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وزير املالية ي�شارك باجتماع
البنك الـ ــدول ــي لال�سـتـث ـمــار ب ــر�أ�س الـمــال الـبـ�ش ــري
�شارك ال�شيخ �سلمان بن خليفة �آل خليفة
وزير املالية واالقت�صاد الوطني يف االجتماع
االفرتا�ضي الذي عقده البنك الدويل حول
اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري يف ع�صر
جائحة فريو�س كورونا (كوفيد.)19-
وخالل االجتماع ،مت الت�أكيد على �أهمية
موا�صلة اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري
من خالل �صقل الطاقات الب�شرية باملهارات
الالزمة لتحقيق �أعلى م�ستويات الإنتاجية
ك�أحد املتطلبات الأ�سا�سية لدعم االقت�صادات
خ�صو�صا يف
واال�ستقرار العاملي بوجه عام،
ً
ظل الظروف الراهنة التي يواجها العامل جراء
تداعيات جائحة فريو�س كورونا (كوفيد،)19-
مبا ي�سهم يف حتقيق اال�ستدامة املالية والنمو
االقت�صادي.
كما مت خالل االجتماع حث الدول االع�ضاء
على حتقيق اال�ستغالل الأمثل للموارد املتاحة
وترتيب �أولويات االنفاق مبا ي�صب يف �صالح
الأفراد ،والرتكيز على �ضرورة اتباع نهج
متكامل ي�شمل التن�سيق مع جميع القطاعات
ذات �صلة باال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري مثل

ال�شيخ �سلمان بن خليفة

ال�صحة والتعليم ،وذلك من خالل تو�سيع احليز
املايل للرعاية ال�صحية وخلق فر�ص تعليم �أكرث،
مبا ي�سهم يف ت�أهيل ال�شباب لوظائف امل�ستقبل
وتعزيز الكفاءات لدفع عجلة التنمية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن مملكة البحرين جاءت
يف املرتبة الثانية عرب ًيا يف م�ؤ�شر ر�أ�س املال

الب�شري  2020ال�صادر عن البنك الدويل ،والذي
يركز على قطاعي ال�صحة والتعليم ،ويقي�س
الإنتاجية املحتملة للأفراد املولودين حدي ًثا بعد
بلوغهم �سن الثامنة ع�شرة .وبح�سب امل�ؤ�شر ،ف�إن
الطفل املولود اليوم يف مملكة البحرين �سيكون
منتجا بن�سبة  %65عند ح�صوله على التعليم
ً
الكامل ومتتعه ب�صحة جيدة عندما يكرب ،وهو
ما ُيعد �أعلى من معدل منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا .كما �أن اململكة ُتعد من الدول
الأكرث حت�س ًنا يف املنطقة� ،إذ ارتفع معدل م�ؤ�شر
ر�أ�س املال الب�شري خالل ع�شر ال�سنوات املا�ضية
من  0.60نقطة يف عام � 2010إىل  0.65نقطة
يف تقييم العام اجلاري  ،2020الأمر الذي
يعك�س حر�ص اململكة الدائم وتظافر جهود
جميع القطاعات املعنية يف تطوير الركائز التي
ت�سهم يف تعزيز ر�أ�س املال الب�شري البحريني،.
كما مت خالل االجتماع تبادل اخلربات واخلطط
الرامية حول اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري،
ومناق�شة جميع املبادرات التي من �ش�أنها �أن
ت�سهم يف دعم النمو االقت�صادي ب�شكل فعّ ال.

«�أياتا» 418 :مليون دوالر اخل�سائر اليومية ل�شركات الطريان عامل ًيا
وكاالت:
ذكر االحتاد الدويل للنقل اجلوي
«�أياتا» �أن �شركات الطريان يف العامل
تخ�سر يوميًا نحو  418مليون دوالر،
داعيًا احلكومات �إىل تقدمي املزيد من
الدعم ل�صناعة الطريان العاملية.
وقال االحتاد ،يوم الثالثاء،
�إنه يتوقع و�صول خ�سائر �صناعة
الطريان يف العامل �إىل  77مليار دوالر
خالل الن�صف الثاين من العام احلايل،
على �أ�سا�س ا�ستمرار �ضعف حركة
ال�سفر العاملية ب�سبب القيود املفرو�ضة
للحد من انت�شار فريو�س «كورونا»
امل�ستجد .ومنذ تف�شي جائحة فريو�س
«كورونا» قدمت احلكومات ل�شركات
الطريان م�ساعدات بلغت نحو 160

مليار دوالر� ،سواء يف �صورة �سيولة
نقدية �أو �ضمانات قرو�ض �أو دعم
لأجور العاملني فيها �أو �إعفاءات
�ضريبية ،ح�سب ما ذكرته وكالة

الأنباء الأملانية.
وقال �ألك�سندر دو جونياك
الرئي�س التنفيذي لالحتاد الدويل
للنقل اجلوي ،يف م�ؤمتر �صحايف

مبدينة جنيف ال�سوي�سرية� ،إن �شركات
الطريان ترتاكم لديها �سيولة نقدية يف
املعتاد يف مو�سم الذروة يف منت�صف
العام ،ولكن يف العام احلايل ا�ستمرت
خ�سائر ال�شركات خالل تلك الفرتة.
وحذر جونياك من �أنه يف ظل
غياب �أي جدول زمني لإعادة فتح
الأجواء وحركة ال�سفر يف العامل ،ال
ميكن االعتماد على مو�سم عطلة نهاية
العام لتحقيق ال�شركات �إيرادات نقدية
�إ�ضافية ت�ستطيع االعتماد عليها حتى
مو�سم الربيع املقبل.
وحذر االحتاد الدويل من �أنه دون
دعم حكومي �إ�ضايف ل�شركات الطريان،
ف�إن نحو  4.8مليون وظيفة يف القطاع
�ستواجه اخلطر.

النفط يتجاوز  43دوال ًرا
بفعل خف�ض �إمدادات الرنويج
طوكيو  -رويرتز:
تراجعت �أ�سعار النفط يوم �أم�س
اجلمعة لتهبط يف نهاية �أ�سبوع حققت
فيه مكا�سب كبرية؛ بفعل خماطر احتمال
انخفا�ض الإمدادات من الرنويج مبا ي�صل
�إىل  %25ب�سبب �إ�ضراب عمال بالقطاع.
وانخف�ض خام برنت ثمانية �سنتات
�إىل  43.26دوالر للربميل ،بعد �أن ربح
ما يزيد على  %3اخلمي�س .وانخف�ض خام
غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي خم�سة
�سنتات �إىل  41.14دوالر للربميل ،بعد
�أن ارتفع ما يزيد على � %3أم�س الأول
اخلمي�س.
واخلامان القيا�سيان على م�سار
حتقيق مكا�سب بنحو  %10هذا الأ�سبوع،
وهو �أول ارتفاع يف ثالثة �أ�سابيع� ،إذ
�صعدت الأ�سعار ا�ستجابة لإ�ضراب عمال
بقطاع النفط الرنويجي.
وقال �شركة نفط نرويجية

وم�س�ؤولون نقابيون �إنهم �سيجتمعون
مع و�سيط عينته الدولة �أم�س ،يف م�سعى
ي�أمل الطرفان �أن يتمخ�ض عن �إنهاء
الإ�ضراب.
ويت�أهب مراقبو ال�سوق لت�أثر
الإنتاج الأمريكي بالإع�صار دلتا ،املتوقع
�أن ي�ضرب �ساحل اخلليج يف غ�ضون
�ساعات .وجرى وقف �إنتاج 1.5مليون
برميل يوم ًيا تقري ًبا حتى الآن.
وقال �إدوارد مويا كبري حمللي
ال�سوق لدى �أواندا« :الإنتاج من خارج
�أوبك �سيتلقى �ضربة كبرية على مدى
الأ�سبوعني القادمني ،و�سي�ستمر هذا يف
دفع �إعادة التوازن يف �سوق النفط».
وقال حممد باركيندو �أمني عام منظمة
البلدان امل�صدرة للبرتول (�أوبك)� ،أم�س
الأول اخلمي�س �إن الأ�سو أ� ل�سوق النفط
انتهى ،عقب انهيار الأ�سعار والطلب هذا
العام ب�سبب جائحة فريو�س كورونا.

الذهب يرتفع  %1بفعل
انخفا�ض الدوالر و�آمال حتفيز �أمريكي
�سنغافورة  -رويرتز:
ارتفعت �أ�سعار الذهب يوم �أم�س
اجلمعة  %1ب�سبب �ضعف الدوالر ،وتتجه
�صوب حتقيق ثاين مك�سب �أ�سبوعي على
التوايل� ،إذ زادت جاذبية املعدن الأ�صفر
كتحوط من الت�ضخم بفعل جتدد التفا�ؤل
حيال حزمة م�ساعدات �أمريكية جديدة
للتخفيف من تداعيات فريو�س كورونا.
وارتفع الذهب يف املعامالت الفورية
� %0.7إىل  1907.16دوالر للأون�صة.
و�صعد الذهب  %0.4يف الأ�سبوع.
وزاد الذهب يف العقود الأمريكية
الآجلة � %1إىل  1912.40دوالر.
وانخف�ض م�ؤ�شر الدوالر مقابل
مناف�سيه ،ومي�ضي على م�سار ت�سجيل
ثاين انخفا�ض �أ�سبوعي على التوايل.
وا�ست�ؤنفت املحادثات بني نان�سي
بيلو�سي رئي�س جمل�س النواب ووزير

اخلزانة الأمريكية �ستيفن منوت�شني
ب�ش�أن خطة امل�ساعدات اخلا�صة بفريو�س
كورونا.
و ُينظر �إىل تقدم كبري للمر�شح
الدميقراطي للرئا�سة الأمريكية جو بايدن
� ً
أي�ضا على �أنه يفتح الطريق �أمام حتفيز
اقت�صادي كبري.
ً
وربح الذهب ،الذي ُيعد حتوطا يف
مواجهة الت�ضخم وانخفا�ض العملة ،نحو
 %26منذ بداية العام اجلاري ،بدعم من
حتفيز غري م�سبوق عامل ًيا لتخفيف الآثار
االقت�صادية جلائحة فريو�س كورونا.
وبالن�سبة للمعادن النفي�سة الأخرى،
ارتفعت الف�ضة � %1.5إىل 24.17
دوالر للأون�صة ،و�صعدت اثنني باملائة
يف الأ�سبوع .وربح البالتني � %1.5إىل
 875.33دوالر وارتفع البالديوم %0.5
�إىل  2383.16دوالر.

ثروة املليارديرات بقطاع التكنولوجيا ارتفعت بن�سبة %43

انتعا�ش �أ�سهم �شركات التكنولوجيا ي�ضاعف ثروات �أغنياء العامل

منظمة التجارة العاملية تتوقع
ان ـخ ـفــا�ض ت ـج ــارة الـبـ�ضــائ ـ ــع بـ9.2%
دبي :)CNN( -
قالت منظمة التجارة العاملية �إنها
ً
انخفا�ضا بحجم جتارة الب�ضائع
تتوقع
العاملية ،يبلغ حوايل  %9.2يف العام
.2020
وبح�سب تقرير املنظمة ،ف�إن حجم
التجارة العاملية �سريتفع جمددًا يف
العام  2021بن�سبة  ،%7.2يف حال
ا�ستطاعت دول العامل احلد من تف�شي
الفريو�س وال�سيطرة عليه.
وكانت قد تنب�أت املنظمة يف �أبريل
املا�ضي بتوقعات انخفا�ض �أكرث حدة
تبلغ حوايل � ،%12.9إال �أن الأداء
التجاري القوي الذي �شهده العامل يف
يونيو ويوليو جلب بع�ض عالمات
التفا�ؤل ب�ش�أن منو التجارة الإجمايل يف
نهاية العام.
ومنت التجارة يف املنتجات املت�صلة
بفريو�س كورونا ب�شكل قوي خا�صة يف
يونيو ويوليو ،ما ُيظهر قدرة التجارة
على م�ساعدة احلكومات يف احل�صول
على الإمدادات الالزمة ،بح�سب ما ذكره

التقرير.
يف املقابلُ ،تعد توقعات النمو للعام
� 2021أكرث ت�شا ؤ�مًا من التقديرات
ال�سابقة التي بلغت  ،%21.3ما ي�ضع
جتارة الب�ضائع يف اجتاه �أقل بكثري من
ذلك الذي �سبق الوباء.
وعلى النقي�ض من التجارة ،ي�شري
التقرير �إىل انخفا�ض الناجت املحلي
الإجمايل �أكرث من املتوقع يف الن�صف
الأول من العام  ،2020ما ت�سبب يف
خف�ض توقعات العام ككل.
وت�شري التقديرات الآن �إىل انخفا�ض
الناجت املحلي الإجمايل بال�سوق العاملي
يف العام  2020ليبلغ �سالب %4.8
مقارنة لتوقعات �أبريل لل�سيناريو
الأكرث تفا�ؤالً ،والتي بلغت �سالب .%2.5
ومن املتوقع �أن يرتفع منو الناجت
املحلي الإجمايل جمددًا يف العام
 2021لي�صل  ،%4.9ولكن �سيعتمد
ذلك بح�سب املنظمة ب�شكل كبري على
تدابري ال�سيا�سة العامة و�شدة تف�شي �أو
ا�ستمرار الوباء.

دبي :)CNN( -
و�صلت ثروة مليارديرات
العامل �إىل م�ستوى قيا�سي جديد
هذا العام� ،إذ �أدى انتعا�ش �أ�سهم
�شركات التكنولوجيا �إىل تعزيز
ثروات �أغنياء العامل.
ثروة
جمموع
وارتفع
املليارديرات
10.2
�إىل
ترليون دوالر يف نهاية يوليو
مقارنة بذروة �سابقة بلغت
 8.9ترليون دوالر يف العام
 ،2017وف ًقا لتقرير �صادر
عن البنك ال�سوي�سري  UBSو
 .PwCوارتفع العدد الإجمايل
للمليارديرات منذ العام 2017
بـ 31ملياردي ًرا ليبلغ عددهم
 2189ملياردي ًرا حال ًيا.
بع�ض
يزداد
ولكن
املليارديرات ثراء ب�شكل �أ�سرع
من غريهم� ،إذ قال التقرير �إن
الوباء �أدى �إىل ت�سريع االختالف
املتزايد بني ثروة املبتكرين يف
قطاع التكنولوجيا والرعاية
ال�صحية وال�صناعة ،وبني رجال
الأعمال يف جماالت مثل الرتفيه
واخلدمات املالية والعقارات.
كما �أ�ضاف التقرير �أن هذا
يتناق�ض مع العقد املا�ضي،
«عندما �أدى النمو املطرد
و�أ�سعار الأ�صول املرتفعة �إىل
رفع ثروة املليارديرات يف جميع

القطاعات»� ،أما الآن فقد �أ�صبح
املليارديرات «على اجلانب
اخلط�أ» من االجتاهات التقنية
واالجتماعية� ،أقل ثراء ن�سب ًيا.
وي�أتي هذا اال�ستقطاب بني
«املليارديرات املبتكرين» والبقية
يف نهاية عقد ت�ضاعف فيه عدد
املليارديرات وت�ضاعف �إجمايل
الرثوة  3مرات تقري ًبا.
وقال التقرير �إنه «يف العامني
املا�ضيني ،تقدم �أولئك الذين
ي�ستخدمون التقنية لتغيري
مناذج �أعمالهم ومنتجاتهم
وخدماتهم .و�أزمة كوفيد19-
�أبرزت للتو هذا االختالف».
ثروة
�إجمايل
وارتفع

جمال
يف
املليارديرات
التكنولوجيا بحوايل %43
لتبلغ  1.8ترليون دوالر خالل
 2018و 2019والأ�شهر الـ7
الأوىل من العام  ،2020بينما
متتع �أ�صحاب املليارات يف جمال
الرعاية ال�صحية بزيادة قدرها
 %50لتبلغ ثروتهم  659مليار
دوالر.
و�شهد املليارديرات ككل
زيادة بن�سبة  %19خالل
الفرتة نف�سها ،مع زيادة يف
اخلدمات املالية والرتفيه واملواد
والعقارات بن�سبة � %10أو �أقل.
من ناحية جغرافية� ،شهد
الرب الرئي�س لل�صني �أكرب زيادة

يف ثروة املليارديرات على مدى
ال�سنوات الـ 10املا�ضية� ،أي
حوايل � 9أ�ضعاف الواليات
املتحدة الأمريكية.
و�سط
التقرير
وي�أتي
خماوف متزايدة من �أن الوباء
�سي�ؤدي �إىل تعميق التفاوتات
االقت�صادية ،مبا يف ذلك يف
جماالت مثل الدخل والتعليم
والرعاية ال�صحية.
ووجد تقرير حديث �صادر
عن معهد درا�سات ال�سيا�سة
�أن منو ثروة املليارديرات
الأمريكيني على مدى العقدين
املا�ضيني كان �أكرب بـ 200مرة
من منو الرثوات املتو�سطة.
وقال التقرير �إن �أغنى 643
�أمريك ًيا ،مبن فيهم رواد الأعمال
مثل م�ؤ�س�س �أمازون جيف
بيزو�س ،وم�ؤ�س�س ت�سال �إيلون
مو�سك ،ح�صدوا  845مليار
دوالر من الأ�صول املجمعة بني
مار�س و�سبتمرب ،ما زاد ثروتهم
بنحو الثلث.
كما �أنه هناك خماوف من �أن
تت�ضخم �صفوف �أفقر دول العامل
هذا العام� ،إذ حذرت الذراع
البحثية للأمم املتحدة من �أن
الفقر العاملي قد يزداد هذا العام
لأول مرة منذ العام  ،1990ما
�سيعك�س عقدًا كامالً من التقدم.

