ملتابعة الن�شرة االقت�صادي وجه كامريتك نحو �شعار امللحق االقت�صادي
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تلقينا عدة �شكاوى ن�صب واحتيال �ضد بع�ض مكاتب ال�سفر� ..أمني:

ّ
ت�ضخم �أعداد مكاتب ال�سفر واملكاتب غري املرخ�صة �أوجد مناف�سة غري �شريفة يف ال�سوق
كاظم عبداهلل:

ك�شف رئي�س جمعية مكاتب
ال�سفر البحرينية جهاد �أمني عن
م�ساعي اجلمعية مع اجلهات
املعنية للو�صول �إىل �صيغة قرار
لتنظيم �إ�صدار تراخي�ص مكاتب
ال�سفر وال�سياحة يف البحرين.
ّ
ت�ضخم ال�سوق
وقال �أمني �إن
من مكاتب ال�سفر وال�سياحة
العاملة �أ�صبح بحاجة �إىل و�ضع
قوانني جديدة تنظم عملية �إ�صدار
الرخ�ص؛ للح ّد من ارتفاع �أعداد
مكاتب ال�سفر يف البحرين ،م�شريًا
�إىل �أن هذا الت�ضخم �أثر كثريًا على
مداخيل مكاتب ال�سفر ب�شكل عام،
و�أدى � ً
أي�ضا �إىل خروج بع�ض
املكاتب من ال�شوق لعدم قدرتها
على ال�صمود يف وجه املناف�سة
القوية التي ي�شهدها ال�سوق.

وتابع �أن اجلمعية تعمل على �إعداد
درا�سة �شاملة حول �سوق ال�سفر وال�سياحة
يف البحرين ،وامل�ؤثرات التي �أدت �إىل خلق
مناف�سات غري �شريفة يف بع�ض الأحيان،
م�ؤكدًا �أنه �سيتم الأخذ يف االعتبار � ً
أي�ضا
ت�أثريات مكاتب ال�سفر غري املرخ�صة التي
قال �إن م�س�ؤولية مكافحتها تقع على عاتق
وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة.
نّ
وبي رئي�س جمعية مكاتب ال�سفر
البحرينية �أن جناح اجلمعية يف م�ساعيها
ال�سابقة لتوحيد اجلهة املانحة لرخ�ص
�أن�شطة القطاع ال�سياحي� ،إذ اقت�صرت حال ًيا
على هيئة البحرين لل�سياحة بعد �أن كان
معها الطريان املدين� ،سي�ساعد اجلمعية
يف م�ساعيها � ً
أي�ضا للو�صول �إىل توافق
ب�ش�أن تنظيم منح تراخي�ص مكاتب ال�سفر
وال�سياحة و�إعادة االنتعا�ش �إىل ال�سوق من
جديد.
من جانب �آخر ،قال جهاد �أمني �إن
اجلمعية و�ضعت �أولوية �أخرى �ستعمل على
�إجنازها خالل الفرتة املقبلة� ،إذ �أ�شار �إىل �أن
اجلمعية �ستوا�صل م�شاوراتها مع �شركة
طريان اخلليج ب�ش�أن قرار جلنة تر�شيد
الإنفاق حول �شراء تذاكر ال�سفر للحكومة
مو�ضحا �أن
من طريان اخلليج مبا�شرة،
ً
اجلمعية من خالل م�شاوراتها مع طريان

جهاد �أمني

اخلليج ت�سعى �إىل الو�صول �إىل �صيفة
توافقية تر�ضي جلنة تر�شيد الإنفاق ،م�ضي ًفا
�أن قرار �شراء تذاكر احلكومة من طريان
ريا ب�سوق مكاتب
اخلليج مبا�شرة �أ�ض ّر كث ً
ال�سفر و�أ�سهم يف انخفا�ض مبيعاتها.
وقال« :هذا القرار مل تت�ضح �إيجابياته
ونتائجه على الإنفاق احلكومي ،وحاولنا
احل�صول على معلومات و�إح�صاءات من
احلكومة حول نتائجه لكننا مل نح�صل
على �أي �إي�ضاحات ،بينما يف اجلانب الآخر
ظهرت �سلبياته �سريعً ا على مكاتب ال�سفر
التي ت�ض ّررت ب�سببه ،وبع�ضها و�صل �إىل
مرحلة قريبة من اخلروج من ال�سوق».
�إىل ذلك� ،أكد رئي�س جمعية مكاتب

ا�ستقرار �أ�سعار النفط بعد
انخفا�ض كبري بفعل خماوف الركود
طوكيو ( -رويرتز):
ا�ستقرت �أ�سعار النفط يوم �أم�س اخلمي�س عقب خ�سائر
حادة تكبدتها يف �أثناء الليل مع ارتفاع خمزونات اخلام
الأمريكية على نحو خمالف للتوقعات ،يف الوقت الذي
تفاقمت فيه املخاوف ب�ش�أن الركود و�صدرت فيه بيانات
اقت�صادية من ال�صني و�أوروبا خميبة للتوقعات.
وبحلول ال�ساعة  06:43بتوقيت جرينت�ش ،تراجع
خام برنت � 13سنتا �أو � %0.2إىل  59.35دوالر للربميل
بعد �أن انخف�ض  %3يف اجلل�سة ال�سابقة.
وزاد اخلام الأمريكي خم�سة �سنتات �أو � %0.1إىل
 55.28دوالر للربميل بعد �أن تراجع  %3.3يف اجلل�سة
ال�سابقة.
ُ
وت�سبب مزيج من �سل�سلة بيانات ت�شري �إىل تباط ؤ�
النمو العاملي يف ظل احلرب التجارية بني الواليات املتحدة
وال�صني ،وتوا�صل ارتفاع م�ستويات خمزون النفط يف
الواليات املتحدة �إىل انح�سار التفا�ؤل الذي �شهدته �أ�سواق
اخلام يف الآونة الأخرية ،لكنها �أذكت توقعات ب�أن كبار
املنتجني رمبا يتخذون خطوات �أخرى لدعم الأ�سعار.
وقال بنجامني لو املحلل لدى فيليب فيوت�شرز يف
�سنغافورة�« :أ�سعار النفط ،وعلى الرغم من تلقيها الدعم من
قيود الإنتاج بقيادة �أوبك ،تواجه عوامل معاك�سة �شديدة
�إذ يت�أرجح املتعاملون بني املخاوف على جانب الطلب
و�سيا�سات تقلي�ص املعرو�ض».
وتقل�ص منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول (�أوبك) الإنتاج
تقريبا منذ بداية  2017ويقول متعاملون �إنهم يتوقعون �أن
تعزز ال�سعودية خف�ض الإنتاج يف ظل تباط ؤ� منو الطلب
العاملي على اخلام.
و�أعلنت ال�صني عن بيانات خميبة للتوقعات ل�شهر
يوليو ،مبا يف ذلك ت�سجيل منو الإنتاج ال�صناعي �أدنى
م�ستوى يف �أكرث من  17عاما ،ما يربز تنامي نقاط ال�ضعف
االقت�صادية مع ت�صاعد حدة احلرب التجارية مع الواليات
املتحدة .وت�ؤثر املخاوف االقت�صادية العاملية التي تفاقمت
بفعل النزاعات املتعلقة بالر�سوم التجارية وال�ضبابية
ب�ش�أن انف�صال بريطانيا عن االحتاد الأوروبي� ،أي�ضا على
اقت�صادات �أوروبا .و�أظهرت بيانات ت�سبب انخفا�ض
ال�صادرات يف دفع اقت�صاد �أملانيا �صوب االنكما�ش يف الربع
الثاين ،بينما �سجل الناجت املحلي الإجمايل ملنطقة اليورو
منوا طفيفا يف الربع الثاين من .2019

ال�سفر وال�سياحة جهاد �أمني ازدياد حركة
امل�سافرين هذا ال�صيف ،و�إن كانت بن�سب
ب�سيطة عن العام املا�ضي ،الف ًتا �إىل �أن املميز
يف هذا العام هو ارتفاع الطلب على بع�ض
الوجهات ب�سبب ت�شغيل خدمات الطريان
�إليها مبا�شرة ،مثل �صاللة وملقا الإ�سبانية
بالإ�ضافة �إىل باكو والبو�سنة .و�أو�ضح �أن
قرار طريان اخلليج ت�شغيل خطوط مبا�شرة
ريا يف
�إىل �صاللة وملقا وباكو �أ�سهم كث ً
منو �أعداد امل�سافرين �إىل تلك املدن ،م�ضي ًفا
�أن �إعالن طريان اخلليج ت�شغيل خطوط
مبا�شرة �إىل املالديف يف �أكتوبر املقبل �أ�سهم
� ً
أي�ضا يف ارتفاع ن�سبة احلجوزات من الآن
�إىل جزر املالديف.
وعن عدد ال�شكاوى التي تلقتها
اجلمعية ب�ش�أن عمليات الن�صب واالحتيال
التي تع ّر�ض لها بع�ض املتعاملني مع
املواقع الإلكرتونية لبيع تذاكر الطريان،
َ
تتلق �أي �شكاوى
قال �أمني �إن اجلمعية مل
ب�ش�أن عمليات ال�شراء الإلكرتونية� ،إال �أنها
تلقت عددًا من �شكاوى الن�صب واالحتيال
تع ّر�ض لها �أ�صحابها من مكاتب ال�سفر
خ�صو�صا من بع�ض املكاتب
وال�سياحة،
ً
ً
وجهت
اجلمعية
أن
�
إىل
�
ا
ت
الف
املرخ�صة،
غري
ّ
�أ�صحاب ال�شكاوى �إىل رفع دعاوى ق�ضائية
ال�سرتجاع حقوقهم.

جمعية مكاتب ال�سفر
ُّ
تعد درا�سة �شاملة
لتنظيم منح رخ�ص
مكاتب ال�سفر
ارتفاع الطلب على
وجهات جديدة مثل
�صاللة وملقا وباكو
والبو�سنة واملالديف
ب�سبب ت�شغيل خطوط
مبا�شرة �إليها
اجلمعية تعمل مع
طريان اخلليج للتو�صّ ل
�إىل �صيغة اتفاق تر�ضي
جلنة تر�شيد الإنفاق
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توجهات كربى تعمل حال ًيا على تغيري منط احلياة

تقرير «هواوي» العاملي يتوقع  10توجهات تقنية كربى حتى 2025
�أ�صدرت �شركة هواوي تقريرها
ال�سنوي «الر�ؤية ال�صناعية العاملية»
الذي تقوم به يف �إطار درا�ساتها
امل�ستمرة لواقع �صناعة االت�صاالت
وتقنية املعلومات وكافة القطاعات
وال�صناعات املرتبطة به على م�ستوى
العامل ،وتوا�صل من خالله توقعاتها
ب�ش�أن التطور التقني وال�صناعي حتى
عام .2025
واعتمادًا على بيانات هواوي
الكمية وحاالت اال�ستخدام الواقعية
التي اعتمدتها درا�سة التقرير
وتعك�س مدى تغلغل التقنيات الذكية
يف كل القطاعات ال�صناعية ،حدد
تقرير هذا العام ع�شرة توجهات
كربى تعمل حاليا ً على �صياغة
�أمناط حياتنا وعملنا ب�شكل خمتلف،
حيث يتوقع تقرير هواوي «الر�ؤية
ال�صناعية العاملية» االجتاهات التقنية
حتى عام  ،2025حدوث نقلة نوعية
على م�ستوى ا�ستخدام التقنيات
احلديثة ويف مقدمتها تغطية �شبكات
اجليل اخلام�س ،والذكاء اال�صطناعي،
وا�ستخدام الروبوتات املنزلية،
ون�سبة ا�ستخدام تطبيقات امل�ساعدة
الذكية.

فيما يلي التوجهات الع�شرة الرئي�سية التي جاءت يف
تقرير الر�ؤية ال�صناعية امل�ستقبلية لعام :2025
 -1العي�ش مع الروبوتات :حت ّفز التطورات يف
العلوم املادية ،والذكاء اال�صطناعي ،والتقنيات ال�شبكية
على ا�ستخدام الروبوتات لق�ضاء �أعمال منزلية و�شخ�صية
متنوعة .ويتوقع التقرير �أن ي�صل انت�شار ا�ستخدام
الروبوتات املنزلية على م�ستوى العامل �إىل .%14
 -2قدرات ب�صرية فائقة :مع الدمج بني تقنيات اجليل
اخلام�س ،والواقع االفرتا�ضي والواقع املعزز ،والتعلم
بوا�سطة الآلة ،وغريها من التقنيات النا�شئة الأخرى،
�سيتمكن الإن�سان من ر�ؤية ما وراء امل�سافات ،والأ�شياء
املح ّرفة ،والأ�سطح ،والتاريخ ،ما يفتح �آفاقا ً جديدة �أمام
امل�ستخدمني على م�ستوى الأعمال التجارية والثقافة.
ويتوقع التقرير �أن ترتفع ن�سبة ال�شركات التي ت�ستخدم
تقنيات الواقع االفرتا�ضي والواقع املعزز �إىل .%10
 -3اال�ستغناء عن البحث :مع �شروع الأدوات والأجهزة
التي تعتمد على البيانات واملجهزة ب�أدوات اال�ست�شعار
يف توقع احتياجاتنا ،لن نكون يف حاجة �إىل البحث عن
املعلومات ،فاملعلومات هي التي �ست�سعى �إلينا .ف�أبحاث
امل�ستقبل لن تقوم على اجلهود الب�شرية ،و�سوف يتمكن
النا�س من بناء �شبكاتهم االجتماعية دون عناء ،كما
�ست�ستفيد القطاعات ال�صناعية من �أنظمة ال�صيانة التي ال
تقوم على البحث .ويتوقع تقرير الر�ؤية ال�صناعية العاملية
�أن يبلغ م�ستخدمو تطبيقات امل�ساعدة ال�شخ�صية الذكية من
�أ�صحاب الهواتف الذكية �إىل .%90
ٌ
خ�صي�صا� :ستعمل �أنظمة النقل الذكية
طرق م�صممة
-4
ً
على الربط بني الأ�شخا�ص وال�سيارات والبنى التحتية،
وبالتايل �سينعدم الزحام ،وتزداد �سرعة اال�ستجابة
للطوارئ ،بالإ�ضافة �إىل ما �سيثمر عنه ذلك من وظائف من
�ش�أنها �أن جتعل حياتنا �أكرث �سال�سة .ويتوقع التقرير �أن
ت�صل ن�سبة ال�سيارات املجهزة بتقنية االت�صال اخللوي بني
ال�سيارة وما يحيطها من �أ�شياء �إىل .%15
 -5العمل مع الروبوتات :بد أ� التوجه �إىل االعتماد على
الروبوتات الذكية ُيحدث حتوالً يف كثري من ال�صناعات
بالفعل ،لكن من املتوقع �أن تتوىل الروبوتات مها ًما متكررة
�أخطر تتطلب م�ستوى عال ًيا من الدقة ،فهي مورد ثمني ُيعتمد

تقرير هواوي العاملي «ر�ؤية ال�صناعة العاملية» يتوقع ع�شرة
توجهات تقنية كربى حتى عام 2025

عليه من �أجل ال�سالمة ووفرة الإنتاج .ويتوقع التقرير �أن
يكون هناك  103روبوتات مقابل كل  10.000موظف يف
القطاع ال�صناعي.
 -6تعزيز الإبداع� :سي�ؤدي الذكاء اال�صطناعي ال�سحابي
�إىل خف�ض التكاليف والتغلب على العوائق التي حتول دون
�إجراء التجارب العلمية ،واالبتكار ،والإبداع الفني ،ما يوفر
كنزا ً من القدرات الإبداعية للجميع دون ا�ستثناء .ويتوقع
التقرير �أن ت�صل ن�سبة ال�شركات الكربى التي ت�ستخدم
الذكاء اال�صطناعي �إىل .%97
 -7توا�صل بال عوائق� :سيثمر الذكاء اال�صطناعي
وحتليالت البيانات عن �سال�سة يف التوا�صل بني ال�شركات
والعمالء وك�سر حواجز اللغة .فالدقة والتفاهم والثقة
�ستكون مقومات للتوا�صل يف امل�ستقبل .ويتوقع التقرير �أن
حتقق ال�شركات ا�ستفادة كاملة بـ %86من البيانات التي
تنتجها.
 -8االقت�صاد التكافلي :تعتمد �شركات من جميع �أنحاء

العامل على التقنيات الرقمية والتطبيقات الذكية املتاحة
على من�صات الو�صول املوحد ،وهذا يعني زيادة التعاون
والتن�سيق وتبادل املوارد ،ودعم املنظومات العاملية ،وزيادة
الإنتاجية ،حيث يتوقع التقرير �أن ت�ستخدم جميع ال�شركات
يف كل مكان التقنية ال�سحابية و�أن تعمل  %85من التطبيقات
على ال�سحابة.
 -9االنت�شار ال�سريع لتقنية اجليل اخلام�س :تقنية
اجليل اخلام�س باتت اليوم واقعً ا ،وها هي تنت�شر مبعدل
�أ�سرع من �أي جيل �سابق من التقنيات الال�سلكية ،والفر�ص
التي حتملها يف طياتها للنا�س وال�شركات واملجتمع ال ح�صر
لها .ويتوقع التقرير �أن ت�صل ن�سبة م�ستخدمي تقنية اجليل
اخلام�س من �سكان العامل �إىل .%58
 -10احلوكمة الرقمية العاملية :ال بد من موازنة
التطورات يف التقنيات الرقمية مبعايري ومبادئ بيانية
م�شرتكة ال�ستخدام البيانات .يتوقع التقرير �أن يبلغ حجم
البيانات العاملية �سنو ًيا  180زيتابايت (كل زيتابايت = 1
تريليون جيجابايت).
ويقول كيفن ت�شانغ ،رئي�س الت�سويق التنفيذي يف
هواوي للبنية التحتية لتقنية املعلومات واالت�صاالت� ،إن:
«جهود الب�شر لن تتوقف عن اال�ستك�شاف .لكن ينبغي علينا
�أن نتطلع لأبعد من جمال ر�ؤيتنا الآن و�أن ننظر للم�ستقبل،
وننتقل من مرحلة االبتكار �إىل مرحلة االخرتاع .ونحن
نرى التغريات ال�سريعة التي تطر أ� على احلياة والعمل
واملجتمع مع اعتماد ال�صناعات املختلفة على تقنيات
الذكاء اال�صطناعي واجليل اخلام�س واحلو�سبة ال�سحابية،
وغريها من التقنيات النا�شئة .وحتمل هواوي على عاتقها
بناء من�صات رقمية ،وجتارب للم�ستخدمني ،وتقنيات ذكية
لدعم االت�صال وا�سع النطاق يف جميع ال�سيناريوهات.
فمهمتنا هي �أن ن�ؤ ّمن لكل �شخ�ص وبيت وم�ؤ�س�سة م�ستقبالً
ذكيا ً بالإ�ضافة �إىل مكت�سباته من فر�ص جديدة متاما ً للنمو».
يذكر �أن هذه هي الن�سخة الثانية من تقرير هواوي
ال�سنوي «الر�ؤية ال�صناعية العاملية لعام  »2025الذي
ُن�شر لأول مرة يف العام الفائت  ،2018ويهدف �إىل حتليل
اجتاهات التطوير ال�صناعي والعمل كدليل ا�سرتاتيجي
ال�ستخدام تقنية املعلومات واالت�صاالت واال�ستفادة من
التقنيات يف خمتلف القطاعات وال�صناعات.
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التوجه نحو
«ممتلكات» تت�صدر حملة
ّ
الرتحيل �إىل احلو�سبة ال�سحابية يف البحرين
�أعلنت �شركة ممتلكات البحرين
القاب�ضة (ممتلكات)� ،صندوق الرثوة
ال�سيادي ململكة البحرين ،اكتمال
عملية ترحيل بنيتها التحتية الرقمية
�إىل احلو�سبة ال�سحابية ملراكز بيانات
�أمازون ويب �سريفي�سز ()AWS
مبملكة البحرين ،والتي تعد الأوىل
من نوعها يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
و ُتعد ممتلكات �أول جهة
حكومية ت�ستكمل عملية ترحيل
بنيتها التحتية الرقمية �إىل احلو�سبة
ال�سحابية ،وذلك عقب افتتاح �أمازون
ويب �سريفي�سيز ( )AWSم�ؤخ ًرا
لثالثة مراكز للبيانات يف البحرين
بتاريخ  30يوليو ،وذلك بهدف
توفري خدمات التخزين ال�سحابية
للم�ؤ�س�سات الإقليمية وجماراة
الطلب املتزايد يف منطقة ال�شرق
الأو�سط .وقد �أ�سهم هذا الرتحيل
على التقليل من ا�ستخدام ممتلكات
ملراكز البيانات العاملية ،بالإ�ضافة
�إىل حت�سني �سرعة ومرونة خدمات

تكنولوجيا املعلومات اخلا�صة بها.
قام فريق عمل ق�سم تقنية
املعلومات التكنولوجية لدى
ممتلكات بعملية ترحيل البيانات
مبا�شرة بعد افتتاح مراكز بيانات
�أمازون ويب �سريفي�سيز ()AWS
املحلية ،والإ�شراف على عملية
الرتحيل لكل من ممتلكات و�شركة
البحرين لال�ستثمار العقاري
(�إدامة) الذراع اال�ستثماري العقاري

ملمتلكات.
ويف هذا ال�صدد ،علق حممد
�ساتر رئي�س ق�سم تقنية تكنولوجيا
املعلومات لدى ممتلكات ،بقوله:
«لقد مت القيام بعملية الرتحيل كاملة
داخليًا من قبل فريق العمل ،وتلك هي
امليزة الرئي�سة لتوافر فريق عمل قادر
ومدرب للقيام بعملية الرتحيل خالل
�أ�سرع وقت ممكن مع �ضمان جودة
اخلدمة� .إن براجمنا تعمل الآن يف

البحرين بوقت ا�ستجابة �أقل و�سرعة
�أعلى ،وقد مت اجناز ذلك كله ب�أقل
وقت تعطيل ممكن للم�ستخدمني».
و�أ�ضاف «�إن �شراكتنا مع
�أمازون ويب �سريفي�سيز ()AWS
ُتعد �شراكة مثمرة وميكن االعتماد
عليها ،فقد متكنا من تخفي�ض تكاليف
الت�شغيل التكنولوجية اخلا�صة
بنا بن�سبة تتجاوز  %50بحيث
انخف�ضت تكاليف الن�سخ االحتياطي
للبيانات والتخزين والأمن واحلماية
ب�صورة كبرية».
وبح�سب بيان ر�سميُ ،يعد هذا
�أحدث �إجناز من �إجنازات فريق عمل
ق�سم تقنية تكنولوجيا املعلومات
لدى ممتلكات� ،ضمن �سل�سة �إجنازاتها
ال�سبّاقة دائمًا� ،إذ تقدم الدعم � ً
أي�ضا
لنظرياتها من �شركات املجموعة
املحلية لتبني �سيا�سة البحرين يف
اعتماد خدمات احلو�سبة ال�سحابية
�أوالً ،وترحيل بنيتها التحتية الرقمية
�إىل حلول اخلدمات ال�سحابية.

احلواج :معر�ض كانتون �سي�سهم يف تعزيز العالقات التجارية مع ال�صني
�صرح جواد احلواج رئي�س جمعية ال�صداقة
البحرينية ال�صينية �أن الفرتة القادمة �سوف تكون
انطالقة اجلمعية على الأ�صعدة املختلفة كافة ،ال
�سيما �أن هنالك العديد من الأن�شطة والفعاليات التي
ت�شارك فيها اجلمعية ب�شكل فعّ ال وم�ؤثر.
جاء هذا الت�صريح اخلا�ص من احلواج ب�ش�أن
الفعاليات وامل�ؤمترات التي ت�سعى اجلمعية �إىل �أن
يكون لها دور م�ؤثر ،ما �سوف يجعلها تدعم �أوا�صر
التعاون االقت�صادي والتجاري واال�ستثماري بني
البحرين وال�صني ب�شكل �أكرب يف امل�ستقبل القريب.
�إذ تناول احلواج خلطة اجلمعية يف حتقيق
تطلعات التجار ورجال الأعمال البحرينيني من

خالل ت�شجيع مبادرة اجلمعية بتكثيف الدعوة لكل
املهتمني والراغبني يف تو�سيع �آفاقهم التجارية ،من
خالل زيارة معر�ض كانتون الدويل الذي �سوف يقام
يف جمهورية ال�صني ال�شعبية ب�شهر �أكتوبر القادم،
ما ي�سهم بحق يف دعم خمتلف القطاعات يف مملكة
البحرين.
اجلدير بالذكر �أن معر�ض كانتون الدويل ميثل
ً
معر�ضا مه ًما و�ضخ ًما وم�سه ًما يف تعزيز
بدوره
جتارة ال�صادرات والواردات ملختلف القطاعات
التي ت�سعى فيها ال�صني ب�شدة لفتح �أبواب التجارة
الدولية على م�صراعيها؛ ليتم ربطها مع التجارات
اخلارجية والبينية بني خمتلف دول العامل املتنوعة.

جواد احلواج

ال�صني �ستتخذ �إجراءات م�ضادة
ردًّا على ر�سوم جمركية �أمريكية

بكني ( -رويرتز)
قالت وزارة املالية �أم�س اخلمي�س� ،إن ال�صني
�ست�ضطر التخاذ �إجراءات م�ضادة حتمية يف مواجهة
قرار الواليات املتحدة بفر�ض �أحدث ر�سوم جمركية
على �سلع �صينية بقيمة  300مليار دوالر.
كما قالت الوزارة �إن الر�سوم اجلمركية الأمريكية
تو�صل �إليها رئي�سا البلدين ،وتنحرف
تنتهك تفاهمات
ّ
عن امل�سار ال�صحيح لت�سوية النزاعات عرب املفاو�ضات.
وقالت الواليات املتحدة يف �أوائل ال�شهر اجلاري
�إنها �ستفر�ض ر�سوما جمركية على �سلع �صينية بقيمة
 300مليار دوالر ابتدا ًء من �أول �سبتمرب ،ما ي�شمل
فعل ًيا جميع ال�صادرات ال�صينية �إىل الواليات املتحدة.
لكن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن
جزء من اخلطة يوم الثالثاء� ،إذ �أرج أ� فر�ض ر�سوم
جمركية على بع�ض ال�سلع التي ت�ضمها القائمة
امل�ستهدفة ،مثل الهواتف اخللوية و�أجهزة احلا�سوب
املحمولة وبع�ض ال�سلع اال�ستهالكية ،على �أمل تقلي�ص
ت�أثري الر�سوم على املبيعات يف مو�سم العطالت
الأمريكية .لكن الر�سوم �س ُتطبق على تلك املنتجات
ابتدا ًء من منت�صف دي�سمرب.

بور�صة البحرين تتداول 2.57
مليون �سهم بقيمة � 383.23ألف دينار
�أقفل «مـ�ؤ�شر البحريـن العام» يـوم
�أم�س اخلمي�س عند م�ستوى ،1535.20
بانخفا�ض قدره  4.39نقطة مـقارنـة
ب�إقفاله �أم�س الأول الأربعاء ،يف حني �أقفل
«م�ؤ�شر البحريـن الإ�سالمـي» عند م�ستوى
 750.22بانخفا�ض قـدره  3.62نقطة
مـقارنـة ب�إقفالـه ال�سابق.
وقد بلغ �إجمايل كمية الأوراق املالية
املتداولة يوم �أم�س يف «بـور�صة البحريـن»
 2.57مليون �سهم و�سند ،بقيـمة �إجـمـالية
قدرها � 383.23ألف ديـنـار بـحريــنـي،
تـم تنفيذها من خالل � 77صفقة على
النحو الآتي:
تداول امل�ستثمرون يف «بور�صة
البحرين»  2.50مليون �سهم بقيمة
قدرها � 308.53ألف دينار بحريني
مت تنفيذها من خالل � 76صفقة ،وركز
امل�ستثمرون تعامالتهم على �أ�سهم قطاع
البنوك التجارية� ،إذ بلغت قيمة �أ�سهمه
املتداولة � 171.17ألف دينار بحريني� ،أي
ما ن�سبته  %44.66من القيمة الإجمالية
للأوراق املالية املتداولة ،وبكمية قدرها
 1.53مليون �سهم ،مت تنفيذها من خالل
� 37صفقة .جاء م�صرف ال�سالم يف
الـمركـز الأول� ،إذ بـلغت قيـمة �أ�سهمه
الـمتداولـة � 53.73ألف ديـنـار بحريني،
�أي ما ن�سبته  %14.02من �إجـمـالـي قيمة

الأوراق املالية املتداولة ،وبكـمية قدرها
� 584.98ألف �سهم ،تـم تنفيذها من خـالل
� 12صفقة.
�أمـا الـمركـز الـثـانــي فكـان
لـمجموعة (جي اف ات�ش) املالية بقيـمة
قدرها � 48.28ألف ديـنـار بحريني� ،أي
ما ن�سبته  %12.60من �إجـمـالـي قيمة
الأوراق املالية املتداولة ،وبكـمية قدرها
� 545.00ألف �سهم ،تـم تنفيذها مـن
خـالل � 13صفقة.
ثـم جاء بنك البحرين والكويت بقيـمة
قدرهـا � 45.64ألف ديـنـار بحريني� ،أي
ما ن�سبته  %11.91من �إجـمـالـي قيمة
الأوراق املالية املتداولة ،وبكـمية قدرها
� 86.92ألف �سهم ،تـم تنفيذها من خالل
� 8صفقات.
وقد تـم يـوم �أم�س تداول �أ�سهم 13
�شركة ،ارتفعت �أ�سعار �أ�سهم �شركتني ،يف
حني انـخف�ضت �أ�سعار �أ�سهم � 7شركات،
وحافـظت بقـيـة ال�شركـات على �أ�سعار
�إقـفاالتـها ال�سابـقة.
ومت �إبرام �صفقة واحدة على ال�سندات
املدرجة يف بور�صة البحرين بقيمة قدرها
ً � 74
ألفا و 700دينار بحريني� ،أي ما
ن�سبته  %19.49من القيمة الإجمالية
للأوراق املالية املتداولة ،يف حني بلغت
الكمية ً � 74
ألفا و� 700سند.

