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وزارة ال�صناعة والتجارة:

رئي�س هيئة تنظيم االت�صاالت
يرحل بعد م�سرية من العمل املخل�ص

بدء التحقيق يف مكافحة الإغراق �ضد واردات اخلليج من منتج اال�سمنت
ا�ستنادا �إىل القانون رقم ( )48ل�سنة 2011
باملوافقة على (النظام) املوحد املعدل ملكافحة
الإغراق والتدابري التعوي�ضية والوقائية لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والئحته
التنفيذية.
تعلن وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
ب�أن مكتب الأمانة الفنية ملكافحة املمار�سات
ال�ضارة يف التجارة الدولية ملجل�س التعاون
لدول اخلليج العربية قد بد�أ التحقيق �ضد
واردات دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية من الإ�سمنت بكافة �أنواعه ،مبا فيه
اال�سمنت املكتل غري املطحون امل�سمى كلنكر ،و�إن
كانت ملونة ذات من� أش� اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية والتي تندرج حتت البند اجلمركي
( )2523وذلك بناء على ال�شكوى التي تقدمت
بها ال�صناعة اخلليجية ملكتب الأمانة الفنية

ملكافحة املمار�سات ال�ضارة يف التجارة الدولية.
وعليه ،ومن �أجل حماية جميع الأطراف
ذات العالقة من م�ستوردين وم�صنعني مبملكة
البحرين ،دعت وزارة ال�صناعة والتجارة
وال�سياحة امل�ؤ�س�سات التجارية وامل�صنعة

للمنتجات وفقا للبنود اجلمركية املذكورة
�أعاله ،مراجعة املوقع االلكرتوين للوزارة
/ :http//www.moic.gov.bhanti-
 dumpingوذلك مللء اال�ستمارات اخلا�صة
بذلك و�إر�سالها على العنوان التايل وذلك مبوعد
�أق�صاه � 12أغ�سط�س  ،2019كما دعت جميع
الأطراف املعنية التوا�صل مع مكتب الأمانة
الفنية ملكافحة املمار�سات ال�ضارة يف التجارة
الدولية والتعريف ب�أنف�سهم ك�أطراف ذوي
عالقة �أو م�صلحة بالتحقيق مبوعد �أق�صاه 18
يوليو 2019
و�أكدت وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
ا�ستمرارها يف مواجهة ق�ضايا املمار�سات
ال�ضارة يف التجارة الدولية وحماية ال�صناعة
املحلية من خالل ا�ستخدام اتفاقيات مكافحة
الإغراق والتدابري التعوي�ضية والوقائية.

الذهب يرتفع بفعل توترات جتارية جديدة وتكهنات خف�ض املركزي
(رويرتز)
ارتفعت �أ�سعار الذهب �أم�س اجلمعة وتتجه
�صوب حتقيق مك�سب �أ�سبوعي ،لتتما�سك فوق
م�ستوى  1400دوالر ،يف الوقت الذي يقبل
فيه امل�ستثمرون على �شراء املعدن باعتباره
مالذا �آمنا جراء جتدد التوترات التجارية بني
ال�صني والواليات املتحدة يف ظل خماوف
ب�ش�أن النمو العاملي واحتمال خف�ض جمل�س
االحتياطي االحتادي (البنك املركزي الأمريكي)
لأ�سعار الفائدة.
وبحلول ال�ساعة  0544بتوقيت جرينت�ش،
ارتفع الذهب يف املعامالت الفورية � %0.2إىل
 1406.44دوالر للأوقية .و�صعد الذهب نحو
 %0.5منذ بداية الأ�سبوع اجلاري.
وربح الذهب يف العقود الأمريكية الآجلة
� %0.2إىل  1408.90دوالر للأوقية.
وقال مايكل مكارثي رئي�س خرباء ال�سوق
لدى �سي�.إم�.سي ماركت�س «لدينا دوالر �أ�ضعف
قليال ،وتوترات يف ال�شرق الأو�سط ،وجمددا
نزاع جتاري بني الواليات املتحدة وال�صني
م�ستمر منذ فرتة طويلة ،وكلها عوامل داعمة».
و�أملح جريوم باول رئي�س جمل�س
االحتياطي االحتادي يوم اخلمي�س �إىل �أن من
املرجح �أن يخف�ض املركزي الأمريكي �أ�سعار
الفائدة يف االجتماع القادم يف الوقت الذي تقوم
فيه ال�شركات ب�إبطاء وترية اال�ستثمار ب�سبب
النزاعات التجارية وتباط�ؤ النمو العاملي.

يف غ�ضون ذلك ،قال الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب �إن ال�صني مل تف بالتعهدات التي
قطعتها ب�ش�أن �شراء منتجات زراعية �أمريكية
من املزارعني الأمريكيني.
وامتد النزاع التجاري �إىل الأ�سواق العاملية
وفاقم املخاوف االقت�صادية ،فيما �أ�صبحت
بيانات اقت�صادية �ضعيفة من �سنغافورة �أحدث
الدالئل على هذا االجتاه.
وتعززت ال�ضبابية عامليا بفعل مزاعم
حماولة �إيران اعرتا�ض �سبيل ناقلة ذات ملكية
بريطانية مما �ألقى ال�ضوء على التوترات يف
ال�شرق الأو�سط يف �أعقاب هجمات على ناقالت

الدوالر يرتاجع لليوم الثالث
مع جتاهل بيانات الت�ضخم الأمريكي
لندن (رويرتز)
الدوالر
تراجع
للجل�سة الثالثة على
التوايل �أم�س اجلمعة يف
الوقت الذي عجزت فيه
بيانات �أقوى من املتوقع
للت�ضخم الأمريكي يف
زعزعة قناعات ب�أن جمل�س
االحتادي
االحتياطي
(البنك املركزي الأمريكي)
�سيبد�أ خف�ض �أ�سعار
الفائدة يف اجتماعه القادم
ب�ش�أن ال�سيا�سة النقدية
يف وقت الحق من ال�شهر
اجلاري.
وهبط م�ؤ�شر الدوالر ،الذي يتتبع �أداء العملة الأمريكية مقابل �سلة من �ست عمالت
�أخرى� %0.1 ،إىل  96.94ويتجه �صوب ت�سجيل �أكرب تراجع �أ�سبوعي يف ثالثة �سابيع.
و�أظهرت بيانات يوم اخلمي�س ارتفاع امل�ؤ�شر الأ�سا�سي لأ�سعار امل�ستهلكني يف
الواليات املتحدة ،الذي ي�ستثني الأغذية والطاقة %0.3 ،يف يوين م�سجال �أكرب زيادة
منذ يناير .2018
ودفعت القراءة عوائد �سندات اخلزانة الأمريكية لالرتفاع ،لكن �أ�سواق النقد ما
زالت تنبئ بخف�ض واحد لأ�سعار الفائدة بنهاية يوليو وتقلي�ص �إجمايل مبقدار 64
نقطة �أ�سا�س لأ�سعار الفائدة بحلول نهاية .2019
وربح الدوالر الأ�سرتايل � %0.3إىل  0.6665دوالر �أمريكي.
وتلقى اليورو الدعم من عمليات بيع يف �سوق ال�سندات الأملانية ،لرتتفع العملة
املوحدة � %0.1إىل  1.1270دوالر.
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و�إ�سقاط �إيران لطائرة �أمريكية م�سرية يف �شهر
يونيو .ويعترب الذهب ا�ستثمارا �آمنا خالل
�أوقات ال�ضبابية ال�سيا�سية واملالية.
كما �أن تراجع الدوالر يدعم مربرات �شراء
الذهب� ،إذ يجعل ذلك املعدن النفي�س �أقل تكلفة
للم�ستثمرين حائزي العمالت الأخرى.
وبالن�سبة لبقية املعادن النفي�سة ،ارتفعت
الف�ضة � %0.1إىل  15.13دوالر للأوقية،
بينما خ�سر البالتني � %0.1إىل 819.50
دوالر للأوقية .وتراجع البالديوم � %0.5إىل
 1552.50دوالر للأوقية ،مبتعدا عن ذروة
� 16أ�سبوعا والتي الم�سها يف اجلل�سة ال�سابقة.

فقدت البحرين يوم �أم�س �أحد رجالها املخل�صني الذين تركوا
ب�صمات وا�ضحة على جميع الهيئات التي عمل فيها و�أ�شرف على
�إدارتها� ،إذ ودعت اململكة يوم �أم�س رئي�س جمل�س �إدارة هيئة
تنظيم االت�صاالت ،الدكتور حممد �أحمد العامر بعد م�سرية حافلة
بالإجنازات.
ولد الدكتور �أحمد العامر يف العام  ،1956وهو متزوج وله
ولدان هما الدكتور �أحمد وخالد وبنتان هما لولوة ودانة.
وكان العامر رحمه اهلل �شغوفا
بالعلم وحري�صا على نيل �أعلى
الدرجات الأكادميية ،حيث حفلت
�سريته بعدد من امل�ؤهالت العلمية،
حيث نال �شهادة الدكتوراه يف تقنية
املعلومات وامل�سئولية االجتماعية
من اململكة املتحدة ،وح�صل على
�شهادة املاج�ستري يف تقنية املعلومات
وامل�سئولية االجتماعية من اململكة
املتحدة ،كما نال �شهادة البكالوريو�س
يف هند�سة النظم (Systems
 )Engineeringمن جامعة البرتول
واملعادن باململكة العربية ال�سعودية.
وحتفل �سرية الدكتور حممد
العامر بالعديد من املحطات املهنية،
وتقلد عدد من املنا�صب املهمة بف�ضل
حبه للعمل والعلم واملعرفة� ،إذ عمل
كمحلل نظم يف الفرتة من � 1980إىل
 ،1984ثم �شغل من�صب رئي�س دائرة
احلا�سب الآيل يف الفرتة من 1984
�إىل  ،1989بالإ�ضافة �إىل من�صب
مدير �إدارة خدمات احلا�سب الآيل منذ
عام � 1989إىل .2003
و�شغل العامر من�صب مدير
عام تقنية املعلومات خالل الفرتة
من ( ،)2005 – 2003وبعد ذلك
�شغل من�صب وكيل اجلهاز املركزي
للمعلومات يف الفرتة (– 2005
� )2006إىل �أن تقلد من�صب رئي�س
اجلهاز املركزي للمعلومات يف العام
.2006
ويف يونيو  2008نّ
عي رئي�سا
لهيئة تنظيم االت�صاالت وا�ستمر يف
رئا�سة امللج�س حتى وفاته.
وبالإ�ضافة �إىل املنا�صب التي
تقلدها� ،شارك العامر يف ع�ضوية
جمل�س �إدارة عدد من الهيئات واللجان

�أحمد العامر

و�أبرزها:
 ع�ضو مبجل�س �إدارة هيئةتنظيم �سوق العمل (.)2006
 ع�ضو مبجل�س البحرينللتناف�سية (.)2005
 نائب رئي�س جلنة املوا�صفاتالفنية مبجل�س املناق�صات (.)2005
 ع�ضو �سابق مبجل�س �إدارةبدالة �إنرتنت البحرين (– 2003
.)2004
 ع�ضو �سابق بلجنة التطويرالإداري والرقابة املالية والإدارية
(.)2003 – 2001
 ع�ضو �سابق مبجل�س كليةالعلوم بجامعة البحرين (-1997
.)2001
 �شغل من�صب رئي�س جمل�س�إدارة جمعية البحرين لتقنية
املعلومات لأطول عدد من الدورات
االنتخابية خالل الفرتة (– 1992
.)2002
 م�ؤ�س�س وع�ضو بجمعيةالبحرين للإنرتنت.

مع توقعات بخف�ض �أوبك انتاجها �إىل  28مليون برميل يوم ًيا يف 2020

وكالة الطاقة الدولية تتوقع ً
فائ�ضا ب�إمدادات �سوق النفط يف 2019
لندن (رويرتز)
قالت وكالة الطاقة الدولية �أم�س اجلمعة
�إن ارتفاع �إنتاج النفط الأمريكي �سيفوق
الطلب العاملي املتعرث وي�ؤدي �إىل تراكم كبري
للمخزونات يف �أنحاء العامل يف الأ�شهر الت�سعة
القادمة .ويبدو �أن التوقعات تنبئ باحلاجة �إىل
�أن تخف�ض �أوبك وحلفا�ؤها الإنتاج لتحقيق
توازن يف ال�سوق على الرغم من متديد اتفاقهم
القائم ،متوقعة انخفا�ض الطلب على نفط
�أوبك �إىل  28مليون برميل يوميا فقط يف
�أوائل  .2020وقالت وكالة الطاقة الدولية يف
تقريرها ال�شهري «�شح الإمدادات يف ال�سوق
لي�س امل�شكلة يف الوقت الراهن ويبدو �أن �أي
�إعادة للتوازن قد ت�أجلت �إىل امل�ستقبل».
و�أ�ضافت «من الوا�ضح �أن هذا ميثل
حتديا كبريا لأولئك الذين يتولون مهمة �إدارة
ال�سوق» يف �إ�شارة �إىل منظمة البلدان امل�صدرة
للبرتول (�أوبك) ومنتجني حلفاء مثل رو�سيا.
وتابعت الوكالة �أن الطلب على نفط �أوبك
يف �أوائل  2020قد ينخف�ض �إىل  28مليون
برميل يوميا فقط ،مع زيادة الإنتاج من خارج
�أوبك يف  2020مبقدار  2.1مليون برميل
يوميا �إذ من املتوقع �أن ي�أتي مليونا برميل
يوميا بالكامل من الواليات املتحدة.
وعند م�ستويات �إنتاج �أوبك احلالية
البالغة  30مليون برميل يوميا ،تتوقع وكالة

الطاقة احتمال ارتفاع املخزونات العاملية
مبقدار  136مليون برميل بحلول نهاية الربع
الأول من .2019
و�أبقت الوكالة التي مقرها باري�س على
توقعاتها للطلب على النفط يف الفرتة املتبقية
من  2019ويف  ،2020م�شرية �إىل توقعات
بتح�سن العالقات التجارية بني الواليات
املتحدة وال�صني ،ومنو لالقت�صاد الأمريكي
كعوامل م�شجعة .وقالت «هناك م�ؤ�شرات
على تدهور الأن�شطة التجارية والت�صنيعية.
البيانات يف الآونة الأخرية تظهر �أن �إنتاج
قطاع ال�صناعات التحويلية عامليا انخف�ض يف

الربع الثاين من  2019للمرة الأوىل منذ �أواخر
 2012و�أن الطلبات اجلديدة تراجعت بوترية
�سريعة» .وقالت وكالة الطاقة �إن الأ�سواق قلقة
�إزاء ت�صاعد التوتر بني �إيران والغرب ب�ش�أن
ناقالت النفط التي تغادر اخلليج لكن املخاوف
ب�ش�أن الإمدادات طغت على احلوادث التي
وقعت يف م�سارات ال�شحن البحري باملنطقة.
وقالت الوكالة «الت�أثري على �سعر النفط
كان حمدودا مع عدم وجود عالوة حقيقة
لأمن الإمدادات ...يف الوقت احلايل ،العمليات
البحرية يف املنطقة قريبة من الو�ضع الطبيعي
والأ�سواق ما زالت هادئة».

