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شركة أميركية تعتزم طرح »آي باد« العام القادم بسعر 75 دوالراً
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امرأة تعبر عن ابتهاجها بشراء »آي باد« من أحد متاجر لندن بعد طرحه للبيع في أسواق بريطانيا وكندا وفرنسا 
وأملانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا متهيدا لطرحه في باقي األسواق العاملية         )أ.ف.پ(

سان فرانسيســـكو ـ د.ب.أ: هل 
حتب الكمبيوتـــر اللوحي »آي باد« 
لكن ال تقـــدر على قيمتـــه البالغة 
500 دوالر؟. احلل تأتي به شـــركة 
»وان البتوب بير تشايلد« األميركية 
واختصارها »أو إل بي ســـي« بعد 
 أن وعـــدت اول مـــن امـــس بطرح
جهاز لوحي بقيمة 75 دوالرا العام 

القادم.
وســـوف يعتمد اجلهاز اللوحي 
»إكـــس أو 3« على معالج من إنتاج 
شركة »مارفيل« في منطقة »سيليكون 
فالي« وهو جهاز ال يستهلك إال واطا 
واحدا من الطاقة بينما اليزال يدعم 
كل ملفـــات الڤيديو عالية الوضوح 
على شاشـــته التي تبلغ مساحتها 
23 ســـنتيمترا ذات االســـتخدامات 

املتعددة.
اجلهاز ســـوف يعمل في البداية 
بنظام تشـــغيل »أندرويد« مفتوح 
املصدر الذي تنتجه شركة »غوغل« 
كما سيتميز بوجود اتصاالت السلكية 
لالنترنت والبلوتوث وجي بي إس 

وكذلك كاميرا ڤيديو مثبتة به.
وقالت »أو إل بي سي« إن الغرض 
من جهاز »إكـــس أو 3« هو »متكني 
املتعلمني والطلبة واألسر في أنحاء 
العالم إنشـــاء محتوياتهم اخلاصة 

بهم وتعلم القراءة والكتابة وإنشاء 
التعليميـــة اخلاصة بهم  برامجهم 
وتقاسم كل تلك اخلبرات عبر نظام 

شبكة متجانسة«.
وقال نيكوالس نيجروبونتي في 
بيان إنه »في الوقت الذي تكون فيه 
أجهزة مثل أجهزة القارئ االلكتروني 
وأجهزة الكمبيوتر اللوحي منصات 
مالئمة جـــدا للنصـــوص واإلعالم 
والترفيه، إال أنها ال تفي باحتياجات 
النموذج التعليمي املعتمد على إنتاج 

أشياء أكثر من استهالكها«.
وقال إن »بيئـــات التعليم اليوم 
تتطلب منصات قوية إلجراء عمليات 
حسابية وإنشاء محتوى وممارسات 
جتريبية وتكون كلها بتكلفة منخفضة 

جدا«.
وتنطوي مهمة شركة »أو إل بي 
سي« التي تأسست في عام 2005 على 
تعزيز التعليم في دول العالم الثالث 
من خـــالل توفيرها لألطفال أجهزة 
كمبيوتر محمولة ذات كفاءة بسعر 
رخيص ومقاومة للصدمات. لكنها لم 
حتقق أبدا هدفها بتقدمي هذا اجلهاز 
بسعر 100 دوالر إذ ان أسعاره تدور 

حول مستوى 200 دوالر. 

900 مليون دوالر  كلفة وقف التسرب النفطي حتى اآلن

لنـــدنـ  أ.ش.أ: أعلنـــت شـــركة النفـــط 
أن  العمالقة )بريتش بتروليم(  البريطانية 
محاوالت وقف التســـرب النفطي في منطقة 
خليج املكسيك كلفتها حتى اآلن أكثر من 900 

مليون دوالر.
وذكر راديو هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي 
سي( امس أن األموال التي تقارب املليار دوالر 
مت انفاقها على التعاطي مع التسرب النفطي 
ومدفوعات للسلطات األميركية وتعويضات 

للناس والشركات في املنطقة.
ومن املرجح ارتفاع هذا الرقم، مع تعرض 
الشركة البريطانية لضرر كبير نتيجة تأثر 

سمعتها عامليا بهذا احلادث.
وكانت شركة »بريتش بتروليم« قد أعلنت 
في وقت سابق أنها جنحت في إدخال أنبوب 
طويل مزود بصمام إغالق في املنصة العائمة 
التابعة لها بخليج املكسيك، في إطار محاولتها 

احتواء التسرب النفطي.
من جهة اخرى رفض الرئيس األميركي 

باراك أوباما اول من امس االتهامات بأن إدارته 
تباطأت في التحرك ملعاجلة التسرب النفطي 
في خليج املكسيك، معلنا متديد جتميد أعمال 
التنقيب عن النفط، في محاولة الحتواء اآلثار 

السياسية للكارثة.
وفي مؤمتر صحافي في البيت األبيض، 
نفى أوباما أن تكون إدارته تأخرت في التحرك 
ملواجهة انتشار البقعة السوداء، مؤكدا أن هذه 
الكارثة »كانت في صدارة أولويات« حكومته 
منذ انفجار منصة »ديب ووتر هورايزون«.

وأوضح »أن فكرة أن احلكومة الفدرالية 
كانت جتلس بعيدة، وأننا طوال األســـابيع 
األربعة أو اخلمسة املاضية كنا نترك بريتيش 
بتروليوم تتخذ مجموعة كاملة من القرارات، 

غير صحيحة«.
وأكد أوباما أن »حكومة الواليات املتحدة 
كانت دائما مشـــرفة على كل نواحي جهود 
تخفيف املأساة، مبا في ذلك جهود »بريتيش 

بتروليوم« إلغالق البئر النفطية املتدفقة.

ورأى أوباما أن »التساهل والفساد في بعض 
األحيان مع واضعي التنظيمات في احلكومة 
أديا إلى عدم وضع قوانني أو وضع القليل منها 
فقط«. وتأتي تصريحات الرئيس األميركي 
في الوقت الذي تقوم فيه شـــركة بريتيش 
بتروليوم بجهودها لضخ كميات كبيرة من 
الطني واألسمنت في فوهة البئر النفطية في 
مسعى إلى وقف تسرب النفط. وأعلن أوباما 
عن خطوات ملنع تكـــرار الكارثة، من بينها 
تعليق 33 بئرا استشـــكافية حتت املاء، يتم 

حفرها حاليا في خليج املكسيك.
كذلك أعلن عن تعليق مشروع التنقيب عن 
النفط قبالة سواحل أالسكا، الذي كان سيعهد 
به إلى مجموعة شل البريطانية الهولندية، 
كما علق مشروعا آخر مينح امتيازات نفطية 

أمام سواحل فرجينيا )شرقا(.
وقال الرئيس األميركي »ســـنمدد لستة 
أشهر التجميد احلالي، وجتميد منح تصاريح 
جديدة حلفر آبار بحرية جديدة«، مضيفا أنه 

»سيتم وقف أعمال احلفر التي جتري حاليا 
في 33 بئرا نفطية بحرية في خليج املكسيك«، 
إال أنه ذكر أنه اليزال يعتقد أن التنقيب عن 
النفط يلعب دورا في سياسة أميركا الشاملة 

للطاقة، ولكن يجب ضمان سالمتها.
وأملح أوباما إلى أن املجموعة البريطانية 
قللت من حجم اخلســـائر الناجمة من بقعة 
التسرب هذه، واعترف بأن البقعة السوداء 
هي األسوأ في تاريخ الواليات املتحدة، وأكد 
مجددا أن »بي.بي« ستتحمل كل التعويضات 
التي ستقدم للمناطق املنكوبة. وكانت السلطات 
األميركيـــة أعلنت صباح اليوم أن النفط لم 
يعد يتســـرب من اآلبار التي تقع على عمق 
1500 متر حتت ســـطح البحر، إال أن جناح 
عملية ســـد هذه اآلبار بالطني واألسمنت لم 

يتأكد بعد.

أوباما يعلّق عمليات التنقيب في عمق البحر

)روتيرز( بريتش بتروليم تبذل جهودا كبيرة الحتواء آثار التسرب النفطي 

»شل« تدفع 4.7 مليارات دوالر 
لشراء مكامن غاز إستراتيجية 

امستردام ـ رويترز: قالت شركة رويال داتش شل النفطية إنها 
ــراء شركة ايست ريسورسز  ــتدفع 4.7 مليارات دوالر نقدا لش س
اخلاصة، األمر الذي مينحها فرصة أكبر للوصول إلى مكامن انتاج 

الغاز الصخري في أميركا الشمالية.
ــي من الغاز في  ــل اليوم ــأن الصفقة أن ترفع انتاج ش ومن ش
أميركا الشمالية بنحو 7.5% ومتنحها سبيال للوصول إلى مساحات 
ــيلوس وهو التشكيل  ــعة في مكامن الغاز الصخري في مارس واس
ــذي يعتبر أحد  ــرق الواليات املتحدة وال ــمال ش الصخري في ش

املصادر الرئيسية النتاج الغاز في الواليات املتحدة مستقبال.
وقالت متحدثة باسم »شل« إن الشركة لن تعلق على كيف تنوي 
متويل الصفقة. وبلغ حجم السيولة وما يعادلها في ميزانية »شل« 
ــارات دوالر فيما حققت نحو 4.8 مليارات  ــي 31 مارس 8.45 ملي ف

دوالر من التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية في الربع األول.

البقع النفطية الكبرى في العالم منذ 1967
باريسـ  أ.ف.پ: فيما يلي تذكير بالبقع النفطية الكبرى 
في العالم منذ 1967 بعد التقديرات اجلديدة التي تشير الى 
ان ما بني 70 و100 الف طن من النفط تســــربت الى خليج 
املكســــيك منذ انفجار منصة تستثمرها بريتش بتروليوم 

قبل 38 يوما:
 يونيو 1979 - خليج املكســــيك: تسرب مليونا طن 
من النفط في خليج املكسيك بعد انفجار بئر تابعة لشركة 
»ايكستوك اونو«، مما احدث واحدة من اكبر البقع السوداء 

في التاريخ. استغرق العمل لوقف التسرب تسعة اشهر.
ــن من النفط  ــرب مليون ط ــر 1991 - اخلليج: تس  يناي
ــات وآبار في عرض البحر  ــام من ناقلة نفط غارقة ومصب اخل
ــرب اخلليج الخراج  ــى اخلليج بعد ح ــت للتخريب، ال تعرض

ــبب ذلك تلوثا على امتداد 560  القوات العراقية من الكويت. س
كيلومترا من السواحل.

 اغســــطس 1994 - روسيا: تسرب حوالى 280 الف 
طن من النفط حســــب الواليات املتحــــدة ومنظمة حماية 
البيئة غرينبيس وبني 14 و16 الف طن حســــب روسيا من 
انبوب للنفط مما تسبب في تلوث التوندرا ومنطقة الشمال 

الكبير.
  مارس 1978 - فرنسا: ادى غرق ناقلة النفط الليبيرية 
العمالقة اموكو كاديز الى تسرب 230 الف طن من النفط اخلام 
ــواحل  ــية قبالة س ــواحل الفرنس على امتداد 400 كلم من الس

فينيستير )شمال غرب(.
  فبرايــــر 1996 - بريطانيــــا: ادى غرق ناقلة النفط 

الليبيرية سي امبرس على السواحل اجلنوبية لويلز الى 
تسرب 147 الف طن من النفط.

ــفينة  ــا: غرقت الس ــا / فرنس ــارس 1967 – بريطاني  م
الليبيرية توري كانيون قبالة جزر سيلي في بريطانيا مما ادى 
ــرب 120 الف طن من اخلام وصلت الى سواحل منطقة  الى تس

بريتاني غرب فرنسا.
  مارس 1989 - الواليات املتحدة: ناقلة النفط االميركية 
اكســــون فالديز تصطدم بشعب في خليج االمير وليام في 
االسكا مما يؤدي الى تسرب حوالى 38 الف طن من النفط. 
طال التلوث 1300 كلم من السواحل. وافادت دراسة جلامعة 
االســــكا بأن ربع احليوانــــات البحرية فقط جنت بعد هذه 

احلادثة. 

مجموعة الـ 20 تناقش مشاكل أوروبا المالية 

الصين تنفي إعادة النظر
في محفظة سندات اليورو لديها 

طوكيوـ  رويترز: قال وزير املالية الياباني 
ناوتو كان امـــس ان وزراء مالية ومحافظي 
البنـــوك املركزي لدول مجموعة العشـــرين 
سيناقشون املشاكل املالية في اوروبا وتنظيم 
القطاع املالي اثناء اجتماعهم اوائل الشـــهر 

املقبل.
وذكـــر كان في مؤمتر صحافي »مشـــاكل 
اوروبا تؤثر على الـــدول االخرى من خالل 
الصادرات الى اوروبا. ولهذا فإن ذلك سيكون 

موضوعا رئيسيا«.
وقال كان ايضا ان من املتوقع ان يتضمن 
جدول اعمال االجتماع آثار ازمة الديون في 

اوروبا على العمالت.
وأضاف قائال »أتوقع ان تناقش مجموعة 
العشرين كيف سيؤثر الوضع في اوروبا على 
العمالت«، وهبط اليورو هذا الشهر إلى أدنى 
مســـتوى له في أربع سنوات مقابل الدوالر 
وأدنى مستوياته في ثمانية اعوام ونصف العام 

مقابل الني الياباني مع إقبال املستثمرين على 
بيع العملة االوروبية املوحدة بفعل املخاوف 

بشأن املالية العامة في اوروبا.
وسيجتمع وزراء املالية ومحافظو البنوك 
املركزية ملجموعة العشرين في الرابع واخلامس 
من يونيو في مدينة بوسان الكورية اجلنوبية 
للتمهيد لقمة زعماء املجموعة التي ستعقد 
في تورنتو بكندا في الســـادس والعشرين 

والسابع والعشرين من الشهر نفسه.
وســـيكون تنظيـــم القطـــاع املالي أحد 
املوضوعات الرئيسية رغم ان كان لم يوضح 

موقف اليابان من هذه املسألة.
وتؤيـــد الواليات املتحـــدة ودول االحتاد 
االوروبي فرض ضرائب جديدة على البنوك 
وتريدها أن تكون عاملية. لكن دوال لم تقترب 
بنوكها من االنهيار -مثل كندا واســـتراليا 
ومعظم االقتصادات الصاعدة- تعارض تلك 

الضرائب.

االتحاد األوروبي: خطة التقشف اإلسبانية  خطوة على الطريق الصحيح 

3% نمواً في االقتصاد األميركي 

.. و»المركزي األوروبي«: التقشف يحد من االنتعاش 

توقعات بنمو االقتصاد األلماني %0.7

واشنطنـ  د.ب.أ: كشفت تقديرات وزارة التجارة 
األميركية املعدلة اول من امس، عن حتقيق اقتصاد 
البالد معدل منو بنسبة 3% من إجمالي الناجت احمللي 

في األشهر الثالثة األولى من العام احلالي.
جاءت التقديرات املعدلة الثانية للوزارة بشأن 
الناجت احمللي اإلجمالي في الربع األول من العام 
أقل بصورة طفيفة مـــن التقديرات األولية التي 

كشفت عنها الشهر املاضي وكانت %3.2.
كما جاءت تقديرات معدل النمو أقل من توقعات 
معظم خبراء االقتصاد، غير أنها أشـــارت إلى أن 
تعافي االقتصاد األميركي من الركود يكتسب زخما 

وإن كان بوتيرة أبطأ.

وكان االقتصـــاد األميركـــي، أكبر اقتصاد في 
العالم، قد حقق معدل منوا بنسبة 5.6% في الربع 

األخير من عام 2009.
وسجل االقتصاد األميركي خالل الربع األول 
مـــن العام املاضي في ذروة األزمة األســـوأ التي 
تعرض لها منذ عقود انكماشـــا مبعدل 6.2% من 

إجمالي الناجت احمللي.
وســـجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 7.2% في 
األشهر الثالثة األولى من العام احلالي بعد ارتفاعها 
بنسبة 22.8% خالل الربع األخير من العام املاضي، 
بينما حققت الواردات منوا بنســـبة 10.4% خالل 

الربع األول من العام احلالي. 

فرانكفورتـ  رويترز: قال عضو مجلس محافظي 
البنك املركزي األوروبي مايكل بونيلو امس إن تقشف 
احلكومات والبنوك والشــــركات يحد من االنتعاش 

االقتصادي ملنطقة اليورو.
وقال بونيلو الذي يرأس البنك املركزي في مالطا 
إن الدول ال تستطيع العيش مبا يتجاوز إمكانياتها 
إلى األبد. وقال وفقا لنص كلمة نشــــرت على موقع 

البنك املركزي على اإلنترنت »االنتعاش في أوروبا 
مقيد أيضا بفعل عملية تقليص االقتراض التي جتري 
حاليا في قطاع البنوك وفي القطاع اخلاص بشكل 
عام«. وأضاف »وإلى جانب تشديد السياسة املالية 
فإن دمج امليزانيات العمومية يفســــر إلى حد كبير 
توقعات املفوضية األوروبية بانتعاش متواضع في 

منطقة اليورو واالحتاد األوروبي هذا العام«.

برلني د.ب.أ: توقعت مؤسســــة أبحاث االقتصاد 
األملانــــي )دي.آي.دبليو( أن يحقق أكبر اقتصاد في 
أوروبا معدل منو يصل إلى 0.7% من اجمالي الناجت 

احمللي، خالل الربع الثاني من العام احلالي 2010.
وذكرت املؤسسة أن االقتصاد األملاني في طريقه 
للتعافي بفضل الصناعة وقطاع البناء، مشيرة 
إلى ارتفاع الطلب على الصناعة األملانية وانتعاش 

الصادرات.
وأوضحت املؤسســـة أن انتعـــاش أداء قطاع 
البناء يرجع إلى حتســـن الظروف اجلوية خالل 

فصل الربيع وبرامج الدعم احلكومية.
وأضافـــت أن آثار تراجع قيمـــة اليورو على 
معدالت منو االقتصاد األملاني لم تتضح بعد، وال 

ميكن توقعها حاليا.

بكني ـ د.ب.أ: نفت تقارير إعالمية رســـمية 
تفكيـــر الصني في محفظة الســـندات بالعملة 
 األوروبيـــة املوحـــدة لديهـــا وأنهـــا مازالت

مقتنعة بأن هذه الســـندات مازالت اســـتثمارا 
مهما.

ونقلت وكالة أنباء الصني اجلديدة )شينخوا( 
اول مـــن امس عن إدارة النقـــد األجنبي وهي 
اجلهة املعنية بتنظيم سوق العمالت األجنبية 
في الصني القول إنها تدعم اجلهود التي يبذلها 
االحتاد األوروبي وصندوق النقد الدولي إلعادة 
االستقرار إلى أســـواق املال في منطقة العملة 

األوروبية املوحدة. وقالت اإلدارة في بيان على 
موقعها على اإلنترنت »نعتقد أنه بهذه اجلهود 
املنسقة من جانب املجتمع الدولي فإن منطقة 
اليورو سوف تتغلب بالتأكيد على الصعوبات 
وحتافظ على التطور الصحي واملستقر ألسواق 

املال في أوروبا«.
واعتبرت الهيئة التقارير التي حتدثت عن 
إعادة النظر في احتفاظ الصني بالسندات املقومة 
بالعملة األوروبية »بال أساس«، وقالت الصني 
إنها ستواصل تنويع احتياطي النقد األجنبي 

لديها.

بروكســــلـ  رويترز: قالت املفوضية األوروبية امس إن 
خطة التقشف التي أعدتها احلكومة االسبانية هي خطوة 
على الطريق الصحيح وأعربت عن رضاها حلصولها على 
موافقة البرملان االسباني. وحصل االشتراكيون الذين يحكمون 
البالد على موافقة على خطة تقشف بقيمة 15 مليار يورو 

)18.4 مليار دوالر( بفارق صوت واحد اول من امس.
من جهتها ذكرت صحيفة أملانية امس نقال عن مصادر 
في احلكومة االئتالفية لم تســــمها أن حكومة املستشــــارة 
األملانية أجنيال ميركل تدرس رفع بعض الضرائب في ظل 

سعيها لتعزيز ميزانيتها.
ويتوقع أن يتسع العجز في ميزانية أملانيا -أكبر اقتصاد 
في أوروبا- إلى أكثر من 5% من الناجت احمللي اإلجمالي هذا 
العام وهو ما يرجع جزئيا إلــــى تخفيضات في الضرائب 
طبقتهــــا حكومة ميركل مطلع العام 2010. ونقلت صحيفة 
هاندلسبالت عن مسؤول حكومي لم تذكر اسمه القول »ال 

نناقش فرض ضريبة جديدة مثل ضريبة الثروة بل إضافة 
عبء على مجموعة صغيرة من دافعي الضرائب«.

قال رئيس مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد( 
امس ان انخفاض قيمة اليورو ليس باعثا على القلق وسيساعد 
في حل أزمة االئتمان في منطقة اليورو. وقال األمني العام 
ألونكتاد سوباتشاي بانيتشباكدي للصحافيني في جنيڤ 
»أعتقد أن هذا اجتاه طبيعي... هذا أمر سيســــاعد في حل 

مشكالت منطقة اليورو«.
وأضاف أن الصني تكدس النحاس ملواجهة املضاربة في 
السلع األولية وتوقع أن تظل أسعار املعادن وغيرها من املواد 
اخلام األولية متقلبة مما يحد من الواردات والصادرات. وذكر 
أن »أســــعار السلع األولية تتقلب بشدة هذه األيام. تكدس 
الصني الكثير من السلع األولية منذ العام املاضي« مضيفا 
أن النحاس بوجه خاص يباع ويخزن بكميات هائلة كنوع 

من التحوط من تقلبات األسعار. 


