
االثنين 13 سبتمبر 2010   19اقتصاد

نيويوركـ  CNN: البعض يقول إنه لو قبلت شركة 
التقنية، )ياهو(، أولى شركات البحث على اإلنترنت 
عرض مايكروســـوفت في العام 2008 والمتمثل بـ 31 
دوالرا للســـهم، لكان وضعها أفضل حاليا، حتى وإن 

كان العرض في حينه قليال أو أقل من المفترض.
واآلن، هل هناك من يهتم بشركة ياهو؟ في الواقع 
مازال لدى هذا الموقع وهذه الشركة العديد من العمالء 
المخلصين، بحســـب ما أعلنت رئيســـتها التنفيذية 

كارول بارتز.
ولكـــن أن يحـــب المرء بريد ياهـــو أو الصفحات 
الرياضية أو االقتصادية على الموقع شيء، والواقع 
شيء آخر، إذ ولى عام 1998 إلى غير رجعة، وأن تكون 
موقعا لنقل األخبار لم يعد كافيا لتصدر القائمة، كما 

أنه ال يكفي ألن تصبح قطبا ماليا أو تكنولوجيا.
وفيما الشـــركات التكنولوجية المنافسة، مثل 
غوغل وأبل وفيس بوك تواصل تقديم االبتكارات في 
عوالم البحث ووسائل اإلعالم االجتماعية والهواتف 
الخليوية، يتساءل كثيرون عن طبيعة شركة »ياهو« 
باستثناء كونها نسخة أكبر من موقع أميركا أون 

.AOL الين
ومن هنا فال عجب في تردي وضع ســـهم »ياهو« 
واستمرار انخفاض قيمته، حيث خسر 18% من قيمته 

خالل العام الحالي، وظل أعلى بنســـبة 7% عن أدنى 
مستوى له قبل 52 أسبوعا.

وهناك من كتب معلقا بصورة طريفة على الوضع 
فقال: »أســـوأ من عدم الحديث عن سهم »ياهو« هو 

عدم الحديث عنه«.
وحول إمكانية الشركة استعادة أمجادها الغابرة، 
قال المحلل المتابع لـ »ياهو«، إريك جاكســـون، إنه 
ليس لدى »ياهو« أي منتج أو مجال تكنولوجي محدد 
لتعمل على تطويره، مشيرا إلى أن هذه هي المشكلة 

األكبر التي تواجه »ياهو«.
يشار إلى أنه منذ انضمام الرئيسة الحالية للشركة 
في العام 2009، حققت »ياهو« زيادة في دخلها بنسبة 
40%، إال أن عوائدها تراجعت.وأشار جاكسون إلى أن 

»ياهو« تفتقد للرؤية االستراتيجية.
المحللون يتوقعون نتائج متفاوتة بالنسبة لمبيعات 
»ياهو«، إذ يعتقد البعض أنها ستكون مستقرة على 
ما هي عليه، فيما يعتقد البعض اآلخر أنها ســـتنمو 

بنسبة 4% خالل العام 2011.
وأوضح جاكســـون أن المجـــال الوحيد المتاح لـ 
»ياهو« ليس فقط بالتعاون مع شركات كبيرة، مثل 
مايكروســـوفت وفيس بوك، وإنما في التركيز على 

منتجات جديدة.

ليصبح األحدث ضمن مجموعة من كبار المديرين الذين تركوا مناصبهم مؤخرًا أهمها االتفاق على إلزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها

بسبب إجراءات الرقابة الصارمة التي تطبقها الحكومة

مسؤول آخر في »مايكروسوفت«
 يقرر التخلي عن منصبه

لجنة الرقابة على المصارف العالمية تناقش في سويسرا 
إجراءات جديدة لتحسين األداء وتالفي الثغرات

سويســـرا ـ كونـــا: اجتهت 
أنظار رجال االقتصاد والبنوك 
امس الى مدينـــة »بازل« حيث 
اجتمعت جلنة اإلشـــراف على 
العمـــل املصرفـــي املنبثقة عن 
بنك التســـويات الدولي لبحث 
االجـــراءات اجلديدة التي يجب 
ان تعمل البنوك واملؤسســـات 
املالية على ضوئها لتحسني األداء 
وتالفي الثغـــرات الكبيرة التي 
أدت الى أزمة مالية عاملية اليزال 

يعاني العالم من تبعاتها.
واخلطوة األهم املتوقعة هي 

االتفاق على إلزام البنوك بزيادة 
رؤوس أموالها مبعدالت كبيرة 
تتناسب مع حجم مخاطر العمليات 
التي تقوم بهـــا ملواجهة ازمات 
ميكن أن حتدث نتيجة املبالغة في 
املضاربات والتالعب اخلفي في 
اسعار االسهم والسندات، حيث 
يكـــون رأس مال البنك في تلك 
احلاالت هو الضمان الذي ميكن 
به مواجهة األزمة بدال من االعتماد 
على أمـــوال احلكومات ودافعي 
الضرائب وضياع رؤوس اموال 
املضاربني مما يهدد االقتصادات 

الوطنية.
ومـــن املتوقع ان ترتفع تلك 
النسبة الى 6% بدال من نسبة %4 
السائدة الى اآلن مما يعني إلزام 
البنوك بزيادة قيمة االحتياطي 

النقدي اخلاص بها.
التحـــدي ذكر  وحول هـــذا 
اخلبـــراء لـ »كونـــا« »ان اغلب 
البنوك لن تتمكن من االستجابة 
له لضخامة املبالغ املطلوبة والتي 
لن يتمكن البنك من استخدامها 
في اي من مجاالت االســـتثمار 
اذ يجـــب ان تبقى رهينة دائمة 

حتسبا ألوقات األزمات«.
وأكد اخلبراء »ان هذا اإلجراء 
سيعزز استقرار الساحة املالية 
العاملية وسيدفع مبزيد من الثقة 
بني املســـتثمرين واملؤسسات 
املصرفية مما يحد من الصفقات 
التي تنطوي على نسب مخاطر 
عالية او معامالت غير مأمونة 

العواقب«.
يذكر ان اتفاقيـــة »بازل 2« 
اخلاصة بكفايـــة رأس املال في 
البنوك التجارية تعنى بتنسيق 
مواكبة البنوك لـ 3 مخاطر أساسية 

هامة هي مخاطر االئتمان ومخاطر 
التشغيلية  الســـوق واملخاطر 
باإلضافـــة الى مخاطـــر اخرى 
مثل مخاطر السيولة ومخاطر 
العمليـــات املصرفيـــة الدولية 
ومخاطر من البنوك األخرى ذات 

املصالح املشتركة.
واملقصود مبخاطر االئتمان 
هي عدم استطاعة املديون سداد 
القـــرض في التاريخ احملدد مما 
يؤدي الى انخفاض القيمة احلالية 
لألصول ويضعف قدرة البنك على 

الوفاء بالتزاماته املختلفة.

نظام أندرويد من »غوغل« سيحتل
المركز الثاني عالميًا في 2010

»ميل أون صنداي«: بلير أنقذ صفقة 
للهاتف المحمول في الضفة الغربية

يملكها أحد زبائن المصرف الذي يعمل به مستشاراً

لندن ـ يو.بـــي.آي: افادت 
صحيفة »ميل اون صنداي« 
الصـــادرة امس بـــأن رئيس 
الوزراء البريطاني األســـبق 
توني بلير شن حملة ضغط 
سياسية مكثفة النقاذ صفقة 
تجارية للهاتف المحمول في 
الضفة الغربيـــة يملكها أحد 
الذين يدفع  زبائن المصرف 
له 2 مليون جنيه استرليني 
سنويا مقابل عمله مستشارا 

غير متفرغ فيه.

شبكة جديدة

وقالت الصحيفة إن شركة 
»الوطنية« اقامت شبكة جديدة 
لعالمتها التجارية في الضفة 
الغربيـــة المحتلـــة من قبل 
اسرائيل غير أنها كادت تنهار 
قبل اطالق خدماتها مما هدد 
مصير استثماراتها البالغة 450 
مليون جنيه استرليني بسبب 
رفض الحكومة اإلسرائيلية 

السماح لها باستخدام الترددات 
التي تحتاج لتشغيلها.

وأضافت أن بلير حين وصل 
إلى األراضي الفلسطينية عام 
2007 كمبعوث للجنة الرباعية 
الســـالم في الشرق  لعملية 
األوسط لم تكن هناك سوى 
شركة واحدة للهاتف المحمول 
هي »جـــوال« تعمل في غزة 
والضفة الغربية لكن الوطنية 
اشترت تراخيص قيمتها 313 
مليون جنيه إســـترليني من 
الفلسطينية لتقديم  السلطة 
خدمة تنافســـية جديدة في 
مجال الهاتف المحمول وقام 
بلير عام2008 بالتوسط بين 
الشركة وبين إسرائيل لتوفير 

الترددات التي تحتاج لها.
إلى  وأشـــارت الصحيفة 
أن »الوطنيـــة« تمكنـــت من 
الحصول على قروض اضافية 
خاصة مـــن برنامج وضعته 
الحكومة األميركية لمساعدة 

المزارعيـــن الفلســـطينيين 
والشـــركات الصغيرة على 
الرغم من الدعم الذي حصلت 
عليه من شركة اتصاالت قطر 
)كيوتـــل( ومصــارف مثــل 
الــذي  »بي جــي مورغـــان« 
يعمــل فيه بلير مستشــارا 

غير متفــرغ.
وقالت إن النقاد اشـــاروا 
إلى حقيقـــة أن جهات بارزة 
في السلطة الفلسطينية التي 
يرأســـها محمود عباس تقف 
وراء »الوطنيـــة« ومن بينها 
المالـــي وأقرب  مستشـــاره 
معاونيه محمد مصطفى الذي 
يرافقه في كل رحالته الخارجية 
ويتولى منصب رئاسة الشركة 

في فلسطين.
واشارت إلى أن بلير تحرك 
بقوة بعد أن واجهت شـــركة 
الوطنية االنهيار بسبب رفض 
اســـرائيل منحهـــا الترددات 

الالزمة ألسباب أمنية.

»فايننشال تايمز«: بنوك كبرى
 تعتزم نقل مقارها من لندن

قالت صحيفة فايننشال تاميز البريطانية إنه منذ إعالن بنك إتش.
اس.بي.سي البريطاني عن انتقال مقره الرئيسي من لندن إلى هونغ 
كونغ قبل عام، أعربت عدة بنوك أخرى مثل باركليز وستاندرد تشارترد 
عن عزمها أن حتذو حذوه وتنقل مقارها الرئيســـية إلى خارج لندن 
بسبب إجراءات الرقابة الصارمة التي تطبقها احلكومة على املصارف 

بعد األزمة املالية العاملية.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن انتقال مقار البنوك من احلي املالي في 
كناري وارف بلندن سيكون له آثار كبيرة على االقتصاد البريطاني.

وأوضحت أن هناك ضغوطا من أصحاب األسهم على البنوك إلعداد 
خطط لالنتقال إذا أصبحت القوانني البريطانية أكثر تشددا في التعامل 
مع البنوك. وقال محللون إن البنوك تخشى تشديد القوانني بصورة أكبر 
لتطول أرباحها ورواتب املوظفني، وهو ما يجعل أسواقا مالية أخرى 

في العالم -مثل سنغافورة وهونغ كونغ- أكثر جذبا للبنوك.
وإذا مـــا قررت البنوك مثـــل هذه اخلطوة فإنها ستشـــمل انتقال 
مقارها الرئيســـية فقط واستمرار عملياتها من خالل فروعها األخرى 
فـــي بريطانيا. ورغم ذلك يتوقع أن يكـــون للخطوة تداعيات كبيرة 
ليـــس فقط على البنوك ولكن على الصناعة املصرفية وكل االقتصاد 

البريطاني برمته.
فانتقال املقر الرئيســـي لبنك كبير سيؤدي إلى خسارة ما ال يقل 
عن 500 وظيفة في بريطانيا تشمل املسؤولني الرئيسيني، إضافة إلى 
خسارة وظائف أخرى مساعدة مثل احملامني واحملاسبني، مما سيفقد 

اخلزانة البريطانية أيضا الضرائب التي جتنيها من هؤالء.
ويتساءل رئيس قسم اخلدمات املالية العاملية مبؤسسة ديلوات في 
لندن كريس هارفي عن األثر الذي سيتركه ذلك على سمعة االقتصاد 

البريطاني. 

رويترز: أفاد تقرير صدر مؤخرا 
بــــأن نظام تشــــغيل اندرويد من 
غوغل سيصبح ثاني أكثر أنظمة 
تشغيل الهواتف احملمولة شعبية 
فــــي العالم هذا العام متفوقا على 
برمجيات منافسة من مايكروسوفت 

وريسيرش ان موشن وأبل. 
ووفقا ملؤسسة االبحاث جارتنر 
اندرويد حوالي 30% من  سيمثل 
التشــــغيل  اجمالي مبيعات نظم 
للهواتف احملمولــــة بحلول 2014 
ليصبــــح فــــي وضع يســــمح له 
باملنافسة مع نظام تشغيل سمبيان 
الذي تنتجه نوكيا والذي يحتل قمة 
نظم تشغيل الهواتف احملمولة منذ 

عدة سنوات. 
وتتوقع جارتنر أن تبلغ حصة 
سمبيان 30.2% من السوق العاملية 

في 2014 مقارنة مع 29.6% الندرويد، 
وقالت املؤسســــة انها تتوقع أن 
يتعزز منو اندرويد بفضل طرح 
مجموعة من االجهزة التي تعمل 
بنظام التشغيل ذي التكلفة االقل في 
النصف الثاني من 2010 مما سيمكنه 
من االستحواذ على املرتبة الثانية 
عامليا قبل عامني من املوعد الذي 

توقعته املؤسسة في السابق. 
وأصبــــح ســــوق برمجيــــات 
الهواتف احملمولة مجاال رئيسيا 
للتنافس بني شركات التكنولوجيا 
اذ يتزايد عدد املســــتهلكني الذين 
يســــتخدمون هواتفهم احملمولة 
للدخول على االنترنت واالستماع 
الرقمية وممارسة  الى املوسيقى 

ألعاب الڤيديو. 
ويعــــد التحول الــــى الهواتف 

احملمولة هدفا رئيســــيا لشــــركة 
غوغل صاحبة أكبر محرك للبحث 
على االنترنت في العالم وذلك في 
اطار سعيها للحفاظ على وتنمية 
أنشــــطة االعالن علــــى االنترنت 
والبالغ حجمهــــا 24 مليار دوالر 

تقريبا. 
وحققــــت منصــــة برمجيات 
اندرويد التي تقدمها غوغل باملجان 
لشركات صناعة الهواتف احملمولة 
منوا كبيرا منذ طرحها في السوق 
قبل عامني. وقال اريك شــــميدت 
الرئيس التنفيذي لغوغل في االونة 
االخيرة انه يجري بيع أكثر من 200 
ألف هاتــــف محمول يعمل بنظام 
اندرويد يوميا من انتاج شركات 
مثــــل موتوروال واتش.تي.ســــي 

وسامسوجن الكترونيكس. 

األندلس درة السياحة اإلسبانية .. تجتذب أنظار السياح الخليجيين
مدريدـ  كونا: تعد اسبانيا من أكثر دول 
العالم جذبا للسياح اذ تستقطب سنويا 60 
مليون سائح يتدفقون اليها من جميع أنحاء 
العالم لالستمتاع بشمسها الدافئة وشواطئها 
وأريافها ومعاملها الثقافية والتاريخية فيما 
يركز الســـياح اخلليجيون على األندلس 

وحضارتها.
التي تعد  السياحة  وتعرضت صناعة 
مصدرا رئيسيا للدخل القومي في اسبانيا 
النتكاسة شديدة اثر األزمة املالية العاملية 
خالل العامني املاضيني ما أدى الى انخفاض 
عدد الســـياح في عام 2009 الى 52 مليونا 
وتزامن ذلك مع وجود منافسني جدد السبانيا 
في صناعة الســـياحة مثل تركيا ومصر 

وكرواتيا.
واستطاعت الســـياحة االسبانية على 
الرغـــم من تلك األزمة املاليـــة أن تتعافى 
وحتظى بجاذبيتها خالل العام احلالي اذ 
تدفق اليها 40 مليون سائح حتى نهاية شهر 
أغسطس منهم ســـبعة ماليني خالل شهر 

يوليو فقط ما مثل ارتفاعا بنســـبة %4.5 
مقارنة بالشهر نفسه من العام املاضي وهو 

أعلى مستوى لها منذ مايو عام 2008.
مـــن جهته قال مدير معهد الدراســـات 
السياحية في اسبانيا فينست مونفورت 
لـ »كونا« ان األندلـــس تعد أكثر املناطق 
جذبا للسياح العرب بشكل عام واخلليجيني 
بشـــكل خاص وتتألق احلضارة العربية 
األندلسية في غرناطة وقرطبة واشبيلية 
وملقة املنفردة بجمالها الطبيعي ومناخها 
الثقافية والترفيهية  اللطيف والنشاطات 

اضافة الى مطبخها األخاذ.
وأضاف أن وزارة السياحة أطلقت في 
مارس املاضي حملة ترويجية حتت شعار 
»أنا احتاج الســـبانيا« موجهة الى الصني 
والهند والشرق األوسط تستهدف توطيد 
وتعزيز صورة اسبانيا السياحية في هذه 
البلدان وتشجيع السياح على القدوم الى 
اسبانيا لقضاء العطالت والتمتع مبناطقها 

السياحية.

وذكر مونفورت أن عدد السياح اخلليجيني 
ازداد في السنوات املاضية اذ بلغ عدد السياح 
القادمني من الكويت واإلمارات وقطر عام 
2009 أكثـــر من 51 ألف زائر بزيادة قدرها 

38% مقارنة بالعام 2008.
وأكد نائب املدير العام لغرفة جتارة مدريد 
كارلوس بريتو لـ »كونا« ايضا على اهمية 
دور السياح العرب اخلليجيني في تعزيز 
النمو السياحي في اســـبانيا عموما وفي 
األندلس على نحو خاص، مشيرا الى تقدمي 
التسهيالت  السياحة والتجارة كل  وزارة 
للسياح اخلليجيني الســـتقطابهم وتقوم 
الســـلطات املعنية بتوفير أجود اخلدمات 

وتهيئة أفضل األجواء للترحيب بهم.
وترجمت هذه اجلهود بإطالق رحالت 
جوية مباشرة بني دبي ومدريد ابتداء من 
أغســـطس املاضي اضافة الى رحالت بني 
مدريد وبرشـــلونة والدوحة فيما تشغل 
الى  الكويتية رحالت مباشـــرة  اخلطوط 

ملقة في موسم الصيف.

وأظهـــرت احصائية معهد الدراســـات 
السياحية االسبانية التابع لوزارة السياحة 
ازدياد عدد السياح من جميع الدول خاصة 
السياح البريطانيني الذين ميثلون أكثر من 
23% من اجمالي عدد الســـياح فيما ارتفع 
معدل الســـياح االملان بنسبة 1.9% مقارنة 

بالعام املاضي وااليطاليني %5.
وذكرت ان مقاطعة »كتالونيا« تصدرت 
قائمة األماكن السياحية املفضلة الستقبالها 
واحـــدا من كل أربعة ســـياح زاروا البالد 
خالل شهر يوليو املاضي مسجلني ارتفاعا 
بلغ 12.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 
املاضي وذلك لتمتعها بجمال شـــواطئها 
وسحر طبيعتها ورقي الهندسة املعمارية 

ملبانيها.
وتأتي جزر البليار في املرتبة الثانية 
من تفضيل السياح لها حيث سجلت منوا 
مبعدل 9.2% في حني تعتبر األندلس الوجهة 
السياحية الثالثة في الترتيب حيث ارتفعت 

نسبة زوارها لهذا العام بنسبة %2.4.

رويترز: يبدو أن مايكروسوفت أكبر شركة برمجيات 
في العالم تواجه مشكلة في االحتفاظ بكبار املسؤولني 
التنفيذيني من أصحاب الطموح، وبقرار ستيفن إيلوب 
بالقفز من على منت ســــفينة مايكروســــوفت كورب 
والتخلي عن منصبه كرئيس لقسم العمليات لتولي 
إدارة شركة نوكيا املصنعة للهواتف احملمولة يصبح 
إيلوب األحدث ضمن مجموعة من كبار املديرين الذين 
تركوا مناصبهم لتتويج حياتهــــم املهنية في مكان 
آخر. وقد يعكس ذلك حقيقة أن مايكروسوفت لم تعد 
املــــكان األكثر إثارة للعمل في مجال التكنولوجيا أو 
أن من املستبعد أن يتخلى الرئيس التنفيذي ستيف 
باملر البالغ من العمر 56 عاما عن منصبه قريبا األمر 
الذي يحد من تطلعات كبار مســــاعديه. وقال توان 
تران احمللل لدى مورننج ســــتار »أي شخص يطمح 
لتولي منصب الرئيس التنفيذي وإدارة شــــركة من 
املرجح أن ينتظر بعض الوقت للحصول على فرصة 

في مايكروسوفت«.
وأضاف إنه إذا كان منصب الرئيس التنفيذي »شيء 
يريدون أن يضيفوه إلى تاريخهم املهني فســــتكون 

هناك فرص أفضل في مكان آخر«.
وخــــالل العــــام املاضي اســــتقال املديــــر املالي 
ملايكروســــوفت كريس ليدل مــــن منصبه بحثا عن 
منصــــب أكبر لينتهي به املطاف بــــأن يصبح املدير 
املالي لشــــركة جنرال موتورز املصنعة للسيارات. 

وقبل ذلك بعام ترك كيفن جونســــون رئيس وحدة 
البرامج واخلدمات منصبه ليصبح رئيســــا تنفيذيا 

لشركة جونيبر نتووركس للشبكات.
كما تقلص عدد كبار مسؤولي مايكروسوفت مرة 
أخرى في مايو املاضي عندما قرر روبي باخ رئيس 

قطاع منتجات الترفيه التقاعد.
ويبلــــغ إيلوب من العمر 46 عاما وكان يعد قائدا 
جيدا إلدارة »مايكروســــوفت أوف يس« أكبر أقسام 
الشــــركة من حيث املبيعات. وقد يثير رحيل إيلوب 
بعض املخاوف.وقال تود لوفنشتاين مدير احملافظ 
لدى هاي مارك كابيتال ماجنمنت التي متتلك أسهما في 
مايكروسوفت »األمر مثير للقلق عندما ترى مسؤولني 
رفيعي املســــتوى يتركون مناصبهم وعندما يصبح 
هذا منطا متكررا«. ويبدو اآلن أن جوجل وأبلـ  اللتني 
جذبتا خيال املستهلكني واملستثمرين مبنتجاتهما على 
مدى الســــنوات القليلة املاضية ـ مكانان أكثر إثارة 
ورمبا أكثر ربحية للعمل مقارنة مبايكروســــوفت.

وتبدو مكافآت املوظفني املالكني ألسهم وخيارات شراء 
أسهم في هاتني الشركتني أكثر جاذبية األمر الذي قد 

يكون جزءا من مشكلة مايكروسوفت.
فقد توقفت مايكروسوف الواقع مقرها في مدينة 
ريدموند في واشنطن عن إصدار خيارات شراء أسهم 
كجزء من املستحقات في عام 2003 وتقوم اآلن مبنح 

أسهم للموظفني.

قصر الحمراء باألندلس

هل يمكن إنقاذ شركة »ياهو«؟


