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الطفرة العقارية في بيروت  .. تطرد بعض المشترين
بيروتـ  رويترز: كانت بيروت 
توحي بصورة للســــماء الصافية 
والبحر املتأللئ واملنازل املسقوفة 
بالقرميد األحمر والتي تعود الى 
احلقبــــة العثمانية لكن الرافعات 
واملباني اجلديــــدة تثقب االمتداد 
البصري للبحر املتوسط وإزعاج 

اجلرافات حطم الصورة.
ففي جميع أنحاء بيروت ينفق 
املقاولون مئات املاليني من الدوالرات 
لبناء الشقق السكنية الفاخرة ذات 
الثمن املرتفع وخصوصا في منطقة 
بوسط العاصمة يطلق عليها اسم 
سوليدير بعد ان أعادت الشركة بناء 
املنطقة التي هدمت جراء احلرب 
األهلية التي دارت بني عامي 1975 

و1990.
وفي حني يصر احملللون على 
انه ال توجد فقاعة عقارية تلوح 
في األفق فان ارتفاع السعر يجبر 
اصحــــاب الدخل املتوســــط على 
البحث خارج عاصمة رفض البعض 
منهم مغادرتها في خضم احلرب 

واالضطرابات.

إحباط مستمر

وقال لبيب غلميةـ  وهو طبيب 
في اخلامسة والثالثني من العمر 
يحاول شــــراء شــــقة منذ عامنيـ  
»اشعر باإلحباط وستمر فترة من 
الوقت قبل ان أمتكن من أن أحتمل 
نفقة شيء واحلصول على قرض 
وسداده لفترة طويلة، مضيفا مع 

كل املشاكل سأبقى في بيروت«.
ووفقا لتقرير كوشمان ويكفيلد 
لالستشارات العقارية الذي صدر 
في العــــام 2010 فان بيروت تأتي 
فــــي املركز الثالثني بني أغلى مدن 
العالم من حيث اإليجارات السكنية 
مرتفعــــة ثالثة مراكــــز عن العام 
املاضي وهي األغلى باملقارنة مع 

عشرة مدن في العالم العربي.
وبلغت اإليجارات في منطقة 
سوليدير في بيروت 1470 يورو 
مــــا يعــــادل 2063 دوالرا للمتــــر 
املربع الواحــــد متخطية مثيالتها 
في ستوكهولم ولوكسمبورغ وتل 
أبيب، وقال عدد من خبراء العقارات 
إنه في منطقة وسط بيروت فان 
خليطا من املمتلكات القدمية التي 
أعيد ترميمهــــا واملباني اجلديدة 

تباع ابتداء مــــن 7000 دوالر الى 
13 ألــــف دوالر للمترالواحد. وفي 
فــــي بيروت خارج  أحياء أخرى 
سوليدير فإن األسعار في حدود 

4000 دوالر للمتر املربع.
وقــــد كان الدافــــع وراء زيادة 
الطلب على الشــــقق السكنية في 
بيروت هــــو املغتربني اللبنانيني 
الذين يعودون الى بالدهم ويريدون 
ان يكون لهم موطئ قدم في املدينة 
على الرغم من انهم ال يعيشون في 

بيروت بشكل دائم.

الخليجيون السبب

كمــــا ان األثريــــاء اخلليجيني 
واللبنانيني الذين يشترون الشقق 
كاستثمار ملستقبل أوالدهم تسببوا 
ايضا في رفع األسعار، ومع ذلك فان 
محللي وخبراء العقارات يصرون 
على ان هذا ليــــس فقاعة عقارية 
الن املشــــترين هم املستخدمون 
النهائيــــون وليســــوا مضاربني، 
وكثيرا ما يدفعون نقدا او ميكنهم 

حتمل املبالغ املقترضة.
وقال مروان بركات رئيس قسم 
األبحاث في مجموعة عودة »ال اعتقد 
ان هناك فقاعة في السوق.. صحيح 
ان األسعار ارتفعت بشكل ملحوظ 
لكنها انطلقت من قاعدة أســــعار 

لذا فإن األســــعار  منخفضة جدا 
اليوم هي أكثر انسجاما مع املعايير 

اإلقليمية والدولية«.
وفي الواقع فان سمعة لبنان 
املعروف مبرونتـــه ترجمت الى 
حتقيق منو يبلغ في املتوسط %8 
على مدى السنوات الثالث املاضية 
مدفوعا بثقة قوية من املستهلك، 
وقال بركات ان أسعار العقارات 
ارتفعت نحو 30% ســـنويا منذ 
عام 2007 وهذا محل إعجاب ألي 
مدينة ناهيك عن مدينة شـــهدت 
العشرات من التفجيرات وأسابيع 
من االحتجاجات الكبرى وأياما من 
االشتباكات املميتة في الشوارع 
وحربا مع إسرائيل في السنوات 

اخلمس املاضية وحدها.
وانخفضت أسعار املساكن %2.3 
فقط خالل احلرب التي دارت بني 
إسرائيل وحزب اهلل في العام 2006 
واســـتمرت 34 يوما وذلك وفقا 
العاملية الصادر  العقارات  لدليل 
في ديسمبر عام 2009 وارتفعت 
أسعار العقارات السكنية في وسط 
بيروت بنســـبة 40.7% في الربع 

الثاني من عام 2009.
ولكن في تقريـــر 2010 حذر 
الدليـــل من ان خصائص بيروت 
أصبحت مكلفة للغاية. وقال ان 

»لبنان اآلن يبالغ في تقدير قيمته.. 
العقارات اللبنانية مقومة بأكثر 

من قيمتها«.
وهناك اآلن أكثر من 20 مشروعا 
قيد اإلنشـــاء في منطقة وســـط 
بيروت، وأحد هذه املشاريع هو 
مشروع »بيروت تيريسس« بقيمة 
500 مليون دوالر حيث يبدأ السعر 
املطلوب للحصول على شقة من 
7200 دوالر للمتر املربع الواحد 
ويصل الـــى 12500 دوالر للمتر 

والتسليم في العام 2014.
مشروع »بيروت تيريسس« 
الـــذي يفخر بأن لديه »ســـاحل 
مارينا في الهواء الطلق« و»حدائق 
خضراء معلقـــة« بيع منها %30 
على اخلريطةـ  وهو االجتاه الذي 
ينمو ويساعد املقاولني على متويل 
البناء دون اللجوء الى االقتراض 

كثيرا.
واعترفت زينة دجاني املديرة 
اإلدارية لشركة بانش مارك املنفذة 
العقارات  للمشروع بأن ســـوق 
الفاخـــرة هو اصغر من ســـوق 
املساكن بأســـعار معقولة لكنها 
تقول ان الطلـــب على العقارات 
الراقية قوي مبا يكفي للتبرير بأن 
مثل هذه املشاريع التزال قائمة.

ويقــــول بنك عودة في أبحاثه 

في يونيو العام 2010 ان مبيعات 
العقارات منت 19.5% سنويا بني 
عامي 2004 و2009 ولكن اكثر من 
الضعفني في األشهر اخلمسة األولى 
من هذا العام، وقالت دجاني »أولئك 
الذين يبحثون عن صفقة ليسوا 
العمالء الذيــــن نبحث عنهم.. في 
بيروت لقد ارتفعت األسعار مبا ال 
يكفي للسماح لك بتلبية مستوى 

الدخل املتوسط«.
وعلى الرغم مــــن املرونة في 
التعامل مع االضطرابات السياسية 
فالتوترات في الشهور األخيرة في 
تزايد وسط تقارير عن احتمال ان 
توجه احملكمة الدولية اتهامها الى 
عناصر من حزب اهلل في اغتيال 
رئيس وزراء لبنان األسبق رفيق 
احلريري والعقل املدبر لسوليدير 
فــــي العــــام 2005. ومنا اخلطاب 
الطائفي وحذر بعض السياسيني 

من العودة إلى احلرب األهلية.
ويقول انطوني اخلوري الذي 
استثمر 250 مليون دوالر في مشروع 
ديستريكت اس في السوليدير ان 
هناك طلبا لكن املخاوف السياسية 
جتعل من الصعب أن يتم البيع، 
وقال »العامل السياسي هو اكبر 
خطر على السوق. اننا كمقاولني 

نرى األمور هكذا«.

ارتفاع األسعار في بيروت يلقي بظالله على السوق العقاري

العقوبات توسع الفجوة 
بين األغنياء والفقراء في إيران

الصين لن تستخدم المعادن النادرة »كأداة للمساومة«
بكنيـ  رويترز: قال متحدث باسم وزارة الصناعة 
وتكنولوجيا املعلومـــات الصينية ان الصني لن 
تستخدم هيمنتها على االمدادات العاملية من املعادن 
النادرة »كأداة للمساومة« مع االقتصادات االجنبية. 
وأدلى املتحدث تشـــو هوجنرن بتلك التعليقات 
بعد ان اثار خفض شـــحنات اخلامات الصناعية 
الى اليابان قلقا دوليا من ان الصني رمبا تستخدم 
صادراتها من املعادن النادرة كأداة ضغط اقتصادي 

وسياسي.
وتشـــكل االمدادات الصينية حوالي 97% من 
استهالك العاملي من املعادن النادرة، وفي وقت سابق 
من اليوم حثت صحيفة تصدرها وزارة التجارة 
الصينية بكني على مقاومة الضغوط للســـماح 
للشـــركات الدولية بحصة أكبر من امداداتها من 
املعادن النادرة وهي قضية من املتوقع ان تناقش 

في قمة مجموعة العشرين الشهر القادم.

إيرانية متر أمام أحد احملالت الراقية في العاصمة طهران

ـ رويتـــرز: يكافح  طهـــران 
العاديون  املواطنون اإليرانيون 
للعيش حتت وطـــأة العقوبات 
الدوليـــة وفـــي ظـــل غموض 
اقتصادي متزايـــد لكن الفجوة 
تتســـع بينهم وبني هؤالء الذين 
إلى باريس  يستطيعون السفر 

لقص الشعر.
ولم يقلص األثرياء اإليرانيون 
من مظاهر البذخ واإلسراف رغم 
العقوبات القاسية التي تستهدف 
اجلمهورية اإلســـالمية بسبب 
برنامجها النووي املثير للجدل، 
وفتحت مراكز تسوق عديدة ذات 
متاجر فاخرة في طهران ومدن 

أخرى مثل تبريز ومشهد.
ويعيش األثرياء اجلدد عيشة 
مرفهـــة في إيران التـــي تتهمها 
الواليـــات املتحـــدة وحلفاؤها 
بالسعي المتالك أسلحة نووية 
حتـــت غطـــاء برنامـــج نووي 
لالستخدامات السلمية. وتقول 
إيران إنها حتتاج الى التكنولوجيا 

النووية لتوليد الكهرباء.
القـــوة منذ  وحتـــول مركز 
انتخاب محمـــود أحمدي جناد 
رئيسا للبالد في 2005 من التجار 
ورجال الديـــن ذوي النفوذ إلى 
النخبة من احلرس الثوري ورجال 
األعمال الذين يرتبطون بعالقات 

مع احلكومة واحلرس.
وقال رئيس شركة إنشاءات 
الكشـــف عن هويته  طلب عدم 
التي تربطها  الشـــركات  »تفوز 
الثـــوري  عالقـــات باحلـــرس 
مبناقصات املشروعات الكبيرة«. 

وأضاف »جميع األبواب مفتوحة 
أمامهم«. وبخـــالف دول عديدة 
ترزح حتت عقوبات فإن شوارع 
طهران متتلـــئ مبتاجر املالبس 
وإعالنات ساعات رولكس وشانيل 
وأقالم دوبون ومالبس ماسيمو 
دوتي وجوتشي، وقالت سميرة 
شـــفقت )38 عاما( وهي زوجة 
مســـتورد للمواد الغذائية طور 
عمـــال ناجحا مســـتغال صالته 
باحلكومة »إيران هي أحسن بلد 
للعيش فيه. اعتدت الســـفر إلى 
باريس ودبي للتسوق لكن اآلن 
أستطيع شـــراء حقائب لويس 

فيوتون هنا في طهران«.
وقالت ســـميرة وهي جتلس 
في مطعم فاخر يتقاضى رســـم 
دخول قدره 100 دوالر، ربع الراتب 
الشهري ملدرس. إنها قلقة من أن 
جتعل العقوبات من الصعب عليها 

الســـفر إلى باريس في رحلتها 
الشهرية املعتادة لقص شعرها.
وحتاول احلكومـــة إصالح 
الســـماح  االقتصـــاد من خالل 
بفتح مزيد من أنشـــطة األعمال 

اخلاصة.
وقال صاحب متجر بنيتون 
للمالبس في وسط طهران طالبا 
عدم الكشـــف عن هويته »لدينا 
تراخيص. نســـتورد منتجاتنا 
بشـــكل قانونـــي ومتـــر خالل 
اجلمارك«. وأضاف »من األفضل 

معرفة أشخاص أقوياء«.
ويعد التسوق مصدرا للمتعة 
والترفيه في إيران الدولة اإلسالمية 
ذات األغلبية الشـــيعية التي ال 
توجد فيها ماله ليلية ومحظور 
فيها شـــرب اخلمور لكن ليس 
في اســـتطاعة جميع اإليرانيني 

االستمتاع بالتسوق.

نيويورك ـ CNN: بدأ املســــتهلكون ومستخدمو أجهزة 
الكمبيوتــــر والتكنولوجيا ذات العالقة، يديرون ظهورهم 
للشــــركة األميركية العمالقة في مجال البرمجيات، والتي 
كانت في وقت ما »رمزا للمستقبل«، بعد أن أصبحت تعيش 
في املاضي. فقد أصبحت مايكروســــوفت متأخرة في لعبة 
التكنولوجيات احلديثة احلاســــمة، مثل الهواتف اخللوية 
ومحركات البحث والوسائط املتعددة واأللعاب واألجهزة 

الرقمية املساعدة والكمبيوترات اللوحية.
بل وتراجعت أيضا في مجــــال تصفح اإلنترنت، وهو 
السوق الذي هيمنت عليه فترة من الزمن وحكمته بقبضة 
من حديد، وهذا ال يعني أن مايكروســــوفت لم تكن تتوقع 
هذه النتيجة، ذلك أن الشــــركة التي يعمل فيها حوالي 90 
ألف موظف، مــــازال لديها عدد من أفضل األدمغة والعقول 

في مجال التكنولوجيا، وأكثرهم ذكاء.
غير أن الســــباق لم يعد كما كان ســــابقا، إذ بدأ يتطور 
مــــع االندماج احلاصل بني األجهــــزة والبرامج واخلدمات، 
ومن ميكنه تقدمي هذه معا وبأســــرع وقت ممكن فســــوف 
يتمكن من تصدر السباق، وهو على ما يبدو ما عجزت عنه 

مايكروسوفت حتى اآلن.
ومن بني املؤشرات أيضا، تراجع أسهم مايكروسوفت، 
حيث تراجعت مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية مقابل 
الكمبيوترات اللوحية والهواتف الذكية واخلدمات األخرى. 
ولم تتمكن مايكروسوفت من طرح منتجاتها املتطورة في 
الوقت املالئم، مقابل طرح شركات أخرى ألجهزة متطورة 
مزودة بخدمات متكاملة، مثل هاتف »آي فون« وجهاز »آي باد« 
من شركة أبل، التي خطفت األضواء من منافستها، وحققت 

مبيعات فاقت التوقعات. فقد تراجعت حصة »ويندوز فون 
7« في أسواق الهواتف اخللوية إلى أقل من 5%، كذلك لم تقدم 
الشركة متصفحها احلديث لإلنترنت، فبدأت تخسر حصتها 
من الســــوق لصالح متصفحات مثل »موزيال فايرفوكس« 

و»غوغل كروم« و»سفاري« من أبل، و»أوبرا«.
وبعد 6 شهور على طرح »آي باد« لم تتمكن مايكروسوفت 
من طرح جهازها املنافس حتى اآلن، كما أن نظامها التشغيلي 
لألجهزة املماثلة لم يكتمل بعد، ما يعني ابتعاد الشــــركات 
املصنعة ألجهزة الكمبيوتر اللوحية عن نظام التشــــغيل 

الذي ستطرحه الشركة.
وإلى أن تطرح مايكروســــوفت جديدها، وبقوة، فإنها 
ستظل موضع شك في إمكانية أن تعود حلمل راية السبق، 

والتفوق من جديد أم ال.

المستهلكون 
أخذوا يتحولون 
لمنتجات أخرى 

بدأت عالمة
»مايكروسوفت« التجارية تحتضر؟

إلى أين تسير 
»مايكروسوفت«؟

هاتف »بالي ستيشن«.. هل هو موجود بالفعل؟
طوكيو ـ »ســـي ان ان« : منذ شهور 
قليلة مضت، ظهرت شائعات تفيد بوجود 
هاتف »بالي ستيشـــن«، وهـــو عبارة 
عن هاتف خلوي مدمـــج مع أداة »بالي 
ستيشن« الشهيرة التي تصنعها شركة 
العمالقة في صناعة  اليابانية  »سوني« 

اإللكترونيات.
الشائعات أشارت إلى أن هاتف »بالي 
ستيشـــن« هذا مـــزود بكاميـــرا بدقة 5 
ميغابيكسل، ومعالج »سنابدراغون« بقدرة 
1 غيغاهيرتز، وقاعدة منزلقة حتتوي على 
جهاز األلعاب اليدوي »بالي ستيشن«، أما 

نظام التشغيل لهذا الهاتف فهو »أندرويد 
جينغربريد«.

ورغم أن الشائعات تطرقت إلى تفاصيل 
اجلهاز- اللعبة احملمولة، إال أنها لم تترافق 
مع أي دليل أو إثبات على وجوده، غير أن 
اإلثبات ظهر مؤخرا، إذ قدمت »إنغاجيت«، 
وهي مدونة تهتم بأخبار التقنيات، دليال 
دامغا على وجود هذا اجلهاز، حيث نشرت 
على موقعها خبرا عنه معززا بصور عديدة 
له، وما لم يكن هناك شخص أو جهة ذهبت 
بعيدا في عملية اختالق أو »فبركة« لهذا 
اجلهاز، فإنه يبدو جهازا أصليا وأصيال. 

وبحسب »إنغاجيت«، فإن جهاز »هاتف 
بالي ستيشن« يحتوي على ذاكرة بقوة 
512 ميغابايت، وذاكرة عشوائية بقدرة 1 
غيغابايت، وشريحة »كوالكوم أم أس أم 

8655 سنابدراغون« بقوة 1 غيغابايت.
وأوضحت املدونة أن اجلهاز يتضمن 
لوحة ملس متعددة، وأزرار حتكم وبطاقة 
إضافية من نوع »مايكرو أس دي«، وأن 
الشركة التي قامت بتصنيعه هي »سوني 
إريكســـون«، ما يعني أن سوني منحت 
الترخيص لـ »سوني إريكسون« لدمجها 

في هواتفها.

سيارة جيمس بوند 

سهم »إعمار« العقارية يدفع مؤشر دبي 
ألعلى مستوى في 6 أشهر

تباع بأكثر من 4 ماليين دوالر

سيارة جيمس بوند التاريخية

لندنـ  يو.بي.آي: بيعت سيارة العميل السري 
»جيمس بوند« وهي من طراز »أســـتون مارتن« 
في مزاد بالعاصمة البريطانية لندن مببلغ يفوق 

الـ 4 ماليني دوالر.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( 
ان السيارة الفضية اللون التي صنعت في العام 
1964 وظهرت للمرة األولى في أفالم جيمس بوند 
عندما قادها النجم األيرلندي شـــون كونري في 
السنة نفسها بيعت في مزاد علني أقامته دار »آر 

أم« بـ 4.1 ماليني دوالر بالرغم من انه كان متوقعا 
أن حتقق 5 ماليني دوالر.

ولم يكشف عن هوية الشخص الذي اشترى 
السيارة لكن أشير إلى انه أميركي مقيم في أوهايو، 
يشار إلى ان السيارة كانت قبل بيعها بحوزة اإلذاعي 
األميركي جيري لي الذي اشتراها مببلغ 12 ألف 
دوالر في العام 1969 وظلت معه ولم تر إال نادرا 
طوال الـ 40 عاما املاضية وهو سيستخدم األموال 

التي جناها من بيعها في مؤسسته اخليرية.

دبي ـ  رويترز: حقق سهم إعمار 
العقارية أكبر مكاسب له في سبعة 
أسابيع أمس بعد أن أعلنت الشركة 
نتائجهــــا للربع الثالث من العام 
مما ساعد مؤشر سوق دبي على 
الصعود ألعلى مســــتوى له في 
ستة أشهر، وزاد سهم إعمار %3.4 
محققا أكبر مكاسبه منذ اخلامس 
من ســــبتمبر، وجــــاءت األرباح 
الفصلية للشركة دون التوقعات 
لكن احملليني متفائلون بشــــكل 
كبير. وقال محلل العقارات لدى 
نومورا تشيت رايلي في مذكرة 
بحثية »التزال إعمار في مسارها 
الصحيح بتلك النتائج لألنشطة 
األساسية«، مضيفا »رغم بعض 
البسيط بشأن الشركة  االرتباك 
نعتقد أنها في وضع مالي أفضل 
اآلن منها قبل نحو ســــتة اشهر. 
نؤكد تصنيفنا بالتوصية بالشراء 

عند تلك املستويات«.
وارتفع مؤشــــر ســــوق دبي 
2.6% مســــجال أعلــــى إغالق منذ 
15 من أبريل، وصعد ســــهم بنك 
اخلليج األول بأبوظبي 1.5% بعد 

أن جتــــاوزت أرباحــــه الفصلية 
متوسط التوقعات، وقال راج مادها 
محلل القطاع املصرفي لدى رسملة 
»نتائج بنك اخلليج األول جيدة 
للغاية وذلك بناء على تنامي صافي 

دخل الفائدة«.
وتابع بقوله »جودة القروض 
أيضا تبدو حتت السيطرة. مصدر 
خيبــــة األمل الوحيــــد كان دخل 
العمليات املتعلقة بالتداول لكن هذا 
الدخل متقلب للغاية بطبيعته«، 
وارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 
0.4%، وســــجل البنــــك قفزة في 

األرباح الفصلية.
وقال »أبوظبي التجاري على 
العكس متاما من بنك اخلليج األول، 
إذ كشف عن صافي دخل من الفائدة 
مخيــــب لآلمال قليــــال لكن دخل 
العمليات املرتبطة بالتداول جاء 
قويا للغاية، مضيفا »بنك اخلليج 
األول وبنــــك أبوظبــــي التجاري 
كالهما أبدى حتسنا فيما يتعلق 
بجودة القــــروض، بعض الناس 
القروض لكن  قلقون بشأن منو 
ليس هذا ما ينبغي أن يركز عليه 

البنكان في الوقت احلالي«.
وارتفع سهم ريسوت لألسمنت 
العمانية 0.3% معوضا اخلسائر 
التي مني بها في أوائل التداول بعد 
أن أعلنت الشركة أنها ستشتري 
شركة بايونير لصناعة األسمنت 
ومقرها إمارة رأس اخليمة بدولة 

االمارات العربية املتحدة.
وقال عادل نصر مدير الوساطة 
بـ»املتحــــدة لــــألوراق املاليــــة«: 
»ريسوت لألسمنت ناجحة للغاية 
في بيع األسمنت في جنوب عمان 
من مقرها في صاللة لكنها تتكبد 
نفقات مرتفعة لنقل األسمنت إلى 
شمالي عمان«. هذا وقد ارتفع سهم 
شركة مشاريع الكويت القابضة 
»كيبكــــو« 2.1% بعــــد أن أعلنت 
وحدتها إلدارة األصول »كامكو« 
انها ســــتطلق شــــركة مشتركة 
للخدمات اللوجستية مع »أنهام« 
بدبي، وسيقوم هذا املشروع بتنفيذ 
عقد »أنهام« الذي تبلغ قيمته 2.2 
مليار دوالر كمورد رئيسي للجيش 
الكويــــت والعراق  األميركي في 

واألردن الذي أبرمته في أبريل.


