
الجمعة   10  سبتمبر  2010   21اقتصاد
احتلت المرتبة الخامسة خليجيًا والسادسة عربيًا وسويسرا األولى عالميًا

الكويت في المرتبة الـ 35 في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2011/2010
احتلت الكويت املرتبة الـ 35 في تصنيف مؤشر التنافسية العاملي الصادر عن املنتدى 
االقتصادي العاملي لعام 2011/2010 والذي يضم 139 دولة متفوقة بذلك عن التصنيف الذي 

حققته في تقرير 2010/2009 بأربع نقاط حيث احتلت فيه املرتبة 39.
 ويأتي ارتفاع التصنيف على خلفية القرارات االقتصادية التي اتخذتها احلكومة خالل 
العام احلالي والتي كان ابرزها اعتماد الســـلطتني التشـــريعية والتنفيذية خطة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية البالغة كلفتها 39 مليار دينار األمر الذي عزز من وضعها باعتبارها 

مركزا جاذبا لالستثمارات األجنبية املباشرة.
ومما عزز القدرة التنافسية لالقتصاد رفع وكاالت التصنيف االئتمانية نظرتها لالقتصاد 

من »سلبي« إلى مستقر على املدى الطويل.
واحتلت الكويت املرتبة اخلامسة في التصنيف بني دول مجلس التعاون اخلليجي بعد 

قطر والسعودية واإلمارات وسلطنة عمان، كما احتلت الكويت املرتبة السادسة عربيا.
وفي التفاصيل جاءت قطر في املرتبة األولى عربيا محتلة املرتبة 17 بني الدول 139 التي 
شـــملها التقرير، وجاءت السعودية في املرتبة الثانية محتلة املرتبة 21 وجاءت االمارات 
العربية املتحدة في املرتبة الثالثـــة محتلة املرتبة 25 وجاءت تونس في املرتبة الرابعة 

عربيا محتلة املرتبة 32 وجاءت سلطنة عمان في املرتبة اخلامسة عربيا.
واحتلت سويســـرا املركـــز األول في تقرير 
املنافســـة العاملية ملنتدى دافـــوس االقتصادي 
السنوي وتراجعت أملانيا إلى املرتبة اخلامسة، 
وجاءت السويد في املركز الثاني وتلتها سنغافورة 
والواليات املتحدة فـــي املركزين الثالث والرابع 

على الترتيب.
وأوضحت النتائج أن سويســـرا متيزت من 
خـــالل االبتكار وتطويـــر األداء التجاري وباتت 
مؤسســـاتها البحثية من بني األفضل في العالم، 
فضال عن الصلة الوثيقة بني العلوم واالقتصاد 
وارتفاع االستثمارات في مجال األبحاث والتطوير، 

عالوة على كفاءة سوق العمل.
وفي التفاصيل تراجعت اإلمارات مرتبتني في مؤشر 
التنافسية العاملي لعام 2011/2010 لتحتل املركز الـ25 
عامليا وفقا لتصنيفات »املنتدى االقتصادي العاملي« 

التي تغطي نحو 139 دولة حول العالم.
كما صنف التقريــــر وللعام الثاني على التوالي 
اإلمارات ضمن املجموعة الثالثة وهي أعلى مرتبة يتم 
تصنيف الدول فيها بناء على اعتمادها على عوامل 
تعزيز االبتكار فــــي التنمية االقتصادية »اعتمادية 

اقتصادها على االبتكار«.
وتتضمن هذه املجموعة دوال مثل أملانيا واليابان 
والسويد واستراليا وكندا والواليات املتحدة وسويسرا 
واململكة املتحدة وسنغافورة وجاءت اإلمارات الدولة 

العربية الوحيدة ضمنها.
ووفقا ملؤشرات التقرير فقد صنفت اإلمارات بني 
أفضل عشر دول في أكثر من 18 مؤشرا تنافسيا عامليا 

وأحرزت مراكز متقدمة بني 139 دولة قيم التقرير قدراتها التنافسية.
وجاءت اإلمارات في املرتبة الثالثة عامليا في مجاالت جودة البنية التحتية متقدمة بذلك 3 
مراكز عن تصنيفها في تقرير العام املاضي والثالثة أيضا في مجال توفير احلكومة ملنتجات 
التكنولوجيا املتقدمة والرابعة عامليا على مؤشرات االستقرار األمني وارتباطه اإليجابي ببيئة 

األعمال وجودة البنية التحتية للنقل اجلوي.
وأشار التقرير إلى تصنيف اإلمارات السادسة عامليا في مجال كفاءة سوق البضائع متقدمة 
بذلك 4 مراكز عن تصنيفها في تقرير العام املاضي كما احتلت املركز السادس عامليا على مؤشر 
جودة البنية التحتية للطرق متقدمة من املركز السابع في تقرير العام املاضي وحافظت على 
ترتيبها السادس عامليا على مؤشرات جذب االستثمارات األجنبية املباشرة وانتقال التكنولوجيا. 
ويقيم تقرير التنافســــية العاملي الذي يصدر بشــــكل ســــنوي عن املنتدى االقتصادي العاملي 
القدرة التنافسية لكل دولة من خالل 12 محورا يضم كل منها عددا من املؤشرات تشمل تقارير 
املؤسســــات الدولية والبنية التحتية واالقتصاد الكلي والصحة والتعليم االبتدائي والتعليم 
العالي والتدريب، إضافة إلى فعالية السوق وكفاءة سوق العمل وتطور األسواق املالية ومستوى 

اجلاهزية التقنية وحجم السوق ومدى تقدم الشركات واالبتكار.
وأشار األمني العام ملجلس اإلمارات للتنافسية عبداهلل لوتاه إلى أن تقرير هذه العام سجل 
تراجعا على بعض املؤشرات نظرا لعدم إصدار أو 
حتديث القوانني املرتبطة مبمارسة األعمال وجذب 
االستثمارات األجنبية كما أن التحديات العاملية لم 
يتم التطرق إليها من خالل إصدار قوانني تتعامل 

بشكل مباشر مع نواحي اإلعسار واإلفالس.
وتعتمد منهجية التقييم على تصنيف الدول 
طبقا لعدة مراحل مـــن التطور االقتصادي وهي 
املرحلة األولى »عوامل أساســـية« وتشمل عددا 
من الدول النامية اقتصاديا مثل نيجيريا وتشاد 
وزميبابـــوي واملرحلة االنتقاليـــة بني املرحلتني 
األولى والثانية وتشـــمل العدد األكبر من الدول 
العربية ومنها اجلزائر واململكة العربية السعودية 
ومصر والكويت وقطر وسورية واملرحلة الثانية 
»عوامل تعزيز الفاعلية« وتشمل دوال في مرحلة 
تعزيز فاعليتها االقتصادية كاألرجنتني وبلغاريا 
وكولومبيا واألردن ولبنان ثم مرحلة انتقالية بني 
الثانية والثالثة تشمل عددا كبيرا من دول أوروبا 
الشرقية التي تســـعى للحاق مبصاف أكثر دول 
العالم تقدما وهي الدول املصنفة في املرحلة الثالثة 
»عوامل تعزيز االبتـــكار« وهي أعلى مرتبة يتم 
تصنيف الدول فيها واحتساب النقاط طبقا لعوامل 
تعزيز االبتكار وتتنافس فيها دولة اإلماراتـ  وهي 
الدولة العربية الوحيدة املصنفة التي انتقلت لهذه 
املرحلة ـ وللعام الثاني على التوالي مع مجموعة 
من الدول األكثر تقدما مثل أملانيا واليابان والسويد 
واســـتراليا وكندا والواليات املتحدة وسويسرا 

واململكة املتحدة وسنغافورة.

الدولة
تقرير التنافسية في تقرير التنافسية لعام 2011/2010

2011/2010

تصنيف التقرير 

في 2010/2009 الهدفالمرتبة
15.6311سويسرا
25.5624السويد

35.4833سنغافورة
45.4342أميركا
55.3957املانيا
65.3768اليابان
75.3776فنلندا
85.33810هولندا

95.3295الدمنارك
105.30109كندا

115.271111هونغ كونغ
125.251213بريطانيا
135.211312تايوان

145.141414النرويج
155.131516فرنسا

165.111615استراليا
175.101722قطر

185.091817النمسا
195.071918بلجيكا

205.052021لوكسمبورغ
214.952128السعودية

224.932219كوريا
234.922320نيوزيلندا
244.912427إسرائيل
254.892523اإلمارات
264.882624ماليزيا
274.842729الصني

284.752832سلطنة بروناي
294.742925ايرلندا
304.693030شيلي

314.683126آيسلندا
324.653240تونس

334.613335استونيا
344.613441عمان

354.593539الكويت

أبوظبي في املرتبة الـ 19 عامليا كأغلى  املدن معيشة

العقارات والمالبس والرعاية الصحية من أكثر السلع والخدمات ارتفاعًا

أبوظبي أغلى المدن األوسطية.. ودبي في المركز الرابع
العاصمــــة أبوظبي في  حلت 
املرتبة األولى أوسطيا، و19 عامليا 
بني قائمة أغلى املدن معيشة، في 
الوقــــت الذي تراجعــــت فيه دبي 
مرتبتني لتحتــــل املرتبة الرابعة 
أوسطيا، و60 عامليا، بعد ان كانت 
في املرتبة الثانية إقليميا، بحسب 
مؤشر شركة »اكسبت« املتخصصة 

في أبحاث املوارد البشرية.
وجــــاءت الدوحة فــــي املرتبة 
الثانيــــة أوســــطيا و28 عامليــــا 
فيما حلــــت العاصمة البحرينية 
 املنامة في املرتبة الثالثة أوسطيا 

والـ 47 عامليا.
الــــذي يقيس  وبني املؤشــــر، 
13 سلة تشــــتمل على العديد من 
املنتجات واخلدمات في 282 مدينة 
حول العالم، أن »العقار واملالبس 
والرعايــــة الصحيــــة والوجبات 
السريعة، من أكثر السلع واخلدمات 
غالء في اإلمارات، إذ سجلت دبي 
املرتبة 28 عامليا في غالء السكن 
واإليجار، فضال عن ارتفاع أسعار 
املياه والكهربــــاء والغاز املنزلي، 
والرسوم التي تتقاضاها احلكومة 
عن هذه اخلدمات، بينما سجلت 
أبوظبي ارتفاعا لتحل في املرتبة 
11 عامليا«. وتعتبر بيانات مؤشر 
»اكســــبت« لتكاليف املعيشة من 
األكثر انتشارا، إذ تستخدم ملساعدة 
الشركات والهيئات احلكومية في 
حتديــــد البــــدالت والتعويضات 
املناسبة للموظفني الذين يتنقلون 
للعمل من مدينة إلى أخرى، الفتا 
إلى أنه »على الرغم من أن اإلمارات 
وضعت في أعلى القائمة بني دول 
املنطقة، إال أن تكاليف املعيشــــة 

لتأتي دبي في املرتبة 162، وأبوظبي 
111 عامليــــا، في الوقت الذي بلغت 
املنزلية،  فيه تكاليف اخلدمــــات 
والتنظيف، واللــــوازم املكتبية، 
والصحف واملجالت ارتفاعا، إذ حلت 
دبي في املركز 60، وأبوظبي 51«.

الرعاية  وأوضح أن »تكاليف 
الشخصية ومستحضرات التجميل 
والعناية بلغت مستويات متوسطة، 
حيث جاءت مقتربة من املتوسط 
العاملي، وحلت دبــــي في املرتبة 
118، وأبوظبي 109 عامليا«، بينما 
يرى املؤشر أن »الترفيه والثقافة، 
والكتب، وتذاكر السينما واملسرح، 
والسلع الرياضية، أكثر كلفة نسبيا 
مقارنة مع مدن أخرى، إذ سجلت 
اإلمارات ارتفاعا، بعد أن حلت دبي 
في املرتبــــة 75، وأبوظبي 85 من 

أصل 282 مدينة«.
وحول تكاليف النقل واملواصالت 
وأســــعار الوقود، قال املؤشر إن 
»تكاليف النقل والوقود، والتأمني 
على املركبات وصيانتها، وشراء 
واستئجار السيارات أقل كلفة بشكل 
الدول،  كبير، مقارنة بغيرها من 
حيث حلت دبــــي في املركز 234، 

وأبوظبي 210 عامليا«.
ولفت املؤشــــر إلــــى انه وفق 
املدن  العيش بني  »قياس شــــقاء 
سجلت العاصمة اإلماراتية وإمارة 
دبي معــــدالت قليلة، حيث جاءت 
نسبة مشقة العيش فيهما بنحو 
20«، مشيرا إلى أن ما تقدمه دولة 
اإلمارات من تســــهيالت ورفاهية 
تقلل من املشــــقة التي من املمكن 
أن يواجههــــا املقيمــــون بشــــتى 

جنسياتهم.

بقيت مستقرة نسبيا في أبوظبي 
وتراجعت في دبي، غير أن تكاليف 
السكن التزال تواصل انخفاضها، ما 
يقلل من تكاليف املعيشة بالنسبة 

إلى الوافدين«.
ولفت املؤشر إلى أن »تكاليف 
املالبس واالحذية بفئاتها العمرية 
واجلنســــية حتتل كذلــــك مرتبة 
متقدمــــة في اإلمــــارات، ووصفها 
بأنها أكثر كلفــــة مقارنة مع مدن 
أخرى، إذ جاءت دبي في املرتبة 11، 
الرابعة عامليا«، مشيرا  وأبوظبي 
إلى أن »املطاعم والوجبات )غير 
الوجبات السريعة(، وأسعار االقامة 
الفندقية، كذلك من األغلى سعرا، 
إذ حلت العاصمة ثانيا، ودبي في 

املرتبة 12 عامليا«.
وحول تكاليف الرعاية الصحية، 

قال املؤشــــر إن »تكاليف الرعاية 
الصحية العامة والطبية وتكاليف 
العالج في املستشفيات اخلاصة 
والدواء، والتأمني الصحي اخلاص، 
أكثر كلفــــة مقارنة مبعظم املدن، 
حيث سجلت أبوظبي املركز 24، 
وحلت دبي 59 عامليا«، الفتا إلى أن 
الغذائية  البقالة واملواد  »تكاليف 
واملنزلية واخلضراوات والفواكه، 
والوجبات اخلفيفة واملشروبات 
الغازيــــة، التزال تعــــد من ضمن 
املنتجات األكثر غالء، حيث حلت 

العاصمة 57، ودبي 79 عامليا«.
وبني املؤشر أن »التبغ والكحول 
اليزاالن مرتفعني نسبيا، إذ سجلت 
دبي املرتبة 56 من حيث غالء التبغ، 
وأبوظبي املرتبة 51، بينما جاءت 
تكاليف االتصال املختلفة تتوافق 

مع املتوسط العاملي، لتحل دبي في 
املرتبة 160، وأبوظبي 161«، مشيرا 
إلى أن »رســــوم الهاتف املتحرك 
واالرضــــي، وخدمــــات االنترنت 
ورسوم مزود اخلدمة تأتي متواكبة 

مع املتوسط العاملي«.
ولفت إلى أن »رسوم التعليم 
واملــــدارس تعد األقــــل كلفة بني 
املنتجات واخلدمــــات في الدولة، 
حيث جاءت دبي في املرتبة 260، 
وأبوظبي 258 عامليا، من أصل 282 
مدينة«، موضحا أن »رسوم الدراسة 
بجميع مراحلها من احلضانة إلى 
الدراســــة اجلامعية تعد من األقل 

كلفة مقارنة باملدن االخرى«.
وقال املؤشر إن »تكاليف األثاث 
املنزلية  واألجهزة والتجهيــــزات 
العاملية،  بلغت متوسط األسعار 

دراسة مصرفية تطالب بتقييم السياسات النقدية لـ »المركزي«

هيئة بريطانية تغرم »غولدمان ساكس« 
27 مليون دوالر

 مشّرعون أميركيون
 يتطلعون إلجراء ضد العملة الصينية 

»بي پي« تعلن تحملها جزءًا من مسؤولية 
التسرب النفطي في خليج المكسيك 

 لندن ـ رويتــــرز: فرضت هيئة اخلدمات املالية 
البريطانية غرامة قدرها 17.5 مليون جنيه استرليني 
أي مــــا يعادل 27 مليــــون دوالر على بنك غولدمان 
ساكس امس بسبب اإلفصاح غير الوافي فيما يتعلق 
بتحقيق أميركي بخصوص بنك االستثمار األميركي 

العمالق.
وتتعلق الغرامة -وهــــي من أكبر الغرامات في 
بريطانيا على اإلطالق- بأداة مالية مضمونة برهن 
عقاري واجهت مشكالت أدت إلى فتح حتقيق مع بنك 

االستثمار من قبل جلنة األوراق املالية والبورصات 
األميركية.

وفي يوليو وافق غولدمان على دفع 550 مليون 
دوالر لتســــوية تهم احتيال مدنــــي تتعلق بكيفية 
تسويقه لهذه األداة لينهي أشهرا من املفاوضات التي 

أثرت على عمالء البنك ومستثمريه.
وتولى املصرفي الفرنسي فابريس تور تسويق 
األداة املالية. ونفى تور اتهامات بأن يكون هو أو البنك 

قد ضلال املستثمرين بشأن األداة عالية املخاطر.

واشـــنطن ـ رويترز: يعزز 
املنـــاخ السياســـي املضطرب 
احتمـــاالت أن يقر املشـــرعون 
األميركيون تشريعا يهدف إلى 
حث الصني علـــى ترك عملتها 
اليوان ترتفع بسرعة أكبر أمام 

الدوالر.
وقـــال جيرمـــي ووترمان 
املختـــص بشـــؤون الصني في 

غرفة التجارة األميركية لرويترز 
«االحتماالت تتزايـــد بالتأكيد 

لسببني في اعتقادي«.
وأضاف ان السبب األول هو 
املناخ السياسي املضطرب قبيل 
انتخابات التجديد النصفي في 
املقبل والتي يخشـــى  نوفمبر 
العديد من الدميوقراطيني خسارة 
مقاعدهم فيها والسبب الثاني هو 

الذي  »التقدم احملدود للغاية« 
حققته بكني فيما يتعلق برفع 
قيمة عملتها منذ أن أعلنت ذلك 
في يونيـــو. وقالت الصني في 
يونيو إنها ستسمح لقوى السوق 
بالعمل بدرجة أكبر لتحديد قيمة 
اليوان غير ان قيمة العملة لم 
ترتفع سوى بنسبة 0.6% منذ 

ذلك احلني.

لنــــدن ـ د.ب.أ: قالت شــــركة 
النفط البريطانية العمالقة بريتش 
بتروليوم )بي پي( امس األول إن 
ثمة أخطاء فنية وبشرية تسببت 
في التســــرب النفطي الكبير في 
خليج املكسيك، غير أنها رفضت 
أن تتحمل مبفردها املســــؤولية 

عن ذلك. وجاء في نتائج حتقيق 
داخلي أجرته الشركة ونشر في 
لنــــدن أن ذلك احلــــادث نتج عن 
»سلســــلة معقدة ومتشابكة من 
األخطــــاء امليكانيكية والقرارات 
البشرية والتصميمات الهندسية 
والتنفيذ العملياتي وأطقم العمل 

املتعددة«. وقال الرئيس التنفيذي 
املعني لشركة بريتش بتروليوم 
بوب دودلي: »قلنا منذ البداية إن 
االنفجار.. كان مسؤولية مشتركة 
لعدد من اجلهــــات«. ومن املقرر 
أن يتولى دودلي منصبه اجلديد 

الشهر املقبل.

ارتفاع مؤشرات ربحية البنوك اإلماراتية 
خالل النصف األول

أشارت دراسة مصرفية حديثة 
إلى ارتفاع مؤشـــرات الربحية 
للبنوك العاملة في الدولة، خالل 
النصف األول من العام احلالي، 
إذ ارتفعت نســـبة العائد على 
حقوق املساهمني بنهاية يونيو 
2010 إلى 7%، مقارنة بـ 6% في 
نهاية ديسمبر، 2009 كما ارتفع 
العائد علـــى رأس املال من %31 
في نهاية ديســـمبر، 2009 إلى 
36% بنهاية يونيو، 2010 وارتفع 
هامش صافي الربح من 27% في 
31 ديسمبر 2009 إلى 30% بنهاية 

يونيو 2010.
وأوضحت الدراسة، الصادرة 

عن شـــركة »تروث للدراسات 
االقتصاديـــة« حتـــت عنـــوان 
املالي للبنوك احمللية  »الوضع 
لدولة اإلمارات في النصف األول 
من عام 2010«، أن نسبة العائد 
على إجمالي املوجودات شهدت 
استقرارا عند 1% في نهاية يونيو، 
2010 مقارنة بنهاية ديســـمبر 
2009. وطالبت الدراســـة، التي 
شملت تسعة بنوك عاملة في كل 
من أبوظبي ودبي وأم القيوين 
)هي: أبوظبي الوطني، أبوظبي 
التجاري، االحتاد الوطني، اخلليج 
األول، أبوظبي اإلســـالمي، دبي 
اإلسالمي، دبي التجاري، املشرق، 

أم القيويـــن الوطني(، بتقييم 
اآلثار الســـلبية التـــي خلقتها 
األزمة املالية العاملية في مختلف 
القطاعات االقتصادية، خصوصا 
القطاع العقاري واملالي، ووضع 
اخلطط االستراتيجية املتوسطة 
وطويلة األجل ملواجهة تلك اآلثار، 
ومحاولة جتاوزهـــا في أقرب 
وقت ممكن، كما طالبت بتقييم 
السياسات النقدية احلالية املقررة 
من قبل مصرف اإلمارات املركزي، 
التعديالت والتغييرات  وإجراء 
الالزمة، مبا يحقق إعادة دوران 
عجلة التنمية االقتصادية الشاملة 

بطاقتها القصوى.

كلينتون: العجز الضخم في الموازنة 
األميركية يمثل تهديدًا لألمن القومي

ـ رويترز: قالت  واشـــنطن 
وزيـــرة اخلارجيـــة األميركية 
هيالري كلينتون أول من أمس 
العجـــز الضخم  ان  األربعـــاء 
فـــي املوازنـــة األميركية ميثل 
تهديـــدا لألمن  القومي ويوجه 
»رسالة ضعف« على املستوى 
الدميوقراطيني  الدولي وحثت 
واجلمهوريني علـــى التصدي 

للمشكلة.
وقالت كلينتون في كلمة متثل 

بداية »مرحلة أميركية« جديدة 
في سياســـة الواليا ت املتحدة 
اخلارجيـــة إن سياســـة إدارة 
الرئيس باراك أوباما للتواصل 
بدرجة أكبـــر مع العالم حققت 
نتائج جيدة منها تشكيل جبهة 
موحدة في مواجهة الطموحات 
النوويـــة إليـــران. لكنها أكدت 
مجددا األثر املدمر للدين األميركي 
املتصاعد الـــذي قالت إنه يهدد  
قـــدرة الواليـــات املتحدة على 

رسم طريقها في العالم ويوجه 
»رســـالة ضعف على املستوى  
الدولـــي«. وقالت كلينتون ردا 
على سؤال بعد كلمة ألقتها في 
مركز أبحـــاث مجلس العالقات 
اخلارجية »إنـــه  ـ أي العجز ـ 
ميثل تهديدا لألمن القومي من 
ناحيتني: يقـــوض قدرتنا على 
العمل لتحقيق مصاحلنا ويقيدنا 
عندما يكون ضبط النفس غير 

مرغوب«.

.. ولبنان يحتل المركز 92 
بيروتـ  يو.بي.آي: حل لبنان في املركز الـ 92 عامليا من بني 139 بلدا 
ــية العاملية« الذي أصدره امس املنتدى االقتصادي  في تقرير »التنافس

العاملي ونقلته مبوجب اتفاق مجموعة »بادر« اللبنانية.
ــار بيان »بادر« الى أن سويسرا حلت أولى للسنة الثانية على  وأش
التوالي في التقرير الذي أصدره املنتدى االقتصادي العاملي لسنة 2010-

2011 في حني تراجعت الواليات املتحدة مركزين فحلت رابعة بعد السويد 
)الثانية( وسنغافورة )الثالثة( وفي املرتبة اخلامسة حلت أملانيا.

ــت في املرتبة 97  ــورية التي حل ــدم لبنان في الترتيب على س وتق
ــد معظم الدول  ــي املركز 100 لكنه جاء بع ــى ليبيا التي صنفت ف وعل

العربية األخرى. 
وجاءت قطر األولى عربيا اذ صنفت في املركز الـ 17 وتلتها السعودية 

في املركز 21.
ــي الصحة والتعليم وفي  ــل لبنان على نقاط عالية في مجال وحص

قطاع املصارف وفي ما يتعلق بنوعية الشركات احمللية. 
ــة والقدرة على االبتكار تفاوتت  ــن في ما يتعلق بالبنية التحتي ولك
نتائج لبنان اذ برزت نقاط قوة في بعض مجاالت البنية التحتية كنوعية 

املطار وفيما يتعلق باالبتكار كعدد براءات االختراع املمنوحة.
ــبيل املثال البنية التحتية لقطاع  ــرزت نقاط ضعف منها على س وب
الكهرباء والنظرة الى نوعية مؤسسات البحث العلمي. أما أدنى النقاط 
التي حصل عليها لبنان فهي تلك التي تتعلق باالستقرار املاكرو اقتصادي 

وبالبيئة املؤسسية التي يرتكز عليها االقتصاد. 

»غوغل« تسعى لتسريع
البحث على اإلنترنت

كشفت شركة غوغل 
النقاب عن مجموعة من 
التحسينات التي أدخلت 
على محركها للبحث 
على االنترنت تتوقع 
تساؤالت املستخدمني 
أثناء كتابتها ما يبشر 
بتقليص الوقت الالزم 
للعثور على املعلومات 
على الشبكة وزيادة 

البحث من خالل موقعها االلكتروني.
وتقدم خدمة »غوغل انســــتانت« التي جرى تدشينها يوم االربعاء 
املاضــــي في الواليات املتحدة نتائج البحث على صفحة الكترونية قبل 

أن يكمل املستخدم كتابة كلمات البحث.
ويتم حتديــــث نتائج البحث وتغييرها علــــى الصفحة مع متابعة 

املستخدم كتابة حروف إضافية لكلمة البحث.
وقالت غوغل إن التقنيــــة اجلديدة ميكن أن تقلص فترة كل عملية 
بحــــث بواقع ثانيتني إلى خمس ثوان في الوقت الذي تســــهل فيه على 

املستخدمني سرعة البحث عن املوضوعات ذات الصلة.


