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 بداية
  النهاية
  لهيمنة 
الدوالر

 كوبنهاغن ـ د.ب.أ: من املتوقع أن يعطي العام اجلديد 
قوة دفع جديدة إلصالح النظام النقدي الدولي الذي طال 
النقاش بشأنه مبا قد يضع نهاية ملكانة الدوالر باعتباره 
العملة املفضلة في العالــــم. واحلديث عن نهاية العملة 
اخلضراء ليس باألمر اجلديد إطالقا. ففي شهر سبتمبر 
عام ٢٠٠٧، قال رئيس مجلس االحتياط االحتادي األميركي 
بني برنانكي إن اليورو قد يحل في نهاية األمر محل الدوالر 
كعملة احتياط عاملية رئيسية. وتتعالى منذ سبعينيات 
القرن املاضي على األقل الدعوات بإنشاء قواعد بريتون 
وودز جديدة لتنظيم العالقــــات التجارية واملالية ويتم 

فيها منع الدوالر من هيمنته احلالية.
  لكن الضعف املســــتمر لالقتصاد األميركي في أعقاب 
االنهيار املالي عام ٢٠٠٨، وقرار مجلس االحتياط االحتادي 
بعد ذلك بضخ السيولة في أسواق املال الدولية بدوالرات 
رخيصة من أجل شراء سندات حكومية (واملعروفة باسم 

سياسة التيسير الكمي) أثار النقاش من جديد.
  من ناحية أخرى، تعزز ممانعة الصني لزيادة ســــعر 
صــــرف عملتها «الرينمينبي» مبا يتماشــــى مع فائضها 
التجاري الضخم وجهة النظر بأن النظام احلالي لم يعد 

مستداما.
  وقال الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي الذي تسلمت 
بالده الرئاســــة الدورية ملجموعة العشرين بعد اجتماع 
لالقتصادات األكثر قوة في العالم في ســــول في الثاني 

عشــــر من نوفمبر املاضي «يجب علينا حتديث النظام 
النقدي الدولي للقرن احلادي والعشرين».

  وخــــالل معظم فترات عام ٢٠١٠، أججت التوترات في 
أسواق املال حرب عمالت ساخنة بني األوروبيني واألميركيني 
وبني األميركيني والصينيني وبني الصينيني والدول اآلسيوية 
املنافســــة، وبني القوى الصاعدة األخــــرى مثل البرازيل 

وجعلتهم في مواجهة بعضهم البعض.
  وليس من قبيل املصادفة أن يكون واحد من أول من 
حتدثوا صراحة عن حــــرب عمالت في أكتوبر هو وزير 
املالية البرازيلي جويدو مانتيجا، إذ شهدت بالده تدفقا 
ضخما لرأس املال من مستثمرين يسعون لتحقيق أرباح 

أعلى عن تلك املتوفرة في الواليات املتحدة.
  وأثار مثل هذا التحول قفزة في قيمة الريال البرازيلي 
ليرتفع بأكثر من ٣٠٪ أمام الدوالر منذ بداية عام ٢٠٠٩، ما 

جعل الصادرات البرازيلية أكثر غالء بشكل كبير.
  ووفقا للترتيبات احلاليــــة، يتم تنفيذ أكثر من ٨٠٪ 
من معامالت الصرف األجنبي بالدوالر، على الرغم من أن 
االقتصاد األميركي يشكل أقل من ربع االقتصاد العاملي.

  وفي الوقت نفســــه، أكثر مــــن ٦٠٪ من االحتياطيات 
العاملية مقومة بالدوالر ما يجعل السياســــة االقتصادية 
األميركية مؤثرة بشــــكل غير متناســــب. ولم يكن األمر 
غريبا عندما قلق العالم عندما خسر احلزب الدميوقراطي 
بقيادة الرئيس باراك أوباما السيطرة على الكونغرس في 

انتخابات التجديد النصفي في البالد.
  وفي ســــول، تعهد قادة مجموعة العشــــرين باإلبقاء 
على اختالالت احلساب اجلاري عند مستويات مستدامة 
والتحرك باجتاه أنظمة صرف يحددها السوق مبا يعكس 

العوامل االقتصادية األساسية.
  واللغة املشتركة بشأن الرغبة في تشجيع إقامة نظام 
نقدي دولي يعمل بشكل طيب ويتسم باالستقرار، التقطها 
ســــاركوزي لتوضيح معنى أن قادة مجموعة العشرين 

أقروا أخيرا بأن الترتيب احلالي هو مشكلة.
  لكن ما الشكل الذي قد يبدو عليه النظام اجلديد؟

  محاولة اليورو كي يحل محل الدوالر كعملة رئيسية 
عاملية قوضتها الصعوبــــات املالية التي تواجه اليونان 
وايرلندا والبرتغال وكذلك املخاوف من عدوى دول أخرى 

مثل إسبانيا وإيطاليا بل وحتى فرنسا.
  ونظريا، ميكن للصني أن تسمح للرينمينبي بدور أكبر 
عامليا، متاشــــيا مع نفوذها االقتصادي املتزايد. لكن هذا 
ســــيتطلب حرية ألكبر لتذبذب سعر صرفه عما يستعد 

مسؤولون في بكني إلقراره.
  واقترح رئيس البنك الدولي روبرت زوليك في مقالة 
بصحيفة «فاينانشيال تاميز» البريطانية مطلع نوفمبر 
أنه ميكن أن يتم إحالل املزج احلالي لربط أسعار الصرف 
وحرية حركة أســــعار الصرف واملعروف باســــم «نظام 
بريتــــون وودز الثاني» بنظام مــــن املرجح أن يكون في 

حاجة إلى مشاركة الدوالر واليورو والني الياباني واجلنيه 
اإلسترليني والرينمينبي يتحرك باجتاه التدويل وحينئذ 

يصبح حساب رأسمال مفتوح.
  وســــيبحث مثل هذا النظام استخدام الذهب كمرجع 
دولي لتوقعات السوق بشأن التضخم واالنكماش وقيم 

العمالت مستقبال.
  وفي احلقيقة، فإن نظاما عامليا يربط العملة بســــلة 
عمالت يســــري منذ عشرات السنني. فوفقا للنظام الذي 
يديره صندوق النقد الدولي، تتحدد قيمة حقوق السحب 
اخلاصة على ســــلة عمالت هي الــــدوالر واليورو والني 

واجلنيه اإلسترليني.
  لكن نظرا ألن صندوق النقد ليس بنكا مركزيا عامليا 
يستطيع بشكل سريع إصدار حقوق سحب خاصة، فإن 

استخدامها من املرجح أن يظل محدودا.
  وصاحبت دعوة ساركوزي إلى نقاش بدون محرمات، 
إصالح صندوق النقد مبا يضمن سلطة اتخاذ القرار بشكل 
أكبر للدول النامية مثل الصني والهند والبرازيل، ما يعني 

أن سيادة الدوالر ال ميكن ضمانها في عام ٢٠١١.
  وكما حدد البرازيلي مانتيجا في ســــول، فإن تنويع 
العمالت لن يكون باألمر الســــهل، نظرا العتماد التجارة 
العامليــــة على الدوالر. لكن هناك حاجة إلجراء تغييرات 
مهمة نظرا ألن االقتصاد العاملي لم يعد يحكمه عدد قليل 

من الدول القوية. 

 الثورة المعدنية تقود الثراء في أستراليا

 «ياهو» اشترت مواقع بالمليارات وقادتها لفشل ذريع

 «جولدمان ساكس» يتبنى نظام حوافز طويلة المدى
  للحّد من القرارات عالية المخاطر للموظفين 

 ٣٫٨ مليارات دوالر إجمالي عائدات الشركة بزيادة ٢٩٪ عن العام الماضي

  «أدوبي» تحقق أول مليار دوالر
  في تاريخها في عائدات الربع الثالث من ٢٠١٠

أجل ربط هذه املكافآت بـــاألداء طويل املدى بصورة 
أكبر».

  يـــذكر أن الســـلطات املالية في الواليات املتحدة 
تضــغـــط عــــلى البنوك من أجل تقدمي حزم حوافز 
وأجــــور لكــبار املســـؤولني فيهـــا ملنعهم من اتخاذ 
قرارات عالية املخاطر طمعا في حتقيق أرباح سريعة 
للحصول على حوافز كبيرة وهي املمارســـات التي 
ساهمت بدرجة كبيرة في األزمة املالية التي ضربت 
النظامني املالي واملصرفي فـــي الواليات املتحدة في 

خريف ٢٠٠٨.
  ووفقا لبيان جولدمان ساكس املوجه إلى هيئة سوق 
املال األميركية فإن برنامج احلوافز اجلديد يهدف إلى 
ضمان توازن هيكل احلوافز املتاح للعاملني في البنك 
واحتوائه على ما يضمن تأمني الشركة من أي مفاجآت 

مستقبلية نتيجة قرارات عالية املخاطر. 

ذات الصلة بأداء أسهم البنك.
  وقال ستيفن كوهني املتحدث باسم البنك إن هذه 
اخلطوة «أداة سوف تستخدمها جلنة املكــــافآت من 

 واشـــنطن ـ د.ب.أ: كشـــف بنك جولدمان ساكس 
االستثماري األميركي امس عن نظام جديد للحوافز 
بهدف كبح جماح العاملني فيه عن اتخاذ قرارات عالية 

املخاطر طمعا في احلصول على حوافز عالية.
  وأشـــار البنك إلى أن النظام اجلديد سوف يحدد 
حوافز العاملني لديه على أساس األرباح املستقبلية 
للمعامالت وليس فقط على أســـاس أداء أسهم البنك 

في سوق األوراق املالية.
  ونقلت وكالة بلومبرج األميركية لألنباء عن بيان 
للبنك يقول إن نظام املكافآت اجلديد ســـوف يطبق 
على «املوظفني الرئيسيني» ويرتبط مبجموعة متنوعة 
من املقاييس املالية مثل اإليرادات واألرباح الصافية 
والعائد على رأس املـــال ومعدل الربحية. وميكن أن 
تشمل حزمة احلوافز التي يحصل عليها العاملون في 
البنك أمواال نقدية وأوراق مالية وغيرها من املنتجات 

أسهمه خالل الطرح األولي، قبل أن 
تقوم «ياهو» بشــــرائه مقابل ٥٫٧ 

مليارات دوالر.
  وبدال مــــن ان تقوم الشــــركة 
بتطوير املوقــــع وتقنياته، قامت 
بتقسيمه إلى أجزاء بدعوى التركيز 
على التخصص، وكانت النتيجة 
انتهاء جتربة «Broadcast» بفشل 
ذريع، وهي نفس نتيجة االستثمار 
في موقع «Musicmatch» لتحميل 
املوســــيقى الذي اشترته «ياهو» 
مقابل ١٦٠ مليون دوالر، غير أنه 
 «iTunes» انهار بعد ظهور موجة

من «آبل».
  كما تخبطت «ياهو» في مساعيها 
ملنافسة «غوغل» و«مايكروسوفت» 
في البرمجيات، فقامت بشراء شركة 
«Zimbra» مقابل ٣٥٠ مليون دوالر، 
واضطرت لبيعها في يناير املاضي 

.VMare مببلغ زهيد لصالح
  وكان لـ «ياهو» جتربة مماثلة 
مع موقع «Hotjobs» اخلاص بالبحث 
عن الوظائف، الذي استحوذت عليه 
مقابل ٤٣٦ مليون دوالر، ولكنها 
فشلت في إدارته لتضطر في فبراير 
املاضي لبيعه لصالح منافسه األبرز 
فــــي القطاع، «مانســــتر» بنصف 

السعر. 

ويقول مالكه السابق، جون ريزنر: 
«كان بيع املوقع أمرا مربحا بالنسبة 
لي، ولكن املوقع لم يتقدم خطوة 
واحــــدة منذ ذلك احلــــني، بل إنه 
تعرض للخنق منذ اليوم األول».

  وأضاف: «لم تعرف «ياهو» أبدا 
قيمة وأهمية املوقع، وقد قامت عام 

٢٠٠٩ بإغالقه وإنهاء خدماته».
  ومثال آخر على تصرفات «ياهو» 
املدروســــة كان استحواذها  غير 
على موقع «Broadcast» الذي كان 
مخصصا لنقل املوســــيقى احلية 
وحقــــق جناحات باهــــرة دفعت 
املستثمرين إلى التهافت على شراء 

وصول الكثيــــر من املواقع حتت 
إدارة «ياهو» إلى احلضيض، دون 
ذكر انعكاسات ذلك على ميزانية 
التي دفعت مبالغ طائلة  «ياهو» 

في عمليات االستحواذ هذه.
  فعلى سبيل املثال، قامت الشركة 
 «Geocities» عام ٢٠٠٠ بشراء موقع
الذي كان في ذلك الوقت أحد أقوى 
املواقع على شبكة االنترنت ألنه 
يقدم خدمة ال نظير لها، تسمح لكل 
شخص بإنشاء صفحته اخلاصة 
على الشبكة، وكان يحظى باهتمام 
عاملي كبير. وقامت «ياهو» بشراء 
املوقع مقابل ٣ مليــــارات دوالر، 

  ومن بني اخلدمات التي ستغلق 
أيضا موقع «UpComing» الذي احتل 
املركز األول على مستوى العالم في 
مرحلة ما، على صعيد عرض جداول 
املرتقبة  مفصلة بجميع األحداث 
والفعاليات واالحتفاالت اخلاصة 

بكل مدينة حول العالم.
  وقال ناطق باســــم «ياهو» لـ 
«ســــي.إن.إن» إن الشركة تعتزم 
إنهــــاء هذه اخلدمــــات ألنها تريد 
التركيز على حقول أخرى، وبينها 
الهواتــــف اجلوالة  تكنولوجيــــا 
وخدمــــات االتصــــاالت. ولكن رد 
الناطق لم يكن كافيا لشرح أسباب 

ان   سي.إن.إن: اعتبر محللون 
شركة «ياهو» للبرمجيات التي تدير 
محرك البحث الشهير هي مبثابة 
«مقبرة للمواهــــب»، فإلى جانب 
تعثرها التجاري فإنها أخفقت طوال 
السنوات املاضية في جميع عمليات 
االستحواذ التي أجنزتها، بحيث أن 
الكثير من الشركات التي اشترتها 
وهي في قمة تألقها باألسواق منيت 

الحقا بفشل جتاري كبير.
  وقال احملللون إن الشركة التي 
تتخذ من والية كاليفورنيا األميركية 
تشبه امللك ميداس في األساطير 
اليونانية، الذي كان يحول كل ما 
يلمسه إلى ذهب، ولكنها تقوم بأمر 
معاكس، فتحول الذهب إلى خردة، 
كما فعلت مع قرابة سبعني شركة 

استحوذت عليها خالل ١٥ عاما.
  واستدل احملللون على صحة 
رأيهم بالقول إن هناك قرارا لدى 
إدارة «ياهو» بوقف مجموعة من 
 «Delicious» اخلدمات، بينها موقع
الذي كان في يوم من األيام الوسيلة 
األولى عبر العالم لتبادل عناوين 
املواقع اإللكترونيــــة والنطاقات 
وتخزينها ضمــــن قوائم عناوين 
مفضلة ميكــــن الوصول إليها في 

وقت الحق. 

 «ماس غلوبل» تحصل على عقد 
  لبناء مصهر  في العراق بـ ١٫١ مليار دوالر

 زيادة إنتاج النفط غير متوقعة

  العبداهللا: االقتصاد العالمي
   يستطيع تحّمل سعر ١٠٠ دوالر للنفط 

التخطيــــط والعالقات  ومديــــر 
الدولية أحمــــد الصيرفي ومدير 
ادارة االعالم البترولي والعالقات 

العامة أنور اخلالدي.
  وكان االجتمــــاع اخلامــــس 
أوابك  والثمانون ملجلس وزراء 
قد أقر في ختام أعماله جتديد الثقة 
في االمني العام للمنظمة عباس 

نقي ملدة ثالث سنوات.
  كما صــــادق املجلــــس على 
التقديرية  امليزانيــــة  مشــــروع 
للمنظمة (األمانة العامة والهيئة 

القضائية لعام ٢٠١١).
  كما قرر تعيني مدقق حسابات 

للمنظمة لعام ٢٠١١.
  كما كرم الفائزين بجائزة أوابك 
العلمية لعام ٢٠١٠ حول موضوع 
«نتائج تطبيق التقنيات احلديثة 
في عمليات االستكشاف واإلنتاج 
العربية  الــــدول  البترولــــي في 

ومردودها االقتصادي».
  من جانبــــه، قال وزير النفط 
القطري عبــــداهللا العطية إنه ال 
يتوقع أن تعقــــد منظمة أوپيك 
اجتماعا قبل مؤمترها التالي املقرر 

في يونيو ٢٠١١.
  وأبلغ الوزير الصحافيني على 
هامش اجتماع للــــدول العربية 
املصــــدرة للنفط في القاهرة أنه 
ال يتوقع اجتماعا قبل يونيو نظرا 

ألن أسعار النفط مستقرة.
  وقال لرويترز إنه ال يتوقع أن 

ترفع أوپيك اإلنتاج في ٢٠١١.

العام املقبل التوفيق في مهامها.
  كما أعرب عن شــــكره لوزير 
البترول املصري م.سامح فهمي على 
حسن الضيافة وحفاوة االستقبال 
العربية  متمنيا جلمهورية مصر 
الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا 

التقدم واالزدهار. 
  كما دعــــا املنظمة الــــى إعادة 
النظر في تفعيل وحتديث القوانني 

واللوائح للمنظمة.
املرافــــق للوزير  الوفد    وضم 
سفير الكويت لدى مصر د.رشيد 
احلمد والوكيل املســــاعد لشؤون 
الرقابة واالعالم البترولي في وزارة 
النفط ممثــــل الكويت في املكتب 
التنفيذي للمنظمة م.عادل اجلاسم 
ونائب العضو املنتدب لشــــؤون 
مكتب رئيس مجلس ادارة مؤسسة 
البترول الكويتية سهيل املطيري 
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  قال وزير النفط واإلعالم الشيخ 
احمد العبداهللا ان االقتصاد العاملي 
يستطيع حتمل سعر النفط عند 
١٠٠ دوالر للبرميل، مشيرا الى انه 

ال يتوقع زيادة إنتاج النفط.
  وأكد على مســــاهمة الكويت 
الفاعلة في أنشطة منظمة (أوابك) 
من خالل تقدمي االوراق والدراسات 
واســــتضافة بعض االجتماعات 
والنــــدوات في املنظمة التي كان 
آخرها االجتماع السادس ملسؤولي 
معاهد التدريب البترولي من ١٦ 

الى ١٨ أكتوبر املاضي.
  وأعرب الوزير الذي ترأس وفد 
الكويت الــــى االجتماع اخلامس 
والثمانني ملجلس وزراء منظمة 
األقطار العربية املصدرة للبترول 
(أوابك) بالعاصمة املصرية القاهرة 
عن شكره وامتنانه للوزراء على 
جتديد الثقة لالمني العام للمنظمة 
عباس نقي لفترة أخرى تبدأ بداية 

مارس ٢٠١١. 
  وأشاد الوزير باجلهود املبذولة 
من األمانة العامة إلقامة األنشطة 
واملؤمترات التي أسهمت في تفعيل 
دور املنظمة في رفع مســــتوى 

التعاون بني الدول األعضاء. 
  كما أعرب عن شكره لرئاسة 
الدورة احلالية على التوجيهات 
الفعالــــة التي أســــهمت في دفع 
مسيرة عمل املنظمة متمنيا ململكة 
الدورة  التي ستترأس  البحرين 

 ســــيدني ـ د.ب.أ: في حني تخيــــم أجواء األزمة 
االقتصادية على موسم تســــوق عيد ميالد السيد 
املسيح في أغلب الدول الغربية فإن الصورة تبدو 
مختلفة متاما في اســــتراليا حيــــث متتلئ املتاجر 
الشــــهيرة التي تبيع الســــلع غالية الثمن بالزبائن 
وكذلك يصطف املئات من أجل احلصول على تذاكر 
حضور حفالت الفرق الغنائية الكبيرة رغم ارتفاع 
أســــعار هذه التذاكر. واحلقيقة أن كلمة السر وراء 
كل هذه األموال التي تتدفق على جيوب األستراليني 
هي االرتفاع الكبير في أسعار اخلامات املعدنية التي 
تنتجها أستراليا وخاصة الفحم وخام احلديد حيث 

زادت هذه األسعار ٣ أضعاف. 
  وقد نشرت مجلة «فاينانشال ريفيو» االقتصادية 
األسترالية تقريرا حمل عنوان «كيف أصبحنا أثرياء 
بهذه الطريقة؟» حمل التقرير الكثير من األدلة املدهشة 

على قوة املوقف املالي ألستراليا.
  وعلى مــــدى العقد املاضي ظل نصيب الفرد من 
إجمالي الناجت احمللي في أستراليا أعلى منه في اليابان 

ويقترب من املعدل في الواليات املتحدة.
  وقد تضاعف هذا النصيب تقريبا خالل عشــــر 
سنوات من ٢١٧٧٠ دوالرا أستراليا إلى ٤٢٢٨٠ دوالرا 

أستراليا (٤٢٤٢٠ دوالرا أميركيا).
  وعندما استضافت مدينة ســــيدني األسترالية 
دورة األلعاب األوملبية عام ٢٠٠٠ كان في أستراليا 
٨ مليارديــــرات فقط، ولكن الرقم ارتفع اآلن إلى ٣١ 
مليارديرا. كما زاد متوســــط ثمن خامت الزواج إلى 

١٥ ألف دوالر.
  وخالل العام احلالي سوف يستهلك األستراليون 
في رأس السنة ما معدله زجاجة شمبانيا فرنسية 
واحدة لكل سبعة أستراليني وهو ما يتجاوز املعدل في 
الواليات املتحدة وأملانيا وإيطاليا واليابان. واملعروف 
أن الشمبانيا الفرنسية هي من أغلى أنواع اخلمور 
في العالم. وقد تضاعف معدل اســــتهالك هذا النوع 

في أستراليا أيضا خالل ١٠ سنوات.
  وقد ظهر بوضوح عالمات البذخ في اإلنفاق من 
جانب هؤالء األثرياء اجلدد حيث ميتلك على سبيل 
املثال كاليف باملر إمبراطور التعدين في أســــتراليا 
عددا من الطائرات اخلاصة وقد اشترى البنته يختا 
طوله ٣٠ مترا مقابل ٣٫٣ ماليني دوالر أسترالي كهدية 

في عيد ميالدها الـ ١٥.
  يقــــول دينيس جلوفر الباحث فــــي معهد «بير 
كابيتا» لألبحاث االقتصادية إن «أجداد الطبقة العاملة 
اليوم ال ميكن أن يصدقوا مستوى معيشة الطبقة 
العاملة اآلن.. فقد ارتفع مســــتوى معيشتهم خالل 
العقود القليلة املاضية بأكثر مما ارتفعت به خالل 

قرون خمسة مضت».
  وميكن مالحظة ظواهر اإلنفاق الكبير أيضا في 
سالسل مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز حيث 
تزدهر بشدة مبيعات الوجبات غالية الثمن مقارنة 

بالوجبات منخفضة األسعار.
  ويقول كاليف هاميلتون مؤلف كتاب عن اجتاهات 
املســــتهلكني في أستراليا، إن سونامي األموال الذي 
هب على أستراليا مع إقبال الصني وكوريا اجلنوبية 
والهند واليابان على اخلامات املعدنية التي متتلكها 
أستراليا فارتفعت األسعار، أدى إلى ارتفاع كبير في 

مستويات املعيشة بالبالد. 
  ويرتبــــط انهيار الفوارق بــــني الطبقات الغنية 
واملتوسطة والفقيرة بتنامي الرغبة في شراء املنتجات 
الراقية. كما أن األمر ال يرتبط فقط بشراء املنتجات 
ذات األسماء الشهيرة وإمنا أيضا بسلوكيات أخرى 
تدل علــــى الثراء مثل االجتاه نحو التعليم اخلاص 
وقضاء العطالت خارج أســــتراليا وشــــراء املنازل 
الفارهة. وخالل عطلة عيد امليالد العام احلالي سوف 
يغادر أكثر من مليون شخص أستراليا لقضاء العطلة 
في اخلارج مقارنة بعدد الذين سوف يأتون لقضاء 

العطلة فيها. 

 دبيـ  العربية.نت:منحت املنطقة الواقعة شمال 
العراق، ترخيصا لشركة «ماس غلوبل» العراقية 
سيتم مبوجبه بناء مصنع للصلب ومصهر، بقيمة 

تصل إلى مليار ومائة مليون دوالر.
  وسيبدأ العمل في املشروع بأكمله خالل شهرين، 

ومن املقرر ان تبلغ الطاقـــة االنتاجية للمصنع 
املزمع بناؤه مليون طن مـــن الصلب، وبدورها 
تعاقدت شركة «ماس غلوبل» التي ستتولى بناء 
املشـــروع، مع شركة «دانيللي» االيطالية للقيام 

بتصميم املشروع. 

 الشيخ أحمد العبداهللا

 كاليفورنيا ـ أ.ش.أ: أعلنت شركة «أدوبي» األميركية، عمالق صناعة برمجيات التصميم 
والنشـــر املكتبي في العالم، عن تسجيلها عائدات بلغت املليار دوالر خالل الربع الثالث من 

العام ألول مرة في تاريخها.
  وفاقت الشركة كافة توقعات «وول ستريت»، التي كانت توقعت في وقت سابق وصول 
أرباحها إلى ما دون املليار دوالر، حيث ســـجلت عائدات إجمالية بقيمة مليار دوالر، بزيادة 

٣٣٪ عن الـ ٧٥٧٫٣ مليون دوالر التي سجلتها خالل نفس الفترة من العام املاضي.
  كان محللو «وول ستريت» قد قدروا أرباح الشركة بـ ٥٢ سنتا للسهم، إلى جانب عائدات 

متوقعة بقيمة ٩٨٨٫١ مليون دوالر.
  وســـجلت «أدوبي» أرباحا بلغت ١٫٩٣ دوالر للســـهم، مقابل ١٫٥٤ دوالر عن نفس الفترة 

من العام املاضي.
  ووصل إجمالي عائدات الشـــركة إلى ٣٫٨ مليارات دوالر، بزيادة ٢٩٪ عن عائداتها للعام 

املاضي والتي كانت ٢٫٩٤٦ مليار دوالر.
  ووفقا لشـــانتانو ناراين، رئيس شـــركة «أدوبي» ورئيســـها التنفيذي، فإن هذا النتاج 
الرائع نتيجة مباشـــرة لألداء اجليد جلميع أعمال الشركة، فقد ساعدت زيادة مبيعات باقة 
«كرييتيف سوت ٥» وبرنامج «أكروبات» على حتقيق تلك النتائج الباهرة، كما ساهم النمو 

في عائدات الصيانة بحصيلة ٤٣٠ مليون دوالر خالل هذا الربع.
  كما عبر ناراين عن تفاؤله بقســـم برمجيات املؤسســـات في «أدوبي»، متوقعا أن ينمو 

بنسبة ٢٠٪، وهو ما يعني زيادة بنسبة ١٠٪ من عائدات الشركة في الربع القادم. 


