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ڤيينــــا ـ أ.ف.پ: قال محللون 
الدول  الدوالر يضع  ان انخفاض 
املنتجة للنفط امام معضلة، فهي 
تواجــــه تراجع عائداتها لكن رفع 
ســــعر البرميل الــــذي ترغب فيه 
دول عدة فــــي أوپيك قد ال يكون 
ممكنــــا وميكن ان يهدد االنتعاش 

االقتصادي.
ولم يثر ارتفاع ســــعر برميل 
النفط الذي جتاوز ثمانني دوالرا 
في االيام االخيــــرة، بهجة الدول 
الـ 12 االعضــــاء في منظمة الدول 
املصدرة للنفط )أوپيك( التي قررت 
في اجتماع في ڤيينا ابقاء حصص 

االنتاج دون تغيير.
النفط  وارتفاع ســــعر برميل 
احملدد بالدوالر، مرتبط بشــــكل 
رئيسي بالورقة اخلضراء وتغذيه 
تكهنات متزايــــدة حول اجراءات 

ســــيتخذها البنــــك االحتياطــــي 
الفيدرالــــي االميركــــي لدعم اول 
اقتصاد في العالم، حســــبما يرى 

عدد من احملللني.
وقد ادى تراجع سعر الدوالر 
الى تآكل االرباح الناجمة عن ارتفاع 
االسعار للدول املنتجة. واألسوأ من 
ذلك ان سعر الدوالر يؤثر على املواد 
االساسية مبا فيها املواد الغذائية. 
وقال رئيس الوفد الليبي الجتماع 
أوپيك شــــكري غامن ان »عائداتنا 

احلقيقية تتراجع«.
وانخفض سعر العملة االميركية 
مقابل اليورو الى ادنى مســــتوى 
منذ ثمانية اشهر. لذلك تريد ليبيا 
مع العضوين اآلخرين املتشددين 
في أوپيك اجلزائر وڤنزويال سعرا 
للبرميل يتراوح بني 90 و100 دوالر. 
لكن املشاكل ميكن ان تبدأ عند هذا 

السعر. وحذر نيل ماكينون احمللل 
االقتصادي في مجموعة »في تي 
بي كابيتال« من ان »ارتفاع سعر 
البرميل الى اكثــــر من 90 دوالرا 
ميكن ان يهــــدد االنتعاش العاملي 
بينما يشــــهد االقتصاد االميركي 
اصال تباطؤا واالحتياطي الفيدرالي 

مستعد لضخ سيولة«.
لكن انكماشــــا جديدا سيشكل 
كارثــــة، على حد تعبيــــر ديڤيد 
هافــــن من مجموعــــة »بي في ام 
اسوشــــييتس«، معتبرا ان سعر 
الذهب االســــود قد »ينخفض الى 
خمسني دوالرا بسبب احلجم الكبير 

للمخزونات«.
والصعوبة الثانية تكمن في ان 
اسعار النفط الذي اصبح السلعة 
املثلى للمضاربني في اسواق املال 
تصبح اقل خضوعا للعبة التقليدية 

للعرض والطلب. وقال كارســــن 
فريتش من مصرف »كوميرتسبنك« 
ان »ســــلطة أوپيك محــــدودة«، 
موضحا ان حجم االنتاج هو السالح 
الرئيسي للكارتل الذي يضخ نحو 

40% من اخلام العاملي.
واعتــــرف االمني العام ألوپيك 
عبداهلل البــــدري ببعض العجز. 
وقال »عندما بلغ سعر البرميل147 
دوالرا )صيف 2008( كنا قلقني. كنا 
نعرف حينذاك انه حتى زيادة في 

االنتاج لن تهدئ االسواق«.
وصرح فيل فليت احمللل في »بي 
اف جي بيست« ساخرا بأن »رئيس 
االحتياطي الفيدرالي بن برنانكي 
كان له تأثير اكبر من أوپيك على 

اسعار النفط خالل عقد«.
ويلتفــــت املســــتثمرون غير 
الواثقني بقيمة العملة االميركية، 

الى االصول العملية مثل النفط مما 
يؤدي الى ارتفاع االســــعار. وقال 
الڤنزويلي رافايل  الطاقــــة  وزير 
راميريز انه في هذا الوضع »يقترح 
البعض التخلي عن الدوالر كعملة 
مرجعية« في سوق النفط. وحتى 
تغيير كهذا لن يزيل كل املخاطر 
اذ يكفي ان تفقد العملة التي يتم 
اختيارها لتحل محل الدوالر قيمتها 

ليغضب املنتجون من جديد.
الوقت احلالي، ميكن ان  وفي 
يعود سعر النفط الى الهامش بني 
سبعني وثمانني دوالرا وهو هامش 
تقلبه منذ عام، ما يؤدي الى مزيد 
من انخفاض عائدات املنتجني. وقال 
جوهانز بينيني مدير مكتب »جي 
بي سي اينيرجي« ان »هذا الهامش 
ينطبق على القواعد االساسي التي 

حتكم السوق حاليا«.

الدول المنتجة للنفط تواجه معضلة تراجع سعر الدوالر

دوالن: الذهب مالذ آمن وأداة تحوّط من التضخم
استعرض على هامش مؤتمر ومعرض الشرق األوسط للمتداولين تأثير ضعف الدوالر على النفط بالنسبة لدول الخليج

استمرار إغالق »األكروبول« بسبب االحتجاجات.. والسياح يشتكون

إلى الذهب علــــى انه عملة بديلة 
ومالذ آمــــن لألصول في ظل عدم 
اســــتقرار الدوالر، مشيرا إلى انه 
أضحى ينظر إليه من قبل العديد 

كأداة للتحوط من التضخم.
وأفاد بأن الفوائد املتدنية تعتبر 
من العوامل املهمة واملساعدة في 
زيادة أســــعار املعادن واألســــهم 
ومنها الذهب، مشيرا إلى أن أسعار 
الذهب تتضخم نتيجة لألسواق 
الواسعة في املضاربة.وأضاف أن 
التوقعات الضعيفة حول انتعاش 
االقتصاد العاملي، السيما األميركي، 
دفعت املستثمرين إلى اللجوء إلى 
الذهب كمــــالذ آمن وتزايد الطلب 
عليه، مشيرا إلى أن تهافت البنوك 
املركزية على شراء الذهب في الوقت 
الراهن يظهر الدور احليوي الذي 
يلعبه الذهب في مكونات االستثمار 
لدى احلكومات. وتوقع أن يستمر 
الذهب في لعب دور حيوي خالل 
الفترة املقبلــــة، الفتا إلى أن ذلك 
ال يعود فقط إلى التحول باجتاه 
احملافظة علــــى الثروة، وإمنا ألن 
املستثمرين الذين يدخلون الذهب 
في مكونات محافظهم سيكونون 
أكثر ارتياحا بالعودة إلى األصول 

ذات املخاطر.

االحتجاج، ومضت تقول »إنه ألمر 
مخيب لآلمال لكن من حق هؤالء 
الناس أن يعبروا عن مشاعرهم. 
واألكروبول سيظل هنا العام القادم 
والعام الذي يليه.. لذا أرجو أن مير 
األمر بسالم وأن يحصل كل شخص 

على ما يتطلع إليه«.

إلى أن النفط بشكل خاص عرضة 
لصدمات السوق«.

وكشف دوالن انه ال يوجد بديل 
فعلي للدوالر األميركي حاليا رغم 
املظاهر الكثيرة لضعفه، مشيرا إلى 
أن سوق السندات األميركي يبقى 

هو األكبر واألوسع.
وأضاف أن من اآلثار اإليجابية 
لهبــــوط ســــعر صــــرف الدوالر 
انخفاض أسعار السلع املستوردة 
من الواليات املتحدة، وتقليل عبء 
الديون اخلارجيــــة للبلدان التي 
حــــررت قروضها بالــــدوالر، كما 
الدول املستوردة للنفط  تستفيد 

خاصة أوروبا من هذا الهبوط.
وعن ســــلبيات هبوط الدوالر 
قال ان انحدار الدوالر ينتج عنه 
تآكل االحتياطيات الرسمية للدول 
التي متتلك احتياطيات بالدوالرات، 
فهبوط سعر صرف الدوالر بنسبة 
معينة يعني خسارة مالية بالنسبة 
نفسها. وقال إن ضعف الدوالر من 
شأنه أن يؤدي إلى تعزيز املخاوف 
من التضخم والتحوط من خالل 

شراء السلع.

الدوالر والذهب

وقــــال دوالن انه أصبح ينظر 

أفهم أن العاملني لديهم وضع يحتاج 
إلى تسوية ولكنني متأكد من أنهم 
سيخسرون كثيرا من املال إذا لم 
يأت سياح إلى املكان«. ولكن ساندي 
ويليام السائحة الكندية ترى انه 
بالرغم من أن إغالق األكروبول أمر 
مخيب لآلمال إال أنه من حق العمال 

وازدياد الطلب يؤديان إلى زيادة 
أسعار النفط.

وتابع »لو نظرنــــا إلى الدول 
املنتجة للنفط في الشرق األوسط 
فسنجد أن انخفاض الدوالر يخفض 
القيمة الشرائية لصادرات النفط، 
األمر الذي يخفض االســــتثمارات 
في مجاالت االكتشاف والتنقيب 
والصيانــــة، وبالتالــــي انخفاض 
الطاقــــة اإلنتاجية عما ســــتكون 
عليه لو كان الدوالر مرتفعا، مشيرا 

حتركات الدوالر وتأثيره على أسعار 
النفط، مشــــيرا إلى أن انخفاض 
الدوالر ينتج عنــــه زيادة الطلب 
على النفط في الدول التي ترتفع 
عمالتها مقابل الدوالر ألن النفط 

يصبح أرخص في هذه احلالة.
وأفاد بأن من منطلق أن النفط 
يتم تسعيره بالدوالر، فإن انخفاض 
الدوالر يؤدي إلى تخفيض الطاقة 
اإلنتاجية وزيادة الطلب على النفط، 
الفتا إلــــى أن انخفــــاض اإلنتاج 

قد تخسر مصدرا ثمينا للدخل إذا 
لم حتل مشكالتها، وقال السائح 
مــــاركل سورســــيه  األســــترالي 
»بالنسبة لي كسائح هذا بالطبع 
أهم مزار نأتي لنراه هنا في أثينا 
لذلك فإنه ألمر مخيب لآلمال للغاية 
أال نراه مفتوحا هنا في هذه اللحظة. 

سنوات، ورتبنا لهذه اجلولة قبل 
13 شــــهرا، وأحد مصادر اجلذب 
الكبيرة بالنسبة لنا هو أن نذهب 
إلى األكروبول واآلن ال نستطيع، 

ولذا فإنه ألمر محبط للغاية«.
وحذر ســــائح آخر اســــترالي 
اليونان قائال: يجب أن تعي أنها 

منى الدغيمي
قدم الرئيس التحليلي للعمالت 
في FOREX.com بريان دوالن عرضا 
تفصيليا حول الترابط بني األسواق 
وسوق العمالت موضحا أهمية تأثير 
تذبذب الدوالر على تبادل السلع 
والســــيما النفط بالنسبة للدول 
املصدرة. واستعرض دوالن خالل 
محاضرته أول من أمس على هامش 
انشــــطة معرض الشرق األوسط 
للمتداولني في الكويت وقطر أهم 
النقــــاط الرئيســــية للترابط بني 
العمالت األجنبية ونسق السوق، 
مشيرا إلى أن الترابط ليس عالقة 
سببية بل عالقة حتكمها إحصائية. 
وقال دوالن انه عندما تنخفض قيمة 
عملة إحدى الدول، فإن كل الواردات 
األجنبية تصبح أغلى في الوقت 
الذي تصبح فيه صادراتها ارخص 
بالنسبة للمشترين األجانب، أما 
عندما تزداد قيمة عملة هذه الدولة، 
فإن كل الواردات األجنبية تصبح 
ارخص في الوقت الذي تصبح فيه 
صادراتها أغلى بالنســــبة للتجار 

األجانب.

الدوالر والنفط

استند دوالن في حتليله على 

رويتـــرز: ال يبدي الســـياح 
تعاطفـــا كبيـــرا مـــع العاملني 
املضربني عن العمل في األكروبول 
أهم مزار سياحي في أثينا حيث 
منعتهم من دخوله احتجاجات 
أدت إلى اشتباكات مع الشرطة 
التي حاولت فتح املعبد للسياح 
لكنها لـــم تتمكن من ذلك. وقال 
كثير منهم إنهم ســـافروا ليروا 
املواقع الشهيرة مثل األكروبول 
ويشعرون بان إغالقه بالقوة أمر 
غير منصف بالنسبة لهم، وقال 
نيت كوساك وهو سائح أميركي 
»إذا كانوا يريدون شـــيئا رمبا 
يتعني عليهـــم أن ميتنعوا عن 
الذهاب إلى العمل فقط ومحاولة 
حتقيق ذلك. كثيـــر من الناس 
قطعوا مسافة طويلة ملشاهدته 
)األكروبول( وهم هنا مينعون 

من الذهاب إليه«.
مــــن ناحيتها قالت ســــوزان 
ايلوورث »إنه ألمر محبط للغاية، 
كنا نخطط لهذه الرحلة منذ خمس 

)سعد هنداوي( بريان دوالن خالل احملاضرة  

)رويترز( استمرار إغالق معبد األكروبول بسبب التظاهرات 

محادثات »جنرال موتورز« وصناديق عربية 
تدعم خطة الطرح األولي ألسهمها 

نيويوركـ  رويترز: ذكرت مصادر مطلعة أن شركة »جنرال موتورز« 
تتخــــذ خطوات للمضي قدما في طرح عام أولي في منتصف نوفمبر 

بعد أحدث جولة من االجتماعات مع صناديق للثروة السيادية.
ويحظى الطرح العام األولي للشــــركة باهتمام بالغ نظرا حلجمه 
املتوقع وملشاركة احلكومة األميركية التي تتطلع إلى الطرح لتقليص 

حصتها في أسهم الشركة املنتجة للسيارات والتي تبلغ نحو %61.
وقال مصــــدران ان مصرفيني ميثلون »جنرال موتورز« اجتمعوا 
مع صناديق للثروة الســــيادية في آسيا والشرق األوسط على مدار 
االسبوعني املاضيني للتأكيد على أن الشركة خرجت من حالة اإلفالس 

التي أعلنتها عام 2009.
وذكر أحد املصادر أن االجتماعات شملت شركة »تيماسيك القابضة« 
في سنغافورة والهيئة العامة لالستثمار الكويتية وجهاز قطر لالستثمار 

وجهاز أبوظبي لالستثمار.
وأضاف مصدران أنه في الوقت نفســــه بدأ محللون من عشــــرة 
بنوك تضمن تغطية الطرح، سلسلة من االجتماعات االسبوع املاضي 
تهدف الى التوصل لتوافق في اآلراء على القيمة السوقية ألكبر شركة 
ســــيارات أميركية. وأكد ثالثة مصادر أنه عقب هذه اخلطوة ستقدم 
»جنرال موتورز« للمستثمرين خصما بقيمة 20% عن مستوى تسعير 

االسهم في الطرح.

شملت الهيئة العامة لالستثمار وجهازي قطر وأبوظبي لالستثمار

اإلمارات تتطلع إلى النمو المستدام
بحثاً عن التوازن مع البيئة

الشركات المؤّممة في ڤنزويال
تواجه صعوبة في الحفاظ على مستويات اإلنتاج

تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو 

دبــــيـ  لندنـ  رويترز: خالل أقل من نصف قرن 
من الزمان حولت اإلمارات العربية املتحدة نفسها من 
صحراء شبه خالية إلى واحة من ناطحات السحاب 
مكيفة الهواء، وبالنسبة ملهمتها القادمة فهي تسعى 

ألن تكون صديقة للبيئة أيضا.
وتنتشر في دبي وباقي إمارات الدولة األمثلة على 
حتدي الطبيعة من صالة للتزحلق على اجلليد إلى 
أعلى مبنى في العالم وصوال إلى سلسلة من اجلزر 

الصناعية ومالعب اجلولف الرائعة.
وجذبت مشروعات التطوير باهظة التكلفة األثرياء 
واملشاهير إال أنها القت انتقادات ممن يقولون إن مثل 

هذه التنمية السريعة تدمر البيئة الطبيعية.
وفي حتول يتماشــــى مع التباطؤ العقاري الذي 
أضــــر مبجموعة دبي العاملية املســــؤولة عن كثير 
من مشــــروعات التنمية الطموحة في دبي وجهت 
االمارات آلة التســــويق نحو جــــزر طبيعية قبالة 

سواحل أبوظبي.
كما تعهدت بتوفير 7% من احتياجاتها من الطاقة 

من مصادر متجددة بحلول 2020.
كما بدأت مشروع »مصدر« لبناء ما تقول إنها أول 

مدينة في العالم خالية من انبعاثات الكربون ومن 
املخلفات وإن كان موعد إجناز املشــــروع تأجل من 
2020 حتى 2025. لكن البعض غير مقتنع بأن هناك 
تغييرا حقيقيا. وقال خبير دولي معروف متخصص 
في التنمية املستدامة إن التطور الذي حتققه اإلمارات 
ليس عميقا وال استراتيجيا بالدرجة التي تنقل دول 

اخلليج إلى القرن احلادي والعشرين.
»االمارات قادرة بل ويتعني عليها أن تفعل أكثر 
من مجرد توفير 7% من احتياجاتها من الكهرباء من 

مصادر متجددة في 10 سنوات«.
وطلب اخلبير عدم الكشـــف عن اسمه ألنه 
يريد احلفاظ على عالقات مع اإلمارات »لدفعهم 
في اجتاه أفضل«. ويســـتهلك سكان اإلمارات 
البالـــغ عددهم نحو 6 ماليني نســـمة أكثر من 
نصف استهالك أملانيا ـ التي يزيد عدد سكانها 
علـــى 80 مليون نســـمة ـ من الغـــاز. وبلغت 
اســـتثمارات أبوظبي في توسيع قطاع النفط 
والغاز شـــديد األهميـــة 30 مليار دوالر في 12 
شهرا حتى مارس 2010 وهي تتجاوز بوضوح 

انفاقها على مشروعات صديقة للبيئة.

حيازاتهما.
ـ العام املاضي صادر تشاڤيز 
مشروعا كبيرا لضخ الغاز تابع 
لشـــركة وليامز انكوربوريشن 
وسلسلة من األصول من شركات 

محلية للخدمات.
ـ فـــي يونيـــو 2010 أممـــت 
11 منصة  الڤنزويلية  السلطات 
غاز مملوكة لشركة هلميريتش 

اند باين األميركية.
الثقيلة: دفعت  الصناعـــات 
احلكومة ملياري دوالر في عام 
2009 مقابـــل االســـتيالء على 
حصة شـــركة تيرنيوم اس.ايه 
أكبر مصنع  فـــي  االرجنتينية 

للصلب في ڤنزويال.
ـ أمر تشاڤيز بتأميم صناعة 
االسمنت في عام 2008، األمر الذي 
طال شركات سيمكس املكسيكية 
وهولسيم السويسرية والفارج 

الفرنسية. 
ـ بحث تشـــاڤيز اجـــراءات 
لتشـــديد قبضة احلكومة على 
قطـــاع التعدين وفـــي نوفمبر 
التعدين  املاضي أممـــت وزارة 
مشروع بريساس اململوك لشركة 
الذي  انكورب  جولد ريزيـــرف 
يهيمن على أكبر عروق للذهب في 
البالد.  االتصاالت: في 2007 أممت 
ڤنزويال شركة سي.ايه.ان.تي.في 
البالد  أكبر شركة اتصاالت في 
واشترت حصة 28.5% التي متلكها 
شركة فيريزون كوميونيكيشن 
ومقرها الواليات املتحدة مقابل 

572 مليون دوالر. 

الشـــهر تأميم واحدة من كبرى 
العالـــم إلنتاج  الشـــركات في 
إلى  النيتروجينيـــة  األســـمدة 
جانب االســـتحواذ على شركة 
الزراعيـــة. كما  أجرويســـلينا 
قالت انها ســـتصادر نحو 494 
ألف فدان من األراضي اململوكة 
لشركة فيستي فودز البريطانية 

إلنتاج اللحوم.
ـ في 2005 بدأ تشاڤيز تطبيق 
قانون صدر عام 2001 يســـمح 
املزارع  للحكومـــة مبصـــادرة 
غير املنتجـــة أو االراضي غير 

املسجلة.
ـ طالبت »فيســـتي جروب« 
بالتحكيم فـــي مصادرة فرعها. 
قال تشاڤيز ان أحدث اتفاق مع 

فيستي كان »اتفاقا وديا«.
التمويل: في يونيو 2010 أممت 
ڤنزويال بنكو فيدرال متوســـط 
احلجم متذرعة مبشـــكالت في 

السيولة ومخاطر االحتيال.
ـ أغلقت حكومته عشـــرات 
البنوك الصغيـــرة منذ نوفمبر 
انـــه مخالفات  املاضي ملا قالت 

تشغيلية. 
النفط: في 2007 اســـتولت 
احلكومـــة على حصـــة أغلبية 
النفط  في 4 مشـــروعات خلام 
املليارات  الثقيل تقدر بعشرات 
من الدوالرات في حزام أورينوكو 

النفطي الشاسع..
ـ تلقت شركة توتال الفرنسية 
وشـــتات أويل النرويجية نحو 
مليار دوالر كتعويض بعد خفض 

ـ رويتــــرز: أظهرت  كراكاس 
سلســــلة من عمليات التأميم في 
ڤنزويال مؤخرا أن الرئيس هوغو 
تشاڤيز ميضي قدما في عمليات 
اســــتحواذ يقول منتقــــدون إنها 
تقوض اقتصاد هو بالفعل صاحب 

أسوأ أداء في أميركا اجلنوبية.
وواجهت جميع املؤسســـات 
املصادرة تقريبا خالل حكم الزعيم 
اليساري املمتد 12 عاما صعوبة 
في احلفاظ على مستويات االنتاج 
ـ ومن بني األمثلة الرئيسية على 

ذلك شركة سيدور للصلب.
يقول موريسيو كارديناس 
مدير مبادرة أميـــركا الالتينية 
في معهد بروكينجز بواشنطن: 
الشركات تعمل حتت تهديد دائم 
باملصادرة.. هناك حالة عامة من 

اليأس وعدم اليقني.
»النموذج االقتصادي املترسخ 
في ڤنزويال غير مجد. دون حماية 
قانونية ليس هناك اســـتثمار 
ودون استثمار لن يكون هناك 

منو«.
النفـــط رفاييل  وقال وزير 
راميريز فـــي مصنع مت تأميمه 
هذا األسبوع »املستقبل للعمال 
لكم انتم بناة االشتراكية.. حلماية 
شـــعبنا ومجتمعاتنـــا ومزايا 
ســـيطرة العمال على مثل هذه 

الشركات املهمة«.
وفيما يلي بعـــض عمليات 
التي قام بهـــا هوغو  التأميـــم 

تشاڤيز:
الزراعة: أعلنت احلكومة هذا 

أظهرت بيانـــات صدرت أن 
زيادة أســـعار الطاقة ساهمت 
في دفع معدل التضخم السنوي 
مبنطقة اليورو لالرتفاع إلى %1.8 

في سبتمبر املاضي.
ووفقـــا ملكتـــب اإلحصـــاء 
التابع  األوروبي يوروســـتات 
لالحتاد األوروبي فإن هذا يدفع 
التضخـــم في منطقـــة العملة 
األوروبيـــة املوحـــدة لالرتفاع 
باجتـــاه الســـقف احملـــدد من 
قبل البنك املركـــزي األوروبي 
للتضخم، وهذا السقف هو أقل 

قليال من %2.
وكانت أســـعار التجزئة في 
منطقة اليورو قد استقرت عند 

1.6% في أغسطس املاضي.

الهواتف المحمولة تساعد في انتشال فقراء من الفقر
جنيڤ ـ رويتــــرز: قال تقرير 
لألمم املتحدة ان الهواتف احملمولة 
-التي تنتشر بشكل أسرع من أي 
تقنية اخرى للمعلومات- ميكنها 
حتسني سبل العيش للفقراء في 
النامية. وقال مؤمتر األمم  الدول 
املتحدة للتجارة والتنمية )اونكتاد( 
في تقريره عن اقتصاد املعلومات انه 
ينبغي للحكومة تصميم سياسات 
لضمان وصول الفوائد الى أكبر عدد 
من السكان بأكثر السبل فاعلية. 
وقال األمــــني العام لـ »األونكتاد« 
سوباتشاي بانيتشباكدي في مؤمتر 
التقرير ان عدد  صحافي بشــــأن 
اشتراكات الهاتف احملمول سيصل 
إلى خمسة مليارات هذا العام.. أو 
اشتراك واحد تقريبا لكل شخص 

على الكوكب. وتبلغ نسبة انتشار 
الهاتف احملمول في الدول املتقدمة 
أكثر من 100% حيث ان العديد من 
االشــــخاص لديهم اكثر من هاتف 

او اكثر من اشتراك.
وتوضح ارقــــام »اونكتاد« ان 
معدل االشتراك في الدول النامية 
يبلغ حاليا 58 لكل 100 شخص وانه 
يتزايد بسرعة فيما يصل املعدل في 
الدول األكثر فقرا واألقل منوا إلى 
25 بعد أن كان اثنني فقط لكل 100 

شخص قبل سنوات قليلة.
وقالت »اونكتــــاد« ان الفوائد 
االقتصادية للهواتــــف احملمولة 
-التي ينتشر استخدامها في الدول 
األقل منوا بشكل اسرع كثيرا من 
تقنيات مثل االنترنت او خطوط 

الهاتف الثابــــت- تتجاوز مجرد 
احلصول على املعلومات.

الهواتــــف احملمولة  وأوجدت 
الكثيــــر من املشــــاريع الصغيرة 
بإتاحة العمل ألشخاص ذوي تعليم 
محدود ومــــوارد قليلة. ومن بني 
األمثلة على ذلك بيع املكاملات في 

الشوارع وإصالح الهواتف.
التقريــــر أن مفتاح  ويوضح 
االستخدام الناجح للهاتف احملمول 
هو القدرة على حتمل تكلفته وهو 
درس لم تتعلمه العديد من الدول 
االفريقية. وقال سوباتشاي »الهند 
أظهرت لنا كيف ميكن جعل الهاتف 
احملمول رخيصا قدر اإلمكان حتى 
ميكن لكل شخص احلصول على 

هذا النوع من األجهزة«.

األمم المتحدة: 5 مليارات مشترك في العالم


