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مدينة طوكيو احتلت صدارة قائمة أغلى املدن في العالم

س���جلت عمليات االندماج 
واالس���تحواذ التي مت اإلعالن 
عنها في منطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقيا انخفاضا بنسبة 
59% لتبلغ 6.5 مليارات دوالر 
في الربع األول من العام احلالي، 
مقارنة م���ع الصفقات التي مت 
اإلعالن عنها في نفس الفترة من 
عام 2009، والتي وصلت قيمتها 

إلى 15.8 مليار دوالر.
واظهر تقرير حديث صادر 
عن »إرنس���ت ويونغ« حول 
عمليات االندماج واالستحواذ 
في منطقة الش���رق األوس���ط 

وش���مال أفريقيا، ان عدد الصفقات املعلن شهد 
انخفاضا بنس���بة 16%، من 91 صفقة في الربع 
األول من عام 2009 إلى 76 صفقة في الربع األول 
م���ن العام احلالي. وبينم���ا ارتفع عدد صفقات 
االندماج واالستحواذ املعلنة في الربع األول من 
2010 مبقدار ست صفقات مقارنة مع الصفقات 
السبعني التي مت اإلعالن عنها في الربع األخير 
م���ن 2009، في الوقت ال���ذي ارتفعت فيه قيمة 
الصفقات بنسبة بلغت 30% لتبلغ 6.5 مليارات 
دوالر، بعد أن حققت 5 مليارات دوالر في الربع 
السابق. وأفاد التقرير تسجيل مصر أكبر عدد من 
الصفقات احمللية املعلن عنها في الربع األول من عام 

2010، حيث بلغ إجمالي عددها 
10 صفقات، تليها اململكة العربية 
الس���عودية مع 8 صفقات، ثم 
اللتان س���جلتا  قطر واألردن 
4 صفق���ات لكل منهما. أما من 
حيث قيمة الصفقات اإلجمالية 
في املنطقة، فقد اس���تحوذت 
القيمة  قطر عل���ى 39% م���ن 
اإلجمالي���ة للصفقات املعلنة، 
حيث بلغت قيم���ة الصفقات 
القطرية 1083.5 مليون دوالر، 
ليحتل لبن���ان املرتبة الثانية 
بقيم���ة 450 مليون دوالر، ثم 
اململكة العربية السعودية ثالثا 
بقيمة 381.4 مليون دوالر. وفي هذا السياق، قال 
رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست 
ويونغ الشرق األوس���ط فيل غاندير: »يعكس 
نش���اط صفقات االندماج واالستحواذ في مصر 
حيوية اقتصادها وإمكانياتها الكبيرة، ونتوقع 
استمرار هذا النشاط والزخم في األرباع املقبلة. 
وقد احتلت اململكة العربية الس���عودية املرتبة 
األول���ى من حيث تدف���ق رؤوس أموال صفقات 
االندماج واالستحواذ، حيث استحوذت على %35 
من القيمة اإلجمالية للصفقات الواردة، بواقع 102 
مليون دوالر، يليها لبنان )100 مليون دوالر(، 

ثم عمان )49.3 مليون دوالر(«.

)أ.ف.پ( وزيرة الصحة اإلسبانية تصافح البرتو مورينو بحضور بيل غيتس وكارلوس سليم خالل افتتاح متحف االنثروبولوجيا مبكسيكو سيتي  

لقطة أرشيفية للرئيس األميركي خالل تفقده آلثار البقعة النفطية

احلريري متحدثا أمام احلضور في الطاولة املستديرة اللبنانية

فيل غاندير

اليونان ترفض خفض »موديز«  
تصنيف سنداتها إلى عديمة القيمة

� د.ب.أ: رفضت وزارة  أثينا 
املالي���ة اليونانية ق���رارا صدر 
أمس االول عن مؤسسة »موديز« 
للتصني���ف االئتمان���ي بخفض 
تصنيف الديون السيادية لبالدها 
إلى درجة »عدمية القيمة« ووصفت 

القرار بأنه »غير مبرر«.
وقالت ال���وزارة في بيان ان 
»خفض تصنيف سندات احلكومة 
اليونانية ال يعكس بأي ش���كل 

التقدم الذي أحرزته اليونان على 
مدى األشهر املاضية وال يعكس 
أيضا اإلمكانات التي أفرزتها جهود 
املالي وزيادة  البالد للترش���يد 

القدرة على املنافسة«.
ال���وزارة على أن  وش���ددت 
إجراءاته���ا اخلاص���ة بامليزانية 
في مقاب���ل احلصول على خطة 
إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو ما 
يعادل 140 مليار دوالر »تظهر أن 

البرنامج الذي وافقت عليه اليونان 
مع املفوضية األوروبية والبنك 
املركزي األوروبي وصندوق النقد 

الدولي يسير في طريقه«.
وقالت »موديز« انها خفضت 
تصنيفه���ا لليونان مبقدار أربع 
درجات من »أيه 3« إلى »بي أيه 
1« على خلفية املخاوف بش���أن 
الكيفية التي س���تقوم بها أثينا 

بتسديد ديونها.

»إرنست ويونغ«: 59 % نسبة انخفاض
قيمة صفقات االندماج  واالستحواذ للربع األول

»المركزي األوروبي« يحدد السعر
االسترشادي لليورو بـ 1.2258 دوالر

فرانكفورت � د.ب.أ: حدد البنك املركزي األوروبي 
أمس السعر االسترشادي لليورو أمام الدوالر ب� 
1.2258 دوالر مقاب���ل 1.2249 دوالر امس وبلغت 
قيمة الدوالر 0.8158 من اليورو مقابل 0.8164 من 

اليورو امس االول.
وحدد البنك ايضا السعر االسترشادي لليورو 
امام اجلنيه االس���ترليني ب� 0.83200 من اجلنيه 
وأمام ال���ني الياباني ب� 111.77 ين���ا وأمام الفرنك 

السويسري ب� 1.3998 فرنك.
من ناحية اخرى، أفادت تقارير صحافية امس 
ب���أن تردد البنوك األجنبية ف���ي اقراض البنوك 

االسبانية التي تعاني من نقص السيولة النقدية 
دفع األخيرة الى طلب قروض قياسية من البنك 
املركزي األوروبي. وأشارت صحيفة »إل باييس« 
االسبانية، الى ان اجمالي قروض البنوك العاملة 
في اس���بانيا من البنك املركزي األوروبي وصل 
الى اكثر من 85 مليار يورو )104 مليارات دوالر( 
ميثل هذا الرقم 16.5% من اجمالي قروض البنك 
املركزي لدول منطقة اليورو وعددها 16 دولة. في 
الوقت نفسه فإن اجمالي الناجت احمللي السبانيا 
ميثل 9% من اجمالي الناجت احمللي لدول االحتاد 

األوروبي وعددها 27 دولة.

»المركزي الياباني«: قروض بـ 32.8 مليار دوالر لتنشيط االقتصاد
طوكيو � د.ب.أ: قال بنك اليابان املركزي انه 
بصدد البدء في توفير ما اجماله 3 تريليونات 
ين ما يعادل 32.8 مليار دوالر للمؤسس���ة 
املالية قرب نهاية أغس���طس املقبل بهدف 
املساهمة في تعزيز النمو االقتصادي وذلك 
بعد اجتماع دام يومني لبحث السياسة النقدية. 

وقال البنك املركزي ان »اهم التحديات التي 
يواجهها االقتصاد الياباني حاليا هي زيادة 
معدل النمو االقتصادي احملتمل واالنتاجية«، 
وقال ان اجراء البنك »يهدف الى العمل كمحفز 
للمؤسس���ات املالية في بذل جهود باجتاه 

تعزيز أسس النمو االقتصادي«.

الحريري: االقتصاد اللبناني أظهر نقاط قوة مهمة 
تجلت في »التحمل الناجح« لألزمة المالية

واحدة بل مبقاربة واقعية وخطوة 
أننا نعي احملاوالت  بخطوة.كما 
العديدة التي سبقتنا وأخذنا علما 
مبا سبق من جناح وفشل«. من 
جه����ة أخرى ق����ال احلريري ردا 
على سؤال »اخلطوط احلمر في 
لبنان تشمل حرية التعبير واتخاذ 
خطوات جريئ����ة باجتاه تطبيق 
إصالحات اقتصادية قد ال تكون 
شعبية. أما بالنسبة إلى االقتصاد 
فإن أهم نقطة بالنس����بة لي هي 
عدم ازدياد حجم الدين العام من 
دون تأمني مداخيل لتس����ديد هذا 
الدين وهذا من أولويات اخلطوط 

احلمر«.

في معظم قطاعات االقتصاد في 
الوقت الذي نعمل فيه على حتسني 
سهولة أنشطة األعمال. ونخطط 
باالهمية عينها إلش����راك القطاع 
اخلاص في توفير اخلدمات العامة 
من خالل مبادرات الش����راكة بني 
الع����ام واخلاص وعن  القطاعني 

طريق اخلصخصة«. 
وق����ال احلري����ري: »لبنان ال 
أال يق����وم باإلصالحات.  يتحمل 
ونح����ن في ه����ذه احلكومة نعي 
متاما هذه احلقيقة ومصممون على 
التعامل مع التحديات الطويلة األمد 
التي واجهت هذا االقتصاد، ونحن 
ندرك أن ه����ذا األمر ال يتم دفعة 

بي����روت � يو.ب����ي.آي: أعلن 
اللبنانية سعد  رئيس احلكومة 
احلريري ان اقتصاد لبنان أظهر 
خالل الس����نوات اخلمس عشرة 
األخيرة نق����اط قوة مهمة جتلت 
مؤخرا في »التحمل الناجح« لألزمة 

املالية العاملية.
وقال احلريري ف����ي كلمة له 
خالل مشاركته في أعمال »الطاولة 
املستديرة اللبنانية لألعمال« التي 
تنظمها مجلة »االيكونوميست« 
بالتعاون مع شبكة »سي ان ان« 
األميركية في بيروت ان لبنان جنح 
في تس����جيل معدل منو متوسط 
قدره 8% خالل الس����نوات الثالث 
األخيرة. وأضاف »لقد استطعنا 
ايضا تخفيض ديننا إلى نس����بة 
الناجت احمللي اإلجمالي بأكثر من 

30% خالل الفترة عينها«.
وأش����ار الى ان لبن����ان »برز 
كمالذ آمن للمودعني. ففي الوقت 
الذي ازدادت فيه التدفقات املالية 
وتضاعفت الودائع املصرفية بلغ 
مستوى االحتياطات املصرفية أكثر 
الناجت احمللي  من ثالثة أضعاف 
الى  اإلجمالي«. وأشار احلريري 
ان لبن����ان يس����تعد للعمل على 
رزمة إصالحات »تعالج الثغرات 
املوجودة من أجل تأمني مكان أفضل 
ملمارسة األعمال«، ووعد بإجراءات 
النش����اط  النمو حتفز  »لتعزيز 

قال إن لبنان نجح في تسجيل معدل نمو متوسط قدره %8

»فيتش« تخفض تصنيف »بي بي« بسبب البقعة النفطية
لندن � أ.ف.پ: أعلنت وكالة التصنيف االئتماني »فيتش« 
انها خفضت ب� 6 درجات دفعة واحدة، تصنيف الديون 
البعيدة األمد لشركة »بي بي« النفطية البريطانية وذلك 

بسبب اثر البقعة النفطية في خليج املكسيك.
وأنزل���ت الوكالة تصنيف »بي بي« من »ايه ايه« الى 
»ب���ي بي بي« في عملية تخفيض واس���ع غير معهودة، 
وقال���ت الوكالة في بيان صحافي ان حجم اإلجراء الذي 
اتخذ يعك���س باخلصوص الش���كوك التي حتوم حول 
مالية »بي بي« بعد إعالن الس���لطات األميركية انها قد 
تطالب املجموعة البريطانية بوضع »مبالغ مهمة« على 
حسابات محجوزة لتأمني متويل تنظيف البقعة النفطية 

والتعويضات املالئمة.
وكانت الوكالة خفضت تصنيف »بي بي« بدرجة واحدة 
في 3 يونيو، ويشير تصنيف »ايه ايه« الى »مصدر أوامر 
جيد جدا« بحسب تعبيرات وكاالت التصنيف االئتماني، 
وخفضت فيتش ش���ركة »بي بي« الى مستوى »بي بي 
بي« التي تشير الى »مصدر أوامر متوسط اجلودة« لكن 

قادر على مواجهة التزاماته بشكل مالئم.

في أميركا الوسطى

كارلوس سليم وبيل غيتس سيستثمران
150 مليون دوالر مع إسبانيا لمواجهة الفقر 

ثروته ب� 35 مليار دوالر، أما ثروة كارلوس 
سليم فتبلغ 53.5 مليار دوالر وفقا ملجلة 

فوربس.

وبنما، واملكسيك.
جتدر اإلشارة الى أن بيل غيتس هو 
مؤسس مجموعة مايكروسوفت، وتقدر 

فيليبي كالديرون، وتغطي هذه املشاريع 
8 دول هي بليز، وغواتيماال، والسلڤادور، 
وهندوراس، ونيكاراغوا، وكوستاريكا، 

مكسيكو � أ.ف.پ: أعلن رجال األعمال 
األغنى في العالم املكسيكي كارلوس سليم 
واالميركي بيل غيتس أنهما سيستثمران 
150 مليون دوالر مع اس���بانيا من اجل 
تعزيز األوضاع الصحية للمعدمني في 

اميركا الوسطى واملكسيك.
وقال بيل غيتس لدى عرضه مشروعه 
في مكس���يكو »انا متحمس جدا إلنشاء 
مؤسس���ة بالتعاون مع معهد كارلوس 
التي  سليم. ستكون املؤسس���ة األولى 
ننش���ئها معا لكنها لن تكون االخيرة«، 
مضيفا »الصحة بالنس���بة لي تش���كل 

أولوية«.
ومبوجب هذا املش���روع الذي أطلق 
عليه اسم »املبادرة الصحية في اميركا 
الوسطى 2015«، سيجري استثمار 150 
مليون دوالر في السنوات اخلمس املقبلة، 
تدفعها مثالثة مؤسس���ة بي���ل ومليندا 
غيتس، ومعهد كارلوس سليم للصحة، 

واحلكومة االسبانية.
وس���تنفق هذه األم���وال في متويل 
مش���اريع يضعه���ا وينفذه���ا املصرف 
االميركي للتنمي���ة، تعنى بصحة األم، 
والتغذية، والتلقيح، واملالريا، ومن املقرر 
ان يس���تفيد من هذه املشاريع 10 ماليني 
شخص، على ما أفاد الرئيس املكسيكي 

لندن تخرج من قائمة أغلى خمسين مدينة في العالم

طوكيو وأوسلو أغلى مدينتين في العالم

باريس � ا.ف.پ: أظهرت الدراسة السنوية لشركة 
االستش���ارات البريطانية »إي سي ايه« أن طوكيو 
تعتب���ر املدينة األغلى للعامل���ني األجانب في 2010 
بسبب تقلبات سعر الصرف جراء االزمة االقتصادية، 
واملفاجأة الكبرى في التصنيف هي لندن التي لطاملا 
كانت تعتبر من أغل���ى مدن العالم، إذ خرجت هذه 

السنة من بني أغلى خمسني مدينة.
وبحسب الدراسة التي جرت قبل التراجع الكبير 
في س���عر صرف اليورو استنادا الى أسعار السلع 
االس���تهالكية واخلدمات )من س���كن واغذية ونقل 
ومالبس وترفيه( في 400 مدينة في العالم، توجت 

طوكيو واوسلو أغلى مدينتني في العالم.
وتراجع���ت لواندا في انغوال التي كانت تتصدر 
التصنيف العام املاضي الى املركز الثالث، في حني 
احتلت باريس املركز السادس عشر، وأتت ثالث مدن 
يابانية كبيرة اخرى هي ناغويا ويوكوهوما وكوبي 
بني املدن العشر االغلى واحتلت على التوالي املراكز 
الرابعة واخلامسة والسابعة. ولم يرد اسم اي مدينة 
اميركية في املدن اخلمس والعشرين االغلى في العالم. 

وقد احتلت نيويورك املركز الثامن واالربعني.

واوضحت »اي س���ي ايه« ان »التراجع في سعر 
صرف الدوالر ادى الى تراجع طفيف في كلفة املعيشة 
في غالبية مدن اميركا الشمالية«، واضافت ان »ضعف 
سعر صرف اجلنيه االسترليني )..( ادى الى تراجع 
في االسعار بالنسبة لزوار بريطانيا. واصبحت لندن 
تاليا اقل كلفة من مدن اوروبية اخرى مثل ميونيخ 

وامستردام وبروكسل«.
وثمة خمس مدن افريقية في تصنيف املدن اخلمس 
والعشرين االولى وهي الى جانب لواندا، ليبرفيل 
)13( وابيدجان )17( وابوجا )18( وكينشاسا )23(. 
وباس���تثناء ابيدجان فان امل���دن االفريقية االخرى 
املصنفة تقع في مناطق منتج���ة للنفط ومصدرة 

له.
واحتلت اثينا آخر تصنيف املدن اخلمسني االكثر 
غالء. وخلصت الدراسة الى ان »تقلب سعر صرف 
العمالت يبقى اكثر العوامل تأثيرا في كلفة املعيشة«، 
وكلفة املعيش���ة بالنسبة لالجانب العاملني في بلد 
م���ا تتفاوت مع التضخم وتوافر املنتجات وس���عر 
صرف العملة، هذا وقد اجريت الدراسة بني مارس 

2009 ومارس 2010.

تصنيف المدن العشرين
األغلى في العالم

1 ـ طوكيو.
2 ـ أوسلو.
3 ـ لواندا.
4 ـ ناغويا.

5 ـ يوكوهاما.

6 ـ ستافانغر.
7 ـ كوبي.

8 ـ كوبنهاغن.
9 ـ جنيڤ.

10 ـ زيوريخ.

11 ـ برن.
12 ـ بال.

13 ـ ليبرفيل.
14 ـ هلسينكي.

15 ـ موسكو.
16 ـ باريس.

17 ـ أبيدجان.
18 ـ أبوجا.

19 ـ تل أبيب.
20 ـ سيئول.


