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ثروة مليارديرات العامل تهبط لأول مرة خالل عقد يف العام املا�ضي
زوريخ (رويرتز)
�أظهر تقرير مل�ؤ�س�سة
يو.بي�.إ�س للخدمات املالية
�أن ثروات �أثرى �أثرياء العامل
تراجعت قليال يف العام
املا�ضي ،اذ خف�ضت التوترات
اجليو�سيا�سية وتقلبات �أ�سواق
الأ�سهم ثرواتهم لأول مرة
خالل عقد.
ووفقا لتقرير املليارديرات،
الذي �أعدته م�ؤ�س�سة يو.بي.
�إ�س بالتعاون مع جمموعة
للخدمات
بي.دبليو�.سي
املهنية ،تراجعت ثروات
مليارديرات العامل مبقدار
 388مليار دوالر �إىل 8.539
تريليون دوالر.

وحدث انخفا�ض حاد يف
الرثوات مبنطقة ال�صني الكربى،
وهي ثاين �أكرب مركز للمليارديرات
بعد الواليات املتحدة ،ومنطقة �آ�سيا
واملحيط الهادي على نطاق �أو�سع.

و�شعرت بنوك خا�صة منها بنك
يو.بي�.إ�س� ،أكرب مدير للرثوات يف
العامل ،ب�آثار التوترات التجارية بني
الواليات املتحدة وال�صني والتقلبات
ال�سيا�سية العاملية ،اذ ن�أى العمالء
يف العام املا�ضي ب�أنف�سهم عن التداول
و�أدوات الدين وف�ضلوا ادخار املزيد من
ال�سيولة .وقال جوزيف �ستادلر رئي�س
وحدة �صايف الرثوات يف م�ؤ�س�سة
يو.بي�.إ�س يف التقرير الذي ن�شر �أم�س
اجلمعة «انخف�ضت ثروات املليارديرات
يف  2018لأول مرة منذ  2008ب�سبب
الأو�ضاع اجليو�سيا�سية».
وخل�ص التقرير �إىل �أن ثروة �أثرى
�أثرياء ال�صني ال�صافية انخف�ضت
 %12.8بالدوالر الأمريكي على خلفية
ا�ضطراب �أ�سواق الأ�سهم و�ضعف

العملة املحلية وتباط�ؤ ثاين �أكرب
اقت�صاد عاملي �إىل �أقل م�ستوى منذ
نحو ثالثة عقود يف  2018مما �أبعد
الع�شرات من قائمة املليارديرات.
وقال �ستادلر �إنه على الرغم من
هذا االنخفا�ض ،ال يزال يظهر بال�صني
ملياردير جديد كل يومني �أو كل يومني
ون�صف اليوم.
وعلى م�ستوى العامل ،انخف�ض
عدد املليارديرات يف جميع املناطق
با�ستثناء الأمريكتني حيث ال يزال

�أقطاب قطاع التكنولوجيا �ضمن الأكرث
ثراء يف الواليات املتحدة.
وعلى الرغم من �أن تعايف �أ�سواق
الأ�سهم من االنخفا�ض احلاد الذي
�شهدته يف نهاية � 2018ساعد مديري
الرثوات على زيادة �أ�صولهم ف�إن الأ�سر
الأكرث ثراء يف العامل ال تزال قلقة �إزاء
م�شكالت دولية منها التوترات التجارية
وانف�صال بريطانيا عن االحتاد الأوروبي
والتغري املناخي مما يدفعها لالحتفاظ
مبزيد من ال�سيولة.

جمل�س �إدارة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية يعتمد �إن�شاء «جلنة عقارية»
عقد جمل�س �إدارة جمعية البحرين لتنمية
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة اجتماع جمل�س �إدارته
ال�سابع للعام احلايل بح�ضور رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية النائب �أحمد �صباح ال�سلوم ،وا�ستعر�ض
االجتماع �أن�شطة اجلمعية مبا فيها برنامج �صناع
القرار االقت�صادي الثاين اجلاري حاليا تنظيمه وحتى
 20دي�سمرب املقبل ،وكذلك امل�شاركة يف مهرجان م�سقط
الدويل يناير املقبل.
ويقام املهرجان خالل الفرتة من  16يناير �إىل
 15فرباير 2020م يف العا�صمة م�سقط ،يف �إطار
االحتفاالت باليوبيل الذهبي (مرور  50عاما على
العيد الوطني املجيد ل�سلطنة عمان ال�شقيقة) .علما ب�أن
املهرجان يحوي معر�ضا لل�صناعات واحلرف الرتاثية

من كل �أنحاء العامل.
وقد ارت�أت اجلمعية يف �إطار �سيا�ستها وحر�صها
على دعم ال�شركات ال�صغرية وت�شجيع الت�صدير ،ودعما
للعالقات اخلليجية امل�شرتكة على ال�صعيد التجاري
امل�شاركة يف هذا احلدث الكبري ،وترتيب جناح يليق با�سم
البحرين ي�ضم نخبة من �صغار امل�ؤ�س�سات وال�شركات
النا�شئة البحرينية املميزة مبا يعك�س الرتاث واحلا�ضر
البحريني ب�صناعات خمتلفة ت�شمل العطور واحلرف
اليدوية والأزياء واجللود والأغذية وغريها.
كما �أقر املجل�س املوافقة على مقرتح النائب الثاين
لرئي�س اجلمعية �أحمد يو�سف بت�شكيل جلنة خمت�صة
بقطاع العقار والإن�شاء ،وتكليفه برئا�ستها وت�شكيلها
وعر�ض الأ�سماء يف االجتماع املقبل ،ومت تزكية

اقت�صاد

07

الذهب يتجه لت�سجيل �أكرب انخفا�ض
�أ�سبوعي يف عامني ون�صف بفعل �آمال التجارة
(رويرتز)
تتجه �أ�سعار الذهب لت�سجيل �أكرب انخفا�ض �أ�سبوعي
يف عامني ون�صف العام يف الوقت الذي يعزز فيه التفا�ؤل
ب�ش�أن �إبرام اتفاق جتاري بني الواليات املتحدة وال�صني
الإقبال على املخاطرة ،مما يحد من ال�شهية للمعدن النفي�س.
وارتفعت الأ�سهم العاملية وربح م�ؤ�شر الدوالر بعد �أن
قال م�س�ؤولون يوم اخلمي�س �إن الواليات املتحدة وال�صني
اتفقتا على �إلغاء الر�سوم اجلمركية املفرو�ضة على �سلع
�إحداهما الأخرى �إذا مت التو�صل �إىل املرحلة الأوىل من اتفاق
جتاري بني البلدين.
وبحلول ال�ساعة  05:17بتوقيت جرينت�ش ،جرى
تداول الذهب يف املعامالت الفورية عند  1468.86دوالر
للأوقية (الأون�صة) ،دون تغيري ُيذكر تقريبا ،ليتجه �صوب
ت�سجيل �أكرب انخفا�ض �أ�سبوعي منذ مايو  .2017ويف
اجلل�سة ال�سابقة ،تراجعت الأ�سعار  %2لأدنى م�ستوياتها
يف �أكرث من �شهر.
و�صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب � %0.2إىل
 1470.10دوالر للأوقية.
لكن اتفاق املرحلة واحد التجاري يواجه معار�ضة
داخلية �شر�سة يف البيت الأبي�ض بفعل خماوف ب�ش�أن ما
�إذا كان �إلغاء الر�سوم اجلمركية �سيبدد النفوذ الأمريكي يف
املفاو�ضات.
وارتفعت �أ�سعار الذهب ما يزيد عن  %14منذ بداية
العام اجلاري مبا يرجع يف الأ�سا�س �إىل احلرب التجارية
امل�ستمرة منذ فرتة طويلة والتي �أثارت خماوف ب�ش�أن
تباط�ؤ االقت�صاد العاملي.

امل�ست�شار الإعالمي للجمعية �أمينا عاما ،ومت اتخاذ قرار
بتثبيت موعد اجتماع جمل�س الإدارة ال�شهري ليكون
يوم الأحد الأول من كل �شهر يف متام ال�ساعة اخلام�سة
م�ساء ،ما عدا �شهر رم�ضان فقط ،فيما يتم الدعوة لعقد
اجتماعات �إ�ضافية حال االحتياج لذلك.
وافق املجل�س على منح ر�ؤ�ساء اللجان فر�صة
�أخرية لت�شكيل جلانهم قبل  15نوفمرب اجلاري و�إال مت
�إلغاء اللجنة �أو ت�سمية رئي�سا �آخر لها بناء على موافقة
جمل�س الإدارة.
كما مت اعتماد اال�سم اجلديد للجنة املر�أة يف
اجلمعية �إىل «جلنة �إدماج املر�أة» بدال من جلنة متكني
املر�أة ،ب�إجماع �آراء احل�ضور وبناء على التن�سيق مع
املجل�س الأعلى للمر�أة البحريني.

تنتج � 225ألف وجبة يوم ًيا تغطي احتياجات  500رحلة جوية

«الإمارات لتموين الطائرات» :م�شاريع للأمن الغذائي لتنويع الإيرادات
النفط يرتاجع يف ظل �شكوك ب�ش�أن
اتفاق التجارة بني �أمريكا وال�صني

دبي -حمرر ال�ش�ؤون االقت�صادية:
قال مدير التموين ب�شركة الإمارات لتموين الطائرات-
التابعة ملجموعة طريان الإمارات ،ب�سام ريا�شي:
«ال�شركة ت�ستهدف تنويع حمفظة �أعمالها بالدخول يف
�أن�شطة زراعية للأمن الغذائي واال�ستزراع ال�سمكي �ضمن
خطتها لتعزيز الإيرادات ،م�ؤكدا �أن �أعمال ال�شركة لن
تقت�صر على متوين الطائرات خالل الفرتة املقبلة».
و�أ�شار ريا�شي  -يف ت�صريحات �صحفية على هام�ش
جولة ا�ستطالعية ملرافق ال�شركة � -إىل �أن ال�شركة �ستقوم
يف نهاية العام  2020ب�إنتاج  2700كيلوغرام يوميا
من اخل�ضار الورقية ذات اجلودة العالية واخلالية من
الأ�سمدة واملبيدات احل�شرية ،وبا�ستخدام كميات من
املياه تقل بن�سبة  %99عن الزراعة احلقلية التقليدية،
�ضمن م�شروع من�ش�أة للزراعة الر�أ�سية على م�ستوى
العامل يف �شراكة مع «كروب وان  »Crop Oneال�شركة
الرائدة عامليا يف الزراعة الر�أ�سية ومقرها الواليات
املتحدة الأمريكية.
ولفت «تبلغ م�ساحة املن�ش�أة الزراعية � 130ألف قدم
مربعة ،و�سوف يبلغ احل�صاد الأق�صى للمن�ش�أة ،كما �أن
قرب املزرعة من موقع اال�ستهالك �سيقلل بدرجة كبرية
من الب�صمة الكربونية لعمليات النقل ،وي�ضمن الت�سليم
ال�سريع للمنتجات الطازجة خالل �ساعات قليلة من
قطافها ما يحافظ على قيمتها الغذائية».

متوين  251طائرة يوميًا
وعن كمية الوجبات التي تنتجها ال�شركة لتموين
الطائرات ،قال ريا�شي «�إن ال�شركة تنتج املتو�سط �إىل
نحو � 225ألف وجبة ،يف حني ي�صل متو�سط عدد
الرحالت التي متونها �إىل نحو  500رحلة».
و�أو�ضح «�أن ال�شركة متون �أكرث من � 120شركة
طريان ت�شمل  251طائرة لطريان الإمارات ،و104
طائرات تابعة ل�شركة فالي دبي ،و 110طائرات لباقي
�شركات الطريان ،ونحو  13طائرة لل�شحن اجلوي».
ولفت �إىل �أن �شركة الإمارات لتموين الطائرات تعترب
واحدة من �أكرب �شركات التموين على م�ستوى العامل،
اذ تقدم خدمات الطعام للناقالت اجلوية وخمتلف
املنا�سبات ،بالإ�ضافة �إىل خدمات �أخرى ،مثل امل�صبغة

مركز التموين ينتج يوميًا � 225ألف وجبة تغطي احتياجات  500رحلة

و�إعداد الأطعمة وتوفري خدمات الطعام وال�شراب يف
ال�صاالت اخلا�صة يف املطار .كما تعد ال�شركة �شريكا
موثوقا لأكرث من  105ناقالت جوية وجمموعات فندقية
وم�ؤ�س�سات حكومية.

متوين �أجنحة  3دول يف (دبي �أك�سبو)
وعن خطط ال�شركة لتنويع الإيرادات ،قال ريا�شي
«�إن �شركة الإمارات لتموين الطائرات تدر�س حاليا �إن�شاء
مزرعة للأ�سماك والروبيان ،ونتباحث الختيار ال�شركاء
املنا�سبني الذين ميتلكون اخلربة والكفاءة لإدارة تلك
امل�شاريع».
وفيما يتعلق با�ستعدادات ال�شركة لتموين فعاليات
(دبي �إك�سبو  ،)2020ك�شف �أن ال�شركة جنحت يف
االتفاق مع � 3أجنحة دول حتى الآن لتوفري خدمات
التموين ،وهي نيوزيلندا و�أ�سرتاليا وال�سويد بالإ�ضافة
�إىل  15منفذ بيع.
و�أكد �أن ال�شركة لديها القدرة لتوفري هذه اخلدمات �إىل
�أجنحة �سبع �أو ثماين دول ،م�شريا �إىل �أنه مت تخ�صي�ص
فريق لتلبية خدمات التموين خالل � 6أ�شهر من �إقامة هذا
احلدث العاملي.

� 107أطنان من الأطعمة
يتم التخل�ص منها ب�إعادة التدوير
وعن كمية الأطعمة التي يتم التخل�ص منها يوميا،
قال ريا�شي «�إن ال�شركة تتخل�ص من نحو � 107أطنان
من الأغذية التي يتم رميها بعد مرور � 24ساعة على
متوينها يف الطائرات ل�ضمان �سالمة امل�سافرين».
ولفت �إىل �أن �شركة الإمارات لتموين الطائرات تدير
برناجما �شامال لإعادة التدوير يت�ضمن ف�صل املواد القابلة
لإعادة التدوير ،مبا يف ذلك الزجاجات البال�ستيكية
وعلب الأملنيوم والرقائق املعدنية ،ونفايات املطبخ بعد
تفريغها من الطائرات ،كما تعيد �أي�ضا تدوير جميع
عبوات الورق املقوى ونفايات الورق املكتبية لت�صنيع
منتجات ورقية جديدة .و�أو�ضح مدير التموين ب�شركة
الإمارات لتموين الطائرات «تقوم ال�شركة �شهريا بتدوير
� 270ألف كيلوغرام من املخلفات بدال من �إر�سالها �إىل
مكب النفايات ،حيث تعيد ت�صنيع � 130ألف كيلوغرام
من الورق املقوى ،و 4000كيلوغرام من الأوراق و14
�ألف كيلوغرام من علب الأملنيوم ،و� 120ألف كيلوغرام
من العبوات الزجاجية ،و� 10آالف كيلوغرام من العبوات
البال�ستيكية».

تراجعت العقود الآجلة للنفط اخلام �أم�س اجلمعة
يف ظل ا�ستمرار ال�ضبابية ب�ش�أن ما �إذا كانت الواليات
املتحدة وال�صني �ستتو�صالن �إىل اتفاق طال �أمد انتظاره
لإنهاء نزاعهما التجاري املرير ،بجانب ارتفاع خمزونات
النفط اخلام الأمريكية يف الواليات املتحدة.
وبحلول ال�ساعة  07:39بتوقيت جرينت�ش،
انخف�ض خام القيا�س العاملي برنت � 44سنتا �أي ما
يعادل � %0.7إىل  61.85دوالر للربميل ،بعد �أن زاد
 %0.9يف اجلل�سة ال�سابقة .ويتجه برنت �صوب االرتفاع
 %0.4يف الأ�سبوع.
وتراجع خام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي 50
�سنتا �أي ما يعادل � %0.9إىل  56.65دوالر للربميل.
وزاد العقد القيا�سي  %1.4يوم اخلمي�س ويتجه
لل�صعود  %0.8يف الأ�سبوع.
وت�سببت احلرب التجارية بني �أكرب اقت�صادين يف
العامل يف تباط�ؤ النمو االقت�صادي يف �أنحاء العامل
ودفعت املحللني خلف�ض توقعاتهم للطلب على النفط
مما يثري خماوف ب�ش�أن احتمال تكون تخمة معرو�ض
يف .2020
ويوم اخلمي�س ،قالت وزارة التجارة ال�صينية �إن
البلدين اتفقا يف الأ�سبوعني الفائتني على �إلغاء الر�سوم
اجلمركية على مراحل ،بدون �أن تف�صح عن �إطار زمني.
لكن تلك الت�صريحات اكتنفتها ال�شكوك �سريعا بعد
�أن ذكرت رويرتز يف تقرير �أن اخلطة تواجه معار�ضة
داخلية قوية يف الإدارة الأمريكية.
وقال �ستيفن �إين�س اخلبري املعني ب�سوق �آ�سيا
واملحيط الهادي لدى �أك�سيرتيدر «النفط يف و�ضع
التقاط الأنفا�س مع ترقب املتعاملني ملزيد من التفا�صيل
ب�ش�أن املحادثات التجارية».
وقالت �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء
�إن خمزونات النفط اخلام الأمريكية ارتفعت بقوة
الأ�سبوع املا�ضي يف الوقت الذي خف�ضت فيه امل�صايف
الإنتاج وتراجعت ال�صادرات ،بينما وا�صلت املنتجات
املكررة انخفا�ضا ممتد منذ عدة �أ�سابيع.

