
 31  اقتصاد  السبت ١١ ديسمبر ٢٠١٠ 
 يمكن أن يعمل بالطاقة الشمسية

 آمال كبيرة وواقع مرير للكمبيوتر الهندي الذي ال يتعدى سعره ٣٥ دوالراً 

 «سوني» و«شارب» تطلقان جهازي
  كمبيوتر لوحي متنافسين

  
  طوكيوـ  د.ب.أ: أطلقت شركتا اإللكترونيات الكبريان «سوني» 
و«شـــارب» امس جهازي كمبيوتر لوحي متنافســـني مخصصني 
للســـوق اليابانية في مسعى للحاق بجهاز «آيباد» لشركة «ابل» 

متصدر السوق.
  ويسمح جهاز «جاالباجوس» اللوحي من «شارب» للمستخدمني 
بقـــراءة الكتب اإللكترونية واملجالت وفقـــا ملا ذكرته وكالة أنباء 
«كيودو». وســـتبدأ خدمات املوسيقى واأللعاب على اإلنترنت في 
العام املقبل. ويأتي اجلهاز في طرازين أحدهما بشاشة بعرض ١٠٫٨ 

بوصات (٢٧٫٤ سنتيمترا) وآخر بشاشة عرض ٥٫٥ بوصات.
  ويظهر جهاز «ريدر»، وهو جهاز القراءة الرقمية من «سوني»، 
بنســـختني إحداهما بعرض خمس بوصات واألخرى بعرض ست 

بوصات.
  يذكر أن سوني تبيع جهازها بعرض ست بوصات «تاتش إديشن 
ريدر» مببلغ ٢٤٨٠٠ ين (٢٩٦ دوالرا) في اليابان، مقابل ٥٤٨٠٠ ين 

جلهاز شارب «جاالباجوس» بعرض ١٠٫٨ بوصات. 

 شركات االتصاالت األوروبية تشدد على 
مساهمة «غوغل» في تكاليف تشغيل الشبكات 

  
  باريس ـ أ.ش.أ: شـــددت شـــركات تزويد االتصاالت احملمولة 
األوروبية على ضرورة مســـاهمة مزودي خدمات االتصاالت ذات 
االستخدام الشره للبيانات في الدفع مقابل البيانات التي يستخدمها 
عمالؤهم.واقترحت بعض شركات االتصاالت األوروبية مثل الفرنسية  
«فرانس تيليكـــوم إس ايه» واإليطالية «تيليكوم إيطاليا إس بي 
ايه» ومجموعة «فودافون جروب» أن تساهم شركات مثل «غوغل» 
و«فيس بوك» و«أبل» األميركية، والتي تقدم خدمات مختلفة تثقل 
شبكات االتصاالت بالكثير من األحمال واألعباء، في حتمل تكلفة 
جزء من االستثمارات املطلوبة لتوسيع الشبكات لتلبية الزيادات 
املستمرة في حجم املعلومات. وقد قال ستيفان ريتشارد، الرئيس 
التنفيذي لشركة االتصاالت الفرنسية «فرانس تيليكوم»، الشهر 
املاضي، إن شركات تزويد اخلدمات تسببت في إثقال شبكات الشركة 
باألحمال دون أي حافز لعدم القيام بذلك.. مطالبا بضرورة وضع 
نظام يتم فيه إشـــراك شركات تزويد اخلدمات في حتمل تكاليف 

صيانة شبكات االتصاالت. 

 .. وغوغل: تشغيل ٣٠٠ ألف 
  هاتف بنظام أندرويد يومياً 

 سان فرانسيسكوـ  د.ب.أ: كشف رئيس قطاع الهواتف احملمولة 
بشركة «غوغل» األميركية العمالقة للبحث على اإلنترنت أن شركات 
تشغيل الهواتف احملمولة تقوم كل يوم بتفعيل أكثر من ٣٠٠ ألف 

جهاز يعمل بنظام تشغيل «أندرويد».
  وكشف نائب رئيس «غوغل» أندي روبني عن الرقم في شبكة 
«تويتر» االجتماعية أول من أمس األربعاء، بعد شهرين من إعالن 
الرئيس التنفيذي للشركة إريك شميدت أن الشركة وصلت لعتبة 

٢٠٠ ألف جهاز يوميا.
  ومن شأن بيانات التفعيل اجلديدة أن تضع «غوغل» في مرتبة 
موازية لشركة «أبل» التي وفقا ألحدث بيانات رسمية تقوم بتفعيل 

٢٧٠ ألف جهاز محمول يوميا. 

 «إنتل» تدخل بقوة سوق الهواتف
  المحمولة العام المقبل

  
  كاليفورنيا ـ أ.ش.أ: أعلنت شـــركة «إنتـــل» األميركية، عمالق 
صناعة أشـــباه املوصالت ومعاجلات احلاســـبات في العالم، عن 
دخولها إلى ســـوق الهواتف احملمولـــة املزدهر من خالل الرقائق 
واملعاجلات اجلديدة التي ســـتعتمد عليها احلاســـبات اللوحية 

والهواتف الذكية في عام ٢٠١١.
  وقال بول أوتيليني، الرئيس التنفيذي لشركة «إنتل»، في كلمته 
أمام مؤمتر «بيركليز كابيتال ٢٠١٠ جلوبال تكنولوجي» انه سيتم 
تقدمي رقائق معاجلات «أتوم تيبليت» في حوالي ٣٥ جهازا مختلفا 
يعتمد على منصات تشغيل «ويندوز» و«أندرويد» و«ميجو» العام 
املقبل. وأشـــار أوتيليني إلى أن «توشـــيبا» و«ديل» و«لينوفو» 
و«أسوس» و«موشن كومبيوتينج» ستكون من بني الشركات التي 

ستستخدم معاجلات احلاسبات اللوحية في أجهزتها اجلديدة.
  وتعتزم الشركة اتخاذ خطوة جريئة للدخول في سوق الهواتف 
الذكية من خالل إطالقها ملعاجلاتها اخلاصة للهواتف خالل النصف 

الثاني من العام ٢٠١١.
  وعلى الرغم من هيمنتها على سوق معاجلات احلاسبات احملمولة 
والشـــخصية، التزال «إنتل»ـ  حتى وقت قريبـ  بعيدة عن سوق 
الهواتف الذكية واحلاســـبات اللوحية. ويرجـــع ذلك إلى جتنب 
املصنعني ملعاجلات «إنتل» لصالـــح رقائق معاجلات «أيه آر إم» 

التي أثبتت كفاءة عالية في استهالك الطاقة. 

 الهاتف النقال يحدث ثورة في حياة سكان
  الجزر المعزولة في المحيط الهادئ

 سيدنيـ  أ.ف.پ: تقوم شركة 
ايرلندية مبد وسائل اتصاالت 
للهواتف النقالة في جزر معزولة 
في احمليط الهادئ متيحة ملاليني 
األشخاص التواصل في إحدى 
املناطق القليلـــة التي التزال 

خارج الثروة الرقمية.
  فمن هضاب بابوازياـ  غينيا 
اجلديدة العالية الصخرية الى 
مملكـــة تونغا الصغيرة جدا، 
انقلبت حياة سكان هذه املنطقة 

رأسا على عقب جراء ذلك.
  في غضون سنوات قليلة 
النقالـــة  الهواتـــف  احتلـــت 
واحلواسيب احملمولة حياتهم 
اليومية وكان لها تأثير على 
االقتصاد والصحة والتربية او 

حتى الوقاية من الزالزل.
املزارعني  بإمـــكان    وبـــات 
اآلن التحقق من أسعار املواد 
الغذائية في األسواق احمللية 
البلـــدات  وميكـــن لســـكان 
القيـــام بتحويالت مالية عبر 

هواتفهم.
  وعند وقوع زلزال وهو أمر 

شائع في هذه املناطق يتلقى السكان إنذارات باحتمال حصول 
سونامي عبر رسائل نصية هاتفية قصيرة.

  ويقول غافني موراي من «آي اف سي» الفرع املكلف القطاع 
اخلـــاص في البنـــك الدولي «ليس لديهم طرقـــات وغالبا ما ال 

يحصلون على الكهرباء. وفجأة يقع عليهم الهاتف النقال».
  ويضيـــف «لهذا األمر تأثير كبير علـــى هذه املجتمعات. في 
غالبية األماكن يقول اجلميـــع ان احلصول على خدمة الهاتف 

النقال غّير حياته».

  وتقف الشركة االيرلندية 
«ديجيسيل» بفضل قرض من 
١٢٠ مليون دوالر من «آي اف 
ســـي» وراء هذه الثورة في ٦ 

جزر في احمليط الهادئ.
  ويقول غافني موراي ان عدد 
املشتركني في اخلدمة انتقل في 
غضون سنتني ونصف السنة 
من ١٠٠ ألف الى نحو ٣ ماليني 
شـــخص في بابوازيا ـ غينيا 
اجلديدة وهي مـــن أفقر دول 

العالم.
  ويفيد املصرف املركزي في 
هذا البلـــد بأن الفورة في هذا 
القطـــاع أدت الـــى ارتفاع في 
الناجت احمللي بنسبة  إجمالي 

.٪٠٫٥
  في جزيرة ناورو الصغيرة 
حيث أطلقت خدمة «ديجيسيل» 
العام املاضي باتت خدمة الهاتف 
النقال تغطي ٩٥٪ من أراضي 
الدولة بينما كانت شبه معدومة 

قبل ذلك.
  وفي الشهر األول الذي تال 
إطالق اخلدمة اشترك فيها أكثر 

من نصف السكان البالغ عددهم ١٠ آالف نسمة.
  وقالت مديرة «ديجيسيل باسيفيك» فانيسا سلووي لوكالة 
فرانـــس برس «تصوروا هؤالء الســـكان على جـــزر نائية في 
بابوازيـــا او فانواتو حيث اذا كنت محظوظا تتلقى شـــحنات 
أغذية مرتني في الشـــهر، حيث اليزال احتمال موت النساء عند 

اإلجناب قائما».
  وأضافـــت «فجأة يكون أول اتصال لك بقطاع االتصاالت هو 

هاتف نقال قد يكون من نوع بالك بيري». 

 نيودلهـــي ـ أ.ف.پ: تصـــدرت احلكومة الهندية 
عناوين الصحف العاملية هذا الصيف عندما كشفت 
عـــن منوذج كمبيوتر يبلغ ســـعره ٣٥ دوالرا، لكن 
تكثر األسئلة حول ما اذا كان هذا املشروع الطموح 

قابال للتنفيذ.
  عند تقدمي النموذج في يوليو، أمل وزير التنمية 
واملوارد البشرية كابيل سيبال في أن «تأتي حلول الغد 
من الهند»، كاشفا عن سعر اجلهاز املذهل والبخس 
جدا مقارنة بســـعر جهاز «آي باد» من شركة «آبل» 

الذي يبلغ ٥٠٠ دوالر.
  وأشارت السلطات الى ان ســـعر الكمبيوتر ذي 
الشاشة التي تعمل باللمس قد ينخفض الى عشرة 

دوالرات مع ارتفاع وتيرة االنتاج.
  أداة املعلوماتية هذه التي التزال تفتقر الى اســـم 
ميكن ان تعمل بالطاقة الشمسية، وهي مزودة مبتصفح 
انترنت وقارئ وسائط اعالمية متعددة ووظيفة تتيح 
اجـــراء اتصاالت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة فضال 

عن قدرتها الكبيرة على تخزين البيانات.
  وأكد سيبال لوكالة «فرانس برس» االسبوع املاضي 
ان هذا اجلهاز «من شأنه ان يحدث ثورة في النظام 
التعليمي في بلدنا. وســـيكون له تأثير ايجابي جدا 

في اطار حملتنا حملو األمية».
  ويأمل الوزير ان يتم صنع عشـــرة ماليني جهاز 
كمبيوتر في األشـــهر االثني عشـــر التي تلي اطالق 

النموذج األول.
  لكن الوعود الهندية بانتاج «اجهزة كمبيوتر على 
نطاق استهالكي واسع» اصطدمت في السابق بعوائق 

كثيرة.
  وكانت احلكومة أعلنت في العامني ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ 

انها على وشك طرح هذه األجهزة في األسواق.
  تيري توماس، الذي يعمل لصالح الفرع الهندي 
لشـــركة «ارنســـت اند يونغ» املعنية بالتدقيق في 
احلسابات هو احد الذين يبدون حتفظهم ازاء االعالن 

املدوي للحكومة هذا الصيف.
  وقد حذر قائال من ان «جهاز كمبيوتر يتمتع بكل 
الوظائف العادية بهذا الســـعر غير قابل لالستمرار 
اال اذا كان مموال من احلكومة او القطاع الصناعي». 
وكانت احلكومة وعدت مبساعدة الطالب وصوال الى 

٥٠٪ من السعر.
  وقال توماس ان جهازا يتمتع بوظائف اقل ميكن 
ان يباع بسعر يقارب الـ ٣٥ دوالرا لكنه قد ال يعجب 

املستهلكني.

  ومن املقرر طرح اول ١٠٠ ألف كمبيوتر في السوق 
في يناير، لكن املعطيات املتعلقة به التزال غامضة، 
كما ان نســـبة االعانات احلكومية الضرورية إلبقاء 

السعر منخفضا التزال مجهولة ايضا.
  وحذر اخلبراء ايضا من ان سعر الكمبيوتر النقال 

قد يصطدم بارتفاع كلفة األجور في الهند.
  ومع اقتراب موعد اطالق النماذج األولى بعد بضعة 
أسابيع، التزال احلكومة متكتمة على هوية الشركة 

املصنعة.
  وأشـــارت اجلمعية الهندية ملصنعي تكنولوجيا 
املعلوماتيـــة الى ان اعانات احلكومـــة قد ال تتمكن 
من ضمان سعر اخلمسة وثالثني دوالرا (نحو ١٦٠٠ 

روبية).
  وتساءل أشواني أغاروال، املدير التنفيذي للجمعية، 
عما ان كان السعر النهائي يتضمن الضرائب وكلفة 

النقل والتسليم.
  في انتظار اطالق هذا اجلهاز، أعلنت الوزارة انها 
ستوفر امكانية االتصال العالي السرعة باالنترنت 
في كل معاهد التعليم العالي الهندية البالغ عددها ٢٢ 
ألفا كي يتمكن الطالب من استعمال جهاز الكمبيوتر 

اجلديد. 

(أ.ف.پ)   سيدة تتحدث في الهاتف النقال في إحدى جزر احمليط الهادئ 

 اجتماع نادر يسلط الضوء 
  على مخاطر رخصة االتصاالت السورية الثالثة 

 تراجع الطلب الخليجي يعرقل انتعاش سوق العقارات األردني 

 الصين ترفع االحتياطي 
اإللزامي للبنوك 

  
  بكني ـ رويتـــرز: رفع البنك 
املركزي الصيني امس االحتياطي 
اإللزامي للبنـــوك للمرة الثالثة 
في شهر واحد في خطوة تهدف 
إلى تصريف السيولة الزائدة في 
االقتصاد وكبح جماح التضخم. 
ويرفع البنك املركزي االحتياطي 
اإللزامي مبقدار ٥٠ نقطة أساس 
اعتبارا من ٢٠ ديسمبر وهو ما 
يرفع نسب االحتياطي اإللزامي 
إلى ١٩٪ لـــدى البنوك الصينية 

الكبرى وهو مستوى قياسي. 

 نمو ثروات األسر األميركية
  ١٫٢ تريليون دوالر في الربع الثالث

  
  واشنطنـ  رويترز: أظهرت بيانات ملجلس االحتياطي االحتادي 
(البنك املركزي األميركي) اول من امس أن ثروة األسر األميركية 
زادت بواقع ١٫٢ تريليون دوالر في الربع الثالث من العام وانكمشت 
ديونهـــا بوتيرة أبطأ من ذي قبل. وأفـــادت البيانات أيضا بأن 
املستهلكني قد يكونون مستعدين الستئناف االنفاق مع حتسن 
األوضـــاع املالية لألســـر. وزاد صافي ثروات االســـر إلى ٥٤٫٩ 
تريليـــون دوالر في الربع الثالث بعدمـــا انخفض ١٫٤ تريليون 
دوالر في الربع الثانـــي. وتأتي الزيادة التي يعود معظمها إلى 
أصول مالية مثل حيازات األسهم والصناديق االستثمارية بعد 
انخفاض معدل بواقع ١٫٤ تريليون دوالر في الربع الثاني. لكن 
قيمة العقارات التي متلكها األسر تراجعت للمرة األولى منذ عدة 

فصول لتعكس اضطرابا في سوق املساكن األميركية. 

 وزير االقتصاد التركي :ليس لدي
  أي رغبة في االنتماء إلى منطقة اليورو 

  
  فرانكفورتـ  أ.ف.پ: أعلن وزير االقتصاد التركي علي باباجان انه «ليست 
لديه رغبة في االنتماء الى منطقة اليورو» حاليا وأعطى األوروبيني درسا 
في تنظيم املوازنة. وقال باباجان في حديث امس لصحيفة «هاندلسبالت» 
ــي الوقت الراهن ليس لدي أي رغبة في االنتماء  االقتصادية األملانية «ف
ــذي التزال عملية انضمام بالده  ــى منطقة اليورو». وأضاف الوزير ال ال
الى االحتاد األوروبي تراوح مكانها، ان «الدرس األهم (الذي استخلصته 
ــدا: على األجل الطويل ال  ــيط ج ــن األزمة املالية التركية في ٢٠٠١) بس م
ميكن انفاق أكثر مما جنني». وتابع «لألسف معظم احلكومات تفكر على 

أساس األجل القصير». 

 «المركزي» األوروبي يحث الزعماء على حل أزمة الديون 

 دمشــــق ـ رويتــــرز: تعرض مســــؤولون بقطاع 
االتصاالت الســــوري لوابل من األسئلة في اجتماع 
مع شــــركات عاملية بخصوص مناقصة ملنح رخصة 
خلدمات الهاتف احملمول بالبالد ينظر اليها باعتبار أنها 
اختبار لعزم البالد املعلن على التخلي عن السرية في 
اجناز الصفقات. وأبلغ مسؤولون بشركات اتصاالت 
«رويترز» بأن االجتماع الذي جرى بالعاصمة السورية 
دمشــــق يوم االربعاء املاضي كان في إطار إجراءات 
طــــرح مناقصة على ثالث رخصــــة خلدمات الهاتف 
احملمول في واحدة من آخر أســــواق الشرق األوسط 

ذات فرص النمو الكبيرة.
  وتعــــرض قطاع الهاتف احملمــــول ـ وهو مصدر 
رئيســــي لإليرادات احلكومية ـ لتدخالت سياســــية 
منذ منحت احلكومة عقود تشغيل لشركتي خدمات 
الهاتف احملمول القائمتني ام.تي.ان وســــيريتل قبل 

تسع سنوات.
  وقال مسؤولون ان عملية ترسية الرخصة الثالثة 
التي بدأت الشهر املاضي ستلتزم باملعايير الدولية.

  والتقى ممثلو الشــــركات اخلمــــس التي تأهلت 
للمشــــاركة فــــي املناقصةـ  وهي تركســــل وفرانس 
تليكوم واالتصاالت الســــعودية ومؤسسة اإلمارات 
لالتصــــاالت (اتصاالت) وكيوتل القطريةـ  مع وزير 
االتصاالت السوري عماد الصابوني ومساعديه في 

فندق بدمشق.

  وحضر اللقاء ايضا مندوب عن شركة ديتيكون 
األملانية لالستشارات والتي تقدم املشورة للحكومة 

في عملية منح الترخيص.
  وقال الصابوني قبل جلسة أسئلة استمرت ساعتني 
ان عملية الترخيص تسير مبستوى مرتفع من الوضوح 
والشــــفافية مضيفا أن هدف االجتماع هو التوصل 
لفهم أفضل ملتطلبات الشركات. وقال احد املسؤولني 
«ركزت األسئلة على مواضع من املناقصة يرى فيها 
املستثمرون مخاطرة وغموضا في بعض الفقرات».

  وأضاف أن إحدى الشركات أثارت احلاجة لتنظيم 
اتفاقيات التجوال مع الشركتني القائمتني حتى ال تعاني 
شركة خدمات الهاتف احملمول اجلديدة من مظالم. وتابع 

قائال «وافق الوزير على ضرورة التصدي لذلك.
  كان هــــو وفريقه يتعاملون باحترافية وأكدوا أن 
احلكومة ستكون شريكا للمشغل الثالث وأنه ال مصلحة 

لها في أن يخسر الوافد اجلديد أمواله».
  وكان من نقاط اخلالف شــــرط أن تقدم الشركات 
املؤهلة للمناقصة خطة اعمال تتضمن توقعات االيرادات 
رغم أن الشركة التي ستحصل على الرخصة ستتحدد 
من خالل مناقصة. وتشترط املناقصة حصول الدولة 
علــــى ٢٥٪ من اإليرادات الســــنوية لعمليات الهاتف 
احملمول للشــــركة الفائزة في سورية. وتنص ايضا 
على حصول شركة االتصاالت احلكومية السورية على 

٢٠٪ في الشركة التي حتصل على الرخصة. 

 عمانـ  رويترز: قال مسؤولون 
تنفيذيون بشركات عقارية اول 
من امس ان تراجــــع الطلب من 
العاملني  اخلليجيني واالردنيني 
باخلارج يضر بســــوق االسكان 
االردني الــــذي كان مزدهرا يوما 
ويعرض تعافيــــا متوقعا العام 

املقبل للخطر.
  وقالوا انه بالرغم من انتعاش 
الطلب بنسبة ٢٠٪ في املتوسط 
حتى اآلن هذا العام فمازالت قيمة 
مشتريات اخلليجيني واملغتربني 
دون مستويات الذروة املسجلة في 

٢٠٠٨ بنسبة ٥٠٪ على االقل.
  وضخ مستثمرون خليجيون 
لديهم أمــــوال وفيرة من عائدات 
النفــــط مليارات الــــدوالرات في 
القطاع العقاري على مدى العقد 
املنصرم جتتذبهم سياسات السوق 
احلرة وانخفاض االسعار قياسا 

باالسواق االخرى باملنطقة.
  وكان القطاع يلقى دعما أيضا 
من قــــوة الطلب مــــن العراقيني 

والفلسطينيني واالردنيني املغتربني 
واللبنانيني الساعني ملالذ آمن في 
دولة تتمتع باســــتقرار سياسي 

قوي.
  لكــــن كثيرا من مشــــروعات 
التنمية العقارية الكبيرة اململوكة 
ملؤسسات استثمار خليجية مثل 
ليمتلس التابعة لدبي العاملية اما 

تأجلت أو ألغيت أو علقت.
الســــجل    وأظهــــرت بيانات 
العقــــاري أن القيمــــة االجمالية 
للصفقات العقارية ارتفعت ٢٠٪ 
الــــى ٤٫٩ مليارات دينــــار (٦٫٩ 
مليارات دوالر) في أول ١١ شهرا 
من العام مقارنة مع الفترة ذاتها 

من العام املاضي.
  ويقول مستشارون عقاريون 
ان الصفقات التي متت معظمها مع 
اردنيني، االمر الذي يعكس كيف 
أن انخفاض االسعار يحرك الطلب 
في السوق السكني ليرتفع ١٥٪ 
على االقل عن املستويات املتدنية 

املسجلة في ٢٠٠٩.

  وتقول شركات عقارية انه على 
العكس من ذلك مازالت أســــعار 
العقارات في املناطق الصحراوية 
خارج املدن الكبيرةـ  والتي شهدت 
عمليات شــــراء للمضاربة أثناء 
فقاعة عقارية بــــني عامي ٢٠٠٥ 
و٢٠٠٨ ـ دون مستويات الذروة 
املســــجلة في ٢٠٠٨ بنسبة ٧٥٪ 

على االقل.
  ومن املتوقع أن يســــهم منو 
االقراض املصرفي وانحسار عزوف 
البنوك عن املخاطرة في تعافي 

القطاع.
  وسيؤدي ذلك ملوجات شراء 
للمنازل وسيفيد ايضا شركات 
التنمية العقاريــــة الكبيرة مثل 
«تعمير» التي حصلت في اآلونة 
االخيرة علــــى قروض مصرفية 
لتخفيــــف ازمــــة ســــيولة أدت 
لتأجيل بناء مجمع سكني فاخر 
بتكلفة ٢٠٠ مليون دوالر جنوبي 
عمان ومشروعات أخرى متأثرة 

بالركود. 

 برلنيـ  رويترز: حث مسؤوالن بالبنك املركزي 
األوروبي حكومات منطقة اليورو على عدم االعتماد 
على البنك وحده في حل أزمة ديون املنطقة في 
حني اجتمع زعيما فرنسا واملانيا قبل قمة مهمة 

لالحتاد األوروبي.
  وهدأت قليال في االســـابيع املاضية الضغوط 
على أعضاء في منطقة اليورو يعانون عجزا كبيرا 
مثل البرتغال واســـبانيا بعد أن اشترى املركزي 
االوروبي سندات حكومية في سوق شهد تعامالت 
ضعيفة في نهاية العام االمر الذي خفض تكاليف 

االقتراض لدول في جنوب أوروبا. 

  لكن بغية احليلولة دون استشـــراء األزمة قد 
يحتاج القادة االوروبيـــون عقب موافقتهم على 
انقاذ ايرلندا الشـــهر املاضي الى ارســـال اشارة 
قوية للمستثمرين املتشككني عند اجتماعهم في 

بروكسل يوم ١٦ و١٧ ديسمبر.
  وكتبت جيرترود تامبـــل جوجيريل عضوة 
املجلس التنفيـــذي للبنك في عمـــود في مجلة 
«فورمات» النمســـاوية ان مشـــتريات البنك من 
الســـندات كانت ناجحـــة النها «أعطـــت الدول 
وقتا لالســـتعداد واتخاذ القرار بشـــأن اجراءات 

امليزانية». 

 كابيل سيبال يعرض الكمبيوتر الجديد  (أ.ف.پ)

 استقرار اليورو أمام الدوالر
  

ــتقر اليورو أمام الدوالر امس بفعل املخاوف من    لندن ـ رويترز: اس
ــيادية في منطقة اليورو في حني كبح احلديث عن مزيد  أزمة الديون الس
من اجراءات التشديد النقدي في الصيني االقبال على املخاطرة. وعززت 
ــة قليال العمالت املرتبطة  ــات القوية للصادرات والواردات الصيني البيان
بالسلع األولية مثل الدوالر االسترالي لكن املكاسب كانت محدودة إذ زادت 
ــعار الفائدة. واستقرت العملة  البيانات القوية أيضا من احتماالت رفع أس
املوحدة عند ١٫٣٢٣٩ دوالر فوق مستواها املنخفض الذي بلغ ١٫٣١٦٤ دوالر 
على منصة التعامالت االلكترونية إي.بي.اي أمس األول. وانخفض مؤشر 
الدوالر الذي يقيس أداءه أمام سلة من ست عمالت ٠٫١٪ الى ٧٩٫٩٩٣. وصعد 
الدوالر االسترالي ٠٫٢٪ الى ٠٫٩٨٥٨ دوالر لكن توقعات تشديد السياسة 
النقدية الصينية كبحت العملة املرتبطة بدورة النمو لتبقى بعيدة عن أعلى 
مستوى لها في ثالثة أسابيع ونصف الذي سجلته يوم الثالثاء عند ٠٫٩٩٦٦ 

دوالر. وأمام العملة اليابانية استقر الدوالر عند ٨٣٫٦٩ ينا. 


