل وزارة اإلعالم.
وأكــد الجابــري أنَّ الفــريوس أثبــت 
أنــه ال حــدود النتشــاره، لكنه أوضح 
أن هــذه األزمــة قبل أن تكــون أزمة 
مؤسسات فهي أزمة أفراد وأزمة تعني 
الجميع. وقال إنَّ مسألة تقنني مصادر 
املعلومــات ُوضعــت لتيســري العمل 
بصــورة صحيحــة؛ حيث إنَّــه ينبغي 
الســامح فقــط ألصحــاب االختصاص 

بالحديث لوسائل اإلعالم، نظرا لوقوع 
إشكاليات نتيجة لتداول معلومات غري 
صحيحة؛ األمــر الذي قد يعطل جهود 
مكافحة املرض. وأكد الجابري أن وزارة 
الصحة تبذل جهودا مشــكورة يف هذه 
األزمة، مشــريا إىل أن اجتــامع الخلية 
اإلعالمية يســتهدف تنسيق الجهود مبا 
يضمن توســيع قاعدة األطباء املرصح 

لهــم بالحديث لوســائل اإلعــالم، من 
أجل إتاحة الفرصة لتوسيع قاعدة نرش 

املعلومات الصحيحة.
من جهتــه، أكد معــايل الدكتور أحمد 
بن محمــد الســعيدي وزيــر الصحة 
-خــالل االجتــامع- أن الوضع الصحي 
يف السلطنة “جيد نســبيا”، مقارنة مع 
األوضــاع يف باقي دول العــامل. وتوقع 

معاليــه أن يزداد عدد الحاالت املصابة 
عىل مستوى العامل وكذلك يف السلطنة، 
مشــريا إىل أنَّ الســلطنة سجلت حتى 
اآلن حالة وفــاة واحدة، وهو معدل ال 
يكاد ُيذكــر مقارنة مع املعدل العاملي. 
وأوضح معايل وزير الصحة أنَّ الســبب 
يف إغــالق واليــة مطرح أنها شــهدت 
بداية ظهور حاالت اإلصابة املجتمعية، 

وظهــور حاالت مصابــة مل تتعامل مع 
مسافرين قادمني من الخارج، ومل تسافر 
أيضا للخارج. ولفت الســعيدي إىل أنَّ 
هذه املرحلة تســمى مبرحلــة “النقل 
املجتمعــي” للفريوس؛ وهي من أخطر 
املراحــل؛ لذلــك ومن أجل الســيطرة 
عليها، تقرر إغالق والية مطرح، وتقنني 

تنقل السكان بني املحافظات.

جاللة السلطان يشيد بجهود وسائل اإلعالم في التعامل مع »كورونا«

السعيدي: الوضع 
الصحي بالسلطنة »جيد 

نسبيا«.. وتوقعات 
بزيادة اإلصابات

وكيل »اإلعالم« يحث 
الجميع على االلتزام 
بالقرارات واإلجراءات

إغالق والية مطرح 
نتيجة لظهور حاالت 
اإلصابة المجتمعية

الرؤية - فايزة الكلبانية

د َسَعادة الدكتور ســعيد بن خميس الكعبي  أكَّ
رئيــس الهيئــة العامة لحامية املســتهلك، أنَّ ما 
يعيُشه العامل كله من ظروف ترتبط بهذه األزمة، 
التي شــملت الكرة األرضية قاطبة وأدت لحالة 
هلع كبرية، أظهرت مخاوف البرش من املجهول، 
ومعها تداعت التأثريات االقتصادية عىل مختلف 
القطاعات اإلنتاجية، وتهاوت أسواق املال عامليا؛ 
مــام ُينذر مبخاطر اقتصاديــة تتأثَّر بها كل دول 
العامل، وهو ما يربر تســارع الكثــري منها التخاذ 
إجراءات حاســمة، وضخ حزم من التســهيالت 
املالية...وغريها؛ لتنشــيط االقتصــاد، وحامية ما 

ميكن حاميته من مؤسسات صغرية ومتوسطة.
وأضــاف أنَّه تــم وضع خطة عمــل متكاملة يف 
كل املحافظــات؛ وعليــه تتــم متابعة األســعار 
مــن خــالل قاعــدة البيانــات ملعظم الســلع 
واملنتجات املتوفــرة يف املراكز التجارية مبختلف 
املحافظــات، والتصــدي ألي عمليــات تالعــب 
بأسعار هذه السلع، واتخاذ اإلجراءات القانونية 
ضد املخالفني، وميثل املســتهلك السند الرئييس 
للهيئة يف أدائها ألعاملها، كام أن تعاون املزودين 
والتزامهــم بالقوانني والترشيعــات له دور كبري 
يف اســتقرار األســواق والحفاظ عىل مستويات 

األسعار املناسبة.
وأضاف أنَّ آخر إجاميل إحصائيات املخالفات يف 
رفع الســعر املنشورة لدى الهيئة العامة لحامية 
املســتهلك خالل فرتة كورونــا يف الفرتة من 25 
فربايــر ولغاية 29 مارس 2020م، قد بلغت 278 
مخالفــة؛ حيــث إن املخالفــات يف “املعقامت” 

بلغــت 80 مخالفة، وفيام يخــص “الكاممات” 
بلغت 68 مخالفة، والخضاوات والفواكه بلغت 
59 مخالفة، ومخالفات السلع األخرى بلغت 71 

مخالفة.
مــن جهته، قال املهندس ســليامن بن محفوظ 
التويب مدير عام التســويق واالستثامر الزراعي 
والحيــواين بــوزارة الزراعه والرثوة الســمكية، 
إن الظــروف الراهنة يف عــدد من الدول نتيجة 
النتشــار فــريوس كورونا فرضت حظــر تجوال 
لديها، ما أدى إىل عرقلة شــحن وتصدير أغلب 
الســلع؛ مبا فيها املنتجــات الزراعيــة؛ وبالتايل 
تراجــع تصديرهــا؛ مام أثر عىل أســواق الدول 
املســتورة لبعــض املنتجــات مــن الخضاوات 

والفواكه.
وأضاف أنَّ الهند -عىل ســبيل املثــال- تعد من 
الدول األساسية التي نستورد منها البصل وغريها 

من املنتجات الزراعية األخرى، إىل جانب اليمن 
ومرص، مشــرًيا إىل أنَّ االرتفاع يف أســعار البصل 
وغريه مــن املنتجات الزراعية املســتوردة يعترب 
طفيًفا وليــس باالرتفاع الكبري مقارنة بأســواق 
الدول األخرى، فالســعر يــرتاوح اآلن من 300-
500 بيســة؛ وذلك نتيجة لتوقــف بعض املنافذ 
ا، إال أننا اليوم  الحدوديــة التســويقية برًّا وجــوًّ

مستمرون عىل استخدام املنافذ البحرية.
وتابع أنَّ هذه الظروف االســتثنائية أسهمت يف 
ارتفاع األسعار بالدول املصدرة نفسها؛ مام يجرب 
الباعة يف ســوق الجملة عىل رفع السعر، ولكن 
بشكل بسيط وغري مبالغ فيه، ففي املنافذ الربية 
مع حــدود بالد الشــام متوقفــة الحركة نتيجة 
حظر التجــوال، وكذلك يف بعــض املنافذ الربية 
الخليجية البد من الخضوع للحجر الصحي ملدة 
14 يومــا قبل الدخول، لهذا يفضل االعتامد عىل 

الشــحن البحري املبارش. وشــهد الســوق توافر 
أغلب املنتجات مبا فيها البصل، وقد بلغ إجاميل 
الوارد من منتج البصل للســوق خالل 48 ساعة 
املاضية 1189 طنا، حيث اســتقبل ميناء صحار 
22 إرسالية من الهند وهولندا وإسبانيا، بإجاميل 
وزن 988 طنا، واســتقبل ميناء صاللة 116 طنا، 
كام استقبل السوق املركزي للخضاوات والفواكه 

85 طنا من البصل اليمني.
وأكــدت الــوزارة أنَّ هنــاك كميــات أخرى من 
منتج البصل ســرتد تباعــا خالل األيــام املقبلة. 
وملزيد مــن املتابعة للواردات -وبالتنســيق مع 
تجار ســوق الجملة للبصل- فقد قام املختصون 
بالوزارة بتصميم اســتامرة لحرص كميات البصل 
الــواردة، وكيفية توزيعها عــىل التجار مبختلف 
املحافظات؛ بهدف تتبع تســويقها يف األســواق 
املحلية بالتنســيق مــع الهيئة العامــة لحامية 

املســتهلك. وحثت الــوزارة التجار عىل ترشــيد 
وتنظيــم التوزيــع املحــيل ملنتج البصــل يف كل 
محافظات السلطنة لضامن توافر السلعة لجميع 

املستهلكني وبأسعار ثابتة.
مــن جانبه، قــال أحــد البائعني مــن أصحاب 
املؤسسات الصغرية واملتوســطة زاهر الحرايص، 
صاحب رشكة سهول الفيحاء: إنَّ البصل واملانجو 
والشامم اليمني يأيت عن طريق شاحنات بالنقل 
الربي، والربتقال اإلسباين يأيت عن طريق حاويات، 
ولكن يرتفع سعره بسبب حظر التجوال يف الدول 
املصدره، وبالتايل قل اإلنتاج. وأضاف أن ســوق 
الجملــه يعتمد عىل العــرض والطلب، والزيادة 
األكرب لالســعار غالبا ما تكون يف محالت التجزئة 
وليس الجملــة، واالرتفاع ليس ارتفاعا كبريا، إمنا 
اليشء البســيط مام ال يتجاوز 500 بيسة للكيلو 
لتغطية الخسارة التي قد تلحق بالباعة. وأوضح 

أحــد البائعني من أصحاب املؤسســات الصغرية 
واملتوســطة إســامعيل بــن حســن العموري، 
صاحــب رشكــة رشوق الخشــدة للتجــارة، أنه 
يف الســابق ُكنا نشــرتي البصل من أحد املزارع 
املحليــة؛ بحيث يكون ســعر الصنــدوق الذي 
يــزن 7 كيلو ريااًل وثالمثائة بيســة، واليوم يصل 
لثالثة ريــاالت. وأضاف العموري: العامل يشــهد 
أزمات كبــرية واملواطن يجــب أن يفهم طبيعة 
الســوق واالرتفــاع يف بعض املنتجــات الزراعية 
والخــضاوات والفواكه؛ وذلــك نتيجة ألن اليوم 
جميــع دول العامل متنع التصديــر نتيجة لحظر 
التجــوال يقلــل اإلنتاج لديهم مــن الخضاوات 
والفواكه، وتبِقي عىل املنتجات لســد احتياجات 
البلد نفســها، هذا إىل جانــب توقف اإلنتاج يف 
الهنــد وأمريكا وأوروبا، مؤكــدا أنَّ “العامل اليوم 

يتصارع عىل الغذاء”.

اإلجراءات االستثنائية حول العالم وراء ارتفاع أسعار البضائع المستوردة

رئيس »حماية المستهلك«: خطة متكاملة للتأكد من توافر السلع ومتابعة األسعار

م. سليامن التويبد. سعيد الكعبي

278 مخالفة لرفع األسعار.. و148 مخالفة تتعلق بالكمامات والمعقماتتجار: شحن البضائع مستمر.. والزيادات تصل إلى 500 بيسة

مسقط - العامنية

املركــزي  بالســوق  اجتــامٌع  أمــس،  ُعقــد، 
للخــضاوات والفواكه؛ َجَمــع كالُّ من: وزارة 
التجــارة والصناعــة، ووزارة الزراعــة والرثوة 
الســمكية، وبلدية مســقط، والهيئــة العامة 
لحاميــة املســتهلك، واإلدارة العامة للجامرك 
برشطة عامن السلطانية، مع الرشكات العاملة 

يف مجال االسترياد يف السوق.
تــمَّ خــالل االجتــامع ُمناقشــة اإلجــراءات 
التنظيمية لعمل الســوق؛ بهــدف الحد من 
تداعيات انتشــار فــريوس كورونــا، ولضامن 
اســتمرارية العمل والوقــوف عىل التحديات 

املاثلة أمام الرشكات العاملة فيه.

كام تعمــُل وزارة التجارة والصناعة مع بلدية 
للتكنولوجيا،  العــامين  والصنــدوق  مســقط 
حاليا، لتحويل عملية البيع والرشاء يف السوق 
املركزي للخضاوات والفواكه؛ لتكون بطريقة 
إلكرتونيــة، عرب نظام إلكــرتوين يجري العمل 
عىل إعداده مع رشكة عامنية متخصصة بهذا 
املجال؛ تزامنا مع اإلجــراءات االحرتازية التي 
أقرتها اللجنة العليا للتعامل مع جائحة فريوس 
كورونا املســتجد )كوفيد 19(، واملتعلقة مبنع 
التجمعات وتقليل العاملني يف منشأة العمل. 
ومن املؤمــل أن ُيجهز نظــام إلكرتوين خالل 
األيــام املقبلة؛ لتكــون كافة عمليــات البيع 
والــرشاء يف ســوق املوالح املركــزي بطريقة 

إلكرتونية.

البيع والشراء إلكترونيا في 
»سوق الموالح«.. قريبا

18 إصابة بـ»كورونا« وحالة 
وفاة واحدة بالسلطنة

مسقط - العامنية 

أعلنْت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 
18 حالة إصابة جديدة مبرض فريوس 
كورونا )كوفيــد 19(، ليصبح العدد 
الكيل للحاالت املسجلة يف السلطنة 
210 حاالت، وعــدد الوفيات حالة 

واحدة فقط.
وأفــادت الــوزارة أنَّ 34 حالــة قد 
متاثلــت للشــفاء. وتهيــب الوزارة 
بالجميــع التقيــد التــام بإجراءات 
العــزل الصحــي يف غرفــة منفصلة 
تتــم  ميــاه منفصلــة، وأن  ودورة 
خدمــة الخاضع للعــزل من خارج 

اإلرشــادات. كام  الغرفــة حســب 
تهيب بجميــع املواطنني واملقيمني 
املداومــة عىل تنظيف اليدين باملاء 
والصابــون، وتجنــب ملــس الوجه 
واألنــف والفــم والعينــني، واتباع 
العطس  الصحيــة عنــد  العــادات 
التام بتعليامت  والســعال، والتقيد 
التباعــد االجتامعــي الصــادرة عن 
اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم 
الخروج مــن املنــازل إال للضورة، 
مؤكدة أنه من خالل العزل الصحي 
والتباعــد االجتامعي مُيكــن وقاية 
األنفس واألرس واملجتمع من فريوس 

كورونا بإذن الله تعاىل.
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مع بداية هذا األســبوع، ذهبُت إىل مركز 
لولــو، الواقع يف نجوم العامرات مول، مع 
عائلتــي لرشاء »راشــن« أســايس للبيت، 
ورغــم عدم محبتــي »لــدوارة« املوالت 
وجلسات املقاهي واملطاعم، إال أنَّ الحجر 
املنزيل وحظر التجــوال يف األيام املاضية، 
وإكامل العمل من املنــزل عن ُبعد دون 
الذهاب للمكتب، جعلني أشــعر وكأنني 
يف نزهة، ولكنَّ األجمل من شعور النزهة 
هــو أننا حني ذهبنــا لكاونرت املحاســبة، 
كان املحاسب هناك شــاباً من األشخاص 
ذوي اإلعاقــة الباحثــني عــن العمل منذ 
أربع ســنوات! تفاجأت بــه وأخربين أنه 
ف مع مجموعــة ماجد الفطيم  قــد توظَّ
بوظيفة محاسب هو وبضعة آخرين من 
زمالئــه -أبنايئ- من ذوي اإلعاقة الباحثني 
عن عمل مــن زمن طويل، وال أســتطيع 
وصف ســعاديت حــني رؤيته، وســعاديت 
املضاعفة حني سامعي عن البقية وكأنني 
رشبت ماًء سلسبياًل بارداً بعد طول صيام، 
فَكم تعبنا يف تقديم سريتهم الذاتية لعدة 

رشكات ومؤسســات يف األعوام الســابقة 
ولكن دون جــدوى، وســبحان الله حني 
نزلــت رحمــة الله نزلت عــى مجموعة 
منهم، فشكرا لله عى ذلك، وشكرا ملاجد 
الفطيم عى هذه اللفتة الجميلة، خاصة 
وأنَّ رواتبهــم ليســت أقــل مــن رواتب 

الحاصلني عى الدبلوم العام!
استكملت يومي بالدعاء لصاحب مشاريع 
كارفــور ولولو بأن ُيبــارك الله يف رزقهم؛ 
ألنهم راعوا تلك الفئة املهمشــة، وفتحوا 
لهم مجاالً لخوض الحياة، والحصول عى 
رزق ثابــت، ولــن يكونــوا بحاجة ألحد 

ماديًّا!
ومــع ُشــعوري بالفرحــة التــي كانــت 
تغُمــرين مــن رأيس إىل أخمــص قدمي، 
أتاين شــعور كئيب حني تذكــرت ترصُّف 
بعض املؤسسات والرشكات غري اإلنسانية 
مــع املوظفني يف أزمة كورونــا، وتعكرت 
فرحتي أكرث حني تذكــرت أنَّ هناك بنوكاً 
مل يفعلوا خدمة توقيف األقســاط لشهر 
مــارس 2020، والذي تســبَّب بتصعيب 

حياة بعض العائالت التي ُمِعيلوها ليسوا 
موظفــني ُخصمت رواتبهــم، ومن ثم تم 
إرجاع حقوقهم من وزارة القوى العاملة، 
ا هم أشخاص عملهم يومي مثل: سائق  إنَّ
تاكيس، ُمعلم ســياقة، ُمرشــد سياحي... 
وغريهم ممن ليس لديهم مدخول شهري 
ثابت، وأيضا أصحاب املشــاريع املتوقفة 
عن العمل؛ مثل: املحــالت، والصالونات. 
ن وظف وافد يف محله  وهنا ال أتحدث عمَّ
ولديــه مدخــول إضايف وراتــب تقاعدي 
ثابــت، إنا عن الشــباب العامنيني الذين 
يشــغلون هذه الوظائف بأنفسهم، دون 
أن يكون لديهم مدخول آخر، وإن توقفوا 
عــن دفع اإليجار لهذه الثالثة أشــهر، إال 
أنهم ال تزال لديهم حاجة يف كســب املال 
للمعيشة اليومية األساسية، وبعضهم من 
عزة نفســه وكربيائه ال يشتيك، واليطلب، 
وال يتسلف، حتى وإن بات جائعاً يف داره، 
إال اآلباء حــني تجربهم األبوة عى التذلل 
والســؤال ألجل أبنائهم، واألسوأ من ذلك 
أنَّــه إذا تم تحويل مبلغ إىل حســابه عن 

طريق التطبيق البنيك؛ كونه أسهل إجراء 
يف ظل التطور اإللكرتوين »يشفط« البنك 
ذلــك املبلغ قبــل أن »يلحــق« صاحب 
الحساب ســحبه لرشاء احتياجات األبناء 
والبيت! وذلك قانوين دون شك، فالقسط 
غري املدفوع ُيؤخــذ جرباً، وإن كان مجال 
رزق العميــل ُمتوقــف؛ فهــذا ال يهــم 
املؤسسة البنكية، وال يغري قوانينها؛ ألن ال 
قانون صارم يجربها عى تأجيل األقســاط 
يف وســط جائحــة كورونا التــي أوقفت 
نشــاط الكــرة األرضية، لكنهــا مل توقف 
قوانني الرأســامليني الذين ُيفكرون خارج 
نطاق التغطية الحالية، والذين نســوا أن 
رضا العميل هو أهم عنرص لكســبه عى 
الدوام، ومــع غياب اإلنســانية هنا نرى 
غياب فــن التعامل مــع العمالء وخدمة 
الزبائــن كذلــك مــن هذه املؤسســات، 
والتي أمتنــى من الجميع مقاطعتها إن مل 
تبدأ بقانون تأجيل األقســاط عى من ال 

يستطيع الدفع عى األقل.
فالوطنية واإلنسانية فوق الجميع...،

األزمــات  وقــت  يف  البــرشي  املجتمــع 
يحتاج إىل نضوج الــرأي ووضوح الرؤية؛ 
فذلــك يســاعده عــى تجــاوز األزمات 
واملشــاكل التي ُيعانيها؛ فالــرأي الناضج، 
ووضــوح الرؤية يجعــالن املجتمع قادراً 
عى توفــري الجهود والطاقــات التي ِمن 
خاللها يســتطيع تحقيق الربــح واملنافع 
االجتامعيــة، كام عربَّ عن ذلك أمري البيان 
عيل بن أيب طالب عليه السالم؛ حني قال: 
»مــا من حركة إال وأنــت محتاج فيها إىل 
معرفة«، وكام قال اإلمام جعفر بن محمد 
الصــادق عليه الســالم: »العامل عى غري 
بصريٍة كالسائر عى غري الطريق ال يزيده 

رسعة السري إال بعداً«.
البد لإلنســان يف وقت األزمات أْن يتحى 
الفكرة  وإيجــاد  والتخطيط،  بالشــجاعة 
املناســبة؛ فتلك حقيقــة ال ينكرها عاقل، 
فــال أحد يقول اعمل وتحــرك دون فكرٍة 
مناســبة وتخطيــط أنســب يحــدد من 
خاللــه الهــدَف املــراد تحقيقــه لصالح 
املجتمــع وأفــراده، وهنــا عندمــا ُيريد 
املجتمــع التخلص مــن كل تلك األزمات 
االجتامعيــة، فالبد له مــن صناعة الرأي 
والرؤية بالشــكل الالئق، وهــذا يتطلب 
الرتكيز أوالً عى احــرتام النخبة من أفراد 
املجتمع، فنخبــة كل مجتمع هم العلامء 
واألكادمييون واملثقفــون ورجال األعامل؛ 
فهم ميتلكون الخــربات العلمية والعملية 
واملعرفيــة الطويلــة والواســعة التي من 

املمكن االســتفادة منها يف إدارة األزمات 
االجتامعية التــي يواجهها املجتمع؛ فتلك 
النخبة هي املســؤولة عن تكوين الرأي، 
وتشــكيل الرؤية املناسبة التي من خاللها 
يستطيع املجتمع وأفراده تخطي األزمات.
فمن امُلؤســف عندما تــرى املجتمع ميرُّ 
مبختلف األزمــات والصدمات، وال تعطي 
تلــك النخبــة املجتمعيــة أي اهتامم يف 
تقديــم الحلول واملعالجــات االجتامعية، 
ومن املؤســف أكــرث عندما تجــد بعض 
تلك الطاقات، هي نفســها ال تريد تحمل 
املســؤولية املجتمعية يف تخطي األزمات؛ 
لــذا ينبغــي الرتكيــز جيداً عــى النخب 
اإلجتامعيــة املخلصــة املتفانية يف خدمة 
مجتمعها، والتي تؤمن بالتعاون واملشورة 
والحــوار الجــاد لخلق الحلــول من أجل 
بلورة الرأي الســديد ونضوج األفكار، كام 
ينبغي االســتفادة مــن املجتمعات التي 
اهتمت بتشــكيل اللجــان املوثوقة التي 
كان من أهــم أركانها العلــامء واملثقفني 
والناشــطني يف املجتمع، وتفعيل كل ذلك 

يف سبيل تخطي األزمات املجتمعية.
وكــام أنَّ النخبــَة املجتمعية لهــا دورها 
الفاعل يف صناعة الرأي الســديد والرؤية 
تهميــش  يعنــي  ال  فذلــك  الواضحــة؛ 
املجتمع وإعفاءه عن مامرســة املسؤولية 
االجتامعيــة؛ فــكل فــرد يف املجتمع هو 
مسؤول عن املشــاركة الفاعلة يف ازدهار 
ونجاح املجتمع، ومساعدته يف حل أزماته 

املفروضــة عليه؛ قــال تعــاىل: »َوأَْمرهْم 
شــوَرى َبْيَنهْم«، وهنا القــرآن الكريم ال 
ُيشري إىل مشاركة البعض كالنخبة مثاًل، بل 
يشري إىل مشاركة الجميع من أجل إنجاح 
املجتمــع وتجنيبــه الكثري مــن األزمات 

والصدمات.
وعندما نتعرَّض لألزمات االجتامعية، البد 
من ذكــر عينات من تلــك األزمات التي 

أرهقت املجتمع وأفراده؛ أذكر منها:
- أزمة الزواج: فقد كان الزواج يف السابق 
منترشاً بشــكل ســهل وبســيط جداً؛ فال 
مزايدات يف املهــور أو التكاليف الباهظة 
يف الزفــاف؛ لــذا ال تجــد هناك الفســاد 
واإلفســاد، بل ومل تكن األمراض الناشــئة 
من مشــاكل العزوبية يف أوساط الشباب، 
عــى عكس مــا نــراه اليوم مــن أزمات 
شبابية جراء أزمة التكاليف الباهظة التي 
أصبح وأمىس يعاين منها املجتمع الشبايب؛ 
لذا البد مــن التكاتف من أجل حل هذه 
األزمــة؛ قال رســول الله صــى الله عليه 
واله وصحبه وسلم: » أقلهن مهراً أكرثهن 

بركة«.
- أزمــة األخالق: وهي مــن أهم األزمات 
حالــة  لخلــق  أدت  التــي  االجتامعيــة 
مــن النفــور والتباغض بني أفــراد األرسة 
واملجتمع الواحد؛ لذا كرَث النزاع والسباب 
والقطيعــة التــي أســهمت يف انحــراف 
األخالق عــن موازينها التــي أرادها الله 
تعــاىل أن تكون يف األرسة واملجتمع؛ فهي 

أزمٌة حقيقية يجــب الوقوف عندها من 
أجل َحلها، قال رسول الله صى الله عليه 
والــه وصحبه وســلم: »إنــا ُبعثت ألمّتَم 
مكارم األخالق«، وقال: »إنكم لن تســعوا 

الناس بأموالكم فسعوهم بأخالقكم«.
- أزمة األمراض املعدية: إىل هذه اللحظة 
هنــاك املاليني من النــاس مُيوتون يف كل 
عام بســبب تفيش األمراض املعدية التي 
كان آخرهــا فريوس كورونــا، الذي أرعب 
البرشية جمعاء، وأســهم يف شــل الحركة 
البرشيــة اقتصادياً واجتامعياً، قال أبو ذر 
ريض الله عنه: »لقد تركنا رسول الله صى 
الله عليه وآله وصحبه وســلم وما يحرك 
طائــر جناَحيه يف الســامء إال ذكر لنا منه 
علــاًم«؛ فاألمــراض املعدية تشــكل أزمة 
إنســانية يجــب الوقوف عندهــا إليجاد 

الحلول العلمية املناسبة لها.
.. إنَّ كل هذه األزمات وغريها تحتاج إىل 
من يديرها بذكاء وحكمة ودراية وفطنة، 
وهنا يأيت دور النخبة اإلجتامعية مبشاركة 
أفراد املجتمع الواحد، فإن إدارة األزمات 
حالهــا كالطــري صاحــب الجناحني جناح 
منــه العلم وجناح منه الفــن. أما العلم، 
فهو تطبيق النظريات واألســس واملبادئ 
اإلنســانية التــي يحتاجها اإلنســان، وأما 
الفن فتطبيــق التجارب الناجحة واملؤثرة 
التي من املمكن أن ُتسهَم يف إيجاد الكثري 
من الحلــول يف إدارة األزمات االجتامعية 

وحلها.

بال عنوان

مواجهة األزمات

“أحب أمسيات نهاية الخريف وبداية 
الشــتاء، حني تهــز الرياح الشــاملية 
األشــجار الجــرداء، ويندفــع النــاس 
ىف الســرتات واملعاطف الســوداء” - 

أورهان باموق
--------------

األدب يف تركيــا الحديثــة لــه جذور 
عميقة، خاصــة عندمــا نتوقف أمام 
الثقافة والفنــون واآلداب لهذه األمة 
العريقة التي حكمت العامل اإلسالمي 
لعــدة قرون، وقرأت مــرة أنه “يعود 
تاريخ ظهــور األدب الرتيك إىل ما قبل 
القرن الثامن ميالدي، وذلك اســتناداً 
لـ”نقوش أورخان” التي ُعرِث عليها قرب 
وادي نهر أورخون وسط منغوليا، وقد 
مر هــذا األدب بعدة عصور شــّكلت 

ماهية األدب الرتيك الحايل” *
وكان إلغاء الحــروف العربية وإحالل 
الآلتينية مكانها عام 1928م، هو أخطر 
مــا طرأ عــى األدب الــرتيك والثقافة 
بشــكل عام يف بالد األناضــول، وبعد 
هــذا التغيري بدأت الثقافة واآلداب يف 
تركيا الجديدة تأخــذ منحًنى “داخليا 
وقوميا”، بأفــكار خاصة، ُمنغلقة عى 
الجانــب القومي، متأثــرة بالتغيريات 
السياســية الجذرية التي حولت البالد 
من وضــع إىل وضع آخــر، يف انقالب 
عــى كل املفاهيــم والقواعــد، وبعد 
هذه املرحلة املفصلية من تاريخ تركيا 
الحديــث، ظهر عدة أدبــاء وروائيني 
لعل أشهرهم الروايئ “أورهان باموق” 
الحائــز عى جائزة نوبــل لآلداب عام 
2006م، وتعد مؤلفاته عالمة فارقة يف 

تاريخ األدب الرتيك.
قرأُت كتاب “أورهان باموق” املعنون 
“إسطنبول.. الذكريات واملدينة”، وكان 
يتملَّكني الشــغف لقراءة الكتاب ملا 
يتمتع املؤلف من سمعة عاملية براقة، 
وقــرأت الكثري عن املؤلــف، ولألمانة 
جل املقروء إشــادة ومدح، وقرأت له 
مقتطفات من روايــات مختلفة منها 

رواية “ثلج”.
“إســطنبول.  الكتــاب  قــرأت  ثــم 
الذكريــات واملدينــة”، الــذي ُيصنفه 
البعض أو الكثري كرواية، ووجدت أنه 
مقاالت طويلــة تم تجميعها ووضعها 
ككتاب، وال يرض هــذا األمر ألن كثريًا 
مــن الكتــاب يســتخدمون مثل هذا 
النوع من “التوضيب”، الذي قد يكون 
أحيانــا فيه ترتيــب ألفــكار الكاتب، 

وحتى ترتيب لذائقة القراءة للقارئ.
يضم الكتاب ذكريات يكتبها بشــكل 
مبارش متوشــحة بالحس األديب املميز، 
كأنَّه شــخص يجلس بجانبك ويقصص 
عليك؛ مام اســتوقفني أنــه يف بعض 
املواقف بالكتاب أنَّ الكاتب يستخدم 
العبــارات التي تثري الجــدل واملرتكزة 
حــول الثالــوث املحــرم؛ إذ يتحدث 
ويلمح تلميحات لعــدة مواقف رغم 
أن التلميــح العابــر كان يكفي كأداة 
توصيل بشــكل أديب يســتفز القارئ 

بطريقة ذكية، لكنه اعتمد املبارشة!

ه ما شــئت-  الكتاب أو الرواية -ســمِّ
يحتوي عدة مفاهيم وملامت نفسية 
وإنسانية أكرث منها فكرية، ومنها هذه 
املالمــح: “كان ذلك حتــى وأنا طفل، 
يجعلنــى أعــرف أن حضــارة عظيمة 
قامــت هنا، ومام قالوه ىل: كان هناك 
أناس يشبهوننا عاشوا يف زمان ما حياه 
مختلفه متاما عــن حياتنا، وقد تركونا 
نحــن الذين أتينا من بعدهم نشــعر 

بـأننا أفقر وأضعف وأضيق أفقا”.
باموق يستخلص مشاعر األزقة الضيقة 
واملســافات الواسعة ما بني فرتة أفول 
الدولة العثامنية وبروز دولة أتاتورك، 
معاين  التحــول  بإرهاصات  يسرتســل 
التناقض بني املايض والحارض، يستلهم 
يف  إذ  والتغيــري؛  التبــدل  مخاضــات 
نفس املكان والزمان واإلنســان نفسه 
تتبدل معايري، وتتغري مســارات، عهد 
هــوى بعد مرض، وعهــد انضوى بعد 
ارتجاج، ويعيد باموق مشاعر املاره يف 
الشارع، وكيف أن الكثري مل يعد يهمه 
األمر، وكأن التغيري ال يُخصه، والتاريخ 
وتبدالتــه مل ُتؤثــر، يصور لنــا باموق 
وكأن املارة )ضمنيــا( أصبحوا يتلقون 
الصدمــات الحضارية، ومل يعد يهمهم 
ســوى لقمة عيش وصحة بدن وأمان 

يف بيت!
يف الحقيقــة.. عندمــا تقــرأ العنوان 
“الذكريــات واملدينــة”؛ فهــو يقصد 
ذكرياته هو ومدينته هو، إســطنبول 
البقيــة،  إســطنبول  وليــس  بامــوق 
هــو يكتب ذكرياته ويلبســها لباســا 
إســطنبوليا فاخــرا، مزركش بالشــتاء 
شــديدة؛  بعفوية  ويتحدث  والثلــج، 
إذ تشــعر وأنــت تقرأ الكتــاب، أنك 
تقرأ رسالة واتســاب أرسلها لك، كأنه 
يخاطب القــارئ مبارشة، وأعتقد هذا 
هو ســبب متيز باموق، ونــو الرغبة 
عند الناس يف تذوق وليس فقط قراءة 

مؤلفاته!
بعض مــن ذكرياتــه شــابها الصدق 
الشديد، والتجســيد املبارش للموقف، 
الخطــوط  قبــل  التفاصيــل  وذكــر 
العريضة، مع أن كثــريًا من التفاصيل 
ممكــن بحبكــة معينــة وضعها بني 
الســطور وتركها لذكاء القــارئ، لكنه 
بارش وتحــدث برشاهــة، وأعتقد أنه 
مل يكــن مصيبــا يف ذلــك، ففي بعض 
املواقــف ليــس كل ما ُيعــرف ُيقال، 
هناك تفاصيل تبقى مفهومة ال داعي 
لالنغامس أكــرث بتفاصيلها، هذا يهدد 

البناء الروايئ وال يخدمه.
الكتــاب ومؤلفه الشــهري ال يكفيهام 
مقــال، وال حتى بحث، بل عدة كتب، 
وهو كتــاب فيه من الســرية الذاتية، 
والفكــر، املكتوبــني بلغــة متدرجــة 
الهــدوء، ولهجــة َتلَمــح بهــا حرارة 
الكلامت، وســخونة األجواء النفســية 
التــي واكبــت بامــوق يف إســطنبول 

وشوارعها وحاراتها العتيقة.
* موقع ترك برس - بقلم الكاتب 
أسامة حساين

إسطنبول.. 
الذكريات والمدينة

``

``

أنيسة الهوتية

Jaber.alomani14@gmail.comجابر حسين العماني

احتــَدم النقــاش يف اآلونــة األخرية حول 
مدى قانونية إعفاء املســتأجر من سداد 
األجرة امُلســتَحقة يف ظــل إيقاف مؤقت 
ألنشــطتهم التجاريــة؛ بســبب الظروف 
الراهنة... وحول هذا املوضوع فقد نّصت 
املادة )159( من قانون املعامالت املدنية: 
»إذا طرأت حــوادث اســتثنائية عامة مل 
يكــن يف الوســع توقعها، وقــت التعاقد 
وترتــب عــى حدوثها أن تنفيــذ االلتزام 
التعاقــدي، وإن مل ُيصبح مســتحياًل، صار 
مرهًقــا للمدين بحيث يهدده بخســارة 
فادحــة، جــاز للمحكمة، تبًعــا للظروف 
وبعــد املوازنة بني مصلحــة الطرفني، أن 
تــرد االلتــزام املرهق إىل الحــد املعقول، 
ويقع باطــاًل كل اتفاق عى خالف ذلك(. 
وعليه، نعتقــد أن الظروف الراهنة تعترب 
من الظروف االســتثنائية التي مل تتسبب 
يف حدوث قــوة قاهرة تــؤدي إىل هالك 

اليشء املعقــود عليه، ومل تصل إىل درجٍة 
تجعــل تنفيــذ االلتــزام مســتحياًل، وملا 
كانت هــذه الظروف خارجــة عن إرادة 
طــريف عقد اإليجــار؛ فإننا نعتقــد أنه ال 
ترثيــب عــى محكمة املوضــوع إن هي 
وازنت بني املصلحتــني وردت االلتزام إىل 
الحد املعقــول، عى اعتبــار أنها ظروف 
مل يتســبب طريف عقد اإليجــار يف فوات 

املنفعة املَعقود عليها.
وفيام يتعلــق باملــادة )550( من قانون 
املعامالت املدنيــة، فإننا نعتقد بأن هذه 
املــادة ال يتصور أن تكــون محل تطبيق؛ 
فاملــادة نصت عى أنه: )1- إذا صدر عن 
السلطات املختصة ما مينع االنتفاع الكيل 
باليشء املؤجر دون ســبب من املستأجر 
تنفسخ اإلجارة، وتسقط األجرة من وقت 
املنع. 2- إذا كان املنع ُيخل باليشء بصورٍة 
تؤثر جزئًيا يف اســتيفاء املنفعة املقصودة 

فللمســتأجر فســخ العقد وتســقط عنه 
األجرة من وقت إعالم املؤجر(.

ووفًقــا لهــذا النص، فــإنَّ القــول بتخيري 
املســتأجر إمــا بدفع األجرة أو ســقوطها 
وفسخ العقد، فهذا القول من وجهِة نظرنا 
قــول غري ســديد؛ فال يســتقيم يف منطق 
العقِل أن يتكبَّد املســتأجر آالف الرياالت 
يف ســبيل تجهيــز نشــاطه التجــاري، ثم 
ولظروٍف استثنائية زمنية خارجة عن إرادة 
طريف العقد، ُيخريَّ عى أثرها املستأجر إما 
بدفــع األجرة التــي مل يقابلهــا انتفاع، أو 
أن تســقط األجرة وينفســخ العقد. فهذا 
القول نعتقد أنه يرهق املستأجر أكرث من 
الجائحة ذاتهــا، الســيَّام وأن التفرقة بني 

فوات املنفعة ومنعها يرتب أثرًا قانونًيا.
ونرى أنَّ صحيح تفســري املــادة القانونية 
وفًقــا للنــص، إذا كان األمــر الصادر عن 
السلطات مينع االنتفاع الكيل ينفسخ عقد 

اإليجار بقوة القانون ومثال عى ذلك: إذا 
استأجر املستأجر مدرسة لألطفال، وكانت 
هذه املدرســة بالقرب مــن أحد املصانع 
البالســتيكية، وصدر أمٌر للُمستأجر مبنعه 
مــن مزاولة النشــاط التعليمــي يف هذا 
املوقع؛ حيــث إن املوقع قد ُيلحق الرضر 
باألطفال؛ ففي هذه الحالة ينفسخ العقد 

بقوة القانون وتسقط األجرة.
أمــا إذا ترتب عى املَنــع انتقاص منفعة 
العــني املؤجــرة، كاملنــع من االســتغالل 
واالنتفاع من مســاحة معينة يف املدرسة، 
كــام هو ُموضــح يف املثال الســابق؛ ففي 
هذه الحالــة يكون املســتأجر مخريًا بني 
أمرين؛ إما أن يطلب فســخ عقد اإليجار؛ 
النتقاص املنفعة أو أن يســتمر يف العالقة 
اإليجارية، وعليه تكون هذه املادة ليست 

محل تطبيق.
وعن التساؤل الذي ُأثري حول عدم سقوط 

األجــرة اســتناًدا لحيــازة العــني املؤجرة 
ووضــع اليد عليهــا، فإن هــذا القول يف 
اعتقدنا ال يســنده الدليــل القانوين، ذلك 
أنَّ املقرر قانوًنا أن األجرة مقابل املنفعة، 
كــام أن اإلجارة ترد أساًســا عــى املنفعة 
وليســت عى العني املؤجــرة فقط، إذ ال 
يتصــور منفعة دون حيازة للعني املؤجرة؛ 
فالحيازة أصاًل جــزٌء ال يتجزأ من املنفعة؛ 
وبالتايل ال ميكننا أن نعترب الحيازة لوحدها 
معيارًا الســتحقاق األجرة، وهذا ما أكده 
نص املــادة )523( من قانــون املعامالت 
باســتيفاء  األجــرُة  »ُتســتَحُق  املدنيــة: 
املنفعــة، أو بالقــدرة عــى اســتيفائها«، 
ونصــت املادة )549( مــن ذات القانون: 
»1- إذا فــات االنتفاع باليشء املؤجر كله، 
ســقطت األجرة عن املستأجر مدة فوات 
املنفعة، وينفســخ اإليجار بالهالك الكيل 
لليشء املؤجــر. 2- إذا كان فوات املنفعة 

جزئًيا وبصــورة تؤثر يف اســتيفاء املنفعة 
املقصودة، كان للمســتأجر فســخ العقد، 
وتســقط األجرة من تاريخ الفســخ«. كام 
أكدت عــى هذا أيضا الفقــرة األوىل من 
املادة )520( من ذات القانون: »ُيشــرتط 
يف  املنفعــة املعقــود عليهــا: أن تكــون 
مقــدورًا عى اســتيفائها...«، والواضح أن 
امُلرشع ربط بني استحقاق املؤجر لألجرة، 
وبــني اســتيفاء املنفعة أو بالقــدرة عى 
اســتيفائها؛ بحيث تتوافر لدى املســتأجر 
القــدرة عى َجني مثــار املنفعة من العني 
املؤجرة، وعليه ال تعني املنفعة أن يتمكن 
املســتأجر من حيــازة العــني املؤجرة، أو 
وضع مســتلزمات النشاط فيها؛ فكام قلنا 
بأن األجرة ترد أساًســا عى املنفعة ال عى 
العني املؤجرة فقط، إذ إن املقرر قضاء أن 

األجرة مقابل املنفعة.
* محاٍم ومستشار قانوين

إعفاء المستأجر من سداد األجرة

ياسر بن عبدالله السناني *

يوسف عوض العازمي* alzmi1969@تويتر:
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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
االعالنات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

مؤسسة عامن للصحافة والنرش
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

إعالم وطني
رســائل كرمية َحَملها َسَعادة عيل بن 
خلفان الجابري وكيــل وزارة اإلعالم، 
كتــور عبدالله بن َنارص  عن َمَعايل الدُّ
الحــرايص رئيس الهيئة العامة لإلذاعة 
والتليفزيون؛ أشاَد فيها َحْضة َصاِحب 
ــلطان هيثم بــن طارق  الَجاَللــة السُّ
املعظم -حفظه الله ورعاه- بالتوعية 
امُلميَّــزة والدور الوطنــي الذي يُقوم 

به اإلعالم الُعامين؛ ســواء الحكومي أو 
رات جائحة  الخــاص، وتفاُعله مع تطوُّ

فريوس كورونا املستجد.
رسالة جاللة السلطان يف وقتها؛ تتويًجا 
ملــا َتبذلــه وســائل اإلعــالم الوطنية 
مــن َدور َبارز يف توعيــة الناس ونقل 
األخبــار... وغريها من مــواد إعالمية 
ُتســاعد اللجنة الُعليا املكلفة ملواجهة 

تداعيــات فــريوس كورونــا، يف نرش 
أخبارهــا وخطوات الدولة للمواطنني، 
رغــم كلِّ التحديــات وإيقاف طباعة 
الجرائد، لكن ذلــك مل ينِث اإلعالم عن 

القيام بعمله.
... إنَّ جريــدة “الرؤيــة” وبصفتهــا 
إحدى املؤسسات الوطنية التي دأبت 
عىل تبنــي املبادرات لدعم الشــباب 

العــامين واالقتصــاد الوطنــي، ورغم 
كل الظــروف، ظلــت ُملتزمة بدورها 
الوطنــي يف نــرش الوعي بــني جموع 
اإلعالمية  رســالتها  ومتابعة  املواطنني 
عــر موقعهــا اإللكــروين وخدمة الـ
PDF، بــكل ما متلك مــن إمكانيات 
حتى تعــُر ُعامن هــذه األزمة، وكلنا 

ثقة يف قدرة وطننا.

نعــم، أســدل الســتار عــىل الكثري من 
املناشــط واألعــامل والحياة بشــكل أو 
بآخــر، أُغلقت األبواب واقــرب البعيد 
أكــر، وقل الســؤال عن الحــال لرؤيته 
عن قرب ســواء بني أفــراد األرسة الذين 
أنهكتهــم األعامل واملدارس واملناشــط 
الحياتيــة املختلفة أو مشــاغل وحجج 

كانت.
ُرمبــا اســتهل الوضــع باملقاومــة، ثــم 
الصدمة، بعدها بدأ التأقلم والتعلم من 
زوايا متعــددة؛ ألن حتى الخر الهاتفي 
الذي كان مُيثل حياة للتواصل االجتامعي 
الصاخب سابقا، بات يف هذه الفرة ُيكرر 
نفسه يف ذات املوضوعات، ال أحد ُيفكر 
بجــذب القاعدين خلف أســوار غرفهم 
ومنازلهم مبــا ُيســليهم ويخفف عنهم 
وطأة وصدمة ما هم فيه، ومع احرامي 
لجهات كثــرية “ناصحة” تحاول إرســاء 

الضبط، بيد أن اإلنســان يبقى محكوما 
بإنسانيته وفطرته.
- اجلس يف البيت.

نعــم، وماذا بعــد ذلك؟ األخبــار ليس 
فيها غــري املآيس، والتواصــل االجتامعي 
ذخرية من الشائعات وترهيب وترعيب 
وطلبــات ونصائح ال تنتهــي، ماذا أفعل 
يف البيــت؟ كيف أحتوي الصمت وأنا يف 
عزلــة؟ كيف أتعامل مــع صغاري وهم 
خلف الجدران يف اشــتياق؟ كيف أقول 
لصغريي ال أســتطيع أخذك إىل الحديقة 
أو املالهــي؟ كيف أرشح ألطفايل ملاذا ال 
يســتطيعون العودة اىل املدرسة وإكامل 
ســنتهم الدراســية؟ كيف أخفف عنهم 
معرفــة أنهــم رمبــا يفقــدون عاما من 
ســنواتهم الدراســية؟ أو عزيــزا؟ كيف 
د جرحه  أحمل صغريي إن تــأمل أو أضمِّ
الصغري إن َجرح نفسه يف لهوه؟ أو أنقله 

إىل مستشــفى مــا ليعالــج زكام أمل به؟ 
الكثري امُلجهد.

14 يوما حبيســا.. يســمع أنني أطفاله، 
وســؤال زوجتــه وأحبائــه مــن خلف 
الجدران، وهو عاجز حتى أن ُيشــاركهم 
ابتسامته! هو ليس بحاجة إىل استشارة 
بقدر حاجتــه لبعض األمــل، ابنه ليس 
بحاجة لنصائحكم بقدر احتياجه لدفء 
حضن أبيه، ابنته ليســت بحاجة لقراءة 
عــداد وإحصائيات املصابني واملوىت التي 
تضج به الجرائــد والتواصل االجتامعي، 
بقــدر مــا هــي يف شــغف ألن ُتكمل 

تعليمها لتصبح طبيبة تداوي أمل أبيها.
لســت وحيدا يف املعركة، وليك تربح أي 
معركة البد أن تحــرم عدوك، رمبا كرس 
الصمــت يأيت يف بعض القــراءة، بيد أن 
كرس جــدران الُبعد ليس إال بالصر. رمبا 
بعض اللهو املنزيل قــد ُيحدث فرًقا بني 

أفراد األرسة، لكنه لن يعود باألمر اليسري 
مــع ازدياد فرة البقــاء يف املنزل. أضف 
إىل ذلــك الضغط النفيس ملــن يعملون 
من منازلهــم ومتغريات الوضــع العام، 
وعدم استقرار أسعار املواد األساسية يف 
األســواق والكثري من األحــداث املرهقة 

عىل الناس جميعا.
-----------------------

جرس:
نعــم، إننا بحاجة للُحب يف زمن “كوفيد 
19” وأزمة انهيار االقتصاد، الحب الذي 
يكنه املتحدون واملتآخون من قلوبهم اىل 
بعضهم البعض، حب الله يف كل أمورنا، 
ُحب يجعــل الُعرس ُيــرًسا، ُحب يخلق 
اإلبداع، ويبني الحلــول، ويوِجد العطاء 
يف كل ثناياه، وينرش الوئام والســالم مرة 
أخرى عىل أرضنا وتحت ســامئنا.. “وإِنَُّه 

لُِحبِّ اْلَخرْيِ لََشِديٌد” )العاديات(

الحب في زمن الموت

يف العام 2000، كتب عامل الفلك الريطاين 
مارتن ريز أّنه »خالل عرشين عاما سيصبح 
من املمكن بســبب إرهــاب بيولوجي أو 
خطأ بيولوجي قتل مليون فرد«؛ فهل مُيكن 
القول بأنَّ »كورونا« هذا العام 2020، هو 
نبوءة »مارتن« التي ضمنها كتابه »ساعتنا 

األخرية« الصادر عام 2003؟
رنا مقولة الكاتب باالتهامات املتبادلة  تذكَّ
حاليــا بني الصــني وأمريكا -عــىل خلفية 
الحــرب االقتصادية- حول مســؤولية كل 
طــرف عن نرش فريوس كورونا املســتجد؛ 
ففي 12 مارس قال متحدث باسم الحكومة 
الصينية إّن »الجيــش األمرييك رمبا جلب 
فريوس كورونا إىل مدينة ووهان« من أجل 
ترويض التنــني الصيني وتكبيده خســائر 

اقتصادية.
ويف املقابل، جاهــدت أمريكا لدرء التهمة 
عن نفسها، وأعادت الكرة نحو الصني بأّنها 
املتسبب األول يف نرش فريوس كورونا؛ وأن 
بكني ولســنوات عدة كانــت تعكف عىل 
تطويــر أبحاث وتجارب أســلحة كياموية 
وبيولوجيــة. وزادت أمريــكا مــن حــدة 
انتقادها للصني حني قالت عىل لسان وزير 
الخارجية األمرييك مايك بومبيو إّن الصني 
حجبــت املعلومات التــي يحتاجها العامل 

للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى.
صه  مشهد املالسنات الصينية/األمريكية لخَّ
مارتن قبل عرشين عاما بالقول: »إنَّ أهم 
األخطــار التي تهــدد البرشية هي إرهاب 
نووي وفريوســات مميتة معدلــة وراثيًّا، 
وانفالت أجهزة من صنع اإلنسان وهندسة 
وراثية تغــري طبيعة البــرش. كل هذا يتم 
بتدبري مــن »أرشار« أو نتيجة خطأ برشي. 
غــري أنَّ العام 2020 ســيكون عــام الخطأ 
البيولوجــي الذي يتســبب مبقتــل مليون 
إنســان«، بعد أن يتم توظيفه يف رصاعات 

سياسية واقتصادية.
ومل ينــس أن يشــري يف ذات كتابــه إىل أنَّ 
هنــاك دوال دول عدة كأمريــكا والعراق 
وجنــوب إفريقيــا كانت ولســنني طويلة 
تنفذ برامج وأبحاثا رسية إلنشــاء أســلحة 
كياموية وبيولوجية، وكيفية نرش الجراثيم 
املميتة، وقد حذا االتحاد الســوفيتي ذات 
الحذو، حينام حشد علامءه إلنشاء أسلحة 

بيولوجية جرثومية.
يعقد مارتن مقارنة بني األسلحة البيولوجية 
واألســلحة النووية، ويقول نعم إنَّ األخرية 
ورغــم أّنها بالغة التعقيــد والتكاليف من 
ناحيــة املال والتكنولوجيا؛ إال أّن خطورتها 
ال تكاد شــيئا يذكر عند مقارنتها باألسلحة 
الكيامويــة والبيولوجية، وتكُمن الخطورة 
يف ســهولة إتاحتهــا وقدرتهــا عىل رسعة 
التفيش وقتل مئات اآلالف يف لحظات، هذا 
بجانب أّنهــا رخيصة التكاليــف ومتوفرة 
وميكن الحصول عليها بأقل تكنولوجيا؛ إذ 
بإمكان مجموعة أو أفراد قالئل صنع سالح 
بيولوجي كـ«الجمرة الخبيثة« مثال يف زمن 
وجيز وبأجهزة متواضعــة ميكن الحصول 
عليهــا يف معامــل املستشــفيات ومعاهد 
األبحــاث الزراعيــة ومصانــع املبيــدات 
واألسمدة والبروكيامويات، بعكس السالح 
النــووي الــذي يحتــاج معامــل متقدمة 
وأجهــزة طرد مركزّية متطــورة ويورانيوم 
بــاً وأجهــزة معقدة. ولعــّل الُحكم  مخصَّ
بالســجن عرش سنوات عىل أحد املتطرفني 
اإلسالميني األسبوع املايض يف أملانيا لقيامه 
بتصنيع قنبلة تحتوي عىل ماد »الريسني« 
البيولوجية شــديدة السمية؛ يقف شاهدا 
عىل ســهولة تصنيع وتوافر هذه األسلحة 

البيولوجية.
فالتاريخ زاخر بشــواهد اســتخدام الدول 
لألســلحة الكيامويــة والبيولوجية، ســواء 
للدفاع عن نفسها يف وجه القوى العظمى، 
أو لكبــح متــردات الجامعــات والثورات 
الداخليــة. ويقــال إنَّ أول من اســتخدم 
الحرب البيولوجية هــم اليونانيون؛ وذلك 

عندما قاموا بتســميم منابع مدينة »كريا« 
بنبتة ســامة عام 600 قبــل امليالد؛ حيث 
تقول كتــب التاريخ إّن »التتار« حني طال 
عليهم األمــد يف حصار مدينــة »كرامين« 
الروسية ألقوا أجساد ضحايا الطاعون عر 
ســور املدينة لنرش الوبــاء وإجبار املدينة 
عىل االستســالم. ويف رواية »أطياف هرني 
ولكم« للقاص السوداين مهند رجب الدايب 
طيف من هــذا؛ حني وّظف رسدًيا التهمة 
التاريخيــة القائلة بأّن املحتلني الريطانيني 
والحكومــة األمريكيــة بعدهــم تعمــدا 
إبادة الهنــود الحمر -الســكان األصليني- 
بفريوس الجدري املميت؛ من خالل تزويد 

مجتمعاتهم ببضائع ملوثة بهذا املرض.
ثــم أيًضا االتهامات املوجهة لنظام األســد 
يف ســوريا باســتخدامه أســلحة كياموية 
يف ريــف دمشــق. وكذلــك اتهــام صدام 
حســني باســتخدام غــاز »الســارين« يف 
الحــرب العراقية-اإليرانيــة، ثــّم أحداث 
بلــدة حلبجة الكرديــة العراقية، فقد ذكر 
»دي بريتــون جوردون« الرئيس التنفيذي 
لرشكــة Secure Bioاملتخصصــة يف املواد 
واإلشــعاعية  والبيولوجيــة  الكيميائيــة 
والنووية؛ أنَّ الربــة واملقابر الجامعية يف 
حلبجــة تثبت أنَّ األكــراد تعرضوا لهجوم 

كيمياوي.
كال الســالحني عند “مارتن ريز” يســبب 
أزمة؛ وحتــى لو فرضت الدول واملنظامت 
العاملية قيوًدا وقوانني صارمة عىل األسلحة 
النووية والبيولوجية والفريوسية فإّن خرقا 
واحدا بإمكانه أن يشــعل الفتيل ويسبب 
كارثــة عامليــة ال يحمد عقباهــا؛ فالواقع 
يقول إّنه ال ميكــن التخلص أبًدا من هذه 
املخاطــر طاملــا كان يف مجتمعاتنــا أفراد 

ساخطون أو متوحشون.
يضع مارتن نســبة احتامل كبرية بأن تهلك 
البرشّية عىل يد العلامء يف املســتقبل أكر 
مــن فنائها عىل يــد السياســيني. ويقول: 
»لقــد أصبح العلــم مصدر قلــق بعد أن 
كان مصدر أمان لإلنســان. وهذا يؤكد ما 
نقوله دامئا من أّن العلم بال ضمري بال قيم، 
بال دين، قــد يصبح أداة للمــوت والفناء 

وتعذيب البرش«.
نعــم.. ســتقدم لنا علــوم القــرن الحادي 
والعرشين توقعات مرشقة، ولكن ستكون 
لها أيضــا جوانــب مظلمة، فوضــع قيود 
أخالقية عىل البحث العلمي أو التخيل عن 
التكنولوجيــات التي فيها تهديد من وجهة 
نظر »مارتن« شبه مستحيلة ومن الصعوبة 
مبكان؛ حيــث يقول إّن األبحــاث والعلوم 
يف القــرن الجديــد ميكــن أن تــؤدي إىل 
اكتشافات جديدة فيام يتعلق بالبيولوجيا 
والتكنولوجيــا الحيويــة كام يف الهندســة 
الوراثية واستنســاخ البرش؛ لكن ســاعات 
اإلنســان األخرية رمبــا تكون عــن طريق 
هذه املعرفة القاتلــة التي تقود إىل تدمري 
طبيعة األشــياء وحقيقتها؛ وليس مستغربا 
أّن نرى يف املستقبل القريب خروفا بحجم 
فيل بســبب اللعب يف جيناته وهندســته 
الوراثية، أو ســمكة بحجــم حوت، أو رمبا 
طامطم بحجم حبة البطيخ أو عىل شــكل 

مثلثات وقلوب وأشكال هندسية أخرى.
ناقش كتاب »ســاعتنا األخــرية« لـ«مارتن 
ريــز« بضعــة عــرش موضوعــا متحورت 
ُجلها حول صدمــة التكنولوجيا، واملخاطر 
البرشيــة والطبيعيــة التي تهــدد كوكب 
األرض، بجانــب مصري العلم والفلســفة، 
والســيناريوهات التــي ميكــن أن يتيحها 
العلــم والتكنولوجيا، ومــا يصاحبهام من 

مزايا ومخاطر.
فهــل ميكن أن تكــون املعرفــة القاتلة أو 
اإلرهــاب البيولوجي ســبًبا يف فناء الكون 
كــام تكّهــن »مارتــن«؟ وهــل ميكن أن 
تكون صحة االتهامات املتبادلة بني الصني 
وأمريكا هي الحقيقة الغائبة وراء فريوس 

كورونا، وفريوسات املستقبل القادمة؟

لقراءة جميع المقاالت زوروا: https://alroya.om/category/3المقاالت األكثر قراءة على الموقع اإللكتروني أمس
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اآلراء المنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة وإنما عن وجهة نظر كاتبيها

»ساعتنا األخيرة«

`` mohmed102008@windowslive.comمحمد علي العوض

َتَتســارع بشــكل ال يســتوعبه عقل 
تبعات فــريوس كورونا عــىل جميع 
أنحــاء العامل، حكومات ومؤسســات 
وأفــرادا؛ فالعــامل كان مختلًفا للعامل 
الذي ســوف نعرفه بعد كورونا ِشئنا 
أم  أبينــا، أصبح العامل وطريقة ردات 

فعله أرسع بكثري مقارنة بالسابق.
وألنَّ عامن ليســت مبعزل عن العامل، 
وألن الســلطنة -كــام هــو معروف- 
تضــم العديد من العاملــة األجنبية؛ 
فمــن البديهي -ومن خــالل املنطق 
االقتصــادي والتجــاري- أنَّ الرشكات 
التجارية مجرة »عاجاًل أو آجال« عىل 
البــدء يف ترسيح جزء مــن العاملة، 
وتقليل مصاريفها أينام وجدت، ومن 
ضمنهــا إيجاد حلــول تتعلق باملوارد 
البرشية، وكام هو معلوم أنها ســوف 
تتبع »بدًءا مــن إجبار املوظفني عىل 
اإلجــازة املدفوعة، ومن ثــم اإلجازة 
غــري املدفوعــة، ومن ثــم الترسيح 
إن طالت واســتمرت هــذه األزمة«، 
وعندمــا تبدأ عمليــة الترسيح، فإنها 
ســوف تختار غري العامنيني كمرحلة 
أوىل، والترسيح ســيكون ضحاياه من 
العاملة »غري املاهرة«، أو التي تسمى 
كعاملــة رشكات  »الرخيصة«،  ُعرفــا 
التنظيــف عىل ســبيل املثال ومن يف 
ا. درجتهم، وأعدادهم تعتر كبرية جدًّ

الوضــع الحــايل: ُتوجد عقــود لهذه 
العاملــة يف الــوزارات أو الــرشكات 

الكرى، إضافة للعاملة الســائبة، ومبا 
أنَّ األعامل ملعظم الجهات الحكومية 
والقطــاع الخــاص »قلــت« بشــكل 
دراماتييك يف هذه األوقات االستثنائية، 
فبعــض هــذه الجهات ســتضطر أن 
تنهي هذه العقود؛ وبالتايل الرشكات 
الخدمية ســوف تضطر أيضا لترسيح 
هــذه العاملــة )مجــرة ال مخرية(، 
-وبســبب  الحالية  اإلشــكالية  ولكن 
إغــالق املطارات- ســوف تظل هذه 
العاملــة ماكثــة يف ســكناتها بعضها 
)املنظم أو العشــويئ( وانتشــارها يف 

الطرقــات رغــم محــاوالت إقناعهم 
العودة إىل ســكناتهم، وهؤالء يحتاج 
من ُيِعيلهم ويطعمهم ويرعاهم، رمبا 
بعضهم لديه مدخرات تكفيه أسبوعا 
أو أســبوعني فقط، ولكن مــاذا بعد 
انتهاء هذه امُلدخــرات، فبكل تأكيد 
ا )أمنيا وصحيا  سيكونوا عبًئا ثقياًل جدًّ
واجتامعيا وحقوقيــا( عىل البلد أوال 
والكفيــل واملجتمع بوجــه عام، وال 
داعــي للرشح؛ ألن الكلامت التي بني 
القوســني شارحة لذاتها، متكن مخيلة 
كل منا أن تستوعب »تبعات« واآلثار 

السلبية لبقائهم دون عمل.
ص  املقــرح: تكويــن فريــق ُمتخصِّ
للتعامــل بشــكل اســتباقي مع هذا 
املوضــوع الحســاس، يتكــون مــن 
عــامن  ورشطــة  الخارجيــة  »وزارة 
الســلطانية ووزارة القــوى العاملــة 
ووزارة الصحة وغرفة تجارة وصناعة 
عــامن ومجموعــة الطــريان ورشكة 
اللوجســيات«؛ إليجــاد »تفاهامت« 
اســتثنائية مع سفارات بعض الدول؛ 
مثــل: بنجالديش، الهند، باكســتان، 
النيبــال، الفلبــني، وأي دول أخــرى، 
إليجاد آلية مناســبة لتســفري ونقل 
»العاملة« الزائــدة، أو التي اضطرت 
رشكاتهم لترسيحهم، والعاملة الذين 
تفرقــت بهم الســبل الذين يعملون 
بشــكل يومي، وأصبح ال حاجة لهم 
ومــن ثــم تســفريهم إىل بلدانهــم 

»جوا أو بحرا«، بعد إعطاء الســلطنة 
الضامنــات الكافيــة لهــذه البلدان 
لة  الصديقــة بأنَّ جميع العاملة املرحَّ
اضطراريا تم الكشف عليهم )صحيا( 

وال يحملون فريوس )كورونا(.
إضافــة لذلــك، هذا الفريــق مهمته 
الداخليــة أيضا: وضع اآللية بشــكل 
مفصل للتواصل مع أصحاب األعامل 
املتــضرة أعاملهــم من جــراء إنهاء 
عقودهــم، أو ممــن زادت عليهــم 
ترسيحهــم  يف  ويرغبــون  العاملــة 
)العاملــة غــري  وترحيلهــم خاصــة 
املاهــرة(، وكيفية القيام بكل املراحل 
بــدًءا من وضع »رشوط« الذين يحق 
لهــم التقدم لهذه املبــادرة، وبعدها 
)الفحــص( والتأكد مــن خلوهم من 
فريوس كورونا إىل تسفريه برا أو بحرا.
ر بعد  ل وُيطوَّ املقــرح ميكن أن ُيعــدَّ
واملعنيــني،  املختصــني  إىل  وصولــه 
لكنَّ عامل الوقــت يف غاية األهمية، 
وااللتفــات إىل الحلــول االســتباقية 
أصبح رضورة ملحة لحساسية املوقف 
وتبعاته التي ميكن أن تكون تكلفتها 
ر يف حالة عدم تبنيها،  أغىل مام نتصوَّ
مُيكن املقرح خطوة ســابقة ألوانها، 
لكن قضية العاملة املنترشة والكثيفة 
تبقى مقلقة، والبد لها من معالجات 

عاجلة.
حفظ اللــه ُعامن وســلطانها واهلها 

واملقيمني عليها من كل رش.

مقترح إلى الحكومة بشأن الوافدين

خلفان الطوقي

ربما بعضهم 
لديه مدخرات 

تكفيه أسبوعا أو 
أسبوعين فقط



ضمن إجراءات الحد من انتشار »كورونا«

»القوى العاملة« تطالب القطاع 
الخاص بتقليل عدد العاملين

الاجم 
بالصرارات

#خطغك_شغ_الئغئ 
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مسقط - الرؤية 

ــدْت وزارة القــوى العاملــة أنَّ عــى  أكَّ
اتِّخــاذ  القطــاع  ومؤسســات  رشكات 
اإلجراءات الالزمــة لتقليل عدد العاملني 
إىل الحــدِّ األدىن الــالزم؛ الســتمرار هذا 
القطاع، وعدم التســبُّب يف تأثري ســلبي، 
مع التأكيد عى الرضورة القصوى للتقيُّد 
باإلجراءات والتدابري املقررة ملنع انتشــار 

املرض.
بااللتــزام  الجميــَع  الــوزارة  وطالبــْت 
مبجموعــة مــن التوجيهــات االحرتازية 
لضــان ســالمة العاملــني خــالل الفرتة 
الحالية، وذلــك عماًل بتوجيهات الجهات 

املختصة بالسلطنة من أجل تطبيق أعى 
املعايــري االحرتازية للحدِّ من تأثري كورونا 
املســتجد )كوفيــد 19(، ومنع انتشــاره، 
وتعزيز اإلجراءات الوقائية الهادفة لتوفري 

الحاية للمواطنني واملقيمني.
واتَّخــذْت الــوزارة عدًدا مــن الخطوات 
االحرتازيــة للحــد مــن انتشــار فريوس 
كورونــا )كوفيد 19(؛ من ضمنها: التاكيد 
عى أصحاب الرشكات ومؤسسات القطاع 
الخــاص رضورة تهيئة نظــام العمل؛ مبا 
يضمن ســري عملها، مع اتخاذ اإلجراءات 
والتدابــري الالزمة لتوفري البيئة املناســبة 
للمحافظــة عى صحة وســالمة العاملني 

فيها.

مسقط - الرؤية

انخفــَض إنتاج املصايف والصناعــات البرتولية 
بنهاية فرباير 2020م بـــ6.8%، مقارنة بالفرتة 
ذاتها مــن العام 2019م، كــا انخفض إنتاج 
وقود السيارات بنســبة 16.2% مقارنة بشهر 
ينايــر 2020، وفــق مــا بينــت اإلحصاءات 
املبدئية الصــادرة عن املركز الوطني لإلحصاء 

واملعلومات.
وارتفــع انتاج وقــود الســيارات ممتاز )95( 
بنسبة 9% مقارنة بنهاية فرباير 2019م، ليصل 
بنهايــة فربايــر 2020م إىل مليونني و195 ألفا 
و200 برميل، لتصل مبيعاته إىل مليونني و99 
ألفا و400 برميل، يف حني بلغت الصادرات 53 

ألفا و900 برميل.
وباملقابــل، انخفــَض إنتاج وقود الســيارات 
العــادي )91( بنهايــة فرباير 2020م بنســبة 
32% مقارنة بنهايــة فرباير 2019م، ليصل إىل 
مليونــني و93 ألفا و300 برميــل، فيا بلغت 

مبيعاته مليونــا و542 ألفا و700 برميل، كا 
بلغــت الصــادرات مليونــا و254 ألفا و200 

برميل.
ومقارنة بنهايــة فرباير 2019م، انخفض إنتاج 
زيــت الغاز )الديزل( بنســبة 9% ليصل إىل 4 
ماليــني و775 ألف برميل، وبلغــت مبيعاته 

مليونــني و259 ألفــا و500 برميــل، وبلغت 
صادراتــه مليونــني و832 ألفــا و900 برميل. 
وانخفــض إنتاج وقود الطائرات بنســبة %10 
ليصــل إىل مليونني و418 ألفــا و100 برميل، 
فيا ارتفعــت مبيعاته بنســبة 3% لتصل إىل 
805 آالف و300 برميــل، وانخفضت صادراته 

بنســبة 17% لتصــل إىل مليــون و601 ألف 
و800 برميل.

وســجل إنتاج غــاز البرتول املســال انخفاضا 
نســبته 8% ليصل إىل مليون و249 ألفا و600 
برميــل، فيــا ارتفعت مبيعاته بنســبة %24 
مســجلة 551 ألفا و600 برميــل، وانخفضت 
صادراتــه بـــ27% لتصــل إىل 692 ألفا و900 
برميل. وفيــا يخص البرتوكياويات، انخفَض 
إنتاج البنزين بنســبة 5% مقارنة بنهاية فرباير 
2019م ليصل إىل 31 ألف طن مرتي، وبلغت 
صادراته 31 ألفــا و300 طن مرتي بانخفاض 
نســبته 5%. وبلغ انتاج الباراكســيلني 98 ألفا 
و800 طــن مرتي، فيا ســجلت صادراته 98 
ألفا و300 طن مــرتي. وانخفض إنتاج البويل 
بروبلني بنســبة 9% مسجال 44 ألفا و700 طن 
مــرتي، كا انخفضــت مبيعاته بنســبة %11 
لتســجل 5 آالف و900 طن مرتي، وانخفضت 
صادراته بنســبة 34% لتصل إىل 31 ألفا و800 

طن مرتي.

6.8 % انخفاضا بإنتاج المصافي والصناعات البترولية بشهر فبراير

صاللة - الرؤية

ضبطــْت إدارة الهيئــة العامــة لحاية 
املســتهلك مبحافظة ظفار، عالة وافدة 
تقــوم بتصنيــع كامــات قاشــية من 
ُمخلفات الخياطــني يف املنازل، ومن ثمَّ 
عية أنَّها تصُلح  ُتوزِّعها عى األســواق، ُمدَّ
للتقليــل من انتشــار فــريوس كورونا.. 
ووصل ِســعر الكامة الواحدة من هذا 
النوع إىل 500 بيسة؛ يف استغالل لتهاُفت 

الناس عى رشاء مســتلزمات الوقاية من 
عدوى الفريوس.

كافــة  اتِّخــاذ  إىل  الهيئــة  وســارعْت 
اإلجــراءات القانونيــة، بالتنســيق مــع 
الجهــات الحكومية املعنية؛ للوصول إىل 
مصدر هــذه املنتجات التــي ال َتنطبق 
عليها أبســط معايري الكامات الطبية، 
واملقاييــس  باملواصفــات  تلتــزم  وال 
املعتمدة؛ ما ُيشــكل خطــرا بالغاً عى 

صحة املستهلك.

ضبط كمامات قماشية 
من مخلفات الخياطين

غدا.. انطالق المخيم الكشفي 
العالمي على اإلنترنت

»صحية ظفار« تفتش أماكن العزل 
المنزلي للتأكد من جاهزيتها

صاللة - الرؤية 

للخدمات  العامــة  املديرية  َتســَعى 
ُمواصلة  ظفــار  ملحافظــة  الصحيــة 
عــى  للوقــوف  الوطنيــة  الجهــود 
اإلجــراءات االحرتازية التــي أوصْت 
بهــا اللجنة العليا املكلفة ببحث آلية 
التعامــل مع التطــورات الناتجة عن 

انتشار فريوس كورونا، وتنفيذ الخطة 
رة من قبــل لجنة  االحرتازيــة املقــرَّ

الطوارئ واألزمات باملديرية.
ــذ فــرق العمــل امليدانية عدة  وتنفِّ
مهــام؛ يف مقدمتهــا: ُمتابعة الحاالت 
كورونا  بفــريوس  املصابــة  املرضيــة 
املســتجد، وحرص ومتابعة املخالطني 
لتلك الحــاالت املؤكــد إصابتها؛ من 

خــالل الزيــارة املبارشة لهــا ملعرفة 
مدى مالءمــة أماكن العــزل املنزيل، 
االحرتازيــة  اإلجــراءات  واســتيفائها 
مــع  بالتنســيق  وذلــك  املطلوبــة؛ 
الســلطان قابوس وغريه  مستشــفى 
من مؤسسات الرعاية الصحية األولية 

واملؤسسات الصحية الخاصة.
وأكدت املديرية أنَّه تمَّ تزويد الفرق 

دقيقة  وعناويــن  بأرقــام  امليدانيــة 
للحاالت املشــمولة بالحجر املؤسيس 
للمتابعــة اليومية لحالتهــا الصحية، 
والوقــوف عــى التزامهــا بإجراءات 
الحجر والعزل املؤسيس، ومدى التقيُّد 
بها، إضافة ألعال التنسيق مع رؤساء 
الفرق امليدانية ملتابعة حاالت العزل، 

وتنفيذ مهامها عى الوجه املطلوب.

مسقط - الرؤية 

بــدأْت بلدية صحــار رشَّ وتعقيــَم املواقع 
الحيويــة واملرافــق العامــة، كــا واصلْت 
ُمراقبة األســواق واملحالت التجارية بشكل 
د من مدى التزامها باالشرتاطات  يومي؛ للتأكُّ
الصحيــة واملهنية التي تنــصُّ عليها األوامر 
املحليــة للصحة العامــة، والتأكد من التزام 
هــذه املنشــآت بقــرارات اللجنــة العليــا 
الخاصــة مبتابعــة تطورات فــريوس كورونا 

)كوفيد 19(.
من جانبــه، قال املهندس محمد بن ســامل 
الصحيــة  الشــؤون  إدارة  مديــر  املقبــايل 
ببلديــة صحــار: إنَّ البلديــة قامت بعمل 
الرش والتعقيم للعديد من املواقع الحيوية 
واملرافق العامة، ضمن خطة العمل الوطنية 

املوحدة التي تطبقها بلديات السلطنة.
وأضــاف أنَّه تــمَّ توزيع العمــل عى ثالث 
فرتات من الساعة السابعة مساًء إىل السابعة 
صباحــا، وبدأت الفرتة األوىل من الســابعة 
مســاًء إىل الســاعة الحادية عرشة مســاًء، 
وشــملت املنطقــة التجاريــة الواقعة جهة 
مبنــى بلدية صحار القريــب من مديريات 
الصحة واإلسكان والتجارة والصناعة وإدارة 
االوقاف والشؤون الدينية واملجمع الريايض 
بصحــار، والفرتة الثانية بدأت من الســاعة 
الحادية عرشة لغاية الســاعة الثالثة صباحاً 

باملنطقة الواقعة غرب جرس صحار.

وتابع أن العملية شملت املحالت التجارية 
عى جانبي الطريق املؤدي إىل دوار املسلخ، 
مرورا مبواقف ســيارات األجرة مقابل مركز 
اللولو هايربماركت، وتمَّ رش وتعقيم جسور 
املشــاة يف منطقة عوتب ومنطقة الطريف، 
والفرتة الثالثــة من الســاعة الثالثة صباحا 
لغاية الساعة السابعة صباحاً، وتمَّ فيها رش 
وتعقيم منطقة الحجــرة جهة قلعة صحار 
ومكتب الوايل ودوار ســوق الجمعة وأمام 
املحالت مبنطقة الحجرة، وســوف تســتمر 
عمليات الرش والتعقيم بشكل يومي حتى 

تتم تغطية الوالية بالكامل.
ويف جانــب آخــر، داهمــت بلديــة صحار 
-وبالتعــاون مع االدعاء العام ورشطة عان 

السلطانية- مقهى شيشة مخالفا لتعليات 
ت عى إغالق  وقرارات اللجنة العليا التي نصَّ
مقاهي الشيشــة، وتــم اتخــاذ اإلجراءات 
صت البلدية فريًقا  الالزمة حيالها، وقد خصَّ
متكامــاًل ملتابعــة ومراقبة األســواق خالل 
هذه الفرتة بالذات للمحافظة عى ســالمة 
املســتهلكني واملوظفني يف املحالت التجارية 

من انتشار فريوس كورونا.
وضبــط القســم املهنــي باملتابعــة املهنية 
محالت تجارية وورًشــا يف عدد من املناطق 
التجاريــة، وتــم ضبــط عــدد 16 مخالفة 
لقــرارات اإلغالق املقررة مــن اللجنة العليا 
الخاصــة مبتابعــة تطورات فــريوس كورونا 

)كوفيد 19(.

رش وتعقيم المواقع الحيوية والمرافق العامة

16 مخالفة لقرارات مواجهة 
مسقط - الرؤية »كورونا« في صحار

ينطلــُق، غًدا الجمعة، املخيَّم الكشــفي 
العاملــي عى اإلنرتنــت، الــذي تنظمه 
العامة للكشــافة واملرشــدات  املديرية 
-ممثلــة يف فريق االتصاالت الالســلكية 
واإلنرتنت- يف نسخته الخاصة، بالتنسيق 
شــبكة  عــى  العاملــي  املجلــس  مــع 
ســكاوتلنك واملنظمة الكشفية العاملية، 

ويستمر حتى 5 أبريل.
ويهــدُف املخيم االفرتايض إىل مشــاركة 
أكــرب عــدد ُممكــن مــن الجمعيــات 
الكشــفية من كل أنحاء العامل، ومواصلة 
باســتخدام  ُمجتمعاتهــم  يف  العمــل 
التكنولوجيــا الحديثــة ومجموعــة من 
الربامج املتخصصة للتواصل بني كشــافة 

ومرشــدات العــامل عرب برامــج التواصل 
الكتــايب والصــويت واملريئ، وعــرب البث 

املبــارش للفعاليات املصاحبــة للحدث، 
ن املخيم  مع البقــاء يف املنــزل. ويتضمَّ
ة محــاور؛ هــي: املحور اإلنســاين  ِعــدَّ
وواحة الصحة والعافية ومرسح مواهب 
الشــباب وغرس املواطنة الرقمية.. ويأيت 
تنظيم املخيم كنســخة خاصة يف ظلِّ ما 
يشــهده العامل من تفيش جائحة فريوس 
كورونــا )كوفيد 19(، كا ســيقدم قادة 
وقائدات الســلطنة جملة مــن الربامج 
الشيقة واملفيدة حول الحياة اإللكرتونية 
والكشــفية  والطمــوح،  الواقــع  بــني 
واملواطنة الفاعلــة، وكيف أكون إيجابيا 
يف ظل التحديات املعارصة، ودور الحركة 
الكشــفية يف املشــاركة املجتمعية، كا 
ســيتضمن الحدث املسابقات الرتفيهية؛ 
وذلــك لخلــق التفاعــل بني الكشــافة 

واملرشدات يف العامل االفرتايض.
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وقال محمد بن عيل السناين صاحب ومدير مركز 
النور الطبي بوالية صور: مترُّ الســلطنة بظروف 
اســتثنائية صعبــة؛ لــذا اتخــذت وزارة الصحة 
عــددا من اإلجراءات التي تمَّ فرضها عىل املراكز 
الصحيــة الخاصــة يف مســًعى حثيــث ملواجهة 
فــروس كورونا. وتتواَصــل الوزارة مــع املراكز 
من خالل الُكتب الدوريــة، والزيارات امليدانية؛ 
للتأكيــد عىل أنَّ االشــراطات الجديدة رضورية 
كإجــراء احــرازي عنــد التعامل مــع الحاالت 

املشتبه يف إصابتها.
وقال الســناين: إنَّ الزيــارات املتواصلة من قبل 
دائــرة املؤسســات الصحية الخاصــة يف جنوب 
الرشقيــة لها دورهــا اإليجايب يف تجهيــز املراكز 
الصحية واالرتقاء بقدراتها للتعامل مع الحاالت 
ه الشــكر إىل  املشــتبه بها بشــكل صحيح. ووجَّ
الدكتــور خالد الســعدي مدير عــام الخدمات 
الصحية مبحافظــة جنوب الرشقية؛ لقيامه بدور 
كبر يف سبيل رفع درجة استعداد املراكز الصحية 
الخاصــة يف التعامــل مــع املشــتبه يف إصابته 

بكورونا.
وأضــاف الســناين أنَّ مركــز النور التــزم بكافة 
االشــراطات التي فرضتها الــوزارة بكل ترحاب، 
وزودنــا املركــز باألجهــزة التــي َوردت بكتاب 
الــوزارة؛ مثل: فحــص درجة الحــرارة عن ُبعد، 
صنــا حجــرة للعزل ملحق بهــا دورة مياه  وخصَّ
زنــا الطاقم  خاصة للحــاالت املشــتبه بها، وجهَّ
الطبي واإلداري مبالبــس وكاممات وفق املعاير 
دتها الــوزارة لتحقيــق أقىص درجات  التــي حدَّ
الحامية من انتقال املرض، كام كان ِحرصنا بالًغا 
عىل تطهر وتعقيم املركز بشكل مستمر بحسب 
ما أوصت الوزارة؛ وذلك انطالقا من دورنا املهني 

واملجتمعي ملواجهة الوباء.
وعــن أســلوب التعامل مع املريض املشــتبه يف 

إصابتــه بفروس كورونا حال زيــارة املركز، قال 
الســناين: إنَّ موظفة االستقبال املرتدية للمالبس 
ر بياناته بدقة، وتتأكد من  الوقائية بالكامل تحرِّ
سفرياته ومخالطته ملريض ثبتت إيجابية عينته 
من عدمه، ومن ثمَّ الكشــف عن درجة حرارته 
د مســتوى تطابق  مــن خالل املمرضة التي تحدِّ
األعراض، فإذا اشتبهت يف إصابته تقوم بتحويله 
لغرفــة العــزل، قبــل أن يتعامل معــه الطبيب 
املختص، فإذا شك الطبيب يف حالته يقوم املركز 

باالتصال بوزارة الصحة التي تتوىل مسؤوليتها.
من جانبه، قال نــارص الناعبي صاحب مركز 37 
درجــة الطبي بواليــة الحمراء: ســارعنا الخطى 
الفتتاح املركز رســميًّا يف هــذا التوقيت؛ لتقديم 
يد العــون للحكومة التي تبذل جهــوًدا مقدرة 
يف مواجهــة األزمــة، وإميانا مبســؤوليتنا املهنية 
مت وزارة  واملجتمعيــة التي نقوم بها. وقال: عمَّ
الصحة اســتامرة تقييــم متضمنة لعــدة بنود، 
للكشــف عــن األعــراض واملخالطة والســفر... 
وغرهــا؛ لبنــاء قاعــدة بيانــات واضحــة لكل 
الزيارات الواردة إلينا. وقــد طبقنا املعاير التي 
حددتهــا وزارة الصحــة بخصوص املســتلزمات 
الطبية، وتخصيــص غرفة للعزل ملحق بها دورة 
دنا املركــز باملالبس الطبيــة الخاصة  ميــاه، وزوَّ
للطاقم واإلداريني. كــام زودنا املركز بعدٍد كاٍف 
زنا رسيــرا خاصا  من الكاممــات املفلــرة. وجهَّ
لغرفة العــزل. ووجدنا صعوبــة يف توفر بعض 
املســتلزمات الطبيــة نظرا لشــح بعضهــا؛ لذا 
تواصلنــا مــع 6 رشكات من أجل الوفــاء بباقي 
االشراطات. ويف زيارة ميدانية، أشاد فريق كامل 
من وزارة الصحة مبستوى جاهزية املركز وقدرته 

عىل التعامل مع الحاالت املشتبه بها.
وقال يارس بن ســامل بن ســعيد النبهاين صاحب 
مجمع بســمة نزوى الطبي بوالية نزوى: أِثق يف 

قــدرة الســلطنة عىل تجاوز األزمــة بعد تراجع 
أعــداد املصابــني يف اليومــني املاضيــني. كام أنَّ 
املراكــز الطبية الخاصة جــزء مهم من املنظومة 
الطبية يف الســلطنة؛ لذا كان التعــاون بنَّاء مع 
وزارة الصحة التي كلفتنا باشــراطات عرب كتبها 
الدوريــة وزياراتهــا امليدانية، ونجــح املركز يف 
الوفاء بتلك املعاير برسعة وجودة، ونتطلع ألن 
نكون رشكاء مــع الحكومة واملجتمع يف مواجهة 

جائحة كورونا.
وأضــاف النبهــاين: قام فريــق العمــل امليداين 

بوزارة الصحة بزيارتنا 4 مرات، وأشــاد مبستوى 
الجاهزيــة التــي يحظى بهــا املركــز وطاقمه، 
ممتدِحــني اإلجــراءت والتدابر التــي يتَّخذها 
املركز يف تعامله مع املرىض املشــتبه بهم؛ تنفيذا 
ملا تضمنته الكتب الدورية، وفور تلقي أي حالة 
مشــتبه بها نقوم بتحويلها لغرفة العزل املجهزة 
باالشراطات التي حددتها الوزارة، والعرض عىل 
الطبيــب املختص، ثــم نقوم باالتصــال بالوزارة 
التي تقوم باستالم املريض من املركز؛ لتبدأ معه 
إجــراءات الفحــص والرعاية والعــزل واملتابعة. 

ولفــت إىل أنَّ وزارة الصحة عرب دوائرها املعنية 
عىل اتصال دائم باملراكز الخاصة؛ لتقديم دورات 
إرشــادية توعوية للممرضني واملسعفني وسائقي 
سيارة اإلسعاف؛ كإجراءات احرازية عند التعامل 

مع الحاالت املشتبه بها.
وقــال نارص بن خلفان الرحبــي صاحب مجمع 
ميديكر الطبــي باملعبيلة: فرضت وزارة الصحة 
عىل املراكز الخاصة اشراطات لوجستية ملواجهة 
كورونا، ومن مل يتمكن من الوفاء بها فعليه إغالق 
مركزه. وقد متكن مركزنا من الوفاء باالشراطات؛ 

لذا أغلقــت العيادات التخصصيــة، وتم اإلبقاء 
فقط عىل عيــادة الطب العام للطوارئ، وتزورنا 

يف اليوم من حالة إىل ثالثة عىل األكرث.
وأضاف الرحبي: منرُّ بحالة ركود واضحة، وعلينا 
التزامات مالية ممثلة يف الرواتب الكبرة للطاقم 
الطبــي فضال عــن التزامات أخرى، كــام تلزمنا 
وزارة القوى العاملة بسداد الرواتب كاملة حتى 
إذا أغلــق املركز، وهو ما يقف عائقا أمام قدرتنا 
عىل الوفاء باالشراطات اللوجستية التي حددتها 

وزارة الصحة.

المراكز الصحية الخاصة: قادرون على التعامل 
مع حاالت االشتباه في اإلصابة بـ»كورونا«

التزاًما باشتراطات »الصحة«.. وغلق العيادات التخصصية أبرز التحديات

أشــاَد عدٌد من أصحاب املراكز الصحية الخاصــة باإلجراءات والتدابري 
التــي اتَّخذتها وزارة الصحــة يف ُمواجهة جائحة كورونــا، ُمؤكدين أنَّ 
ة جزٌء أصيل من املنظومة الصحية التي َتضع كل إمكاناتها  املراكز الخاصَّ

يف خدمة املجتمع؛ للمساهمة يف التصدي لجائحة كورونا.

الرؤية - وليد الخفيف

نارص الرحبييارس النبهاين محمد السنايننارص الناعبي

مسقط - الرؤية 

مثَّن حمد بن ســامل البويقي رئيــس لجنة النقل 
والقطاع اللوجســتي بالغرفــة، توجيهات الجنة 
العليا املكلفة ببحث آليات التعامل مع تطورات 
كورونا؛ بتســهيل إصــدار أمر تســليم البضائع 
إلكرونيًّــا من قبــل رشكات الخطــوط املالحية، 
ووكالء الشــحن، ومشــغيل املوانــئ، إىل جانب 
اإلفــراج عــن البضائع من قبل مشــغيل املوانئ 

والعاملني يف القطاع اللوجستي إلكرونيًّا.
وأشــادْت الغرفة بقرارات وزارة النقل ملشــغيل 
ووكالء  املالحيــة  الخطــوط  ورشكات  املوانــئ 
الشــحن والعاملني يف القطاع اللوجستي؛ لوقف 
التعامالت الورقية، وتوفر الخدمات اللوجستية 
ورقيًّــا، كل يف اختصاصــه. وحرصْت الغرفة عىل 
التنسيق مع كافة الجهات املعنية بالقطاع؛ وهي: 
اإلدارة العامة للجامرك برشطة عامن السلطانية، 
ومجموعة أســياد، والرشكات العاملة يف املجال 
ل إجراءات  اللوجســتي، والتــي بَدورِهــا تســهِّ
االســتراد والتصدير بشــكل مبارش للبضائع بني 
مختلــف موانئ الســلطنة. وأشــار البويقي إىل 
أنَّ قرار وزارة النقل جاء ُمســتندا إىل توجيهات 
اللجنة؛ حيث أصبحت بوليصة الشحن إلكرونية 
بدال من الورقيــة، ُمثمنا هذه التوجيهات ملا لها 
من آثار إيجابيــة؛ حيث كانت البوصلة اليدوية 
تأخــذ فرة زمنيــة أطول. أمــا اإللكرونية، فهي 
خدمة توفــر الوقت والجهد عىل املراجعني، كام 
أنها تعد خطوة داعمــة للمنظومة اإللكرونية. 
ــنت الغرفــة -وبالتعاون  مــن ناحية أخرى، دشَّ
مع مجموعة “أســياد”- خدمة الخط الســاخن؛ 
لتقديــم الــردود حول طلبــات واستفســارات 

املراجعــني الراغبني يف اســتراد البضائع بشــكل 
مبــارش. وتهدف الخدمــة إىل توفر خدمة مرنة 
وسهلة ورسيعة للعمالء. وأشاد عدد من أصحاب 
األعــامل باملبادرات والتســهيالت التــي قدمتها 
الغرفــة بالتعــاون مــع مجموعة “أســياد”، إىل 
جانب مرونة وسهولة نقل البضائع بني مختلف 
موانئ الســلطنة. وتقدمت غرفة تجارة وصناعة 
عامن بالشــكر إىل مجموعة “أســياد” ملبادراتها 
املتواصلة وعملها الدؤوب، بالتعاون مع الغرفة، 
لتلبية كافــة احتياجــات التجار واملســتوردين 
للتصدير واالســتراد املبارش مع مختلف املوانئ 
اإلقليميــة والعاملية؛ لشــحن الســلع والبضائع 
واملــواد الغذائية والخرضاوات والفواكه واللحوم 
بأسعار تنافسية، إضافة إىل إعالنها إطالق حزمة 
مــن الحوافــز واالمتيــازات للمســتوردين؛ من 
بينها: تخفيض رسوم املناولة والشحن والتفريغ، 
ومتديد فرة التخزين املجاين يف املوانئ العامنية 

للبضائع املوجهة لألسواق املحلية.

تدشين خط ساخن بالتعاون مع »أسياد«

»الغرفة« تثمن قرارات تسهيل 
إجراءات االستيراد والتصدير المباشر

حمد بن سامل البويقي

مسقط - الرؤية 

عــْت وزارة القــوى العاملة وصندوق  وقَّ
الرفــد برنامــَج تعاون لتفعيــل خدمات 
الــوزارة اإللكرونيــة عن طريــق بوابة 
مراكز سند للخدمات، وتشمل 37 خدمة 
إلكرونية، وأكرث من 100 إجراء إلكروين؛ 

يف إطار دعم الوزارة املستمر ملراكز سند 
للخدمــات، التــي ُتســهم يف توفر فرص 

عمل للُعامنيني.
ع برنامج التعاون مــن جانب الوزارة  وقَّ
معايل الشــيخ عبدالله بــن نارص البكري 
وزيــر القــوى العاملــة، ومــن جانــب 
الصنــدوق طــارق بن ســليامن الفاريس 

الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد.
وتعدُّ الوزارة من أوائل الجهات الحكومية 
التي أتاحْت خدماتهــا اإللكرونية ملراكز 
ســند للخدمات؛ باعتبارهــا من القنوات 
الــوزارة  خدمــات  لتقديــم  الرئيســية 
اإللكرونيــة، إىل جانــب موقــع الوزارة 
املؤسسات  للمســتفيدين من  اإللكروين 

والرشكات واألفراد؛ وذلك من خالل تقديم 
حزمة خدمات تراخيص العمل وبطاقات 
عمل القوى العامله غر الُعامنية، وعقود 
العمــل للقوى العاملــة الوطنية والدفع 
اإللكروين والشكاوى والبالغات... وغرها 
ن أصحاب  من الخدمات األخرى، التي متكِّ

العمل واألفراد من االستفادة منها.

برنامج تعاون مع »الرفد« يشمل 100 إجراء إلكتروني

»القوى العاملة« تقدم 37 خدمة عبر »سند«

1.7 مليون وظيفة حجم خسائر المنطقة العربية.. 
و52 مليونا سيعانون نقصا في التغذية

مسقط- الرؤية

َســرَتِفع عدُد الفقراء يف املنطقة العربية مع 
وقــوع 8.3 مليــون شــخص إضــايف يف براثن 
الفقــر، ويزداد أيًضا عــدد الذين يعانون من 
نقص يف التغذية بحوايل مليوين شــخص، هذا 
جزء مــن الوجه األكرث قبحا لفــروس كورونا 
املســتجد، الذي كشــفت عنه دراسة صدرت 
أمــس األربعــاء عــن لجنــة األمــم املتحدة 
االجتامعية واالقتصادية لغريب آسيا )اإلسكوا(، 
حول التكلفة االقتصادية لفروس كورونا عىل 
املنطقــة العربيــة، وحصلــت »الرؤية« عىل 
نسخة منها، وســبُب قبح هذا الوجه هو أنه 

قد يطال كثرا بعد.
وأوضحْت الدراسة أنه ويف ظّل التوّقعات بأْن 
ل معدالت النمو العاملي هبوطاً حاّداً،  تســجِّ
واقــراب االقتصاد العاملي مــن حاّفة الركود، 
فإنه مــن املتوقع أن تشــهد املنطقة العربية 
تأثــرات اقتصاديــة واجتامعية قويــة؛ منها: 

وصــول مجموع عــدد من يقــع تحت خط 
الفقــر يف الــدول العربيــة إىل 101.4 مليون 

شخص، فيام ســيصل عدد الذين يعانون من 
نقص يف التغذية إىل 52 مليون شخص.

ومن املتوقع أن يراجع الناتج املحيل اإلجاميل 
للــدول العربيــة مبــا ال يقــل عــن 42 مليار 
دوالر، وهــذا الرقم مرشــح لالرتفــاع نتيجًة 
لآلثــار املضاعفــة النخفــاض أســعار النفط 
والتباطــؤ االقتصادي الكبر الناجم من إغالق 
مؤسسات القطاع العام والخاص منذ منتصف 
الشــهر الجــاري. وكّلام طالت فــرة اإلغالق 
التــام، ازدادت الكلفة املرتبة عىل اقتصادات 

املنطقة.
ومن املرّجح أن تخــرس املنطقة أكرث من 1.7 
مليــون وظيفة يف العــام 2020، مــع ارتفاع 
معــدل البطالــة مبقــدار 1.2 نقطــة مئوية. 
وخالًفا آلثــار األزمة املاليــة العاملية يف العام 
2008 فمن املتوقــع أن تتأثر فرص العمل يف 
جميع القطاعات. وال شك أن قطاع الخدمات 
-وهو املصدر الرئييس لفرص العمل يف املنطقة 
العربية- ســيكون أكرث القطاعات تعرًّضا آلثار 
»التباعد االجتامعي«، فتشــر التقديرات إىل 

انخفاض نشاط هذا القطاع مبعّدل النصف.
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مسقط - الرؤية 

َواَصــل بنــك مســقط ترجمــة ُرؤيته 
“نعمــل لخدمتكم بشــكل أفضل كل 
يوم” وحرصاً عىل تبنِّي أحدث التقنيات 

املبتكرة يف القطاع املرصيف اإللكرتوين.
د بنك مســقط أنه سيقدم خدماته  وأكَّ
للمؤسســات  إلكرتونيًّــا  املرصفيــة 
الحكوميــة والخاصــة عرب نظــام “من 
مؤسســة إىل مؤسســة )B2B(؛ حيث 
تستطيع مختلف الرشكات واملؤسسات 
مــن تنفيــذ العديــد مــن معامالتها 
املرصفيــة دون الحاجة لزيــارة الفروع 

أو املقــر الرئييس. وُيتيــح النظام لبنك 
مســقط متابعة كافة هــذه املعامالت 
املاليــة، والتأكــد من إنجازها حســب 
اإلجــراءات واألنظمــة املاليــة. وحث 
بنك مســقط جميع زبائــن البنك من 
أهميــة  إىل  والــرشكات  املؤسســات 
التحول إلنجــاز املعامالت باســتخدام 
هذا النظــام، خصوصاً يف ظل الظروف 

الراهنة ولضامن سالمة الجميع.
ويعدُّ نظام )B2B( الذي دشــنه البنك 
خالل الفرتة املاضية، أحد أهم الخدمات 
والتســهيالت التي أطلقهــا لزبائنه من 
املؤسســات والــرشكات يف إطار خطة 

البنك لتقديم مختلف الحلول املرصفية 
للرشكات عرب اإلنرتنت، والتي ُتسهم يف 
إنجاز املعامالت بشــكل رسيع، وتوفر 
الوقــت والجهد عىل زبائــن البنك من 
املؤسســات والــرشكات، دون الحاجة 
لزيــارة فــروع البنك املختلفــة إلنجاز 

معامالتهم املرصفية.
ويحَظى النظــام بإقبال كبري من زبائن 
البنك من املؤسسات والرشكات؛ حيث 
يهدف البنك -من خالل هذه الخدمات 
والتســهيالت- إىل تعزيز دوره الريادي 
يف تقديم مختلف املنتجات والخدمات 
يســعى  والتســهيالت املرصفيــة، كام 

بنك مســقط البتكار وتصميم خدمات 
ومنتجات من أجل تقديم فوائد ومزايا 
فريدة من نوعها للزبائن، مع الرتكيز يف 
الوقت ذاته عىل عوامل ومعايري األمن 

والسالمة.
وأشــار طارق بن عتيــق بن عبداملعيد 
نائــب مديــر عــام األعــامل املرصفية 
التجارية والعاملية ببنك مسقط، إىل أنَّ 
التحول لإلنرتنت والخدمات اإللكرتونية 
يف شــتى القطاعات بالســلطنة رضورة 
ال بــد منهــا يف وقتنا الراهــن، خاصة 
مع انتشــار فريوس كورونا كوفيد 19، 
وسعياً منا يف تقليل التزاحم عىل فروع 

البنك للــرشكات نحثُّ زبائننــا الكرام 
باالســتفادة مــن الخدمــات املرصفية 
اإللكرتونية؛ وذلك عرب عدة قنوات من 
بينها نظام )B2B(، الذي يقدم خدماته 
للمؤسســات والرشكات برسعة وجودة 

عالية.
وأضاف أن بنك مســقط رائد يف تقديم 
الخدمات املرصفية اإللكرتونية، وخطوة 
اإلنرتنت تهدف أيضا إىل توفري خدمات 
ونســعى  وشــاملة،  متمّيزة  مرصفيــة 
لتطوير خدماتنــا والتأكد من مواكبتها 
ألحــدث مــا توصلــت إليــه التقنيات 

الحديثة.

بنك مسقط يقدم خدماته عبر اإلنترنت 
لمنع الزحام والحد من انتشار »كورونا«

طارق بن عتيق

مسقط - الرؤية 

ر “بريــد ُعــامن” تطبيق إجــراءات  قــرَّ
احرتازية دقيقــة للغاية، ُتتيح اســتقبال 
العمــالء الحاصلني عىل مواعيد مســبقة 
فقــط؛ وذلك ابتداًء مــن اليوم الخميس 

وحتى إشعار آخر.
وقال “بريد عامن” -يف بيان رســمي- إنَّ 
خطواته جاءت لتجنــب التعامل املبارش 
مع العمالء، وتطبيق توجيهات وتعليامت 
التباعد املجتمعي، ُمؤكًدا استمرار العمل 
مع وجــود الحد األدىن مــن فرق العمل 
الرضورية يف الفروع واملكاتب من األحد 
إىل الخميــس، ومــن الســاعة 9 صباحاً 
وحتى الســاعة 3 عرصاً، عــىل أن يعمل 

جميع املوظفني اآلخرين من منازلهم.

مسقط - الرؤية

دْت رشكــة مســقط لتوزيع الكهربــاء أنَّ  أكَّ
املواطنــني ُيكنهــم َطَلــب وتعبئــة رصيــد 
اداتهم من خالل القنوات اإللكرتونية ومن  لعدَّ
املنزل، دون الحاجة للخروج؛ وذلك للحدِّ من 

انتشار فريوس كورونا املستجد )كوفيد 19(.
صــت عدًدا من  وأوضحــْت الرشكــة أنها خصَّ
القنوات؛ هــي: “مركز االتصــال املجاين عىل 
الرقــم 80070008، ونظــام الــرد اآليل عــىل 
اتصال املشــرتكني، وتطبيــق الهواتف الذكية 
 ،MEDC MYACCOUNTو للرشكــة، 
وتطبيــق ONEIC BILL & PAY للهواتف 
الذكيــة. وأعلنــت الرشكة أن تدشــني خدمة 
إعادة التعبئة ســيكون قريبا جدا عرب موقعها 

اإللكرتوين.

»بريد ُعمان« يواصل تقديم 
خدماته بالمواعيد المسبقة فقط

»مسقط لتوزيع الكهرباء« توضح 
آليات الدفع لمشتركي »سابق«

مسقط - الرؤية 

قاَل املركُز العريبُّ لإلعالم السياحي إنَّ َعَواقب 
فريوس كورونا عىل صناعة الســياحة العربية 
ســتكون وخيمة، مشريا إىل أنَّ ُهبوطا ُمتوقعا 
إليــرادات الســياحة العربية ســيتجاوز %50 
من إجاميل الناتــج يف الدول التي تعتمد عىل 
الســياحة يف دخلها القومي؛ مثــل: اإلمارات، 

والسعودية، ومرص، واملغرب، ولبنان، وتونس، 
واألردن، والبحرين، وسلطنة عامن.

د املركــُز -يف بيــان صادر عــن املكتب  وشــدَّ
التنفيــذي يف أبــو ظبي- عــىل أهمية تضافر 
جهود القامئني عىل صناعة السياحة يف الوطن 
العــريب مع منظمــة الصحــة العاملية وصناع 
القرار؛ من أجل تجاوز تلــك الفرتة العصيبة، 
والعمــل عىل إنقاذ ذلــك القطاع الذي يخلق 

319 مليون فرصة عمل عىل مســتوى العامل، 
يبلــغ نصيب الوطــن العريب منهــا 4 ماليني 
يســتفيدون مــن قطــاع الســياحة واملهــن 

املصاحبة واملساندة.
ر البيــان أصحــاَب الفنــادق ورشكات  وحــذَّ
الســياحة من إغالق تلك املنشــآت وترسيح 
العاملة املؤهلة واملدربة جراء تلك األزمة التي 
تهدد القطاعات السياحية كافة، وستؤدي إىل 
تراجــع كبري يف أعداد الســائحني 
بسبب اإلجراءات االحرتازية التي 

اتخذتها مختلف دول العامل.
رئيس  املناعــي  وأوضح حســني 
الســياحي،  العريب لإلعالم  املركز 
أنَّ قطاعــْي الســياحة العربيــة 
والطريان مــن أهم موارد الدخل 
للعديــد مــن البلــدان العربية، 
ويرتبَّعان عىل عــرش القطاعات 
االقتصادية املترضرة بشــدة من 
تفيش فريوس كورونا حول العامل.
ووصــف محمــد ســميح رئيس 
جمعية وكالء الســياحة األردنية، 
األردن  يف  الســياحيَّ  الوضــَع 
خالل الشــهرين املايض والجاري 

بـ”الــكاريث”، الفتــا إىل أنَّ منظمة الســياحة 
العاملية توقعت أن تصل خســائر القطاع إىل 
77 مليار دوالر حتى اآلن، مرشــحة ألن تصل 

إىل عتبة 180 مليار دوالر، يف نهاية أبريل.
من جانبه، قال الدكتور سعيد البطوطي أستاذ 
اقتصاديــات الســياحة بجامعــة فرانكفورت 
بأملانيــا وعضــو املجلس االقتصــادي ملنظمة 
الســياحة العاملية، إنَّه مــن املتوقع انخفاض 
أعــداد الســائحني خالل العام 2020 بنســبة 
غــري مســبوقة، اعتــامًدا عــىل فــرتة انتهاء 
موجة انتشــار فريوس كورونــا يف العامل. وأكد 
البطوطي أن نسبة انخفاض عائدات السياحة 
قد تصــل إىل ما بــني 300 و450 مليار دوالر 
عــن العــام 2019. ومــع مراعــاة اتجاهات 
الســوق، فإنَّ ذلك سيعني فقدان ما بني 5 إىل 
7% مــن النمو؛ لذلك يكن اعتبار أزمة كورونا 
الحالية من أسوأ األزمات التي واجهتها صناعة 
الســياحة العاملية منذ الحرب العاملية الثانية؛ 
أي منذ ما يقارب 75 عاما ؛ فمعدل االنخفاض 
عام 2001 مع أحداث 11 سبتمرب كان -%3,1، 
ويف العام 2009 مع األزمة املالية واالقتصادية 
العامليــة كان -4%، وعــام 2003 عنــد تفيش 

فريوس سارس كان -0,4% فقط.

180 مليار دوالر خسائر عالمية بنهاية أبريل

50 % تراجعا متوقعا إليرادات السياحة العربية.. ومصر واإلمارات والسعودية األكثر تضررا

مسقط - الرؤية 

تحتفــُل الرشكــة امُلصنِّعــة للســيارات 
اليابانية الشــهرية مازدا، بتحقيق هدف 
آخر يف مهمتهــا »االحتفــال بالقيادة«، 
وتقديم أقىص درجات األداء واملتعة، مع 
فوز طراز »مازدا 3« ُمؤخرًا بجائزة سيارة 
العــام 2020 املدمجة يف ســيارة الرشق 

.)MECOTY( األوسط
مــن  السادســة  النســخة  وتقدمــت 
»ميكــويت« كأكــرب حفل توزيــع جوائز 
لصناعــة الســيارات اإلقليميــة وأكرثها 
رواًجــا. حيــث حظيــت مــازدا بالفوز 
بســيارة ســيدان املدمجــة، والذي يعد 
إنجازًا مهامًّ بشــكل خاص. وتفوق طراز 
مازدا 3 عىل عدد من العالمات التجارية 

فئتهــا.  احرتاًمــا يف  األكــرث  للســيارات 
وتضمنت الجوائز منهجية معقدة ولكن 

شفافة؛ للرتشيح والتسجيل. تم تطويرها 
واختبارها وتنفيذها من قبل ذوي خربة 

يف صناعــة الســيارات. ال يــزال األفراد 
الذين يشكلون هيئة التحكيم متحمسني 
لتقديــم مراجعــات حديثــة ودقيقــة 
الختبار القيادة لتمكني املســتهلكني من 
اتخــاذ االختيار الصحيــح عندما يتعلَّق 

األمر باالستثامر يف سيارة جديدة.
وكان أداء منوذج »مازدا 3« جيًدا بشكل 
اســتثنايئ يف مختلف معايري التســجيل. 
نــت التصميــم والجــودة  والتــي تضمَّ
والجاذبيــة  والداخليــة(،  )الخارجيــة 
واملناولــة  الســائق،  ورضــا  العاطفيــة 
والقيادة، والقيمة مقابــل املال )الرشاء 
واملتانــة،  والســالمة  البيــع(،  وإعــادة 
والراحة التطبيق العميل واألداء والقدرة 
والصداقة البيئيــة واالبتكار التكنولوجي 

والجاذبية اإلقليمية.

»مازدا 3« تفوز في »ميكوتي 2020« عن فئة سيارات السيدان المدمجة

https://omanoasis.com/en_US/
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ترامب يحذر من »أيام عصيبة« مع توقعات 
بوفاة 240 ألف أمريكي بـ»كورونا«

ترجمة - رنا عبدالحكيم

ر الرئيــُس األمريــيُّ دونالد  حــذَّ
ترامب األمريكيني، من االستعداد 
لـ”أسبوعني مؤملني للغاية”؛ حيث 
يتوقــع البيــت األبيــض أن وباء 
الفريوس التاجي ميكــن أن ُيوِدي 
بحيــاة 100 ألــف إىل 240 ألف 
شــخص، حتــى إذا تــم الحفاظ 
عىل املبــادئ التوجيهيــة الحالية 

للمسافة االجتامعية.
ويف نربٍة غري ُمعتادة، دافع الرئيس 
األمريــي عن تعاُملــه املبكر مع 
األزمة وعرض منــاذج لتربير قراره 
بإبقــاء معظــم االقتصــاد مغلًقا. 
وقــال ترامب للصحفيني يف البيت 
كل  يكــون  أن  “أريــد  األبيــض: 
أمريي مســتعًدا لأليــام الصعبة 
بأســبوعني صعبني  املقبلة، سنمر 
للغاية، ســيكون هذان األسبوعان 

مؤملني للغاية، مؤملني للغاية”.
الواليــات  قتــىل  عــدُد  وارتفــع 
املتحدة مــن الفريوس التاجي إىل 

3800، أمس األول، متجاوزًا العدد 
الرسمي للصني. وأدين ترامب عىل 
نطاق واسع لتفاقم األزمة بفشلها 
يف إعــداد مجموعــات االختبــار 
وأجهــزة التنفــس وغريهــا مــن 
املعدات، وقال خرباء إن مناذجهم 
أظهرت أن ما بني 100 ألف و240 
ألــف أمريي قد ميوتون بســبب 
الفريوس التاجي، حتى لو استمرت 

البالد يف إجراءات التخفيف.
وقالــت الدكتورة ديبــورا بريكس 
منســقة االســتجابة لفــرق عمل 
البيــت  يف  التاجيــة  فريوســات 
األبيــض، للصحفيــني: إنَّ النامذج 
تظهر أسوأ سيناريو بني 1.5 مليون 
و2.2 مليون حالة وفاة يف الواليات 
املتحدة “بــدون تخفيف”. لكنها 
أضافت أنه مع تطبيق اإلجراءات، 
ميكن تحويل “الجبــل” إىل “تل” 
وتصل معــدالت الوفاة إىل ما بني 
حالــة   240.000 إىل   100.000
وفاة، وأكــدت أنَّ العدد ميكن أن 
يكون أقل إذا غري األفراد سلوكهم.

ا عىل ســؤال حول ما إذا كان  وردًّ
الحتامل  ُمســتعدين  األمريكيون 
وفــاة 100 ألف أمريي بســبب 
هــذا الفــريوس؟ قــال الدكتــور 
أنتوين فويس مدير املعهد الوطني 
للحساســية واألمــراض املعديــة: 
“الجــواب نعم. وبقــدر ما يكون 
هذا الرقم واقعًيا، يجب أن نكون 

مستعدين لذلك”.
واستجاب ترامب يف نهاية املطاف 
الرأي، بعد  للنصائح واستطالعات 
أن أعلن سابًقا عن طموحه إلعادة 
تشــغيل االقتصاد مــن قبل عيد 
الفصح. وأعلــن يوم األحد املايض 
أنه ميدد حتــى 30 أبريل املبادئ 
التوجيهيــة التي حثت األمريكيني 
التجمعات  عــن  التوقــف  عــىل 
االجتامعيــة، والعمــل من املنزل، 
يف  املوقــع  يف  التعلــم  ووقــف 
املــدارس، وغري ذلــك يف محاولة 
عىل مستوى الدولة لوقف انتشار 

الفريوس.
وتحــدث ترامب بعد يوم ســيئ 

آخر لسوق األسهم. انخفض مؤرش 
داو جونز الصناعي بأكرث من 400 
نقطــة، أو مــا يقرب مــن %1.9، 
ليحقق أسوأ نهاية يف الربع األول 

من تاريخه البالغ 135 عاًما.
وعــىل الرغم من أن خرباء الصحة 
العامة أثــاروا ناقــوس الخطر يف 
وقت مبكر بناًء عــىل تقارير من 
الصــني، ادعى الرئيــس: “مل يكن 
أحــد يعرف مــدى العــدوى. ال 
أعتقد أن أي طبيب عرف ذلك يف 
ذلــك الوقت. الناس مل يروا شــيئا 

مثل هذا”.
ويف ُمحاولة لوضع جهوده الخاصة 
يف ضوء إيجايب، أشار إىل أنه بدون 
إرشــادات التخفيــف الخاصة به، 
تظهــر النــامذج أن عــدد القتىل 
ميكــن أن يصــل إىل 2.2 مليــون 
“كان ميكن أن ميوت الناس يف كل 
مــكان”. وأضاف الرئيــس: “مائة 
للنمــوذج، عدد قليل  ألف، وفقاً 
ا”، لكنه وصف أيضا الرقم بأنه  جدًّ

“واقعي جدا”.

ترجمة - الرؤية

قاَل أنطونيو جوترييس األمني العام لألمم 
أ  املتحــدة، إنَّ العاملَ ُيواِجه األزمة األســوَ
منذ الحــرب العاملية الثانيــة، يف الوقت 
الذي ُيحــارب فيه وباء فــريوس كورونا، 
د األشخاص يف كل بلد. وأضاف  الذي ُيهدِّ
جوترييــس أنَّ تفيش املرض ســيؤدي إىل 
ركود “رمبا ال مثيل له يف املايض القريب”؛ 
حيث دعا إىل استجابة عاملية أقوى وأكرث 

فاعلية.
ويف حديثــه مبناســبة إطــالق تقرير عن 
اآلثار االجتامعيــة واالقتصادية لـ”كوفيد 
19”، قــال إنَّ هنــاك أيًضــا خطــرًا من 
أن ُيســهم الجمــع بــني املــرض وتأثريه 
االقتصــادي يف “تعزيز عدم االســتقرار، 

واالضطرابات املعززة، والرصاع املعزز”.
د عىل أنَّ هذا لــن يكون ممكنا إال  وشــدَّ
“إذا اجتمع وتناســوا األلعاب السياسية، 
وفهمــوا أن البرشية عــىل املحك”. ودعا 
جوترييــس إىل اســتجابة عامليــة أقــوى 
وأكــرث فاعلية لوبــاء الفــريوس التاجي، 
وقال األمــني العام: “يجب أن يتناســب 
حجم االســتجابة مع حجــم األزمة -عىل 
نطاق واســع ومنسق وشامل- مع توجيه 
االســتجابات القطرية والدولية من قبل 

منظمة الصحة العاملية”.

وأشــار جوترييس إىل أن الدول ليســت 
كلهــا تتبع القواعــد االرشــادية ملنظمة 
الصحــة العاملية. وأعلــن جوترييس عن 
إنشــاء صنــدوق كوفيد 19 لالســتجابة 
واإلنعــاش لدعــم الجهــود يف البلــدان 
املنخفضــة واملتوســطة الدخــل؛ بهدف 
متكني الحكومــات برسعة مــن معالجة 

األزمة وتعزيز االنتعاش.
ويف الوقــت نفســه، ســجلت اململكــة 
املتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وروسيا 
أعىل حصيلة يوميــة للوفيات من كوفيد 
19. ارتفــع عــدد الوفيــات يف اململكــة 
املتحــدة بنســبة 381 إىل 1789، بزيادة 

قدرها 27% عىل أساس يومي.

»إندبندنت«: العالم أمام »أسوأ 
أزمة« منذ الحرب العالمية الثانية

»جارديان«: وباء »القلق المالي« أشد فتكا من »كورونا«

85 دولة طلبت مساعدات عاجلة من صندوق النقد الدولي

األمم المتحدة 
تنشئ صندوقا 

لدعم جهود البلدان 
منخفضة الدخل

ترجمة - الرؤية

قالت صحيفة ذا جارديان الربيطانية إن العامل 
يشُعر بالقلق من جائحة واحدة وليس اثنتني، 
جائحة كوفيد 19، التي تجعلنا قلقني ألننا، أو 
األشخاص الذين نحبهم، يف أي مكان يف العامل، 
قد يصبحون قريًبا مرىض بشكل خطري وحتى 
ميوتون. لكــن الجائحــة األكرث قلًقــا منبعها 

العواقب االقتصادية ملا يحدث.
ويف مقــال لروبرت شــيلر بالصحيفــة، يقول 
إن الوباءيــن ُمرتابطــان، لكنهــام ليســا عىل 
نفــس الدرجة من الهلع، فقد انترشت قصص 
الخوف، وكثرياً ما نفكر فيها باســتمرار، فمثال 
تهاوت ســوق األســهم، عىل ما يبدو استجابة 
لألخبــار املتداولــة حــول كوفيــد 19، وقــد 
تستنفد هذه األسهم مدخراتنا مدى الحياة ما 
مل نتخذ بعض اإلجــراءات، ولكن، عىل عكس 
كوفيد 19، مصدر قلقنا هو أننا غري متأكدين 
من اإلجراء الذي نتخــذه فيام يتعلق باألزمة 

االقتصادية.
وأضاف شــيلر: “ليس خرباً سارًّا عندما يكون 
هناك وبــاءان ينتــرشان يف آن واحد، فإغالق 
األعامل التجارية، والبطالة املرتفعة، وفقدان 
الدخل كلها عوامل تؤجج القلق املايل، والذي 
قد يؤدي بدوره إىل ردع األشــخاص اليائسني 
عن العمل، من اتخاذ االحتياطات الكافية ضد 
انتشــار املرض”. وتابع: عالوة عىل ذلك، عىل 
أرض الواقع فالعــدوى وبائية عاملية، وعندما 
يقترص انخفــاض الطلب عىل دولــة واحدة، 
تنترش الخســارة جزئًيا يف الخارج، يف حني أن 

الطلب عىل صادرات الدولــة ال ينقص كثريًا، 
ولكن هــذه املرة، لــن يعمل صــامم األمان 
الطبيعي هذا، ألن الركود يهدد جميع البلدان 
تقريًبا، يبدو أن الكثري من األشخاص يفرتضون 
أن القلق املايل ليس سوى نتيجة ثانوية مبارشة 
ألزمة كوفيد 19؛ أي أنه رد فعل منطقي متاًما 

للوباء. لكن هذا ليس صحيحا متاما.
وقال شلري: “قد تتوســط ظاهرة القلق املايل 
يف ســوق األوراق املالية بظاهرة يسميها عامل 
النفس بول ســلوفيتش من جامعة أوريجون 
وزمالؤه “التأثــري اإلرشــادي”، عندما ينزعج 
االشــخاص عاطفيًّا بســبب حدث مأســاوي، 
يتفاعلون مع الخــوف حتى يف الظروف التي 
ال يوجد فيها ســبب للخــوف”. وتابع: “وقد 
يكــون مــن املنطقــي توقع انخفاض ســوق 

األوراق املالية مــن جائحة املرض، ولكن رمبا 
ليس انهيارًا يف الحجم الذي شــهدناه مؤخرًا. 
إذا كان هناك اعتقاد واسع النطاق بأن العالج 
ميكــن أن يحد من شــدة وبــاء كوفيد 19 يف 
غضون أشــهر، أو حتى أنه سيستمر ملدة عام 
أو عامــني، فإن ذلك قد يشــري إىل أن مخاطر 
سوق األسهم ليست كبرية لفرتة طويلة. ميكن 

للمرء أن يشرتيها ويعلقها وينتظر”.
وأشــار يف مقالــه إىل أن عــدوى القلق املايل 
تعمل بشــكل مختلــف عن عــدوى املرض. 
وتغذيهــا جزئياً األشــخاص الذيــن يالحظون 
انعــدام الثقة لدى اآلخريــن، وينعكس ذلك 
يف انخفــاض األســعار، ورد الفعــل العاطفي 
لآلخريــن عــىل االنخفــاض. وأضاف شــلري: 
“تحدث فقاعة سلبية يف سوق األسهم عندما 

يــرى النــاس انخفــاض األســعار، ويحاولون 
اكتشاف الســبب، ويبدأون تضخيم القصص 
التي تفــرس االنخفاض. ثم تنخفض األســعار 
يف األيــام الالحقة، ومرة تلــو األخرى. وتخلق 
مراقبة االنخفاضات املتتالية يف أسعار األسهم 
شعورًا قوًيا باألســف ألولئك الذين مل يبيعوا، 
إىل جانــب الخــوف مــن أن املرء قــد يبيع 

ويخرس”.
واختتم شيلر مقاله بالقول إن التنبؤ مبستقبل 
سوق األوراق املالية يف وقت كهذا أمر صعب. 
وللقيــام بذلك بشــكل جيد، علينــا أن نتنبأ 
بالتأثريات املبارشة عىل االقتصاد نتيجة جائحة 
كوفيــد 19، وكذلــك جميع اآلثــار الحقيقية 
والنفســية لوباء القلق املايل. االثنان مختلفان 

لكن ال ينفصالن”.

ترجمة - الرؤية

مــع ُوصــول جائحــة كورونــا إىل العامل 
النامــي، تلجــأ الحكومــات إىل صندوق 
النقد الدويل للمســاعدة بأعداد قياسية، 
وتتزايــد التحذيرات من أن املؤسســات 
متعــددة األطــراف ســتحتاج إىل تعزيز 

مواردها لتلبية الطلب.
وبعد ذلك، ضاعف صندوق النقد الدويل 
قدرتــه عىل اإلقراض ثالث مرات إىل 750 
مليــار دوالر، وخصص ما يزيد قلياًل عىل 
270 مليــار دوالر يف حقــوق الســحب 
الخاصــة، وهــو وكيل ألصــول احتياطي 
النقد األجنبي التــي يتم توفريها ألعضاء 
صندوق النقــد الدويل مبا يتناســب مع 

حصتهم يف االقتصاد العاملي.
ويف األســبوع املايض، قالت كريســتالينا 
جورجيفا املديرة اإلدارية لصندوق النقد 
الــدويل: إن “التقديــر املتحفــظ للغاية 
واملتدين” لالحتياجات املالية لالقتصادات 
الناشــئة يبلغ 2.5 تريليــون دوالر، حتى 
لو أحرقــت االقتصادات الناشــئة جميع 
االحتياطات من النقــد األجنبي ملعالجة 
األزمة، فإنها ســتظل بحاجــة إىل متويل 
إضايف بقيمة 700 مليار دوالر عىل األقل.
وُيظهــر التحليــل الذي أجــراه مورجان 

ســتانيل أن العديد من األســواق الناشئة 
إىل  ومــرص-  كولومبيــا  -مــن  الكبــرية 
البلدان املجهدة بالفعل -مثل باكســتان 
واإلكــوادور- ميكن أن تكافــح من أجل 
تلبيــة احتياجات التمويــل الخارجية يف 
ســيناريو توقف فيه السفر عرب الحدود، 

وانخفضت تدفقات التحويالت، وانخفاض 
أســعار النفط وفــرار ثلث اســتثامرات 
لرشكــة  ووفًقــا  األجنبيــة.  املحافــظ 
أكسفورد إيكونوميكس االستشارية، فإن 
االقتصــادات املنتجــة للنفــط منخفضة 
الدخــل مثل أنغوال وموزمبيــق وبوليفيا 

معرضة أيًضا بشكل كبري.
ويتمثل الشــاغل الرئييس لصندوق النقد 
الدويل والبنك الدويل يف العدد الكبري من 
البلدان الفقــرية للغاية -والعديد منها يف 
منطقة الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء 
الكــربى- التــي ال تســتطيع الوصول إىل 

األســواق الدولية، وليس لديها مســاحة 
مالية لزيادة اإلنفــاق الصحي أو حامية 

مواطنيها من صدمة االقتصاد.
وكان أكرث مــن 40% من أفقر دول العامل 
-ونصف تلك الناشطة يف أسواق السندات 
الدولية- يف خطر ديون أو معرضة لخطر 
كبري قبل أن ترضب األزمة. ميكن لصندوق 
النقد الدويل أن يقدم 50 مليار دوالر من 
متويل الطوارئ، مبــا يف ذلك 10 مليارات 
دوالر للبلدان منخفضة الدخل لالقرتاض 
بدون فائدة، ويأمل مضاعفة املبلغ املتاح 
من خالل تلك التســهيالت يف اجتامعاته 
الربيعيــة يف غضــون أســبوعني. ووافق 
البنك الدويل عىل متويل رسيع بقيمة 14 
مليار دوالر؛ ويهدف إىل توفري 160 مليار 

دوالر أخرى خالل الـ15 شهرًا املقبلة.
ودعا صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، 
األســبوع املــايض، إىل وقــف مدفوعات 
الديــون إىل الدائنني الثنائيني الرســميني، 
والتــي مُيكــن أن تحرر 14 مليــار دوالر 
مســتحقة يف العــام 2020، مــن املرجح 
أن يكون معظمها مســتحًقا للصني. كام 
أوقف صنــدوق النقد الــدويل عمليات 
الســداد من قبل الدول األكرث فقراً التي 
تتلقــى الدعم من خالل احتــواء الكارثة 

وصندوق اإلغاثة.

ودعت األمم املتحدة، من قبل، صندوق 
النقد الدويل إىل توفــري 1 تريليون دوالر 
أخرى من خالل حقوق السحب الخاصة، 
والتي ميكــن أن تكون قريبــة من النقد 
الصلــب للــدول منخفضــة الدخل. كام 
جادل برضورة تخصيص 500 مليار دوالر 
إضافية من املســاعدات، إىل حد كبري يف 
شــكل منح، للخدمات الصحيــة الطارئة 

واإلغاثة االجتامعية.
ويبدو من غري املحتمــل أن يحدث هذا 
برسعــة، يتطلب ذلــك تخصيص حقوق 
الســحب الخاصة موافقــات مرهقة من 
قبــل الحكومــات الوطنية، مبــا يف ذلك 
الكونجرس األمريي، وتشكل مخصصات 
الــدول الفقرية نســبة صغــرية فقط من 
اإلجاميل. ولكن حتــى اآلن مل تكن هناك 
اســتجابة عامــة تذكر لدعــوة املقرضني 
متعددة األطراف لتخفيف عبء الديون 
أو تحذيــر صنــدوق النقد الــدويل من 
الحاجة إىل تعزيز موارده؛ يتعارض الكثري 
مع الضغط ملســاعدة البلدان األكرث فقراً 
التي قادتهــا مجموعة العرشين يف العام 
2009. ويخــى البعــض مــن أن تعقد 
اجتامعات صنــدوق النقد الدويل والبنك 
الدويل هذا العام عرب اإلنرتنت، والذي قد 

يجعل من الصعب مامرسة الضغط.
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كورونا هو الحرب العامليــة الثالثة، وعىل كل 
فرد ِمنــا يف العامل أن يخوض هذه الحرب 

بقوة وثبات وحرص، باتِّباع اإلرشادات 
الصحيــة وتعليــامت الحجــر والعزل، 
والتباعد الجسدي، والتباعد االجتامعي، 

ووقاية من يهمه أمرهم.

قــرَار ُموفَّق مــن اللجنة الُعليا بتشــكيل الخلية 
اإلعالمية، برئاســة شخصية إعالمية مخرضمة 
وهو ســعادة عيل الجابــري.. أعتقد ميكننا 
اآلن أن نســتمع لترصيحــات مبــارشة من 
الخليــة لوســائل اإلعــالم املحليــة والعربية 

والدولية، كام يحدث يف الدول األخرى.

وراء الكوارث مســاحة أمل دامئا.. أمتنَّى أن نخرج 
من هــذه املحنة بــأن نتحــول لالعتامد عىل 
موانينــا لالســترياد دون أن نعتمد كليا عىل 
أسواق وسيطة. موقعنا الجغرايف عىل املحيط 
الهندي مفتوحا عىل كل أسواق العامل، فلامذا 

نرهن اقتصادنا ألسواق أخرى.

بعض الرشكات الصغرية واملتوســطة مترُّ بأزمة 
يف الظروف الحالية، ومخزونها النقدي لن 
يصمد أكــر من شــهرين، وتأثرها يعني 
تأثر موظفيها، والبد من الجهات املختصة 
وضــع خطة ماليــة وتســهيالت وحوافز 

لدعم الرشكات املترضرة.

شتاج: #مغردو_الرؤية
م عبر الها

سلوا إلينا تغريداتك
ار
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“وهذه فايــزة الكلبانية”.. كانت هذه العبارة 
األوىل التي َناداين بها معايل عبدالعزيز الرواس 
مستشــار جاللة السلطان للشــؤون الثقافية، 
عندما التقيُته ُمبارشة يف مكتبه مبدينة اإلعالم، 
وكان ذلك يف فرباير املايض بصحبة املكرَّم حاتم 

الطايئ رئيس التحرير.
عبــارة ُرمبا تُكــون عادية وتلقائيــة، وتحُدث 
يف مواقف إنســانية عديدة، لكنها بالنسبة يل 
كان لها وقع خاص؛ إذ بثَّت يف نفيس مشــاعر 
من االعتزاز والفخر والســعادة، كنت أردد يف 
داخيل: “معايل املستشار طلع يعرفني.. يعني 
يقرأ مقااليت وتحقيقايت وحــوارايت الصحفية.. 

كم أنا محظوظة بهذا الترشيف”.
وعىل الرَّغم من أنَّ ذلــك اللقاء مل يكن األول 
مــع معاليــه، إال أن هــذه املقابلــة ســتظل 
محفورة يف وجداين وذاكريت. فقد ترشَّفت أول 
مــرة مبقابلة معايل اإلعالمــي املثقف واملبدع 
يف خريــف 2017 أثنــاء رعايتــه حفل تكريم 
الفائزين بأوســكار اإلعالم العريب الســياحي، 
ضمن فعاليات مهرجان خريف صاللة يف ذلك 
العــام. وقتذاك قضيت مــع اإلعالميني أعضاء 
املركز العــريب لإلعالم الســياحي وقتا مثينا يف 
ضيافته االســتثنائية، ملدة يوم كامل، اجتمعنا 
يف رحــاب ضيافته الكرمية، نستنشــق نســيم 
البحر وننعم برؤية اخرضار الســهول والجبال، 
فيام يتساقط علينا رذاذ الخريف، وقد حظينا 
بحفاوة االســتقبال، وكان أبــرز ما الحظته ما 
يتحىل به معاليه من ثقافة موســوعية وأدب 

جم وخلق رفيع، وما لبث اللقاء أن تطرق إىل 
العديد من القضايــا مع الحضور، حتى انتهى 
وعــاد كل واحد منا إىل حيث كان، لكن ظلت 
تفاصيــل اللقاء حــارضة يف الذاكــرة والوعي، 

وستظل.
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“شكرا.. معاليكم” عىل ذاك اللقاء األخري قبل 
أســابيع، خاصة وأنَّه جاء يف فرتة كانت ُعامن 
ترتدي ثوب الحــزن والحداد عىل وفاة جاللة 
السلطان قابوس بن ســعيد بن تيمور -طيَّب 
الله ثــراه- وقد رأيُت مالمــح الحزن جلية يف 
عينيكــم، ونربة صوتكم الحزينــة املتأملة عىل 
الفقد العظيــم ألعز الرجــال وأنقاهم. كيف 
ال وقــد اعتدتــم عىل أن تكونــوا عىل تواصل 
مبارش مــع الســلطان الراحل، مشــاركا معه 
تفاصيــل مل ُتتح للكثريين غريكم نتيجة طبيعة 
عملكــم. وال أنــى رسده بكل معــاين الفخر 
واالعتزاز واإلشــادة بحكمة جاللة الســلطان 
الراحــل يف العديــد من املواقــف؛ ومنها عىل 
ســبيل املثال: ترصُّف جاللة الســلطان الراحل 
ا عىل مــا نرشته إحــدى القنوات  الحكيــم ردًّ
الفضائيــة أثنــاء فــرتة أحــداث 2011، تفيد 
بوجــود حالــة وفيات يف املظاهــرات؛ إذ قال 
جاللة السلطان قابوس آنذاك: “أخربوهم بأْن 
يحرضوا كامريات التصوير، وليسارعوا بتصوير 
مجالس العــزاء ليكملوا صحة خربهم إْن كان 
صحيحــا، وإن كنتم صادقــني فيام أعلنتم عرب 
رشيطكم اإلخباري”، وهنا كان الرد رسيًعا من 

قبل الوسيلة اإلعالمية التي تراجعت عن الخرب 
واعرتفوا بعدم صحته.
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ال شكَّ أنَّ الواجَب يحتم عيل اليوم أن يخط مداد 
قلمي هذه السطور عرب زاويتي األسبوعية، ليكون 
جــزءا ولو صغريا من رد الجميل واالعرتاف الكبري 
مبنجزات هــذه القامة اإلعالمية وصاحب العمق 
الثقــايف؛ فمعاليه مــن أوائل املؤسســني لإلعالم 
العامين، كرَّس مســرية عقود مضيئــة من حياته 
العملية يف خدمة الوطن، تدرج خاللها يف العديد 
من املناصب؛ من أهمها: وزير اإلعالم لســنوات 
عدة، ثم عينــه املغفور له بإذن الله تعاىل جاللة 
السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله 

ثراه- مستشارا خاصا لجاللته للشؤون الثقافية.
ومــن اإلنجــازات املرشفة يف مســرية معاليه أنَّه 
عكف مع فريق مكتبه عىل إدارة وتطوير العديد 
مــن املواقــع واملرشوعــات األثريــة والتاريخية 
والثقافية. فـ”شــكرا معــايل عبدالعزيز الرواس”، 
عــىل عطائكم الالمحــدود، وتواضعكــم األبوي 
الجميــل.. ونصحكــم القويم.. ورســائلكم التي 

تبثونها للجميع من بعيد أو قريب.
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يف ذلــك اللقاء األخري، كانت املســودة األوىل من 
“موســوعة تاريخ عامن عــرب الزمان” عىل طاولة 
معاليــه، مغطاة بغطاء مخميل أحمر، يف ُجعبتها 
مجلــدات تلــك املوســوعة الضخمــة، ينقصها 
آنــذاك مجلد واحد أخــري يف طور طباعته؛ حيث 

كان يقول معايل املستشــار: “أنــا وفريق العمل 
باملكتب نحرص كل الحرص عىل تدشني املوسوعة 
يف معرض مســقط الــدويل للكتاب هــذا العام، 
مسابقني الزمن، فقط لتلبية رغبة جاللة السلطان 
قابوس بن ســعيد -طيب الله ثراه- الذي أرشف 
عىل كامل تفاصيل املوســوعة من صور ولوحات 
ورســوم تشــكيلية وتصميم للغــالف واملحتوى 
واأللوان، واعتمد كل سطر من سطورها”، مؤكدا 
أن جاللتــه “كان دقيقــا وحريصا عــىل االطالع 
واإلرشاف عــىل كافة التفاصيل، لكن لألســف مل 
تشــأ األقدار أْن ُيدشنها قبل وفاته، واليوم نحقق 
ألجله -رحمه اللــه- ذلك بأرسع ما ميكن.. وكان 

له ذلك وحق القول”.
ومن منجــزات معاليه أيضــا: أن مكتب معاليه 
أرشف عــىل تنفيــذ العــرض املــريئ لــ”حركــة 
اإلنســان عىل أرض عامن”، والذي أقيم يف متنزه 
ســمهرم األثــري مبحافظة ظفار، والــذي كان له 
الدور البارز يف إثراء الســياحة األثرية والثقافية 
بالســلطنة، فضال عن بصامت معاليه املضيئة يف 
تطوير “متنزه حصن ســلوت األثري” بوالية بهال 
مبحافظــة الداخلية أحد أهــم املواقع األثرية يف 

الجزيرة العربية.
وختاما.. اســتمتعُت يف لقايئ األخري مع معاليه، 
وكنــت أود أن نطيل الجلســة قليال، لننصت إىل 
الكثــري من املواقــف والحكايــات، لكن عقارب 
الساعة كانت أرسع منا ومل متهلنا الكثري، فوجدنا 
أنفسنا نردد: “شــكرا معايل عبدالعزيز الرواس” 
عىل مسرية العطاء املستمر لعامن، ودمتم ذخرا 

للوطن.

شكًرا.. عبدالعزيز الرواس

`` faiza@alroya.infoفايزة بنت سويلم الكلبانية

نزوى - الرؤية

مع ُدخول شهر أبريل، بدأت بعض 
الفواكه املثمرة يف اإلزهار والتفتح 
يف جبــل شــمس؛ مثــل: الخــوخ 
والزيتــون  والتفــاح  واملشــمش 

ة مبوسم جيد. والرمان، ُمبرشِّ
وقال ســليامن الحامتي أحد سكان 
قرية املارات: إنَّ األشــجار تحتاج 
إىل عناية فائقــة يف تحديد أوقات 
األشــجار  رش  وكذلــك  الســقي، 
باملبيــدات الحرشيــة ومراقبتهــا. 

وقــال عيل بن عامــر الحامتي: إنَّ 
املوسم الحايل يبرش مبحصول وفري؛ 
نظرا لوفــرة امليــاه نتيجة هطول 
األمطــار الغزيــرة خالل الشــهور 

األخرية.
وقال نارص بن ســعيد الحامتي: إنَّ 

قرية املارات تتميز بإنتاج محاصيل 
كثــرية من الفواكــه والخرضاوات، 
ولكــن يف بعــض األوقــات تعاين 
املنطقة من نقص املياه؛ لذلك فإنَّ 
األهايل دامئا يطالبون بتوفري املياه 
سواء بحفر آبار أو إنشاء السدود.

تفّتح أزهار الخوخ والمشمش والرمان بجبل شمس
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