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اإلسترليني يرتفع أمام اليورو ليصل إلى 90.55 بنساً

»المركزي األوروبي« يثبت سعر الفائدة عند %1
وبنك إنجلترا يبقي الفائدة عند مستوى %0.5

»سكايب« تبسط خدماتها إلى الهواتف المحمولة المفوضية األوروبية: ال حاجة لتدّخل
منطقة اليورو إلنقاذ اليونان اآلن

9.34 مليارات دوالر أرباح
»المركزي السويسري« في 2009

البنك المركزي الصيني 
يتوقع السيطرة على التضخم

استقرار أسعار النفط األميركي
فوق مستوى 80 دوالرًا للبرميل

2.1% انكماش في اقتصاد منطقة اليورو
خالل الربع األخير من 2009 

»باناسونيك« تكشف عن كمبيوتر »تافبوك« 
اللوحي المزّود بشاشة متعددة اللمس

إمبراطور خام الحديد يتصدر قائمة أثرياء أستراليا

الذهب يتراجع عن أعلى مستوياته 
في أكثر من 6 أسابيع

»االتصاالت السعودية« تحتفل بتخطيها 
حاجز 100 مليون مشترك حول العالم

»أبل« تقاضي »إتش تي سي« النتهاكات
 براءات اختراع هواتف »آي فون«

»أبوظبي« و»الكويت« يقودان ارتفاعات
 أسواق الخليج في تداوالت نهاية األسبوع 

واشنطنـ  أ.ش.أ: أعلنت شركة 
»سكايب« األميركية املتخصصة 
في خدمــــات االتصاالت الصوتية 
واملرئيــــة عبــــر اإلنترنــــت، عن 
إطالق برنامج عميل »ســــكايب« 
الهواتف احملمولة  لنظام تشغيل 
»ســــيمبيان« بالتعاون مع شركة 
»نوكيا« الفنلندية، عمالق صناعة 
الهواتــــف احملمولــــة فــــي العالم 

واملطورة للنظام.
املتاح  والبرنامــــج اجلديــــد، 
للتنزيل مجانا عبر متجر »أوفي« 

من »نوكيا«، سيسمح للمستخدمني 
بالوصول إلى خدمة »سكايب« أثناء 
تنقلهم عبر الـ »واي فاي« أو غيره 

من أنواع االتصاالت الالسلكية.
ويوفر البرنامج اجلديد إجراء 
االتصاالت والتراسل فوريا مجانا 
بني حسابات خدمة »سكايب« على 
الهواتف العاملة بنظام »سيمبيان«.
وقال روس شــــو مدير عام قسم 
الهواتــــف احملمولــــة في شــــركة 
»ســــكايب«: »مع سكايب لهواتف 
نوكيا الذكية، سيتمتع أكثر من 200 

مليون مستخدم مبميزات سكايب 
التي يحبونها أثناء تنقالتهم«.

وأشار إلى أنه بجانب عالقات 
شــــركة »ســــكايب« مع مشغلي 
ومصنعي أجهزة الهواتف احملمولة 
في جميع أنحاء العالم، فإن إتاحة 
إلى  خدمة »ســــكايب« مباشــــرة 
املستهلكني سوف تساعد املاليني 
من املستخدمني على االتصال دون 
القلق بشأن التكلفة أو بعد املسافة 
أو ما إذا كانوا بعيدين عن جهاز 

الكمبيوتر.

بروكســـل ـ رويتـــرز: قالت 
املفوضيـــة األوروبيـــة امس ان 
اليورو مستعدة التخاذ  منطقة 
اجراء بطريقة منسقة وحاسمة 
لتأمني استقرارها املالي لكن ليست 
هناك حاجة التخاذ هذا اإلجراء 

اآلن.
وقال اماديو التافاج املتحدث 
باســـم املفوضيـــة ان اجراءات 
التقشف التي اعلنتها اليونان امس 
األول متثل حزمة قوية ستمكن 
البالد من تلبية اجراءات خفض 

العجز في امليزانية هذا العام.
وقال التافاج في افادة صحافية 
»هذه حزمة قوية«. وأضاف »بهذه 
احلزمة من االجراءات التي قدمت 
أمس االول أصبحت اليونان في 
وضع سيمكنها من تلبية االهداف 
الطموح خلفض العجز خاصة في 

عام 2010«.
وقـــال »هذه االجـــراءات هي 
أفضل وســـيلة لتعزيـــز قدرة 
دولة اليونان فيما يتعلق باملالية 
العامة وســـيكون لها بالتأكيد 

تأثيرها«.
وعندما سئل متى ميكن ملنطقة 
اليورو ان تتدخل ملساعدة اليونان 
على اقتراض اموال، كرر التافاج 
البيـــان الذي أصـــدره الزعماء 
اليونان يوم  االوروبيون بشأن 
11 فبراير قائال ان منطقة اليورو 
مستعدة لتأمني استقرارها املالي 

اذا لزم األمر.
وقال التافاج »اذا دعت احلاجة 
الـــى ذلك وهو ليـــس احلال في 

الوقت الراهن«.

جنيڤـ  د.ب.أ: أعلن البنك املركزي السويسري امس حتقيق 
أرباح قـــدرت بـ 10 مليارات فرنك سويســـري )9.34 مليارات 
دوالر( العام املاضي، وذلك بفضل ارتفاع قيمة الذهب والفائدة 

على أرصدته من العمالت األجنبية.
وجاءت هذه األرباح بعد خسارة تكبدها البنك املركزي خالل 

عام 2008 وقدرت بـ 4.7 مليارات فرنك سويسري.
وبلغت الزيادة في قيمة الذهب من إجمالي صافي األرباح 7.3 
مليارات فرنك، بينما حققت أرصدة البنك من العمالت األجنبية 

أرباحا تقدر بـ 2.5 مليار فرنك.

 بكني ـ رويترز: قال ســـو نينغ نائب محافظ بنك الشـــعب 
الصينـــي )البنك املركزي( إن البنك يســـتطيع احليلولة دون 
خروج التضخم عن نطاق الســـيطرة هذا العام وإنه على ثقة 

أيضا من احتواء توقعات ارتفاع األسعار.
وقال سو في املؤمتر االستشاري السياسي للشعب الصيني 
وهو هيئة تقدم املشـــورة للبرملان »مـــن واقع اإلجراءات التي 
اتخذناها أشـــعر أننا نستطيع الســـيطرة على التضخم عند 

مستوى معقول هذا العام«.
وأضاف سو أن البنك املركزي يراقب عن كثب حتركات األسعار. 
وقد ارتفعت أسعار املستهلكني 1.5% على مدار عام حتى يناير 

لكنها تظل منخفضة مقارنة بقراءة ديسمبر البالغة %1.9.

سنغافورةـ  د.ب.أ: استقرت أسعار النفط األميركي في األسواق 
اآلسيوية في تعامالت أمس فوق مستوى 80 دوالرا للبرميل، 
حيث سجل اخلام األميركي نوع غرب تكساس اخلفيف، تسليم 
شـــهر أبريل املقبل، 80.56 دوالرا للبرميل، بانخفاض قدره 31 

سنتا عن سعر اإلقفال أمس االول.
وســـجل مزيج برنت بحر الشـــمال 79.03 دوالرا للبرميل، 
بانخفاض قدره 22 سنتا عن السعر أمس االول. وأرجع املتعاملون 
االنخفاض الطفيف في سعر النفط إلى ثبات قيمة الدوالر. كانت 
كميات املخزون االحتياطي األميركي من النفط اخلام شـــهدت 
ارتفاعا ملحوظا خالل األسبوع املاضي.وأعلنت وزارة الطاقة 
األميركية في واشـــنطن أمس األول أن إجمالي كميات املخزون 
االحتياطي من النفط اخلـــام بلغ 341.6 مليون برميل، بزيادة 

قدرها 4.1 ماليني برميل.
وارتفـــع املخزون االحتياطي مـــن البنزين األميركي بنحو 
700 ألف برميل إلى 231.9 مليون برميل، فيما انخفضت كميات 
املخـــزون االحتياطي من زيت التدفئة والديزل بنحو 900 ألف 
برميل إلى 151.8 مليون برميل. وفور صدور البيانات، انخفضت 
أسعار النفط األميركي، بيد أنه سرعان ما عاودت االرتفاع فوق 

مستوى 80 دوالرا للبرميل.

لوكسمبورغ ـ د.ب.أ: حقق اقتصاد دول منطقة 
اليورو الـ 16 خــــالل الربع األخير من العام املاضي 
2009 منوا بنســــبة 0.1% من اجمالي الناجت احمللي، 

مقابل 0.3% خالل الربع الثالث.
كان اقتصاد منطقة اليورو خرج خالل الربع الثالث 
من دائرة الركود، ولكنه شهد انكماشا خالل عام 2009 
بأكمله، بنسبة 4.1%.وأرجعت وكالة االحصاء األوروبي 
)يوروستات( امس في لوكسمبورغ انخفاض معدالت 

منو االقتصاد في منطقة اليورو خالل الربع األخير 
من العام املاضي إلى تراجع االستثمارات بنسبة %0.8.
وأضافت الوكالة أن صادرات دول املنطقة شــــهدت 
خالل االشهر الثالثة االخيرة من العام املاضي ارتفاعا 

نسبته 1.7%، كما زادت الواردات بنسبة %0.9.
وعلى أساس سنوي، انكمش االقتصاد في منطقة 
اليورو خالل الربع األخير من عام 2009 بنسبة %2.1، 

مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008.

طوكيو ـ أ.ش.أ: كشــــفت شــــركة »باناسونيك« 
اليابانية، املتخصصة في صناعة األجهزة اإللكترونية 
في العالم، عن إضافة جديــــدة إلى مجموعاتها من 
أجهــــزة الكمبيوتر احملمــــول املخصصة للعمل في 
البيئات الوعرة »تافبوك« وهو جهاز »تافبوك سي 
إف-سي1«. واجلهاز اجلديد من النماذج التي متتاز 
بخفــــة الوزن والتي ميكن اســــتخدامها في الوضع 
العادي »وضع احملارة« أو الوضع اللوحي، كما أنه 
يأتي مزودا بخيار استخدام شاشات تعمل بتقنية 
اللمس املتعدد. ويستهدف اجلهاز، الذي سيتم طرحه 
بدءا من شهر يوليو املقبل فئة العمال املتنقلني مثل 
العاملــــني في مجال الرعاية الصحية والباحثني في 
األسواق وغيرهم ممن يحتاجون إلدخال البيانات 
بطرق مختلفــــة، ويأتي اجلهاز مزودا بحزام مريح 

ميكن املســــتخدمني من التعامل مع املعلومات بيد 
واحدة، حســــبما ذكرت »باناسونيك«. كما يحتوي 
جهاز »تافبوك سي إف-سي1« على ميزة أخرى غير 
عادية وهي خيار الشاشــــات، فاإلعدادات األساسية 
تشتمل على شاشة بتقنية اللمس املتعدد تدعم إدخال 
املعلومات عن طريق أصابع اليد أو بقلم إلكتروني، 
كما توجد نسخ أخرى من اجلهاز بشاشة اختيارية 
بتقنية اللمس املتعدد تدعم إدخال املعلومات باللمس 
حتى عندما يكون املســــتخدم مرتديا قفازا في يده، 
ومن املقرر طرح تلك النسخة بدءا من شهر سبتمبر 
املقبل. ويعتمد اجلهاز اجلديد على معالج »إنتل كور 
آي5« سرعته 2.4 جيجا هيرتز، ويدعم االتصاالت 
الالسلكية عبر »واي فاي« و»بلوتوث« واتصاالت 

اجليل الثالث »ثري جي«.

سيدنيـ  د.ب.أ: عاد امبراطور 
أندرو  خام احلديد االســـترالي 
فورســـت ليتصدر مجددا قائمة 
أثرياء اســـتراليا بفضل الطفرة 
في الطلب على احلديد من جانب 
مصانع احلديـــد الصينية التي 

تعتمد على شحناته.
وتغلب فورســـت الذي تبلغ 
ثروتـــه 4.1 مليارات دوالر على 
قطـــب املراهنـــات جيمس بيكر 

)3.5 مليارات دوالر( الذي تصدر 
القائمة العام املاضي، وذلك في 
التصنيف السنوي الذي نشر أمس 
مبجلة »فوربس آسيا« ألثرياء 
آسيا.كما تغلب على بيكر الذي 
ورث ثروته عن والده فرانك لوي 
الذي تبلـــغ ثروته 3.6 مليارات 
دوالر، وهو مؤسس أكبر مركز 
تسوق في العالم. حيث حل في 

املركز الثاني بالقائمة.

كما حّلت جينا رينهارت أول 
مليارديرة أسترالية وواحدة من 
أقطاب التعدين في املركز السابع، 

وهي مثل بيكر ورثت الثروة.
وتصدر فورست قائمة أثرياء 
استراليا عام 2008 ولكنه تراجع 
للمركز اخلامـــس العام املاضي 
عندمـــا تراجعت قيمـــة أصول 
التعدين خالل األزمة االقتصادية 

العاملية.

سنغافورةـ  رويترز: تراجع الذهب في التعامالت 
اآلســـيوية امس مع إقبال املستثمرين على البيع 
جلني أرباح بعد ان سجل املعدن النفيس في اليوم 
السابق له أعلى مستوى له في ستة أسابيع ونصف 
األســـبوع. لكن متعاملني قالوا ان ارتفاع اليورو 
قـــد يعطي دعما للذهب مع تراجع قلق األســـواق 
بشان أزمة الديون في اليونان التي قوضت العملة 

األوروبية املوحدة.
وسجل سعر الذهب للمعامالت الفورية 1135.47 
دوالرا لألوقية انخفاضـــا من 1139.65 دوالرا عند 

التســـوية في قســـم كومكس ببورصة نيويورك 
التجارية )ناميكس(.

وأثناء التعامالت أول من امس قفز الذهب إلى 
1144 دوالرا لألوقية في أعقاب اتخاذ اليونان إجراءات 

جديدة خلفض العجز في ميزانيتها.
وقال متعاملـــون ان الذهب ـ الذي يحوم حول 
مستويات تقل 5% عن أعلى مستوى له على االطالق 
البالغ حوالي 1200 دوالر الذي سجله في ديسمبر قد 
يتحدى أعلى مستوى مسجل في يناير والبالغ 1150 

دوالرا إذا استمر االجتاه الصعودي لليورو.

الرياضـ  أ.ش.أ: جتاوز عدد عمالء شركة االتصاالت 
الســــعودية حول العالم أكثر مــــن 100 مليون عميل 
وتشــــهد الشركة منوا واضحا بخطى واثقة في إطار 

إستراتيجيتها للتوسع واالستثمار اخلارجي.
ويرى محللون أن الســــوق البحرينية ستضيف 
أبعادا إستراتيجية إلى عمليات االتصاالت السعودية 
سواء كان ذلك من حيث أهميتها كسوق أو من حيث 
اإلضافات التقنية وجودة اخلدمات واملنتجات التي 
ستقدمها شــــركة »ڤيڤا«. وصرح غسان حاصباني 
الرئيــــس التنفيذي للعمليات الدولية بأن الســــوق 
البحرينية ستستفيد من اخلبرات التقنية والتشغيلية 
التي متتلكها االتصاالت السعودية، عالوة على إمكانات 
وخبرات االتصاالت السعودية التي مكنتها من كسب 
ثقة عمالئها خارج اململكة وداخلها، وباعتبارها أكبر 
شــــركة اتصاالت في املنطقة متبوئة مكانة مرموقة 

بني عمالقة االتصاالت في العالم. وأضاف أن »ڤيڤا« 
البحرين ستقدم للسوق احمللية البحرينية خدمات 
ذات جودة عالية بأسعار تنافسية عبر قنوات مبتكرة 
وسهلة تتيح لعمالء االتصاالت السعودية االستفادة 
من كثير من املزايا في كل من الســــعودية والكويت 
والبحرين، أبرزها االنتقال التلقائي داخل الشبكة في 
الدول الثــــالث. وبعوائدها املتزايدة، تتبوأ مجموعة 
االتصاالت الســــعودية مكانة مرموقة على الساحة 
الدولية، من خالل استراتيجيتها االستثمارية الطموح 
خارج سوق اململكة العربية السعودية، والتي بدأت 
بالشراكة اإلستراتيجية مع شركة بينارياجن القابضة 
لالســــتثمارات، التابعة لشركة ماكسس لالتصاالت، 
والتي منحت االتصاالت الســــعودية حضورا كبيرا 
في أسواق ماليزيا، وإندونيسيا، والهند التي تعمل 

فيها شركة ماكسس.

واشنطن ـ أ.ش.أ: أقامت شركة »أبل« األميركية، 
عمــــالق صناعة احلاســــبات والهواتف احملمولة في 
العالم، دعوى قضائية ضد شــــركة »إتش تي سي« 
الصينية، مدعيــــة انتهاكها 20 براءة اختراع خاصة 

بواجهة مستخدم وعتاد وبنية هواتف »آي فون«.
وقال ســــتيف جوبس الرئيس التنفيذي لشركة 
»أبل«: »ميكننا اجللوس ومشــــاهدة منافسينا وهم 
يسرقون اختراعاتنا احملمية ببراءات اختراع، أو أن 

نقوم بشيء حيال ذلك«.
وأضاف: »لقد قررنا القيام بشي حيال ذلك، نحن 
نعتقد أن املنافســــة شيء صحي، لكن يجب أن يقوم 
منافسونا بابتكار تكنولوجيا أصلية خاصة بهم بدال 

من سرقة تكنولوجياتنا«.
وكانت »أبل« قد تقدمت بدعوى مشابهة ضد شركة 

»نوكيا« الفنلندية في شهر ديسمبر املاضي.
من جانبها، امتنعت شــــركة »إتش تي سي« عن 
التعليق مباشرة حول ادعاءات »أبل«، لكنها أصدرت 
بيانا حول املســــألة أكدت فيه أن »إتش تي سي أحد 
مبتكري وأصحاب براءات اختراع تكنولوجيا الهواتف 
احملمولة، وأنها ركزت بشدة على مدى السنوات الـ13 
املاضية على خلق العديد من الهواتف الذكية األكثر 
ابتــــكارا«. وأضافت أنها تقدر حقوق امللكية الفكرية 
وتطبيقها، لكنها أيضا تلتزم بالدفاع عن ابتكاراتها 

التكنولوجية.

اللـــون األخضر على  غلب 
مؤشرات 3 أسواق من إجمالي 
6 أسواق خليجية حيث يغلق 
السوق السعودي تداوالتها يوم 

اخلميس.
 وتصـــدر ســـوق أبوظبي 
ارتفاعات أسواق اخلليج مرتفعا 
بنســـبة 0.94% ليغلـــق عند 

مستوى 2726.83 نقطة، تاله 
الكويت مرتفعا بنسبة  سوق 
0.77% ليغلـــق عند مســـتوى 
7435.5 نقطة، وأخيرا ســـوق 
دبي الذي ارتفع بنسبة %0.18 
ليغلق عند مســـتوى 1584.81 

نقطة.
أما التراجعات فقد تصدرها 

القطري بنسبة %1.71  السوق 
ليغلق عند مستوى 6729.23 
نقطـــة، تاله ســـوق البحرين 
متراجعا بنسبة 0.96% ليغلق 
عند مســـتوى 1503.42 نقاط، 
وأخيرا ســـوق مســـقط الذي 
تراجع بنســـبة 0.76% ليغلق 

عند مستوى 6650.44 نقطة.

أسعار النفط فوق مستوى الـ 80 دوالر

فرانكفورتـ  وكاالت: أبقى البنك املركزي األوروبي سعر الفائدة دون تغيير عند مستواه 
القياسي البالغ 1% أمس. جاء القرار متماشيا مع توقعات احملللني.

هذا وقد أحملت هذه التوقعات إلى تثبيت ســـعر الفائدة عند مستوى 1% وهو 
أقل مستوى له على اإلطالق.

وأشارت البيانات األولية الصادرة يوم الثالثاء املاضي إلى وصول معدل التضخم 
في منطقة اليورو خالل فبراير املاضي إلى 0.9% مقابل 1% في يناير املاضي.

من جانب آخر أبقى بنك اجنلترا املركزي أمس أسعار الفائدة عند مستوى قياسي 
منخفض يبلغ 0.5% ولم يقم بزيادة برنامجه غير املســـبوق لضخ املال في االقتصاد 

الذي يجاهد للنهوض من كبوته.
وكان القرار متوقعا على نطاق واسع، ويتوقع احملللون عدم تغيير السياسة 
النقديـــة لوقت طويل هذا العام إذ يرقب البنك املركزي تعافيا أوضح من أســـوأ 

ركود اقتصادي منذ احلرب العاملية الثانية.
لكن صناع السياسات في بنك اجنلترا تركوا الباب مفتوحا ملزيد من التيسير 
النقدي في صورة زيادة حجم برنامج قيمته 200 مليار جنيه اســـترليني لشراء 
األصول بأموال جديدة ـ أو ما يعرف بسياســـة التيسير الكمي ـ إذا تفاقم الوضع 
االقتصادي. وخفض بنك اجنلترا أسعار الفائدة إلى مستوياتها القياسية احلالية 
وبدأ التيسير الكمي في مارس املاضي عندما كان االقتصاد اليزال يترنح حتت وطأة 

أزمة االئتمان العاملية. وحتسنت األوضاع كثيرا من ذلك احلني وأوقف بنك اجنلترا 
البرنامج الشـــهر املاضي. وارتفع الناجت احمللي اإلجمالي 0.3% في األشهر الثالثة 

األخيرة من 2009 لكن جاء هذا بعد 18 شهرا تقلص الناجت على مدارها %6.2.
والتزال هناك صعوبات بفعل التعافي شـــديد البطء لالقتصاد العاملي وشـــح 

االئتمان مما يجعل من الصعب على الشركات واألسر مواصلة اإلنفاق.
وأظهرت بيانات صدرت في وقت ســـابق أمس تراجع أســـعار املنازل 1.5% في 

فبراير في عالمة على أن تعافي السوق العقارية قد فقد قوة الدفع بالفعل.
كما تلقي االنتخابات املزمعة في الســـادس من مايو بظاللها على التوقعات إذ 
تنبئ اســـتطالعات الرأي في اآلونة األخيـــرة بعدم فوز أي حزب باألغلبية داخل 

البرملان مما قد يزيد صعوبة ضبط األوضاع املالية.
من جهة أخرى ارتفع اجلنيه االسترليني أمس بعدما قرر بنك اجنلترا املركزي 
اإلبقاء على ســـعر الفائدة عند 0.5% وعلى برنامج التيســـير الكمي دون تغيير 

ليتماشى قراره مع توقعات السوق.
وزاد االسترليني إلى أعلى مستوياته أمس أمام الدوالر ليصل إلى 1.5109 دوالر 

بعد اإلعالن مقارنة مع نحو 1.5070 دوالر قبل صدوره.
كما ارتفع االسترليني أمام اليورو ليصل إلى 90.55 بنسا مسجال أعلى مستوياته 

خالل اجللسة مقارنة مع نحو 90.77.


