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الدوالر يواصل تراجعه أمام العمالت الرئيسية

ارتفاع أسعار العقارات في لبنان

عمال يواصلون جهود تنظيف املياه في خليج املكسيك

»إرنست أند يونغ«: 100 شركة استثمارية 
في الكويت تكافح لتنجو من خطر اإلغالق

»بريتش بتروليوم« تجمع 50 مليار دوالر
وتالحق شريكتها األميركية »أناداركو«

توقعت شركة اخلدمات املالية العاملية »إرنست 
أند يونغ« ان تش���هد الفترة املقبلة اغالق شركات 
اس���تثمارية في املنطقة او اندماجها مع ش���ركات 
اخرى، وتوقع رئيس خدمات استشارات الصفقات 
في الشركة فل غاندير أن تغلق العديد من شركات 
االستثمار أو تسعى إلى االندماج مع شركات أخرى 
في منطقة اخلليج بس���بب نقص الس���يولة لديها 
والناجت���ة عن األزمة املالي���ة العاملية التي التزال 

تعصف باألسواق.
وأرجع غاندير، الذي كان يتحدث على هامش 
اجتماع للكش���ف عن دراس���ة عاملية قامت بها 
»إرنست أند يونغ«، سبب ذلك إلى اإلفراط في 
اقتراض هذه الشركات أمواال قصيرة األجل من 
مؤسس���ات التمويل، في حني أن استثماراتها 

طويلة األجل.
وأوضح ان���ه: »إذا نظرت إلى املش���كالت التي 
تواجهها الشركات االس���تثمارية في املنطقة التي 
اقترضت الكثير م���ن األموال آلجال قصيرة ولكن 
استثماراتها طويلة األجل، هي اآلن تكافح من أجل 
احلصول على السيولة، ولذلك فسيكون هناك املزيد 

من )اإلفالس( للشركات االستثمارية«.
واستدرك بالقول: »ليس لدينا إفالس فعلي في 
هذه املنطقة من العالم وإمنا هذه الشركات كان عليها 
االندماج مع شركات أخرى أو تغلق أبوابها«، مبينا 

»ليس لدينا هنا إفالس )وإمنا إغالق(«.
وشرح غاندير بأن نحو 100 شركة استثمارية 
في الكويت تكافح اآلن لكي تنجو »وقد تغلق بعض 
هذه الشركات«، مشيرا الى ان »الشركات العقارية 
واالستثمارية التي تكافح إما أن تندمج مع شركات 

أخرى أو تغلق أبوابها«.
وعن اس���باب ذلك قال غاندير: »في أي اقتصاد 
في أي مكان من العالم هناك بعض الشركات تبدأ 
العمل والبعض اآلخر يغلق، وبالتأكيد فإنه سيكون 

)اإلغالق( لدينا بعضها في هذه املنطقة«.
الفتا الى انه: »ال أعرف مدى إمكانية إغالق بعض 
الشركات االستثمارية أبوابها في البحرين ألن مقرها 
في اململكة العربية الس���عودية«، مضيفا: »ونحن 
نتعامل مع ش���ركات في السعودية قررت أن نوع 
أعماله���ا ليس له وجود اآلن وترغب في اإلقفال أو 

تعرض للبيع أو تندمج مع شركات أخرى«.
وأضاف: »بالتأكيد سيكون لدينا ذلك في اململكة 
العربية السعودية، وأن بعض الشركات في الكويت 

قد ينتهي بها األمر لإلغالق، أما في اإلمارات العربية 
املتحدة فانظر إلى الش���ركات التي تس���تثمر في 
العقارات، إذ ال أعرف مدى قدرتها على اخلروج من 
األزمة أو أن عليها االندماج. أما بالنسبة إلى وضع 

الشركات في البحرين فال أستطيع التعليق«.
وأرجع الس���بب الرئيس���ي في املشكالت التي 
تواجهها شركات االستثمار في املنطقة إلى الركود 
االقتصادي العاملي »وهذا يجعل الشركات تتخوف، 
فالشركات التي كانت لديها طرق للتمويل من البنوك 
واحلصول على متويل من املالك جفت اآلن، وهذا 
ما حصل في دول الشرق األوسط«، مشيرا الى ان 
»هناك العديد من الشركات التي اقترضت في السابق 
بكث���رة، وهي اآلن ال تس���تطيع متويل القروض، 
فاملسألة تتعلق باألزمة الناجتة عن األزمة املالية 

العاملية«.
وبشأن التوقعات بعودة التحسن إلى االقتصاد 
العاملي، أوضح أن 50% من الذين جرى اس���تطالع 
رأيهم في دراسة عاملية اجرتها »ارنست اند يونغ« 
يعتقدون أن األزمة ستنتهي في غضون عام أو عامني، 
وبني »أعتقد أن التحسن في دول الشرق األوسط 
قد يكون أسرع من بقية املناطق األخرى في العالم 
بسبب أن لدى هذه الدول أساسيات أفضل نتيجة 
ألن أس���عار النفط جيدة، وبالتالي سينعكس ذلك 

على اقتصادات الدول«.
وكانت دراسة صدرت عن وكالة اخلدمات املالية 
»إرنست أند يونغ« قد أوضحت أن معظم األشخاص 
الذين مت اس���تطالع رأيهم يتوقعون استمرار حال 
الركود االقتصادي الذي يخيم على األسواق بسبب 

األزمة املالية العاملية.
كما كشفت الدراسة، وهي بعنوان »مقياس ثقة 
رأس املال«، عن حالة حذر عامة تس���ود قطاعات 
األعمال نتيجة للركود االقتصادي، في ظل توقعات 
بتوافر فرص استثمارية وكذلك مخاطر مالية في 

الوقت نفسه.
وتوقع أكثر من نصف املشاركني في استطالع 
اجرته الدراسة »أن تستمر حالة الركود االقتصادي 
واألزمة املالية ف���ي قطاعاتهم الصناعية لفترة ال 
تقل ع���ن العام، فيما توقعت 70% من الش���ركات 
أن تتواصل حالة االنكماش على نطاق اقتصادي 
واس���ع إلى ما بعد األش���هر ال� 12 املقبلة، في حني 
توق���ع 82% من املس���تطلعني أن متتد هذه احلال 

ألكثر من عامني«.

لندن � أ.ف.پ: أفادت صحف 
بريطانية امس بأن ش���ركة 
بريت���ش بتروليوم )بي بي( 
ستجمع 50 مليار دوالر لتمويل 
النفط  تكاليف تنظيف بقعة 
في خليج املكسيك، وستالحق 
»على األرجح« شريكتها في 
استغالل احلقل شركة اناداركو 

األميركية.
وتعتق���د صحيفة صنداي 
تلغراف انها تعرف ان »بي.بي« 
ستالحق على األرجح مجموعة 
انادارك���و األميركية النفطية، 
ش���ريكتها في ملكية رخصة 
استغالل احلقل الذي انفجرت 
فيه منصة »بي.بي« في ابريل 
والتي اتهمت اجلمعة »بي.بي« 

بانها تصرفت من دون حذر.
وصرح »مسؤول كبير في 
»بي.بي« لم تكشف الصحيفة 
هويته، ان اناداركو تتهرب من 
مسؤولياتها، وقد طلبت بريتش 
بتروليوم عبثا من اناداركو دفع 
حصتها م���ن النفقات الحتواء 
البقعة النفطية. من جهة اخرى، 
أفادت صاندي تاميز بأن »بي.

بي« ستبدأ اعتبارا من االسبوع 
املقبل بيع سندات بقيمة عشرة 

مليارات دوالر، وستطلب من 
املصارف قرضا بنحو عشرين 
مليار دوالر. وستجمع عشرين 
مليار دوالر اخرى خالل السنتني 
املقبلت���ني بفض���ل بيع بعض 
اصولها، كما أضافت الصحيفة 

التي لم تكشف مصادرها:
وان جمع االموال يهدف الى 
البقعة  متويل نفقات تنظيف 
النفطي���ة الضخمة، الس���يما 
صندوق العشرين مليار دوالر 
ال���ذي وافقت »بي.ب���ي« على 
إنشائه لهذا الغرض قبل نهاية 

.2013
وينبغي ان تطمئن األسواق 
ايضا بع���د االنهيار الكبير في 

سعر سهمها في البورصات. 
من جهة أخرى، أكدت صحيفة 
اندبندنت اون صنداي ان بريتش 
بتروليوم ستبيع اصولها في 
بحر الشمال في اطار خطة تهدف 
الى خفض التكاليف بواقع 14 
مليار دوالر في غضون س���تة 

اشهر.
وستتنازل املجموعة ايضا 
ع���ن مصاحلها في عش���رات 
مشاريع االكتش���اف واالنتاج 
الت���ي ال متلك فيه���ا األكثرية، 

وف���ق الصحيفة األس���بوعية 
الى »مصادر رفيعة  واستنادا 
في ذي س���يتي )مركز االعمال 
في لندن(«. وستدرس بي.بي 
4.1% من  امكانية بيع نس���بة 
االسهم التي متلكها في شركة 
الروس���ية والتي  روس���نفت 
اش���ترتها مبليار دوالر س���نة 

2009، حسب االندبندنت.
وكانت املجموعة قد أعلنت 
انها ستبيع أصوال بقيمة عشرة 
مليارات دوالر في األش���هر 12 
املقبلة لتمويل صندوق مكافحة 
البقع���ة النفطي���ة. كما اعلنت 
الشركة انها ستعلق دفع ربحية 
األسهم للسنة املقبلة � دفعت منها 
10.5 مليارات دوالر السنة املاضية 
� وس���تخفض في 2010 و2011 
برنامج اس���تثماراتها السنوي 
الذي بلغ 20.3 مليار دوالر خالل 

2009، بنسبة %10.
الرئيس األميركي  وأش���ار 
ب���اراك اوباما ووزي���ر املالية 
البريطاني جورج اوزبورن الى 
ان العشرين مليار دوالر لتمويل 
صندوق مكافحة البقعة النفطية 
لن تؤثر على متانة الوضع املالي 

لبريتش بتروليوم. 

العديد من الشركات االستثمارية بالخليج ستغلق أو تسعى لالندماج

»الوطني«: الدوالر يواصل تراجعه مع تحسن شهية المستثمرين
 في اإلقبال على األصول المنطوية على مخاطر مرتفعة

نحو منتظم. علما أن اخلبراء 
االقتصاديني يشعرون بالقلق 
إزاء هذا الوضع باعتبار استحالة 
حتقيق التعافي املس���تمر مع 
غي���اب حص���ول أي حتس���ن 

ملموس في سوق العمالة.
وقال التقرير ان األس���واق 
القليل���ة املاضية  األي���ام  في 
ركزت اهتمامها على س���ندات 
التي صدرت  اليونانية  الدين 
مؤخرا وذلك ف���ي أعقاب قيام 
وكالة تصنيف االئتمان »موديز« 
بتخفي���ض تصنيفها لليونان 
من A3 إل���ى Ba1، حيث نقلت 
هذه اخلط���وة تصنيف ديون 
هذا البلد األوروبي من »مستوى 
مناسب لالستثمار« إلى مستوى 
منخفض وغير مناس���ب له. 
وجتدر اإلش���ارة إلى أن وكالة 
تصنيف ائتماني أخرى، وهي 
»فيتش«، تصنف ديون اليونان 
حاليا مبستوى- BBB وهو ما 
يعتبر أدنى مستوى للتصنيف 
االستثماري، وبالتالي ستليه 

توقعات مستقبلية سلبية.
وأشار التقرير الى أن معدل 
الدول األوروبية  التضخم في 
تسارع في ش���هر مايو ليصل 
إلى أعلى مستوياته منذ أكثر 
من س���نة في وق���ت أدت فيه 
ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف 
اليورو إلى رفع أسعار السلع 
املستوردة في جميع الدول ال� 16 
التي تتألف منها منطقة اليورو، 
فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع 
االس���تهالكية بنسبة 1.6% في 
ش���هر مايو بعد ارتفاعه %1.5 

في شهر أبريل.
ومن الواض���ح أن الهبوط 
اليورو مقابل  الكبير لس���عر 
ال���دوالر األميركي خالل العام 
احلال���ي ق���د رفع م���ن معدل 
التضخم في وقت أصبح فيه 
ارتفاع أسعار منتجات الطاقة 
يتسبب بضعف القوة الشرائية 
ل���دى املس���تهلكني. وفي هذا 
البنك  الصدد، ص���رح رئيس 
املركزي األوروبي جان � كلود 
تريشيه، بأنه من املمكن ملعدل 
التضخم أن يواصل االرتفاع في 
وقت من املتوقع فيه أن يسجل 
النمو االقتصادي منوا معتدال 
هذه السنة، أما معدل التضخم 
األساس���ي ملنطقة اليورو فقد 
بقي على حاله عند مس���توى 

يبلغ %0.8.

قدرت ب���أن يتراجع العدد إلى 
648.000 منزل، ويدل هذا األداء 
على أن تراجع قطاع اإلسكان 
قد جاء على أث���ر انتهاء فترة 
 برنامج التحفيز الضريبي الذي
نفذت���ه احلكومة لدع���م هذا 

القطاع.
هذا وقد ارتفع عدد املطالبات 
األولية بالتعويض عن فقدان 
الوظائف ب���� 12 الف مطالبة، 
حيث وصل إلى 472 ألفا، فيما 
يشكل دليال جديدا على أن عدد 
املوظفني الذين يتم االستغناء 
عن خدماتهم اليزال مرتفعا حتى 
مع االستمرار احلاصل في النمو 
االقتصادي، حيث يلجأ قس���م 
من أرب���اب العمل إلى تخفيف 
أو  العمالة لرفع األرباح  عبء 
احملافظة على مستوياتها، وذلك 
في وقت يستمر فيه ارتفاع أعداد 
العاملني منذ بداية السنة على 

االقتصاد العاملي، فقد انخفض 
مؤشر أسعار السلع اإلنتاجية 
بنس���بة 0.3% بعد انخفاضه 
بنس���بة 0.1% في شهر أبريل، 
علما أن التوقعات قد أش���ارت 
إل���ى انخف���اض يبلغ نس���بة 
0.5%. وبص���رف النظ���ر عن 
أسعار املواد الغذائية والوقود، 
وه���ي العناصر األكثر عرضة 
للتقلب ضمن املكونات، جند أن 
املؤشر األساسي ألسعار السلع 
اإلنتاجية قد ارتفع بنسبة %0.2 

للشهر الثاني على التوالي.
وذك���ر التقري���ر أن أعمال 
تشييد املساكن اجلديدة تراجعت 
بنسبة 10% في شهر مايو، وذلك 
في أكبر تراجع لها منذ ش���هر 
م���ارس 2009، فق���د انخفض 
عدد املساكن اجلاري إنشاؤها 
م���ن 672.000 إل���ى 593.000 
منزل، خالف���ا للتوقعات التي 

علما بأن هذا املؤشر قد ارتفع 
بنسبة 2% سنويا على مدى ال� 
12 شهرا املاضية مقارنة بنسبة 
2.2% في شهر أبريل، ويعزى هذا 
إلى  االنخفاض بشكل رئيسي 
تراجع أسعار الطاقة والسلع، 
باستثناء أسعار املواد الغذائية 
التي تعتبر  الطاقة  ومنتجات 
التقلب،  على درجة عالية من 
حيث ثبت املؤش���ر األساسي 
ألسعار الس���لع عند مستوى 

.%0.9
هذا وقد تراجعت أس���عار 
اجلملة في الواليات املتحدة في 
شهر مايو للمرة الثالثة خالل 
األشهر األربعة األخيرة وذلك 
بسبب االنخفاض احلاصل في 
أسعار الطاقة واملواد الغذائية 
نتيجة للمخاوف الناجمة عن 
أزمة الديون األوروبية وما قد 
يكون له���ا من أثر على تعافي 

قال تقرير 
بنك الكويت 
الوطني ان 
أمام  الدوالر واص���ل تراجعه 
العمالت الرئيسية األخرى خالل 
األس���بوع املاضي مع حتسن 
شهية املستثمرين في اإلقبال 
عل���ى األصول الت���ي تنطوي 
على مخاطر مرتفعة، مش���يرا 
الى أن الي���ورو افتتح صباح 
االثنني املاضي بس���عر 1.2100 
دوالر تقريب���ا ثم عزز موقعه 

في األيام الالحقة.
وذكر »الوطني« أن من ناحية 
قيام موديز بتخفيض التصنيف 
االئتماني لليون���ان، فلم يكن 
ل���ه أي أثر يذكر على قوة دفع 
العملة األوروبية التي استطاعت 
خالل األسبوع اختراق حاجز 
ال� 1.2400، وذلك قبل أن تقفل 
في نهاية التداول يوم اجلمعة 

بسعر 871.23 دوالرا.
أم���ا اجلنيه اإلس���ترليني 
فقد سجل أداء قويا، حيث بدأ 
األسبوع عند مستوى 1.4552 
وارتفع يوم األربعاء ليصل إلى 
1.4856، ولكنه سجل تراجعا 
يوم اخلميس وذلك عقب اإلعالن 
عن أرقام التضخم في اململكة 
املتح���دة والتي جاءت أضعف 
مما كان متوقعا، ولكن سرعان 
ما عاود اجلني���ه االرتفاع من 
جديد ليصل إلى 1.4886 دوالر 
قبل أن يقفل في نهاية األسبوع 
بسعر 241.48 دوالرا أما الفرنك 
أداء  السويس���ري، فقد سجل 
موازيا ألداء اليورو وصل إلى 
1.1082 دوالر قبل أن يقفل مساء 
اجلمعة عند مستوى 851.10، 
الني  وكذل���ك انخفض س���عر 
الياباني إلى 90.44 دوالرا خالل 
األسبوع وأقفل عند 90.71 مقابل 
الدوالر في حني واصل الدوالر 
األسترالي ارتفاعه القوي على 
مدى األسبوع ليصل إلى 0.8713 

مقابل العملة األميركية.
وبني التقري���ر أن البيانات 
الصادرة عن مكتب إحصاءات 
أفاد بهبوط مؤش���ر  العمالة، 
أس���عار السلع االس���تهالكية 
بنسبة 0.2% خالل شهر مايو، 

تخفيض التصنيف االئتماني لليونان لم يكن له أي أثر يذكر على قوة دفع العملة األوروبية

»المركزي األميركي« سيبقي
على فوائده عند الصفر

وزير المال البريطاني يعلن غدًا 
رسمًا على المصارف

واشنطن � أ.ف.پ: يعقد البنك املركزي االميركي االحتياطي الفيدرالي 
يومي الثالثاء واالربعاء املقبلني اجتماعا بشأن السياسة النقدية سيجدد 
في ختامه رغبته في اإلبقاء على معدل فائدته عند نقطة الصفر تقريبا 

ألطول فترة ممكنة بهدف مواكبة االنتعاش االقتصادي.
ومنذ االجتم����اع األخير للجنة السياس����ة النقدية في االحتياطي 
الفيدرالي، تعزز االقتصاد األميركي، لكن املسؤولني في البنك املركزي 
اليزال����ون يعتبرون في غالبيتهم ان النمو هش للغاية الى حد انه ال 

يشجع على زيادة معدل الفائدة.
وبالنظ����ر الى العقود اآلجلة مع معدل الفائدة من يوم الى يوم، ال 
يتوقع احد في األسواق ان تعلن جلنة السياسة النقدية في االحتياطي 
الفيدرالي األميركي تش����ددا في التس����ليف في البيان اخلتامي الذي 

سيتضمن مجريات مباحثاته 
 واملؤش����رات التي نشرت منذ بداية شهر مايو تدعو الى االعتقاد 
بأن االنتعاش االقتصادي الذي بدا في صيف 2009 قد يتسارع طيلة 
الفصل الثاني، وقد يتعزز باالستناد الى عناصر مثل االستثمار وإنتاج 

الشركات او االستهالك، أكثر مما استند في فصل الشتاء.
وأعل����ن رئيس االحتياطي الفيدرالي بن برنانكي في التاس����ع من 
يونيو انه يتوقع زيادة إجمالي الناجت الداخلي بنسبة 3.5% في 2010، 
في حني بلغ النمو نسبة 3.0% وفق الوتيرة السنوية في الفصل األول، 

بحسب آخر األرقام الرسمية املتوافرة.
ويعتبر االحتياطي الفيدرالي ان زيادة اجمالي الناجت الداخلي قد 
تصل الحقا الى 4.0% في 2011، لكن املسؤولني في املؤسسة يعتبرون 
ان النمو سيكون اكثر ضعفا بحيث لن يتمكن من خفض معدل البطالة 

بشكل ملموس قبل سنوات عدة.
حتى ان برنانكي أعلن ان البلد سيحتاج الى »وقت طويل الستعادة 

حوالي 8.5 ماليني فرصة عمل فقدها في 2008 و2009«.
ويسمح االحتياطي الفيدرالي األميركي ملعدل فائدته بالتقلب بني %0 
و0.25% منذ منتصف ديسمبر 2008. وقد جدد كل املسؤولني تقريبا في 
جلنة السياسة النقدية في االحتياطي الفيدرالي األميركي الذين كانوا 
اعربوا عن رأيهم منذ االجتماع األخير، القول انهم اليزالون يؤيدون 
إعالن البنك املركزي عن رغبته في إبقاء معدل فائدته الرئيسية عند 

مستوى »متدن بصورة استثنائية« لفترة طويلة.

لندن � أ.ف.پ: أعلن وزير املال البريطاني جورج اوزبورن امس ان 
مشروع املوازنة الذي سيقدمه غدا في البرملان سيتضمن فرض رسم على 
املصارف عمال مبا وعدت به احلكومة. وقال اوزبورن في مقابلة بثتها 
شبكة »بي.بي.سي وان« »يتعني على كل مكونات املجتمع املساهمة« 
في خفض العجز العام و»س����أطلب من املصارف ان تدفع مساهمة«. 
وكان اس����تحداث هذا الرسم الذي لم يحدد الوزير وسائل استيفائه، 
مدرج����ا في برنامج التحالف الذي يض����م احملافظني والدميوقراطيني 

االحرار بعد االنتخابات التشريعية في السادس من مايو.

اللبنانيون يواجهون أزمة ارتفاع أسعار العقارات

مليون دوالر، كون الطلب على 
هذا النوع من الشقق اكبر بكثير 

من العرض.
ويقول حمادة »هناك شقق 
صغيرة للبيع في بيروت، اال انها 
معروضة اليوم بضعف سعرها 

او اكثر«.
 في حي اجلمي����زة التراثي 
الراقي، يبلغ سعر شقة صغيرة 
حوالي نصف مليون دوالر، في 
وقت يبحث املستثمرون بجهد 
عن مساحات للبناء في مدينة 
ممتدة على مساحة 18 كيلومترا 
مربعا وتزداد كثافتها السكانية 
بإطراد. وال يبدي املس����ؤولون 
اي تخوف من ارتفاع اس����عار 
العق����ارات، وان كانوا يقرون 
بالصعوبة التي تواجهها الطبقات 
الوسطى في اقتناء مسكن نتيجة 

لذلك.
وأكد حاك����م مصرف لبنان 
رياض سالمة في ندوة اقتصادية 
نظمت قبل اسبوعني ان »منو 
القطاع العقاري اللبناني طبيعي 
ولن يشهد أي فقاعة عقارية او 

انهيارا«.

الشباب منهم، يتحول  السيما 
الى مهمة مستحيلة يوما بعد 
يوم. وعلى هؤالء ان يستوفوا 
شروطا صعبة جلهة تأمني قسم 
نقدي من س����عر العقار وراتب 
مرتفع وكلفة تأمني عالية نسبيا 

للحصول على القرض.
ويق����ول احمللل املالي بابيك 
»أحب ان امتل����ك منزال لكنني 
حت����ى اآلن لم أمتكن من ذلك«، 
مضيفا »ابحث منذ بعض الوقت 
لكن أسعار الشقق مرتفعة جدا 
حتى خارج بيروت«، ويبلغ سعر 
املتر املربع في »املثلث الذهبي« 
من العاصمة، اي راس بيروت 
العاصمة( واالش����رفية  )غرب 
)شرق العاصمة( والوسط، ثالثة 
آالف دوالر وما فوق، وقد يصل 
الى 15 ألف دوالر للمتر املربع 

الواحد.
العاصمة بيروت  وتش����هد 
منذ سنوات ورشا ضخمة لبناء 
مساكن فخمة مبعظمها مع اسعار 

خيالية.
وميكن ان يصل سعر شقة 
مس����احتها 150 مترا مربعا الى 

بي����روت � أ.ف.پ: في وقت 
يناضل القطاع العقاري في العالم 
الستعادة عافيته في أعقاب األزمة 
املالية، تسجل أسعار العقارات 
في لبنان أرقاما قياسية جتعلها 
خارج متناول شريحة واسعة 

من اللبنانيني.
ويشهد لبنان منذ أكثر من 
سنة هدوءا سياسيا ساهم في 
ارتفاع حجم مبيع العقارات في 
الربع األول من العام 2010 بنسبة 
41% باملقارنة مع الفترة نفسها 

من العام املاضي.
املبيع����ات رقما  وس����جلت 
قياس����يا بل����غ 3.2 تريليونات 
ليرة لبنانية مبا يعادل 2.1 مليار 
دوالر، بحسب مديرية الشؤون 
العقارية التابعة لوزارة املالية، 
وتبلغ نسبة الفوائد على الرهن 

العقاري بني 4 و%6.
الطلبات على  وتأتي معظم 
شراء العقارات من اخلارج، من 
افراد اجلالية اللبنانية الضخمة 
املنتش����رة في دول عدة عربية 
وأوروبية وفي أميركا وافريقيا 
وغيرها، وم����ن زبائن من دول 
الذين يجذبهم  الغنية  اخلليج 

البلد املتوسطي الصغير.
اللبناني����ني  ويق����در ع����دد 
املوجودين في اخلارج بضعف 
ع����دد س����كانه ويبل����غ حجم 
التحويالت املالية من لبنانيي 
اخلارج الى املصارف اللبنانية 
بني 6 و7 مليارات دوالر سنويا. 
وتشكل هذه التحويالت إحدى 

دعائم االقتصاد اللبناني.
ويقول م����روان حمادة من 
شركة »سوجيتيم« العقارية التي 
تتخذ م����ن بيروت مقرا »الذين 
يغادرون لبنان هم إجماال من 
أصحاب القدرات والكفاءات. اذا 
كانوا يتقاضون هنا ثالثة آالف 
دوالر، فهم يتقاضون ضعف هذا 

املبلغ على األقل في اخلارج«.
ويضيف »انه����م لبنانيون 
ويبقون متعلقون بجذورهم هنا 
وهم الذين يقفون بنسبة كبيرة 

وراء ارتفاع األسعار«.
في املقابل، العثور على منزل 
بالنسبة الى اللبنانيني املقيمني، 

تقــرير

مباريات كأس العالم ترفع مبيعات التجزئة 
ذكر تقرير »الوطني« أن مبيعات التجزئة 
ف��ي اململكة املتح��دة ارتفعت خالل ش��هر 
مايو بنس��بة تفوق التوقعات، حيث سجلت 
املبيع��ات زي��ادة بلغت 0.6% خالل الش��هر 
وزي��ادة بلغت 2.2% مقارنة مب��ا كانت عليه 
قبل س��نة. وباستثناء الس��لع الغذائية، فان 
االرتف��اع األكبر قد كان ف��ي قطاع األجهزة 

الكهربائية، حي��ث ارتفع اإلنفاق على أجهزة 
التلفزي��ون وغيرها من املع��دات الكهربائية 
بهدف مشاهدة مباريات كأس العالم في كرة 
القدم. وبصرف النظر عن املنتجات النفطية، 
ارتفع��ت مبيعات التجزئة بنس��بة 0.5% في 
ش��هر مايو بع��د انخفاض بنس��بة 0.1% في 

شهر أبريل.


