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فرق التفتي�ش بالتجارة
ت�ضاعف حمالتها مع اقرتاب العيد

رئي�س اجلمعية النائب �أحمد ال�سلوم

�أكد عبدالعزيز حممد الأ�شراف الوكيل
امل�ساعد للرقابة واملوارد بوزارة ال�صناعة
والتجارة وال�سياحة �أن �إدارة التفتي�ش ركزت
جوالتها التفتي�شية على الأ�سواق واملجمعات
التجارية وحمال اخلياطة واحللويات،
وجميع املحال التي تلقى �إقباالً
خا�صا خالل
ً
الفرتة التي ت�سبق العيد ،وذلك للتحقق من
املمار�سات ال�سليمة يف الأ�سواق التجارية
ً
م�ضيفا �أن املفت�شني يوا�صلون
واملركزية،
جهودهم يف احل�ضور يف ال�سوق املركزي
ليليًا حتى �ساعات ال�صباح الأوىل؛ لالطالع
على و�ضع ال�سوق ل�ضمان ا�ستمرارية تدفق
الفواكه واخل�ضروات وعدم حجبها �أو
التالعب يف �أ�سعارها.
و�أ�ضاف الأ�شراف �أن فرق التفتي�ش قد
ت�ضاعف عددها نظ ًرا لزيادة املتطوعني الذين
ان�ضموا م�ؤخ ًرا ،فقد التحق ب�إدارة التفتي�ش
مائة متطوع يف دفعة ثالثة من املتطوعني،
ما �أ�سهم يف م�ضاعفة الدور التوعوي
للمفت�شني وانت�شارهم يف الأ�سواق املختلفة.

وتقوم هذه الفرق بالتحقق من التزام املحال
التجارية يف توفري البيئة الآمنة للت�سوق
عرب االلتزام بالإر�شادات االحرتازية الرامية
للحد من انت�شار فريو�س كورونا ،من خالل
االلتزام بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه
والقفازات من قبل العاملني ومرتادي هذه
املحال التجارية ،وتقليل عدد املوجودين
باملن�ش�أة ومنع االكتظاظ يف املحالت مع
ترك امل�سافة الكافية ،وااللتزام بالتعقيم
امل�ستمر لهذه املحال وفق �إر�شادات وزارة
ال�صحة ،وتنظيم االنتظار خارج املحال وفق
تدابري التباعد االجتماعي ح�سب �إر�شادات
وزارة ال�صحة ,و�أكد الأ�شراف �أهمية الوعي
املجتمعي يف هذه الفرتة عرب دعم اجلهود
الوطنية يف احلد من انت�شار الفريو�س،
بالبقاء يف البيت وعدم اخلروج �إال للحاجات
اً
معول على الوعي
املعي�شية ال�ضرورية،
العايل لدى املواطنني واملقيمني يف تعزيز
اتباع الإر�شادات الوقائية من �أجل �صحة
و�سالمة اجلميع.

احل�ضور يف االجتماع

يف اجتماعها العادي وغري العادي بن�صاب بلغ % 68

«تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية» توافق على تعديل النظام الأ�سا�سي
بنجاح غري م�سبوق ويف �سال�سة وتنظيم
متميز ..عقدت ظهر اليوم اخلمي�س اجلمعية
العمومية العادية وغري العادية جلمعية البحرين
لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة برئا�سة
النائب �أحمد �صباح ال�سلوم يف �أول اجتماع «عن
ُبعد» يف تاريخ اجلمعيات الأهلية يف مملكة
البحرين عرب تطبيق «زووم» ،وذلك حتت �إ�شراف
كامل لوزارة العمل والتنمية االجتماعية وح�ضور
 3من مندوبيها ،وبن�صاب جتاوز الثلثني وبن�سبة
ح�ضور  %68تقريبًا من �إجمايل الأع�ضاء امل�سجلني
بجدول اجلمعية العمومية.
و�أقر احل�ضور كافة البنود املدرجة على
جدول �أعمال اجلمعية العمومية العادية عرب
«الت�صويت الإلكرتوين» وبن�سبة موافقة %100
على جميع البنود و�شملت الت�صديق على حم�ضر
اجتماع اجلمعية العمومية ال�سابق املنعقد بتاريخ

الثالثاء  19فرباير 2019م ،عر�ض واعتماد
التقريرين الأدبي واملايل لعام 2019� ،إبراء ذمة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة عن الت�صرفات الإدارية
واملالية للعام املن�صرم 2019م ،وما ي�ستجد من
�أعمال.
كما مت التو�صيت على جدول �أعمال اجتماع
اجلمعية العمومية «غري العادية» للجمعية
الذي ا�شتمل على بند واحد وهو عر�ض الئحة
الع�ضويات اجلديدة باجلمعية واال�شرتاطات
اخلا�صة بالع�ضويةو�إقرار موافقتها ،ومت املوافقة
بن�سبة  %100من احل�ضور عرب الت�صويت
الإلكرتوين.
و�صرح رئي�س اجلمعية النائب �أحمد ال�سلوم
قائالً« :كان عام  2019بالن�سبة للجمعية عا ًما
�أكرث من (متميز) وحققت فيه اجلمعية نتائج
باهرة على م�ستوى الأداء العام ،حيث جنحت يف

تنظيم  53فعالية وور�شة عمل كان على ر�أ�سها
الن�سخة الثانية من م�ؤمتر حا�ضنات وم�سرعات
الأعمال اخلليجي الثاين يف �أبريل 2019م حتت
رعاية وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة زايد
بن را�شد الزياين ،ثم نظمت (برنامج �صناع القرار
االقت�صادي الثاين) يف الفرتة بني � 21سبتمرب
�إىل  20دي�سمرب 2019م على مدار � 3شهور
كاملة �شمل  27ور�شة عمل وحما�ضرة حتت
رعاية رئي�س جمل�س ال�شورى املوقر علي بن
�صالح ال�صالح ،و�شهد العام فيما بني احلدثني
العديد من ور�ش العمل والفعاليات املتنوعة التي
تخدم ب�شكل رئي�سي �أهداف اجلمعية يف م�ساعدة
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية وتطوير �أعمالها ودفعها
للنمو وتطوير الذات مبا يحقق �أهداف الر�ؤية
 2030التي يرعاها �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد الأمني».

ً
انخفا�ضا
الذهب يواجه
�أ�سبوع ًيا بفعل م�ؤ�شرات على ارتفاع النمو
(رويرتز):
ارتفع الذهب يوم �أم�س اجلمعة
�إذ عزز ت�صاعد التوتر بني الواليات
املتحدة وال�صني الإقبال على املعدن
الأ�صفر الذي ُيعترب مالذا �آمنا،
على الرغم من �أنه يتجه لت�سجيل
انخفا�ض �أ�سبوعي بفعل م�ؤ�شرات
اقت�صادية �إيجابية من بع�ض الدول
التي خففت �إجراءات العزل العام.
و�صعد الذهب يف املعامالت
الفورية � %0.2إىل  1727.75دوالر
للأوقية (الأون�صة) بحلول ال�ساعة
 05:24بتوقيت جرينت�ش ،بعد
�أن انخف�ض  %1.4يوم اخلمي�س.
وارتفع الذهب يف العقود الأمريكية
الآجلة � %0.4إىل  1729.40دوالر.
و�صعد املعدن الأ�صفر لأعلى
م�ستوياته منذ �أكتوبر  2012يوم
االثنني ،لكنه تراجع منذ ذلك احلني
ويتجه حاليا لالنخفا�ض %0.7
على �أ�سا�س �أ�سبوعي.
وقال �أفتار �ساندو مدير ال�سلع
الأولية لدى فيليب فيوت�شرز
«العوامل الأ�سا�سية ما زالت داعمة
للذهب ،لكن كان هناك بع�ض
التح�سن يف �أن�شطة الت�صنيع يف
�أوروبا والواليات املتحدة ،وكانت

بيانات م�ؤ�شر مديري امل�شرتيات
الليلة املا�ضية �أف�ضل قليالً».
وانح�سر انكما�ش اقت�صاد
منطقة اليورو يف مايو بح�سب
ما �أظهره م�سح م�ؤ�شر مديري
امل�شرتيات .كما حت�سن ركود القطاع
اخلا�ص الأملاين بفعل تخفيف قيود
�إجراءات العزل العام املو�ضوعة
ملنع انت�شار فريو�س كورونا .لكن
التوتر بني الواليات املتحدة وال�صني
كبح الإقبال على املخاطرة ،مما دعم
الذهب وعو�ض �ضغوط على �سعر
املعدن الأ�صفر ناجمة عن البيانات

الأف�ضل قليالً.وانخف�ضت الأ�سهم
الآ�سيوية بعد �أن ت�سببت خطة بكني
لفر�ض ت�شريع جديد للأمن القومي
على هوجن كوجن يف حتذير من
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.
وبالن�سبة للمعادن النفي�سة
الأخرى ،ربح البالديوم � %0.1إىل
 2015.76دوالر للأوقية ويتجه
�صوب ت�سجيل �أف�ضل �أداء �أ�سبوعي
منذ نهاية مار�س.
وتراجع البالتني � %0.6إىل
 827.83دوالر للأوقية ونزلت
الف�ضة � %1.4إىل  16.82دوالر.

هبوط �أ�سعار النفط
مع تنامي التوتر بني ال�صني و�أمريكا
طوكيو (رويرتز)
انخف�ضت �أ�سعار النفط يوم �أم�س اجلمعة �إذ زاد التوتر
بني الواليات املتحدة وال�صني وعجزت بكني عن و�ضع
هدف للنمو االقت�صادي للعام اجلاري ،مما �أوقد �شرارة
خماوف من �أن جائحة فريو�س كورونا �ستطغي على طلب
الوقود يف ثاين �أكرب م�ستهلك يف العامل للنفط.
وانخف�ض خام برنت  1.43دوالر �أو ما يعادل %4
�إىل  34.63دوالر للربميل بحلول ال�ساعة  0630بتوقيت
جرينت�ش ،بعد �أن نزل �إىل امل�ستوى املنخف�ض البالغ
 33.54دوالر للربميل ,وهبط خام غرب تك�سا�س الو�سيط
 1.81دوالر �أو � %5.3إىل  32.11دوالر للربميل بعد �أن
تراجع �إىل  30.72دوالر يف وقت �سابق.
وارتفعت �أ�سعار النفط بقوة يف الأ�سابيع الأخرية
وما زالت على م�سار حتقيق رابع مك�سب �أ�سبوعي بعد

االنخفا�ضات التي �سجلتها يف �أبريل حني انخف�ض اخلام
الأمريكي دون ال�سفر.
لكن الأ�سواق �أ�صيبت بخيبة �أمل من قرار ال�صني
عدم و�ضع هدف للنمو االقت�صادي للعام اجلاري مع بدء
اجتماع ملدة �أ�سبوع ملجل�س نواب ال�شعب ال�صيني.
ويقول حمللون �إن ت�صاعد التوتر بني الواليات املتحدة
وال�صني ب�ش�أن التجارة وخطة بكني لتطبيق ت�شريع للأمن
القومي يف هوجن كوجن ي�ضر بالنفط وبقية الأ�سواق.
وحذر الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب من رد فعل
قوي �إزاء ال�سعي لفر�ض املزيد من ال�سيطرة على امل�ستعمرة
الربيطانية ال�سابقة .يف الوقت ذاته يعود الطلب على
البنزين� ،إذ تظهر بيانات �أُعدت لرويرتز �أن حركة املرور
يف بع�ض عوا�صم العامل تتعافى �إىل م�ستويات م�سجلة قبل
عام بعد رفع القيود املرتبطة بفريو�س كورونا.

