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رنا الرشيد

ارتفاع عدد اصحاب املاليني على مستوى العالم

كارلوس غصن

العماد ميشال سليمان واألمير الوليد بن طالل ونبيه بري وسعد احلريري يزيحون الستار عن »فور سيزونز« لبنان

خالل فصل الصيف وبعد الدقيقة الخامسة

»ڤيڤا«: خصم 50% على المكالمات الدولية
أعلنت ش���ركة االتصاالت الكويتية )ڤيڤا( عن اطالقها عرضا 
مميزا على املكاملات الدولية لعمالئها خالل فصل الصيف، وأوضحت 
ف���ي بيان صحافي أنه مع هذا العرض الش���يق يس���تطيع عمالء 
الشركة للدفع اآلجل واملسبق معا االستفادة من خصم 50% على 
املكاملات الدولية ألي جهة أرادوا وذلك بعد الدقيقة اخلامس���ة من 

مدة املكاملة.
وعن هذا العرض، قالت مدير إدارة التسويق في شركة »ڤيڤا« 
رنا الرش���يد: »لقد أردنا من خالل هذا العرض إبقاء عمالئنا على 

تواصل دائم مع أهلهم وأصدقائهم«.
وأضافت: »يستطيع العمالء باإلضافة إلى اخلصم على املكاملات 
الدولية، التواصل مع أحبائهم عن طريق خدمات »ڤيڤا« العديدة 
كخدم���ة BlackBerry وخدم���ة GPRS وMMS باإلضافة إلى خدمة 

اإلنترنت أثناء سفرهم«.

حيدر: إجراءات »المتحدة للخدمات الطبية« 
في تأسيس مستشفى السيف »قانونية«

كارلوس غصن تقاضى 8 ماليين يورو في عام من »نيسان«

»آبل« باعت ثالثة ماليين نسخة من »آي باد« في غضون 80 يومًا

اإلبقاء على سعر الفائدة األميركية

نيويورك � أ.ف.پ: اعلنت شركة آبل انها باعت 
اكثر من ثالثة ماليني نس����خة م����ن جهاز »آي باد« 
ف����ي حني ان مبيعات »آي ف����ون 4« الذي يطرح في 
االس����واق اليوم تبدو ممتازة. وبلغت مبيعات »اي 
باد« ثالثة ماليني نس����خة االثن����ني اي بعد 80 يوما 
على اط����الق جهاز الكمبيوتر ه����ذا من دون لوحة 
مفاتيح في الواليات املتحدة، مما يؤكد جناحه وقد 
بات متوافرا في حوالي عشر دول. وكانت مبيعات 
آي باد جتاوزت املليون نسخة في غضون 28 يوما 
نهاية ابريل عندما كان متوافرا في الواليات املتحدة 
فقط. وفي 31 مايو أي بعد ثالثة أيام على طرحه في 
أسواق تسع دول إضافية أعلن بلوغ عتبة املليوني 

نسخة مباعة. وكانت آبل اجلت تسويق هذا اجلهاز 
في دول اخرى مدة شهر بسبب الطلب الكبير جدا في 
الواليات املتحدة الذي جتاوز التوقعات. وسيسوق 
اجلهاز الشهر املقبل في تسع دول أخرى. وتطرح آبل 
اليوم النسخة اجلديدة من هاتفها املتعدد الوظائف 
»اي فون 4« في املتاجر األميركية. والهاتف اجلديد 
مجهز خصوصا بشاش����ة عالية الوضوح وإمكانية 
إجراء محادثات هاتفية ڤيديو وببرمجية للمونتاج. 
والطلب على اجلهاز اجلديد يتجاوز كل التوقعات 
مع أكثر من 600 ألف طلبية مسبقة منذ اليوم األول. 
ويتوقع ان تباع 44 مليون نسخة من »آي فون 4« 

خالل العام احلالي و55 مليونا العام املقبل.

واشنطن � كونا: أعلن البنك االحتياطي الفيدرالي 
)البنك املركزي االميركي( أمس اإلبقاء على أسعار 
الفائدة بني صفر و0.25% الفتا الى مواصلة اقتصاد 
البالد اخل����روج من حالة الرك����ود وظهور عالمات 

التحسن التدريجي على سوق العمل.
جاء ذلك في بيان للجنة السوق املفتوحة الفيدرالية 
والتي اشارت الى »ارتفاع إنفاق األسر والذي اليزال 

مقيدا بارتفاع معدالت البطالة وتواضع منو الدخل 
وانخفاض ثروة اإلسكان وتشديد االئتمان«.

وذكر البيان أن »الظ����روف املالية أصبحت أقل 
دعما للنمو االقتصادي ما يعكس الى حد كبير حجم 
التطورات اخلارجية« الفتا الى »انخفاض أس����عار 
الطاقة والسلع األخرى الى حد ما في األشهر األخيرة 

وتراجع مؤشر التضخم«.

وفورد ودميلر وفيات«.
وبني رؤساء الشركات اليابانية املتدوالة اسهمها 
في البورصة يبدو غص����ن االعلى اجرا في اليابان 
متقدما على نظيره في شركة سوني االميركي هاورد 
سترنغر الذي تقاضى 816.5 مليون ين )7.4 ماليني 
يورو( في الفترة ذاتها بحسب ما تظهر االرقام التي 

نشرتها شركة االلكترونيات اجلمعة املاضي.
لكن اجر غصن ال يشمل مبلغ 1.24 مليون يورو 
تقاضاه العام 2009 بصفته رئيس مجلس ادارة شركة 
رينو الفرنس����ية لصناعة السيارات وهي املساهم 

االكبر في »نيسان« مع 45.7% من االسهم.

من سنة 2010، وافاد بأنه على الرغم من ان االزمة املالية 
اليزال تأثيرها ممتدا الى السنة احلالية على الصعيدين 
احمللي واالقليمي، فقد متكنت الشركة املتحدة للخدمات 
الطبية من حتقيق نتائج مالي����ة ممتازة، حيث بلغت 
»قيمة االيرادات التش����غيلية 17.65 مليون دينار »اي 
مبعدل منو 15%« مقارنة مع السنة املالية املاضية. كما 
بلغ صافي الربح 2.15 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 
13.03 فلس����ا، هذا، وحققت الشركة عائدا بلغ 7% على 
حقوق املساهمني.  اما بالنسبة لتوزيع ارباح عن السنة 
املالية املنتهية في 2010/3/31 اوضح الزيد انه بناء على 
اقتراح اعضاء مجلس االدارة جاء عدم توزيع االرباح، 
وذلك بس����بب حاجة الشركة للمصادر النقدية لتمويل 
مشاريع املجموعة القائمة، على ان تخضع هذه التوصية 
ملوافقة اجلمعية العمومية للمساهمني، كما اقترح اعضاء 
مجلس االدارة بعد دراسة مستضيفة، زيادة رأس مال 
الش����ركة من 16.5 مليون دينار الى 24.5 مليون دينار، 
نقدا وعلى دفعة واحدة اي بزيادة قدرها 8 ماليني دينار 
للمساهمني املسجلني بسجالت الشركة بسعر 100 فلس 

للسهم الواحد وبدون عالوة اصدار.

يوكوهاما � أ.ف.پ: أعلن رئيس 
مجلس ادارة شركة نيسان اليابانية 
لصناعة السيارات كارلوس غصن 
انه تقاضى 890 مليون ين )ثمانية 
ماليني يورو بسعر الصرف احلالي( 
خالل السنة املالية 2009-2010 مما 
يجعل منه احد رؤساء الشركات 

االعلى أجرا في اليابان.
وج����اء اع����الن غص����ن خالل 
الس����نوية  العمومية  اجلمعي����ة 
ملساهمي املجموعة اليابانية التي 
انعقدت امس في يوكوهاما )منطقة 

طوكيو(.
ومبوجب االنظمة اجلديدة التي 
اعتمدتها السلطات اليابانية ينبغي 
على الشركات املطروحة اسهمها 

في البورصة ان تنشر اجور املسؤولني فيها عندما 
تتجاوز املليون ين سنويا.

وبلغ االجر االجمالي للمديرين ال� 12 الرئيسيني 
في الشركة 1692 مليار ين بحسب ما جاء في تقرير 

نشاط الشركة الذي وزع على املساهمني.
وقال غصن للصحافيني بعيد ذلك »نحن شركة 
مختلفة عن الشركات اليابانية االخرى، حيث تضم 
مسؤولني من 12 جنسية مختلفة في املناصب االثنني 
والتسعني الرئيسية«. وقال ساميون سبرول الناطق 
باس����م »نيسان« ان مجموع عائدات غصن »اقل من 
متوس����ط اجور رئيس مجلس ادارة فولكس واغن 

فواز كرامي
فند رئيس اللجنة التنفيذية في 
الطبية  الش����ركة املتحدة للخدمات 
د.ميث����م حي����در جمي����ع االتهامات 
اخلاصة بع����دم قانونية االجراءات 
التي اتبعتها الش����ركة في تأسيس 
وبناء »مستشفى السيف« وعرض 
عددا من »املستندات« التي تثب سالمة 
جميع االجراء القانونية اخلاصة في 
»مستشفى الس����يف«، ومن ضمنها 
شهادة من »بلدية الكويت« تثبت ان 
عدد االدوار املسموح به للمستشفى 
هو 20 دورا، وليس كما مت اثارته 8 
ادوار. حديث حيدر جاء خالل اجلمعية 
العمومي����ة العادية وغير العادية ل� 
»املتحدة للخدمات الطبية والتي عقدت 

بنس����بة حضور بلغت 94.22% في مقر الشركة امس، 
مش����يرا إلى شراء ش����ركة املختبرات الطبية )الشركة 
التابعة للمتحدة الطبية( ما نسبته 65% من شركة طبية 
مقرها أبوظبي. واضاف د.حيدر ان »املتحدة للخدمات 
الطبية« فوضت شركة كامكو قبل فترة، للقيام بإمتام 
عملية االدراج، وأشار إلى ان جلنة السوق وافقت فورا 
على ادراج الشركة، اال ان االزمة املالية ادت الى تأجيل 
فك����رة »االدراج« الى حني حتس����ن االوضاع كي يدرج 
السهم في السوق بسعر جيد. وكشف د.حيدر انه فيما 
يخص زيادة رأس مال الشركة فقد مت ابالغ املساهمني 
بخطابات رسمية في ش����هر ديسمبر 2009 ان الشركة 
بحاجة الى زي����ادة رأس املال، الفتا إلى أنه قبل االزمة 
املالية كان بحوزة الشركة ما يقارب 8 ماليني دينار غير 
مستخدمة لكن نظرا لتشدد البنوك في منح الشركات 
خطوطا ائتمانية فان الزيادة اصبحت ضرورية.  وفي 
كلمة لرئيس مجلس االدارة العضو املنتدب د.عبدالرحيم 
الزيد بني فيها ان اعمال انشاء املستشفى الدولي التابع 
للش����ركة الكويتية للخدم����ات الطبية جتري على قدم 
وساق، متوقعا ان تنتهي اعمال االنشاء في الربع االخير 

لتعود إلى مستويات 2007 وثروات كبار األغنياء حول العالم ارتفعت %21.5

7.1% ارتفاعًا في أصحاب الماليين بالشرق األوسط 
دبي � وكاالت: كش���ف أحدث 
تقرير عن ث���روات األفراد حول 
العالم ارتفاع ع���دد األثرياء في 
اململكة العربية السعودية بنحو 
14.3% خالل العام املاضي 2009، 
ليصل عددهم إلى 104.7 آالف ثري 
مقابل 91.6 ألف ف���ي عام 2008، 
كما ارتفع عدد االثرياء في مملكة 
البحري���ن بنس���بة 7.2% ليصل 
عددهم إلى 5400 شخص، في حني 
تراجع أغنياء اإلمارات 18.8% ليصل 

عددهم إلى 54.5 ألف شخص.
جاء ذلك ف���ي تقرير الثروات 
الذي تصدره  الس���نوي  العاملي 
ميري���ل لين���ش إلدارة الثروات 
العاملية وشركة كابجيميني حول 
تطور الثروات الفردية في العالم، 
والذي ع���زا تراجع عدد االثرياء 
في اإلمارات إلى تضرر الدولة من 
تداعيات األزمة املالية التي أثرت 

سلبا في أصول األغنياء.
ووفقا لتعريف »ميريل لينش« 
فإن من ميتلك ث���روة بأكثر من 
ملي���ون دوالر يدخ���ل في تعداد 
األغنياء ومن ميتلك أكثر من 30 
مليون دوالر يدخل في عداد كبار 

األغنياء.
وقال التقرير، إنه رغم األزمة 
املالية ارتفعت ثروات وأعداد أثرياء 
العالم العام املاضي بنسبة %17.1 
ليصل عددهم إلى 10 ماليني ثري 
تقدر ثرواتهم بنحو 39 تريليون 

دوالر بنسبة منو %18.9.
وأش���ار التقرير إلى أن قيمة 
ثروات كبار األثرياء ارتفعت بنسبة 
21.5% وتشير هذه األرقام إلى أن 
الفردية عامليا  الث���روات  تعافي 
ع���ام 2009، عوض إلى حد كبير 
خسائرها في عام 2008 وأعادها 

إلى مستوياتها في عام 2007.
ارتفع عدد  التقرير  وبحسب 
األثرياء في الشرق األوسط بنسبة 
7.1% إل���ى 400 أل���ف وارتفعت 
ثرواتهم اإلجمالية بنس���بة %5.1 

لتصل إلى 1.5 تريليون دوالر.
الثروات  ورغ���م أن تعاف���ي 
الفردي���ة كان أقوى ف���ي الدول 
النامية إال أن معظم أثرياء العالم 
الفردية ظلت متمركزة  وثرواته 
بشكل كبير في الواليات املتحدة 
واليابان وأملانيا ومبعدل %53.5 
من إجمالي عدد أثرياء العالم عام 
2009، بانخفاض طفيف عن معدل 

54% في 2008.
أكبر  أميركا الشمالية  وظلت 
العالم  املنف���ردة ألثرياء  املعاقل 
بنس���بة 31% وبواقع 3.1 ماليني 

املستوى العاملي، في املقابل توقع 
أن يواصل اقتصاد البرازيل تشكيل 
قاطرة منو اقتصادات دول أميركا 
الالتينية، كم���ا توقع أن يحافظ 
اقتصاد روسيا على قوته نتيجة 
اعتماده على قاعدة غنية باملوارد 

الطبيعية والسلع األساسية.
فض���ل  للتقري���ر  ووفق���ا 
املس���تثمرون األثرياء احلصول 
على عائ���دات وتدفق���ات نقدية 
ميكن توقع معدالتها مسبقا، بدليل 
ارتفاع مخصصاتهم لالستثمار في 
أدوات الدخ���ل الثابت من 29 إلى 
31%، وبينما ارتفعت حيازاتهم من 
األسهم من 25 إلى 29% بالتزامن 
مع تعافي أسواق األسهم العاملية، 
تراجعت حيازاتهم النقدية بشكل 
طفيف، م���ن ناحيته���م، واصل 
أثرياء أميركا الالتينية واليابان 
التمسك بسياس���اتهم احملافظة 
حيث بلغ معدل حيازات محافظهم 
االستثمارية من النقد/الودائع أو 
أدوات الدخ���ل الثاب���ت 52% في 
كل منطقة، رغم ارتفاع أس���عار 

األسهم.
التقري���ر أن يواصل  وتوقع 
األثرياء تخفيض قيمة استثماراتهم 
في مواطنهم األصلية بحلول عام 
التي  املناطق  إلى  2011 والتحول 
يتوقع لها أن تشهد معدالت أعلى 
للنمو االقتص���ادي، وفي الوقت 
الذي يتوقع فيه أن يواصل أثرياء 
منطقتي أوروبا وأميركا الشمالية 
التي تعتبر أنضج اقتصاديا زيادة 
مخصصاتهم االس���تثمارية في 
أسواق دول منطقة آسيا حوض 
احمليط الهادي بحثا عن عائدات 
أعلى فمن املرجح أن يواصل أثرياء 
أوروبا زيادة أصولهم االستثمارية 
في أمي���ركا الش���مالية، لتعزيز 
استقرار محافظهم االستثمارية.

ش���خص، وبعد تراجعها بنسبة 
إلى 2.4 مليون ش���خص   %14.2
عام 2008، ع���اودت أعداد أثرياء 
منطقة آسيا حوض احمليط الهادي 
االرتفاع لتبلغ 3 ماليني شخص 
لتضاهي أعداد أثرياء أوروبا للمرة 
األولى على اإلطالق كما ارتفعت 
قيمة الثروات الفردية في منطقة 
آسيا حوض احمليط الهادي بنسبة 
30.9% لتصل إلى 9.7 تريليونات 
دوالر، متجاوزة بذلك خسائر عام 
2008 وثروات األوروبيني الفردية 
التي بلغت قيمتها 9.5 تريليونات 

دوالر.
ويعزى سبب هذا التغير في 
الترتيب إلى أنه رغم أهمية الزيادة 
الفردية  الث���روات  التي حققتها 
األوروبية فأنها كانت أقل بكثير من 
تلك التي حققتها الثروات الفردية 
في منطقة آس���يا حوض احمليط 
الهادي، التي ش���هدت منوا قويا 
ومستمرا في احملفزات االقتصادية 
والسوقية لنمو الثروات، وقادت 
الهند وهونغ كونغ منو الثروات 
الفردي���ة في ه���ذه املنطقة بعد 
التراجع الكبير الذي شهده عدد 

األثرياء فيها عام 2008.
وتوقع التقرير أن تعاود دول 
مجموع���ة »بري���ك« )البرازيل، 
روسيا، الهند، والصني( حتفيز منو 
الثروات الفردية في املناطق التي 
تقع فيها كل منها خالل السنوات 
القليلة املقبلة وفي منطقة آسيا 
حوض احمليط الهادي توقع التقرير 
أن تواص���ل الصني والهند قيادة 
منو وتوسع االقتصاد والثروات 
الفردية مبعدالت يرجح أن تتجاوز 

الدول األكثر تقدما.
كما توقع التقرير أن تس���جل 
دول منطقة آسيا حوض احمليط 
الهادي أعلى معدالت النمو على 

السعودية رسميًا في قائمة
الدول الصناعية نهاية األسبوع 

سوروس: سياسات ألمانيا
قد تؤدي إلى انهيار اليورو

الرياضـ  ايالف: تشهد قمة مجموعة العشرين التي ستعقد 
نهاية االسبوع اجلاري في تورنتو الكندية توسيع قائمة الدول 
ــرين دولة، تشمل السعودية  الصناعية من ثماني دول إلى عش

وتركيا والبرازيل وجنوب أفريقيا ودوال أخرى.
ــؤون السياسة االقتصادية في دائرة  أعلن ذلك مسؤول ش
ــكرتير الدولة ينس فايدمان في مؤمتر  املستشارية األملانية س
صحافي عقد أمس، أوضح فيه أن مؤمتر الدول الصناعية والغنية 
الـ 20 الذي سيعقد نهاية األسبوع اجلاري في تورنتو الكندية 
من أهم املؤمترات التي عقدت منذ قيام الدول الصناعية الثمانية، 
حيث سيتم اإلعالن رسميا خالل املؤمتر عن توسعة رقعة الدول 
الصناعية التي كانت منحصرة في ثماني إلى عشرين دولة، من 

بينها السعودية وتركيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وغيرها.
قال فايدمان »إن موضوعات تطورات البيئة ومؤمتر البيئة 
ــيعقد في املكسيك أواخر العام احلالي، إضافة  واملناخ، الذي س
إلى مساعدات الدول الصناعية والغنية للدول الفقيرة ستكون 
ضمن أعمال املؤمتر، إضافة إلى ضرورة بذل اجلهود الستمرار 
ــراء االقتصاد  ــكل قوي، إذ إن خب ــم االقتصاد الدولي بش دع
الدوليني يؤكدون احتمال ارتفاع نسبة منو اإلنتاج القومي في 
الدول الصناعية والغنية خالل عام 2009 احلالي إلى 21% زيادة 
ــبة تصل إلى 3.2% من نصيب أملانيا،  على العام 2009، منها نس
ــتمرار نسبة النمو خالل العام 2011 لتصل إلى 1.6% زيادة  واس
عن العام احلالي. ويرى االقتصادي السعودي طلعت حافظ أن 
ــعودية عضو فاعل في مجموعة العشرين منذ إنشائها في  الس
1999، وعضو في منظمة التجارة العاملية منذ 2005، إضافة إلى 
ــعودي ومتانته وحجمه الذي يعتبر األكبر  قوة االقتصاد الس
ــتوى املنطقة العربية، باعتباره ميثل 40% من إجمالي  على مس
الناجت اإلجمالي للمنطقة، و48% من إجمالي الناجت اإلجمالي لدول 
مجلس التعاون اخلليجي، مشيرا إلى أن كل هذه املعطيات متكن 
السعودية اقتصاديا واستثماريا وماليا ومصرفيا من أن تتعامل 
مع تداعيات وتبعات األزمة املالية العاملية بجدارة واقتدار أهلها 

ألن تكون عضوا فاعال في هاتني املجموعتني.

برلنيـ  رويترز: قال رجل األعمال امللياردير جورج سوروس 
ــا تغامر بتقويض  ــرت امس إن أملاني ــي مقابلة صحافية نش ف
ــروع األوروبي بسياساتها خلفض امليزانية، مضيفا انه ال  املش

يستبعد انهيار اليورو.
وقال سوروس الذي جنى مليار دوالر في 1992 عن طريق 
ــترليني »السياسة األملانية  املضاربة على انخفاض اجلنيه االس

خطر على أوروبا وقد تقوض املشروع األوروبي«.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة دي تسايت األسبوعية األملانية 

انه ال يستبعد انهيار اليورو.
وقال »األملان في الوقت احلالي يجرون جيرانهم إلى االنكماش 
ــرة طويلة من الركود وهذا يؤدي إلى نعرات  وهو ما يهدد بفت
ــاداة األجانب، الدميوقراطية  ــة واضطراب اجتماعي ومع قومي

نفسها قد تكون في خطر«.

رعى رئيس لبنان العماد ميشال سليمان افتتاح فندق »فور سيزونز«، 
بدعوة من رئيس مجلس إدارة شركة اململكة القابضة األمير الوليد بن 
طالل، في وس����ط بيروت، وذلك في خطوة تعزز ما س����بق ان دعا إليه 
جلهة وجوب اعطاء االولوية لالستثمارات العربية داخل الدول العربية 
مبا يعزز موقع هذه الدول على الصعيد االقتصادي واخلدماتي ويرفع 
من معدالت النمو ويساهم في خلق فرص عمل للشباب العربي واحلد 

من الهجرة والبطالة.
وقد شارك في االحتفال رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس 
الوزراء سعد احلريري، وعدد من الوزراء ونواب وجمع من الشخصيات 

الرسمية واالجتماعية واالعالمية وسفراء عرب وأجانب.
وفي نهاية االحتفال ازاح الرئيس اللبناني الستارة عن لوحة االفتتاح 
التي كتب عليها باللغتني العربية واإلجنليزية: »برعاية وحضور رئيس 
اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان وفي حضور صاحب السمو 
امللكي األمير الوليد بن طالل مت افتتاح فندق »فور س����يزونز« بيروت 
اول من أمس الثالثاء 22 يونيو، وأخذوا صورة تذكارية، انضمت إليها 

الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة.
وبعدها سلم وزير السياحة فادي عبود رخصة االستثمار اخلاصة 

بالفندق إلى األمير الوليد بن طالل. 
اجلدير بالذكر أن الفندق عبارة عن برج ميتد على ارتفاع 120 مترا، 
ويطل على ساحل البحر املتوسط، مساحته 47670 م2. كما يضم 230 
غرفة وأربعة مطاعم وقاع����ة احتفاالت، إضافة إلى مركز لألعمال وناد 
صحي، وهذا الفندق هو الس����ادس لهذه السلس����لة على امتداد اوروبا 

وشمال افريقيا والشرق األوسط وآسيا.

بحضور الرئيس اللبناني واألمير الوليد بن طالل

افتتاح »فور سيزونز« لبنان بارتفاع 120 مترًا

)فريال حماد(د.ميثم حيدر مترئسا عمومية الشركة

)محمود الطويل(الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان واألمير الوليد بن طالل ونبيه بري وسعد احلريري وليلى حمادة ومرزوق اخلرافي وطالل البحر في لقطة جماعية عقب افتتاح الفندق


