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أميركا في صدارة أكبر اقتصادات العالم 
والبقعة النفطية تصل لشواطئ تكساس

سنغافورة لتوقيع اتفاقية تبادل
الصفقات التجارية مع االتحاد األوروبي

تراجع االندماج واالستحواذ
بالشرق األوسط في الربع الثاني

واشــــنطن ـ د.ب.أ: أظهر تقرير صادر عن البنك 
الدولي امس اســــتمرار الواليات املتحدة في صدارة 
قائمــــة أكبر اقتصادات العالم رغم تعرضها ألشــــد 
موجة ركود منذ الكساد الكبير في ثالثينيات القرن 
العشــــرين. وأشــــار التقرير إلى أن حجم االقتصاد 
األميركي بلغ 14.256 تريليون دوالر كأكبر اقتصاد 
فــــي العالم تاله االقتصاد الياباني في املركز الثاني 
وبلغ حجه 5.67 تريليونات دوالر أي أقل من نصف 
االقتصاد األميركي. وجاءت الصني في املركز الثالث 
وبلغ حجم اقتصادها 4.9 تريليونات دوالر ثم أملانيا 
في املركز الرابع باقتصاد حجمه 3.346 تريليونات 
دوالر وفرنسا 2.649 تريليون دوالر. في الوقت نفسه 
حافظت كوريا اجلنوبية على املركز اخلامس عشر 
في القائمة للعام الثاني على التوالي حيث بلغ حجم 
اقتصادها 832.5 مليار دوالر. وقال مسؤول في بنك 
كوريا املركزي إن حجم الناجت احمللي االجمالي االسمي 
للدول يتأثر مبعدل النمو االقتصادي للدول، ومعدل 
ارتفاع األســــعار لها وسعر صرف العمالت احمللية 
مقابل الدوالر.  من جهة اخرى طالت البقعة السوداء 

كل واليات الســــاحل االميركي خلليج املكسيك بعد 
اكتشاف آثار نفط في تكساس بينما تبذل بريتش 
بتروليوم واحلكومة البريطانية جهودا كثيفة لتعزيز 
املجموعة النفطيــــة.  ومت جمع جزيئات من النفط 
اخلام خالل نهاية االسبوع املاضي من على شواطئ 
غالفيستون )تكســــاس( املدينة الواقعة على بعد 
حوالي 600 كيلومتر جنوب نيو اورلينز.  واظهرت 
حتاليل مخبرية ان اجلزيئات جاءت بالفعل من البقعة 
النفطية، اال ان الســــلطات تعتقد انها انتشرت في 
املكان عبر سفينة مكلفة بضخ النفط اخلام.  وقال 
االميرال تاد الن املسؤول عن حملة تنظيف الشاطئ 
»نفحص حاليا خمس ســــفن قد تقودنا الى معرفة 
كيفية وصول النفط الى هذه النقطة«.  منذ انفجار 
املنصــــة النفطية ديب ووتر هورايزن في 20 ابريل 
على مســــافة 80 كيلومتر من شواطئ لويزيانا، مت 
رصد آثار للنفط اخلام على مســــافة تقارب الـ 800 
كيلومتر على طول الشواطئ التي حتيط بالواليات 
اخلمس التي يتألف منها خليج املكسيك اي لويزيانا 

وميسيسيبي واالباما وفلوريدا واآلن تكساس. 

كواالملبورـ  كونا: تسعى سنغافورة الى توقيع اتفاقية في تبادل 
الصفقـــات التجارية مع االحتاد االوروبي حيث بدأت دورتها االولى 
الجتماعات االتفاقيـــة في مارس املاضي وعقدت دورتها الثانية في 

الشهر املاضي.
 وقـــال ســـفير االحتـــاد االوروبي لـــدى ســـنغافورة هولغير 
ستانديرتســـلوكدج فـــي تصريحات صحافية، ان الـــدورة الثالثة 
الجتماعات االتفاقية حددت في ســـبتمبر املقبل معربا عن االمل في 

ان تتم اجراءاتها قبل انتهاء هذا العام.
 واشار ستانديرتسلوكدج الى عدم وجود جدول زمني محدد إلمتام 
الصفقـــة اال انه بإمكان اجلانبني االتفاق على امتام تبادل الصفقات 

في وقت مبكر من العام املقبل.
 وذكر ان ســـنغافورة تعد اكبر شريك جتاري لالحتاد االوروبي 
فـــي العام املاضي على الرغم من الكســـاد املالي الذي اجتاح معظم 

اقتصادات دول العالم.
 وقدر حجم التبادالت التجارية بني سنغافورة واالحتاد االوروبي 
في العام املاضي بنحو 86.8 مليار دوالر سنغافوري مبا يعادل 62 

مليار دوالر.
 يذكر ان االحتاد االوروبي ســـاهم في العام املاضي بنسبة %11.6 
من مجموع التجارة في سنغافورة، في حني تأتي ماليزيا في املرتبة 

الثانية بنسبة 11.5% والصني بنسبة %10.1.

دبيـ  رويترز: أظهرت بيانات من تومسون رويترز 
أن نشاط عمليات االندماج واالستحواذ في الشرق 
األوسط تراجع بحدة في الربع الثاني مما يسلط الضوء 
على املناخ الصعب الذي تواجهه بنوك االســــتثمار 
في املنطقة.  ووفقا جلداول تومسون رويترز لقطاع 
البنوك االستثمارية في الشرق األوسط التي صدرت 
امس فقد تراجعت أحجام عمليات االندماج واالستحواذ 
بنسبة 70% في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق 
لكن أتعاب قطاع بنوك االســــتثمار واالستشارات 
ارتفعت 19% في النصــــف األول من العام إلى 429 
مليون دوالر.  وتصدر بنك كريدي سويس جداول 
أتعاب عمليات االندماج واالســــتحواذ عن النصف 
األول من العام وحل مورجان ســــتانلي في املرتبة 
التاليــــة بينما جاء جيه.بي مورجان بعدهما. وقدم 
كريدي سويس املشورة لصندوق الثروة السيادية 
القطري في عملية استحواذ بقيمة 1.5 مليار جنيه 

استرليني على متجر هارودز في لندن.
 وبلغت إصدارات السندات في النصف األول من 
العام 10.9 مليارات دوالر بانخفاض بنسبة 32% عن 

الفترة نفسها من العام السابق. وتصدر اتش.اس.بي.
سي قائمة حصيلة أتعاب أسواق السندات في الشرق 
األوسط.  وسجلت القروض املجمعة تراجعا حادا 
في الربــــع الثاني حيث انخفضت أحجامها إلى 3.3 
مليارات دوالر مقارنة مع تسعة مليارات دوالر في 
الربع األول. وجنى بنك ستاندرد تشارترد أعلى أتعاب 

في هذا القطاع في النصف األول من العام.
 وزادت إصدارات األســــهم في النصف األول من 
العام إذ ارتفعت بواقع 64% مقارنة بالفترة نفسها 
من العام السابق إلى 5.6 مليارات دوالر، وكان القطاع 
املالي هو احملرك الرئيسي إذ ساهم بنسبة 57% من 
اإلصدارات وتصدر مصــــرف ليبيا املركزي جداول 
االتعاب، وغابت بنوك االستثمار احمللية بشكل كبير 
عن جداول القطاع.  وفي يونيو قال تقرير ملؤسسة 
ايه.تي كيرني إن قطاع البنوك االستثمارية في منطقة 
اخلليج العربية تضرر بسبب انخفاض الطلب على 
اخلدمات وقلة التنويع مبنأى عن االستثمار املباشر 
واالستثمارات الرئيسية التي واجهت صعوبات خالل 

األزمة املالية العاملية.


