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في دراسة أعدتها »فوربس« شملت 1200 شخصية

األثرياء اجلدد في مجموعة »بريك« أكثر شبابًا.. لكن أقل عطاء
حتى اآلن إلى »النداء الذي وجهه 
بيل غيت����س ووارن بافيت الى 
أصحاب املليارات للتبرع بجزء 

من ثرواتهم«، كما قال ريزي.
ويبدو الفتا ان 7% فقط من 
أثرى األثرياء الصينيني أنشأوا 
مؤسساتهم اخليرية اخلاصة، 
مقارنة مع 55% من أثرى األثرياء 

في الواليات املتحدة.
ويبلغ احل����د األدنى حلجم 
الثروات التي وردت في الدراسة 
نحو مليار دوالر، باستثناء الهند 
)500 ملي����ون دوالر( والصني 
)425 مليون دوالر( وسنغافورة 

)190 مليون دوالر(.
وأج����رت الدراس����ة مجل����ة 
»فوربس انسايتس« بالتعاون 
مع »سوسييته جنرال برايفت 
بانكين����غ«، وقد ش����ملت 1200 
ش����خص م����ن أث����رى األثرياء 
في أملاني����ا والبرازيل والصني 
والوالي����ات املتحدة وفرنس����ا 
وهونغ كونغ والهند واملكسيك 
والشرق األوس����ط وبريطانيا 

وروسيا وسنغافورة.

تنمية ثرواتهم إلى أن توافيهم 
املنية«.

أث����رى األثرياء  وينخ����رط 
هؤالء بشدة في إدارة شركاتهم، 
يكرسون لها 93% من وقتهم كما 
هو حال الروس، و85% بالنسبة 
للصينيني، و78 للهنود و%75 

للبرازيليني.
وحتى بالنسبة ألولئك الذين 
ورثوا ثرواتهم، فإن جزءا كبيرا 
منهم يكرس وقته لتنمية هذه 

الثروات.
وفي فرنسا، فإن ثلثي أصحاب 
املليارات حصلوا على ثرواتهم 
بفضل ميراث، لكن النصف فقط 
يعملون فعال على تنمية هذه 

الثروات.
وعلى املنوال ذاته، فإن %42 
من أثرى األثرياء في الش����رق 
األوس����ط ورثوا ثرواتهم وهم 

يعملون على تنميتها.
ولكن عل����ى صعيد األعمال 
اخليرية يبدو ان أغنى األغنياء 
في الدول الناش����ئة، املنهمكني 
في بناء أنفسهم لم يستجيبوا 

نش����اطهم في األعمال فيما هم 
يعززون نفوذهم على املستوى 

العاملي.
ومبا أنهم مفرطو النش����اط 
في مجال األعمال، اعتبر مدير 
»فوربس انسايتس« كريستيان 
ريزي، خالل مؤمتر صحافي »أنه 
أال يتقاعد هؤالء  من املرج����ح 

قط«.
مبعنى آخر، ف����إن أصحاب 
املليارات اجلدد في الدول الناشئة 
يعتب����رون »رجاال عصاميني«، 
صنعوا ثرواتهم بأنفسهم، وقلة 
منهم حصلوا على ثروتهم بفضل 

ميراث.
وباألرقام، فإن 100% من األكثر 
ثراء في روسيا صنعوا أنفسهم 
بأنفس����هم، مقارنة مع 65% من 
الهن����ود، و66% من الصينيني 

و67% من البرازيليني.
وأض����اف ري����زي »نح����ن 
سنسعد على األرجح إذا ربحنا 
10 ماليني دوالر أو 100 مليون 
دوالر، لكن ه����ؤالء ال يرضون 
مبليار دوالر )...( وسيواصلون 

»فوربس« أن ترجح بشدة ان 
يعمر األثرياء اجلدد في الدول 
الناشئة، لعقد أو عقدين إضافيني 
من الزمن، حيث س����يواصلون 

في حني يبقى الفرنسي صاحب 
املليارات األكبر سنا مع معدل 

أعمار يبلغ 74 عاما.
ل�  هذه املعطيات س����محت 

أثرى أثرياء روسيا يبلغون ما 
معدل����ه 49 عاما، في حني يبلغ 
أعمار أث����رى أثرياء الصني 50 
عاما، مقارنة مع 66 لألميركيني، 

أ.ف.پ: خلصت   � باري����س 
دراسة أعدتها مجلة »فوربس« ان 
مواصفات أغنى أغنياء املعمورة 
تش����هد حتوال ملحوظا يرتبط 
بالتنامي املتس����ارع للثروات 
اجلدي����دة في الدول الناش����ئة 
مثل الصني وروسيا، حيث بات 
أكثر شبابا،  املليارات  أصحاب 
وأكثر نشاطا في مجال األعمال، 

ولكنهم أقل سخاء.
وتبني من الئحة »فوربس« 
العام  امللي����ارات في  ألصحاب 
2011 أن اكث����ر من نصف هؤالء 
يتمركزون في دول ما يس����مى 
التي تضم  مجموعة »بري����ك« 
البرازي����ل وروس����يا والهن����د 

والصني.
وجت����اوز عدد ه����ؤالء في 
الص����ني املائة ليبل����غ 115، في 
حني ان عددهم في روسيا بلغ 
101، وذلك للمرة األولى، بعدما 
كانت الواليات املتحدة وحدها 
في السابق التي تضم أكثر من 

100من أثرى األثرياء.
وتبني من الدراسة أيضا أن 

سيرجي برين ومارك تزوكبرج وداسنت موسكو فيتش أصغر أثرياء العالم ضمن الئحة فوربس
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حّذرت من ضعف جودة بعض األصول املصرفية

»موديز« تخفض التصنيف االئتماني للبحرين

تراجع الثقة في االقتصاد األوروبي خالل مايو اجلاري

دبي � رويت����رز: خفضت وكالة موديز التصنيف 
االئتمان����ي للبحرين درجة واحدة إل����ى )Baa1( مع 
نظرة مستقبلية سلبية، مستندة إلى استمرار التوتر 
السياسي. وقالت موديز »التزال التوترات السياسية 
في الب����الد مرتفعة وهناك احتم����االت ضعيفة حلل 
األس����باب الواضحة لالحتجاجات سلميا على األقل 
في األمد القصير. ولذلك فإن التوقعات السياس����ية 

غامضة بدرجة كبيرة«.
وأضافت ان هناك عامال آخ����ر يتمثل في تقلص 

هوامش أرباح صناعة النفط في البالد.
وقال����ت موديز ان »االحتجاج����ات من املرجح أن 
تكون سببت أضرارا بالغة للنمو االقتصادي وبصفة 
خاصة في قطاع اخلدمات مثل الس����ياحة والتجارة 

واخلدمات املالية«.
وتس����ببت االضطرابات في إحجام املستثمرين 
والس����ياح ودفع احلكومة إللغاء جولة البحرين في 
بطولة العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات. وتتنافس 
البحرين كمركز ألنش����طة االعمال مع قطر وأبوظبي 
ودبي. ومنحت وكالتا التصنيف االئتماني »ستاندرد 
آند بورز« و»فيتش« البحرين تصنيف BBB. وتوقع 
استطالع أن ينمو اقتصاد البحرين 3.4% في عام 2011 

بعد منو نحو 4% العام املاضي.
وتوقعت »موديز« ان »تسوء العوامل األساسية 
في النظام املصرفي في البحرين نظرا لضعف جودة 
األصول وبصف����ة خاصة من حيث القروض للقطاع 

العقاري أو شراء األسهم«.

بروكسل � د.ب.أ: كشفت بيانات صدرت امس 
أن الثقة في اقتصاد منطقة اليورو املؤلفة من 17 
دولة واصلت تراجعها في مايو اجلاري لتصل إلى 
أدنى مستوياتها في ستة أشهر وفي الغالب بسبب 

تدهور ثقة مجالس إدارات الشركات األوروبية.
وهبط مؤش���ر املفوضي���ة األوروبي���ة للثقة 
االقتصادية الذي تتم متابعته عن كثب إلى 105.5 
نقاط هذا الشهر في منطقة العملة األوروبية املوحدة 

في أدنى مستوى له منذ نوفمبر.
لكن ثقة املس���تهلكني ارتفعت مبقدار 1.8 نقطة 
في زي���ادة أرجعتها املفوضية إلى »تزايد التفاؤل 

بشأن الوضع االقتصادي العام في املستقبل وتراجع 
املخاوف بشأن البطالة« لكنها لم تكن كافية لتعويض 

التراجع العام.
ووجدت الدراسة أن معنويات املستهلكني حتسنت 
بدرجة ملحوظة في االحتاد األوروبي األوسع املؤلف 
من 27 دولة إذ حققت مكاسب مبقدار 3.2 نقاط مع 

مزيد من الثقة بشأن وضعهم املالي املتوقع.
لكن الثقة االقتصادية عموما في االحتاد األوروبي 
لم تظهر أي تغير يذكر مع معادلة التش���اؤم في 
القطاع الصناعي تفاؤل املستهلكني ما جعل املؤشر 

يستقر على 105.4 نقاط.

دعا الدول الـ 8 الصناعية والشركاء األغنياء إلى مد يد العون

صندوق النقد يقدر احتياجات التمويل 
في الشرق األوسط بـ 160 مليار دوالر

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع  إلى 107.24 دوالرات
ارتفاع أسعار العقود اآلجلة في التعامالت اآلسيوية

رويت���رز:   � واش���نطن 
ق���در صندوق النق���د الدولي 
احتياجات التمويل اخلارجي 
للدول املس���توردة للنفط في 
الشرق األوسط وشمال افريقيا 
بأكثر من 160 مليار دوالر خالل 
األعوام ال� 3 املقبلة، مشددا على 
أنه يجب على البلدان املانحة 

تقدمي يد العون.
وح���ث الصن���دوق، ف���ي 
تقرير إلى قمة مجموعة ال� 8 
في دوفيل الفرنس���ية، الدول 
الثماني الصناعية والشركاء 
العرب األغنياء على وضع خطة 
عمل تتضمن عناصر املساعدة 
التي ميكن أن يقدموها للدول 

احملتاجة.
وتواج���ه دول مثل مصر 
وتون���س ضغوطا اقتصادية 
عق���ب احتجاجات ش���عبية 
ضخمة أطاحت بحكامها. وتؤثر 
االضطرابات أيضا على اليمن 
واألردن واملغرب وس���ورية 
ودفع���ت حكوم���ة ليبيا إلى 

احلرب للبقاء في السلطة.

عواصم � كونا: قالت مؤسسة 
البترول الكويتية امس ان سعر 
برميل النف���ط لكويتي ارتفع 
2.64 دوالر في تداوالت امس 
االول ليبلغ مس���توى 107.24 
ب�  دوالرات للبرمي���ل مقارنة 
104.84 دوالرات للبرمي���ل في 

تداوالت اليوم السابق له.
وساهم تراجع سعر صرف 
الدوالر في ارتفاع اسعار النفط 
السيما بعد البيانات االقتصادية 
الت���ي ظهرت ام���س االول عن 
االقتصاد االميركي والتي اظهرت 
منوا في االقتصاد األميركي خالل 
الربع األول بأقل من التوقعات 
حيث بلغت هذه النسبة %1.8 
الى  التوقعات  في حني ذهبت 

ان هذه النسبة %2.2.
كما ساهمت تصريحات قادة 
مجموع���ة الثماني في تعزيز 
النفط واعطائها دفعة  اسعار 
انها اشارت  ايجابية الس���يما 
الى التحرك االيجابي لالقتصاد 
العاملي وتسارع وتيرة تعافيه 
الفترة املاضية والقدرة  خالل 
على تعافي االقتصاد األوروبي 

من ازمة الديون السيادية.
وارتفع���ت اس���عار النفط 
للعق���ود اآلجلة في التعامالت 
اآلسيوية امس تزامنا مع تراجع 
الدوالر واستمرار التوترات في 

الشرق االوسط.
وتراجع الدوالر امام العمالت 
التعام���الت  ف���ي  الرئيس���ية 
اآلس���يوية مع هب���وط عوائد 
س���ندات اخلزان���ة االميركية 
وانحسار موجة مبيعات اليورو 
مؤخرا بس���بب احتمال اعادة 

هيكلة ديون اليونان.
النفط  ارتفاع اسعار  وقلل 
من مخاوف وقلق تراجع الطلب 
على النفط اخلام والتي اثيرت 
مؤخرا بش���ان دي���ون منطقة 
الي���ورو وبيان���ات اقتصادية 

أميركية ضعيفة.
القياس  وارتفع سعر خام 
االوروبي مزيج برنت للعقود 

وق���ال الصن���دوق »ف���ي 
املستقبل القريب تشتد احلاجة 
إل���ى إع���ادة الثق���ة بالبلدان 
املستوردة للنفط التي تواجه 
ارتفاع األسعار العاملية للسلع 
األولي���ة وضغوط���ا محلية 
تصاح���ب صدم���ات التحول 

األولية التي متر بها«.
وأض���اف الصن���دوق أنه 
استطاع تقدمي نحو 35 مليار 
بل���دان محتاجة  إل���ى  دوالر 
للمس���اهمة ف���ي اس���تقرار 

اقتصاداتها.
وأكد الصن���دوق أنه على 
مدى ال� 18 ش���هرا املقبلة فإن 
اجلزء األكب���ر من احتياجات 
التموي���ل س���يتعني ان يأتي 
من املجتمع الدولي نظرا ألن 
األسواق تواجه غموضا فيما 
يتعلق بالتحوالت السياسية 

واالقتصادية في الدول.
وأش���ار إل���ى أن دوال مثل 
مصر واألردن ولبنان واملغرب 
وتون���س وس���ورية تواجه 
ضغوط���ا تضخمية نظرا إلى 

االرتف���اع الكبير في أس���عار 
األغذية والطاقة العاملية.

وتوقع خب���راء الصندوق 
أن تكون مصر فقدت نحو 15 
ملي���ار دوالر من احتياطيات 
النقد األجنبي على مدى 4 أشهر 

حتى نهاية أبريل.
العجز  إلى تقدير  وذهبوا 
التمويلي الذي قد تشهده مصر 
من 9 ملي���ارات دوالر إلى 12 
مليارا في الس���نة املالية 2011 

.2012 �
وقال الصندوق: »لن تتراجع 
الضغوط على ميزان املدفوعات 
تدريجيا إال مع استمرار صافي 
تدفقات رأس املال وستضغط 
إي���رادات الضرائب الضعيفة 
الغذاء  وارتفاع نفق���ات دعم 

والوقود على امليزانية«.
وبالنسبة لتونس يتوقع 
خب���راء الصندوق احتياجات 
متويل للميزانية تبلغ نحو 3.7 
مليارات دوالر في عام 2011، أي 
8% من الناجت احمللي اإلجمالي 
للبالد. ومن املرجح أن تصل 

الى 34 سنتا  تس���ليم يوليو 
بواقع 115.39 دوالرا للبرميل.

كم���ا ارتف���ع س���عر اخلام 
االميركي اخلفيف 63 س���نتا 
بواق���ع 100.85 دوالر للبرميل 
بعد ان هبط اكث���ر من دوالر 

يوم امس االول.

احتياجات التمويل اخلارجي 
بعد االستثمار األجنبي املباشر 
وتدفقات األم���وال على األمد 

القصي���ر 4.4 مليارات دوالر 
هذا العام، أي حوالي 9.5% من 

الناجت احمللي اإلجمالي.

»وول ستريت جورنال«: محافظ بنك 
إسرائيل املركزي قد يرشح نفسه 

لرئاسة صندوق النقد

تقارير تتهم االحتاد األوروبي بتخفيف 
قواعد بازل 3 املصرفية

الدوالر عند أدنى مستوياته 
..والذهب يرتفع إلى 1525 دوالرًا لألوقية

قالت صحيفة »وول ستريت جورنال« في تقرير نشرته امس 
على موقعها باإلنترنت نقال عن شخص لم تذكر اسمه ان 

محافظ البنك اإلسرائيلي املركزي »ستانلي فيشر« قد يرشح 
نفسه ملنصب مدير صندوق النقد الدولي.

يشار إلى أن »ستانلي« يشغل منصب محافظ البنك املركزي 
في إسرائيل منذ عام 2005، وفي أول مايو عام 2010 أي قبل 

أكثر من عام كامل مت انتخابه لفترة والية ثانية.
هذا وتعد الفرنسية »كريستني الجارد« أبرز املرشحني 

وأوفرهم حظا في شغل هذا املنصب خصوصا بعد جهودها 
امللموسة في إطار مجموعة العشرين.

بروكسل ـ د.ب.أ: دافع االحتاد األوروبي امس عن نفسه أمام اتهامات 
إعالمية بأنه يخفف من معايير مت االتفاق عليها عامليا من شأنها أن 
تدفع البنوك إلى االحتفاظ باحتياطيات رأسمالية أكبر في مواجهة 

وقوع أزمات مالية أخرى. وتلزم قواعد اتفاقية بازل 3 البنوك 
باالحتفاظ بنسبة 7% على األقل من أصولها في شكل رأسمال ممتاز 

)رأسمال أساسي من املستوى األول(. وذكرت صحيفة فاينانشيال 
تاميز في صفحتها األولى أن مشروع قانون االحتاد األوروبي يقول 
إن رأس املال املوجود في شركات التأمني التابعة ميكن أن يتم حسابه 
أيضا من أجل الوفاء بذلك الهدف. كما أن مشروع القانون املتعارض 
يسمح للبنوك بأن تصدر وحتسب ما يطلق عليه رأس املال املختلط 
رديء اجلودة ضمن رأسمالها كاألسهم حتى يوليو حيث من املتوقع 
أن يكشف االحتاد األوروبي رسميا عن خططه لتطبيق قواعد بازل 

3. وقالت فاينانشيال تاميز نقال عن مسؤول رقابي لم تذكر اسمه إن 
االستثناءين سيصبحان انتهاكا لالتفاق العاملي وهو اتهام رفضه بقوة 

مسؤولون باالحتاد األوروبي.

واصل الدوالر تراجعه احلاد لليوم الرابع على التوالي أمام الفرنك 
السويسري هبوطا الى أدنى مستوياته على االطالق عند 0.8530 

متجاوزا مستواه االدنى السابق عند 0.8551 والذي حققه في 
الرابع من مايو اجلاري. يأتي هذا بينما تراجع الدوالر أمام الني الى 

أدنى مستوياته منذ السابع عشر من مايو عند 80.89. كما ارتفع 
اليورو أمام العملة االميركية الى أعلى مستوى له في ست جلسات 

عند 1.4276، في حني واصل اجلنيه االسترليني صعوده أمامها 
لليوم الرابع على التوالي الى مستوى 1.6446 والذي يعد االعلى 
منذ احلادي عشر من مايو اجلاري. وعلى ما يبدو فان انخفاض 
عوائد السندات األميركية الجل عشر سنوات الى أدنى مستوى 

لها في ستة أشهر خالل تعامالت يوم أول من أمس قد ساهم في 
انخفاض الدوالر ومن ثم ارتفاع بقيمة العمالت الرئيسية أمامه.

ومن جهة اخرى حتدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في 
لندن امس على 1525 دوالرا لألوقية ارتفاعا من 1518.50 دوالرا 
لألوقية في جلسة القطع السابقة. وبلغ سعر الذهب عند االقفال 

السابق في نيويورك 1518.10 دوالرا لألوقية.


