
local@albiladpress.com

األحد 8 مارس 2020 - 13 رجب 1441 - العدد 4163
03

المبارك يشيد بالجهوزية العالية لمركز االتصال
ــاب” ــ ــس ــ ــوات ــ “ال عـــبـــر  عــــــداد  قـــــــراءة  ــف  ــ ألـ  41.8 اســـتـــقـــبـــال 

قام وزير شـــؤون الكهرباء والماء المهندس 
وائـــل المبـــارك والرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 
الكهربـــاء والماء الشـــيخ نواف بـــن إبراهيم 
آل خليفـــة بزيارة تفقديـــة لمركز االتصاالت 
الشامل التابع لهيئة الكهرباء والماء؛ بهدف 
االطـــاع على ســـير العمل في هـــذا القطاع 
المهـــم. وخـــال الزيـــارة، التي حـــرص فيها 
الوزيـــر علـــى االطـــاع علـــى جميع أقســـام 
مركـــز االتصـــال، أعـــرب المبـــارك عـــن بالـــغ 
شكره وتقديره للقائمين على المركز مشيًدا 
بالخطـــوات التطويريـــة األخيـــرة التـــي تـــم 
اتخاذهـــا بمركز االتصال والتـــي كان أبرزها 
خدمـــة إرجـــاع التيـــار الكهربائـــي آلًيـــا عبـــر 
مركز االتصـــال، والذي من خاله يســـتطيع 
مركـــز االتصال إرجاع التّيـــار الكهربائي في 
أي وقت على مدار الســـاعة، وساهمت هذه 
الخدمة في ســـرعة ترجيع التّيار الكهربائي 

مراكـــز  لزيـــارة  الحاجـــة  دون  للمشـــتركين 
خدمات المشتركين.

إلـــى جانـــب ذلـــك، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
لهيئة الكهرباء والماء إن الهيئة قد دشـــنت 
خدمة اســـتقبال قراءات العّداد عبر تطبيق  
“الواتساب”، التي بدأت منذ يونيو الماضي، 

وخصصـــت هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء فريًقـــا 
العـــّدادات  قـــراءات  الســـتقبال  متكامـــًا 
إذ  “الواتســـاب”،  تطبيـــق  عبـــر  للمشـــتركين 
استقبل المركز خال الستة األشهر الماضية 
41.810 ألف قراءة عداد عبر التطبيق وهو 
األمر الذي ساهم بشـــكل كبير في التسهيل 

على المشتركين فضًا عن خفض القراءات 
التقديريـــة. في ذات الســـياق، أشـــاد الوزير 
بحـــرص مركز االتصـــال على رفع مســـتوى 
الخدمـــة، إذ نجح مركز االتصال في خفض 
الوقـــت الـــازم للرد علـــى جميـــع المكالمات 
واالستفســـارات من قبل المشـــتركين، فيما 
قـــد اســـتقبل المركـــز خـــال الســـتة أشـــهر 
الماضيـــة 231.373 ألف مكالمة تم التعامل 
معها جميًعـــا وهو األمر الذي يؤكد جهوزية 
المركز الســـتقبال أي عدد من استفســـارات 

المواطنين والمقيمين.
والرئيـــس  الوزيـــر  قـــام  الزيـــارة،  وأثنـــاء 
التنفيـــذي بجولة في أقســـام المركـــز بمعّية 
رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة انفيتـــا رشـــاد 
أكبري، ونائب رئيس مجلس اإلدارة يوسف 
 Rahul التنفيـــذي  والرئيـــس  ميـــرزا،  علـــي 

.Bhalla

المنامة - هيئة شؤون الكهرباء والماء

مدينة عيسى - بوليتكنك

التقنيـــة  البحريـــن  كليـــة  أعلنـــت 
)بوليتكنـــك البحريـــن( عـــن تفعيلهـــا 
لنظام التعليم االفتراضي باستخدام 
مجموعـــة مـــن البرامـــج والمنصـــات 
تســـتخدمها  التـــي  اإللكترونيـــة 
البوليتكنـــك منذ ســـنوات كجزء من 

عملية التعليم والتعلم.
إلـــى  االنتقـــال  قـــرار  اتخـــاذ  وتـــم 
البيئـــة االفتراضية كجـــزء من خطة 
التعامل مع قـــرار تمديد فترة تعليق 
الدراســـة فـــي المـــدارس الحكوميـــة 
التعليـــم  ومؤسســـات  والخاصـــة 

العالـــي الحكومية والخاصة ورياض 
األطفـــال لمـــدة أســـبوعين إضافيين 
حتـــى 29 مـــارس 2020 بنـــاء علـــى 
توجيهات اللجنة التنســـيقية برئاسة 
األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، كإجراء احترازي 
لاطمئنـــان علـــى ســـامة الطلبة في 
ضـــوء االحتياطـــات التـــي اتخذتهـــا 
الدولـــة للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس 

“كورونا”.

“البوليتكنك” تعلن التحول للتعليم الرقمي

منــح “معــا” جائــزة األميــر نايــف لألمــن العربــي
تقـــدم محافظ العاصمة رئيس لجنة 
واإلدمـــان  العنـــف  لمكافحـــة  “مًعـــا” 
الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل 
خليفـــة، باســـمه ونيابـــة عـــن جميـــع 
القائميـــن علـــى البرنامـــج، بخالـــص 
التهاني لوزير الداخلية الشيخ راشد 
بن عبدهللا آل خليفة؛ بمناســـبة فوز 
البرنامـــج بجائزة األمير نايف لألمن 
العربـــي عـــن فئـــة البرامـــج األمنيـــة 
الرائـــدة، موضحا أن هـــذا الفوز يعد 
إنجـــاًزا إقليمًيا يعكـــس جهود وزارة 
مشـــروعات  تنفيـــذ  فـــي  الداخليـــة 
والشـــباب  النـــشء  فئـــة  تســـتهدف 
المعنيـــة  المخاطـــر  مـــن  لوقايتهـــم 
بالعنـــف واإلدمـــان بتعزيـــز المهارات 
الحياتيـــة وصقل شـــخصية النشء 
معتمـــدة  علميـــة  منهجيـــات  وفـــق 

عالمًيـــا. وأعـــرب عـــن اعتـــزازه بهذه 
الجائزة الرفيعة التي تأتي انعكاًســـا 
المتميـــز  المهنـــي  لـــألداء  وتقديـــًرا 
لفريق عمل برنامج “مًعا”، منوًها إلى 
أن اإلنجازات التـــي حققها البرنامج 
الســـديدة  التوجيهـــات  إلـــى  تعـــود 
يقدمـــه  الـــذي  الكامـــل  والدعـــم 
وزيـــر الداخليـــة للبرنامـــج لتســـهيل 
الدوليـــة،  المحافـــل  فـــي  مشـــاركته 
علـــى  القائميـــن  دور  علـــى  مثنًيـــا 
البرنامـــج مـــن مشـــرفين ومدربيـــن 
ومهنيتهـــم  وإخاصهـــم  وتفانيهـــم 
المتميـــزة من منطلـــق حرصهم على 
توعية الشـــباب والنـــشء بالمخاطر 
المحدقـــة بهم، معزًزا بذلك البرنامج 

من مفهوم األمن المجتمعي.
وأكد الشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمن 

آل خليفة أن فوز برنامج “مًعا” بهذه 
الجائزة المرموقة، جاء عبر تحقيق 
جميـــع معايير الجائزة التي توافرت 
فـــي البرنامج، وهي مســـاهماته في 
رفع مســـتوى الوعي العام والتعامل 
األمثل مع القضايا االجتماعية التي 
تهدد أمن وسامة المجتمع والقدرة 
علـــى تعزيـــز األمـــن الفكـــري ونشـــر 
ثقافة الحوار والتسامح بين األفراد 
على اختاف شـــرائحهم، ومواجهة 

وإعـــاء  والتطـــرف،  الغلـــو  أفـــكار 
مفهوم الســـامة المدنيـــة وترجمتها 
لتحقق سامة األفراد والمجتمعات، 
وإبـــراز أهميـــة التربيـــة المجتمعيـــة 
لألفراد بكافة مستوياتهم، واإلسهام 

في رفع مستوى الوعي األمني.

يشـــار إلى أن برنامج “معا” لمكافحة 
أهـــم  أحـــد  يعـــد  العنـــف واإلدمـــان، 
مبـــادرات الخطـــة الوطنيـــة لتعزيـــز 
قيـــم  وتكريـــس  الوطنـــي  االنتمـــاء 

المواطنة “بحريننا”.
مـــن جهتـــه، هنأ مديـــر إدارة الوقاية 
مـــن الجريمـــة، مديـــر برنامـــج “مًعا” 
علي أميني وزير الداخلية بمناســـبة 
فـــوز البرنامـــج بجائـــزة األمير نايف 
هـــذا  أن  موضًحـــا  العربـــي،  لألمـــن 

اإلنجـــاز يعـــد نوعيـــا علـــى مســـتوى 
مملكـــة البحريـــن، إذ يعتبـــر برنامـــج 
“مًعا” الجهة األولى بوزارة الداخلية، 
التـــي تحقـــق هذه الجائـــزة، كما يعد 
الفـــوز ســـابقة إقليميـــة علـــى  ذلـــك 
مســـتوى الوطن العربي، حيث يفوز 
برنامـــج أمنـــي وقائي تنفـــذه وزارة 

الداخلية.
لمكافحـــة  “معـــا”  برنامـــج  يذكـــر أن 
العنـــف واإلدمـــان، يتـــم تطبيقه في 
وجميـــع  حكوميـــة  مدرســـة   173
المـــدارس الخاصـــة ويســـتفيد منـــه 
أكثـــر مـــن 120 ألف طالب، ويســـعى 
القائمون على البرنامج إلى تعميمه، 
اإلقليمـــي  المركـــز  اعتمـــاد  بعـــد 
لمكافحـــة العنـــف واإلدمـــان بمملكة 

البحرين.

           وزارة الداخلية

الشيخ هشام بن عبدالرحمن

هشام بن 
عبدالرحمن: تقدير 
جهود “الداخلية” 

بحماية النشء

يطبق في 173 
مدرسة ويستفيد 

منه أكثر من 120 
ألف طالب 

فيروس “كورونا” يهاجم اقتصاد العالم..
Û  بــادرت دول العالم التي أصابها أو زحف إليها فيروس

كورونــا باتخــاذ إجــراءات وقائيــة وتدابيــر احترازية، 
بدرجــات متفاوتــة، وكل حســب طاقاتهــا وإمكاناتهــا، 
للتصدي لعملية انتشار هذا الفيروس الفتاك، وقد كان 
أداء دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي هــذا الصدد 
ملحوًظــا بــل متميــًزا، فــي الوقــت نفســه فــإن الحاجة 
أصبحــت ملحــة اآلن بالنســبة لدول المجلس للشــروع 
أخــرى  احترازيــة  إجــراءات  اتخــاذ  فــي  والمبــادرة 
تــؤدي إلــى تــدارك تبعــات هــذه األزمة واحتــواء اآلثار 
النشــاطات  تطــال  بــدأت  التــي  الســلبية  والتداعيــات 
االقتصاديــة وحركــة التجــارة، وذلــك أســوة بعــدد من 

دول العالم األخرى.
Û  ففــي الواليــات المتحــدة، وّقــع الرئيــس ترامــب قبــل

يوميــن علــى حزمــة إنفــاق طارئــة بقيمــة 8.3 مليــار 
دوالر لمواجهــة تداعيات أزمة فيــروس كورونا، وقبل 
بــادر مجلــس االحتياطــي االتحــادي األميركــي  ذلــك 
)البنك المركزي( بتخفيض أســعار الفائدة في األسبوع 
الماضــي بمقــدار نصــف نقطــة مئويــة كتحــرك عاجــل 
فــي محاولة لمنــع حدوث ركود اقتصــادي وإدراًكا من 
الحكومة األميركية بأن هذا الفيروس الشــرس أصبح 
يشــكل خطــًرا متزايــًدا علــى النشــاط االقتصــادي فــي 

الواليات المتحدة.
Û  ولحماية اقتصاداتها ودعم أســواقها المالية فإن كبرى

البنــوك المركزيــة فــي العالــم قــد بــادرت هــي األخــرى 
وبالفعل إلى خفض أسعار فائدة اإلقراض.

Û  وأعلــن االتحــاد األوروبــي أن إيطاليــا، العضــو بمنطقة
اليــورو، ســتحظى باهتمــام خــاص؛ ألنهــا تعانــي مــن 
معدل دين عام مرتفع جًدا، وهي الدولة األشد تضررا 

من فيروس كورونا في أوروبا حتى اآلن.
Û  وفــي بريطانيــا أكــد بنــك إنجلتــرا أنــه مــن الضــروري

اإلســراع بتقديــم مســاعدات للشــركات التــي تعطلــت 
عملياتها بسبب مضاعفات انتشار الفيروس.

Û  أمــا البنــك الدولــي فقــد أعلــن عــن خطــة طــوارئ تبلــغ
الــدول  اقتصــادات  لحمايــة  دوالر  مليــار   12 قيمتهــا 

الفقيرة من األخطار المحدقة.
Û  وســيقدم صندوق النقد الدولي مســاعدات على شــكل

قروض دون فائدة أو بفائدة منخفضة إلى الدول التي 

تضررت من االنتشار السريع للفيروس، ولهذا الغرض، 
فإن الصندوق ســيخصص 50 مليار دوالر لصرفها في 

إطار هذه المساعدات في أسرع وقت ممكن.
Û  وزراء علــى  تفــرض  والتطــورات  األوضــاع  هــذه  إن 

الماليــة واالقتصــاد فــي دول المجلــس عقــد اجتمــاع 
الســلبية  اآلثــار  معالجــة  أوجــه  الســتعراض  طــارئ 
التــي أحدثهــا الفيــروس وكيفيــة معالجتهــا، وتــدارس 
المتوقعــة  والســيناريوهات  االحتمــاالت  مختلــف 
واتخــاذ الخطوات الازمة لمواجهتها، وتبني القرارات 
واإلجراءات الضرورية حيالها التي تؤدي إلى التقليل 

من آثارها السلبية.
Û  والمعــروف أن هذا الفيروس المستشــري جعل الصين

هدفــه األول وبــدأ بضرب اقتصادها الذي يشــكل ثاني 
أكبــر اقتصــاد فــي العالــم، فناتجهــا المحلــي اإلجمالــي 
يزيــد عــن 14 تريليــون دوالر ســنويا، ما يشــكل 17 % 
من الناتج العالمي، وتساهم بنسبة 20 % في التجارة 
العالميــة فــي المنتجــات الوســيطة؛ كمــا أكــدت ذلــك 
مؤخًرا منظمة “األونكتاد” التابعة لألمم المتحدة التي 
أضافــت أن الصين أصبحت خــال العقدين الماضيين 
ر فــي العالــم وجــزءا ال يتجزأ من شــبكات  “أكبــر مصــدِّ
اإلنتــاج العالميــة”، وقد وطدت الصيــن مكانتها كمزود 
المنتجــات  ومكونــات  مدخــات  مــن  للعديــد  رئيــس 
المحمولــة  والهواتــف  الســيارات  مثــل  المختلفــة، 
والمعدات الطبية، وغيرها، وأن أي انكماش في إنتاج 
الصيــن ســتكون لــه آثــار مضاعفــة تظهــر علــى مجمــل 
انســياب االقتصــاد العالمــي، وهو ما تســبب حتى اآلن 
فــي انخفــاض يقــدر بنحو 50 مليــار دوالر في التجارة 

بين الدول.
Û  لقــد وقع اآلن االقتصاد الصيني المنطلق في مســتنقع

أزمــة خطيــرة قد تــؤدي إلى فرملته أو حتــى تراجعه؛ 
الصينــي  للنمــو  المتوقــع  المعــدل  بالفعــل  وانخفــض 
فــي هــذا العــام، وتراجعــت حركــة اإلنتــاج والتصديــر 
واالســتيراد فيهــا، فالمناطــق الصينيــة التــي تضــررت 
وتعرقلت فيها عمليات اإلنتاج أو توقفت تمثل 50 % 
من الناتج المحلي اإلجمالي حســب ما أكدته مؤسســة 
االقتصاديــة”،  للتحليــات  إيكونومكــس  “أوكســفورد 
واســتمر عــدد الضحايــا فــي االرتفــاع، وتكبدت ســوق 

بلغــت  مســبوقة  غيــر  خســائر  فيهــا  الماليــة  األوراق 
مئــات المليارات من الــدوالرات، كما أن البنك المركزي 
الصينــي كان قــد رصــد مبلــغ 173 مليــار دوالر لجهــود 

محاربة الفيروس.
Û  وألن الصين كما ذكرنا هي أكبر ُمصدر في العالم؛ فإن

االقتصــاد العالمــي وحركــة التجــارة الدوليــة قد بدأت 
تتأثــر ســلًبا دون أدنى شــك، وإن ما تعانيــه الصين بدأ 
يلقــي بظاله وتداعياته على االقتصاد العالمي برمته، 
وبذلــك تغيــرت المقولــة المأثورة لتصبح “إذا عطســت 
الصيــن )وليــس أميركا( فــإن العالم كله يصاب بالســهر 
والحمــى” وتتأكــد بذلــك أيًضــا صحــة شــعار “العولمــة 

االقتصادية”.
Û  إن االرتبــاط الوثيق بين االقتصــاد العالمي واالقتصاد

الصينــي قــد جعــل أي هــزات أو أزمــات يتعــرض لهــا 
األخير تؤدي دون شــك إلى إحداث ارتدادات وتبعات 
عالميــة ســلبية خطيــرة؛ وبالفعــل فقــد ارتجــت حركــة 
انســياب االقتصــاد العالمــي واهتزت ساســل التوريد 
واإلمدادات العالمية وخطوط النقل وشبكات االتصال 

في العالم.
Û  فــي الرعــب  آثــار  للفيــروس  الســريع  االنتشــار  إن 

المجتمعــات وحــرك العامــل النفســي؛ فســيطرت علــى 
العالــم حالــة مــن االرتبــاك والخــوف والقلــق  أســواق 
والتــردد؛ مــا أدى بالنتيجــة إلــى اإلحجــام عــن اإلنفــاق 
وتوقف تدفق االســتثمارات وتراجع أســواق البورصة 

وانخفاض أسعار النفط.
Û  وبــدأت بالفعل أســواق المــال في العالم تتكبد خســائر

فادحة؛ فخال أســبوع واحد فقط على ســبيل المثال 
خســرت أســواق المال األميركيــة 3.1 تريليــون دوالر، 
التجــارة  حجــم  وتراجــع  النفــط  أســعار  وانخفضــت 

العالمية.
Û  وإذا لــم تتكاتــف جهــود األســرة الدوليــة وتتمكــن مــن

اســتمرت  وإذا  الفتــاك،  المــارد  هــذا  علــى  الســيطرة 
تداعياتــه فــي التفاقــم فــإن العالــم كلــه ســينزلق إلــى 
هاويــة الركــود االقتصــادي ومــا يعنيــه ذلــك مــن تتابع 
وترابــط بيــن انكمــاش فــي النمــو االقتصــادي وتراجع 
في المبيعات وضعف في مستوى اإلنفاق وارتفاع في 

معدالت البطالة وغيرها.

Û  وال يمكن لدول مجلس التعاون أن تكون في مأمن أو
بمنــأى عن هذه التطــورات واالرتدادات والمخاطر؛ بل 
على العكس من ذلك فقد نجد أنفسنا على رأس قائمة 

المتضررين.
Û  إلجــراءات الباهظــة  التكاليــف  نتحمــل  بدأنــا  وقــد 

الضــرر  وبــدأ  الفيــروس،  واحتــواء  مقاومــة  وتدابيــر 
يلحــق بقطاعــات أساســية فــي االقتصاد مثــل القطاع 
المالــي والســياحي وحركة الســفر والطيــران والفندقة 
وألغيــت  مختلفــة  اقتصاديــة  وفعاليــات  ونشــاطات 

الكثير من المعارض والمؤتمرات.
Û  وقــد بدأت أســعار النفط فــي التراجع بمعــدالت مقلقة

انخفــاض  إلــى  بالنتيجــة  ســيؤدي  الــذي  األمــر  وهــو 
مداخيــل دول المجلــس، إضافــة إلــى أن الطلــب علــى 

النفط سيتراجع من حيث الكمية.
Û  الصينيــة للشــركات  أصبــح  فقــد  أخــرى  ناحيــة  مــن 

مســاهمة وحضــور محســوس ومتنــام في مشــروعات 
البنيــة التحتيــة والصناعيــة فــي دول المجلــس والتي 
تتــم مــن خال عقــود حكومية وقروض واســتثمارات 

مشتركة ما قد يؤدي إلى عرقلة تنفيذها.
Û  وســتتأثر الحركــة التجاريــة فــي دول المجلس بعد أن

أصبحت وارداتنا من الصين تشكل ما بين 15 إلى 18 
% من جملة وارداتنا

Û  وســينخفض حجــم صادراتنــا للصيــن، التــي تنحصــر
تقريًبا في النفط والغاز ومنتجاتهما، خصوًصا بالنسبة 
وصلــت  التــي  الشــقيقة  الســعودية  العربيــة  للمملكــة 
صادراتهــا النفطيــة إلــى الســوق الصينيــة إلــى مليــون 
برميل يوميا أو أكثر، وأصبحت الصين تستحوذ على 

15 % من حجم الصادرات السعودية.
Û  الدعــوة فــإن  ذكرنــا  وكمــا  وضــوح  وبــكل  ذلــك  لــكل 

لــوزراء  طــارئ  اجتمــاع  لعقــد  إلحاًحــا  أكثــر  تصبــح 
الســتعراض  المجلــس  دول  فــي  واالقتصــاد  الماليــة 
أوجــه معالجــة اآلثــار الســلبية التي أحدثهــا الفيروس 
االحتمــاالت  مختلــف  وتــدارس  معالجتهــا،  وكيفيــة 
والســيناريوهات المتوقعــة واتخاذ الخطــوات الازمة 
لمواجهتهــا، وتبنــي القــرارات واإلجــراءات الضروريــة 

حيالها التي تؤدي إلى التقليل من آثارها السلبية.
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