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أي مصير ينتظر »آبل« بعد غياب مديرها التنفيذي ستيف جوبز؟

أعلنت شركة »آبل« العمالقة حتقيق إيرادات قياسية للربع 
الثاني على التوالي بأرباح بلغت 6 مليارات دوالر فيما سجلت 
االيرادات 26.74 مليار دوالر بزيادة االرباح بنس���بة %77.5 

وااليرادات بنسبة %70.5. 
وكانت أسهم »آبل« هبطت في الساعات األولى من التعامالت 
في نيويورك يوم الثالثاء املاضي حني أعيد فتح أسواق املال 
بعد عطلة االثنني، وفوجئ املستثمرون بنبأ اإلجازة الصحية 
التي أخذه���ا رئيس »آبل« التنفيذي س���تيف جوبز دون ان 

يحدد موعد عودته.
وه���ذه هي االجازة الصحية الثالث���ة التي يأخذها جوبز 
منذ تش���خيص إصابته بنوع نادر من س���رطان البنكرياس 
في عام 2004. هذا وأثار حتفظ شركة »آبل« في احلديث عن 
صحته للمستثمرين استياء البعض خاصة أنه يعد مصدر 

اإللهام للشركة.
ولكن األس���هم ارتفعت بنسبة 4% خالل الساعات التالية 
وأعلنت آبل بيع 7.3 ماليني وحدة من كمبيوتر آي باد اللوحي 
في الربع األخير الذي وقعت فيه اعياد امليالد أو بقدر ما باعته 
خالل الربعني الس���ابقني ليرتفع اجمالي مبيعاتها من آي باد 
الى 14.5 مليون وحدة منذ طرحه في ابريل. كما شهد هاتف 
آي فون الذكي منوا قوي���ا ببيع 16.2 مليون وحدة في الربع 

األخير من العام املاضي.
وق���ال جوبز في بي���ان ان ربع األعي���اد كان فترة حافلة 
مببيعات قياسية من ماك وآي فون وآي باد. واضاف ان لدى 
»آبل« مشاريع قيد االعداد للسنة اجلديدة بينها آي فون 4 على 
فيريزون. وأعلنت النتائج بعد غلق األس���واق وانتهى اليوم 
بهبوط اسهم آبل بنسبة 2% بعد هبوطها في وقت سابق بنسبة 

4.1% الى 334 دوالرا في الساعات األولى من التعامالت.
ف���ي غضون ذلك أثارت االج���ازة الصحية املفتوحة التي 
أخذها جوبز زوبعة من التكهن���ات والتوقعات تنصب على 
التساؤل عما إذا كان مبقدور شركة آبل ان تواصل جناحها في 

غيابه، السيما ان اجازته الصحية السابقة كلفت آبل هبوط 
اسهمها بنسبة %10. 

وفي هذا الش���أن نقلت صحيفة الغارديان عن احمللل آفي 
غرينغارت من ش���ركة كارينت اناليس���يس قوله ان جميع 
مديري آبل مديرين أكفاء ولكن املشكلة ان سجل ستيف جوبز 
س���جل متميز ليس بإقدامه على خطوات جريئة فحسب بل 
تنفيذ هذه اخلط���وات بنجاح ايضا. »وبالتالي حتى إذا فعل 
من يأتي بعده ما كان س���تيف جوبز سيفعله فانه لن يكون 

ستيف جوبز«.
وقال جوزيف المبيل استاذ االستراتيجية في كلية كاس 
إلدارة األعمال في لندن ان قيمة السهم كانت هي املعيار للرئيس 
التنفيذي احلاذق خالل السنوات العشرين املاضية. واعتبرت 
ش���ركة انرون شركة عظيمة على أساس قيمة سهمها حصرا 

وكذلك اللورد براون رئيس »بي پي«.
ولكن »لدى النظر الى الوراء تساورنا شكوك في هذا املعيار. 
فالرئيس التنفيذي الكبير يكون اس���تثنائيا ال من حيث اداء 
سهم الشركة فحسب وامنا من حيث املنتجات اجلديدة التي 
يطرحها ودخول اس���واق جديدة وحتويل الشركة وشحنها 
باملوقف الصائب«. ويندرج في هذه اخلانة، بحسب البروفيسور 
المبيل، رئيس »مايكروسوفت« بيل غيتس ورئيس »آي بي أم« 

لويس غيرستنر ورئيس »جنرال الكتريك« جاك ويلتش.
 وس���يتولى مهام جوبز خالل فترة غيابه مدير العمليات 
حالي���ا تيم كوك، كبير املس���ؤولني التنفيذيني في آبل، وهو 
املرشح األرجح خلالفته في الرئاسة. ويعمل كوك في »آبل« 
منذ مارس عام 1998 ومش���هود له بالكفاءة في اوساط وول 
ستريت، السيما انه تولى ادارة آبل خالل الشطر األعظم من 
ع���ام 2009 عندما كان جوبز في اج���ازة مرضية أجريت له 

خاللها زراعة كبد.
ولم يسأل كوك عن صحة جوبز في املؤمتر الهاتفي الذي 
عقده مع محللي وول ستريت ولكنه أشار إلى أن فريق العمل 

في »آبل« يعمل على توس���يع وتعميق مفاهيم االبتكار التي 
بناها س���تيف جوبز وأعرب عن س���عادة العاملني في »آبل« 

باإلقبال امللحوظ على منتجاتها.
وقالت كارولينا ميالنيس���ي التي تتابع شركة »آبل« في 
مجموعة جارتنر ان الربع األخير من القرن العش���رين كان 
رائعا لش���ركة »آبل«، وبالنسبة لآلي باد فحتى هذه اللحظة 
ال تواجه »آبل« منافس���ني حقيقيني، وعلى الرغم من منافسة 
غوغل لها بأجه���زة األندرويد إال أنها مازالت تبيع املزيد من 

أجهزة آي فون.
وأعلنت ش���ركة »آبل« أن الطلب على أجهزة آي فون فاق 
قدرتها على توريدها، ولذلك يقول تيم كوك ان العاملني في »آبل« 

يعملون على مدار الساعة إلنتاج املزيد من هذه األجهزة.
ولم يحدد كوك املوعد الذي س���يمكن للشركة فيه تلبية 
طلبات الس���وق على أجهزة آي ف���ون حيث يتوقع كثير من 
املراقبني أن الطلب س���يتزايد خالل الستة أشهر القادمة ألن 
شركة فيريزون ستبدأ في بيع األجهزة لعمالئها البالغ عددهم 

93 مليون شخص.
وحققت »آبل« منوا سريعا في الصني حيث وصلت مبيعاتها 
إلى 2.6 مليار دوالر في الثالثة أشهر األخيرة ويقول كوك أن 
آبل اختارت الص���ني من ضمن دول البريك )البرازيل والهند 
وروسيا والصني( لتكون على رأس أولويات الشركة منذ عدة 
سنوات. وأضاف ان »آبل« تطرح املزيد واملزيد من املوارد في 

هذه املناطق.
ويعتبر س���تيف جوبز شخصا موهوبا بشكل استثنائي 
خصوصا حني يكون األمر متعلقا مبا يريده الزبائن وكيفية 
بيع السلعة لهم. مع ذلك فهو ليس العقل الكبير الوحيد في 
شركة »آبل«. وترى الصحيفة أن الشركة ستكون بخير حتى 
في حالة غيابه لكن ذلك لن مينع الكثيرين من التساؤل والقلق. 
لذل���ك فإنه ليس غريبا أن يظل الصمت لفترة ما هو اجلواب 

ستيف جوبز وراء قفزات »آبل«الذي تقدمه شركة »آبل« للمعنيني واملهتمني مبستقبلها.

تصميم إحدى الشقق مبنطقة »وان هايد بارك« من الداخل

حسام أبوالفتوح

يكشف رجل األعمال البارز الشيخ سليمان 
بن عبدالعزيز الراجحي عن قصة توزيع 25 
مليار ريال من ثروته على أبنائه وبناته، وكيف 
تصرف في ثلث ثروته بالوصية التي كتبها 
بهذا الشأن، كما يتناول الشركات واملشاريع 
التي أوقفها لألعمال اخليرية، ويطرح منهجا 
التنموية  جديدا لإلنفاق اخلي���ري، ورؤيته 
اجلديدة، في لقائه املفتوح مع شباب األعمال، 
بالغرفة التجارية بالرياض، مساء يوم االثنني 

املقبل.
يذك���ر ان وصي���ة الراجحي أث���ارت جدال 
واس���عا، كما أصدرت بش���أنها هيئة السوق 

املالية بيانا.
وأوضح���ت غرفة الرياض أنه تقرر تقدمي 
موعد اللقاء، نظرا لس���فر الش���يخ سليمان 
الراجحي، الذي س���يتناول في���ه العديد من 
املوضوع���ات، منها املتغي���رات األخيرة على 
الساحة االقتصادية، وجتربته في عالم التجارة 
واملال واملشاريع اخليرية، ويعرج على بعض 
املالبسات والظروف العائلية ومدى تأثيرها 

على اتخاذ القرار اخليري.
وسيجيب ضيف اللقاء عن تساؤالت عديدة 

مطروحة، منها مدى إمكانية تأسيس شركات 
مساهمة، تتخصص في األنشطة اخليرية بسوق 
األسهم، وجامعة الراجحي اجلديدة، وهل هي 

استثمار ربحي أم مشروع خيري؟
 كما يجيب عن س���ؤال عما إذا كانت لديه 
مش���روعات أخرى جديدة ين���وي تنفيذها، 
ويتطرق إلى رؤيته ملفه���وم توريث األبناء 

وتأثيره على تفجير املشاحنات بينهم.
م���ن جانبه رح���ب رئيس مجل���س إدارة 
غرف���ة الرياض عبدالرحمن اجلريس���ي بهذا 
اللق��اء، مؤكدا أن الغرفة يسعدها استضافة 
الشيخ الراجحي بوصفه أحد أبرز قادة العمل 
التجاري والصناعي بالقطاع اخلاص، وصاحب 
جتربة ثرية ميكن أن تسهم في تعزيز جتربة 

الشباب.
وعبر عضو مجل���س إدارة غرفة الرياض 
ورئيس جلنة ش���باب األعمال فهد بن ثنيان 
الثنيان عن شكره وتقديره للشيخ سليمان 
الراجحي لتلبية دع���وة اللجنة للقاء رجال 
وش���باب وش���ابات األعمال، واحلوار حول 
عدد من القضايا املهمة التي يطرحها الشيخ 

سليمان.

طع���ن رئي���س ش���ركة 
أبوالفتوح لتجارة السيارات 
رجل األعمال حسام أبوالفتوح 
التي  القضائية  الرسوم  على 
حددتها محكمة جنوب القاهرة 
وقدرتها بأكثر من 60 مليون 
جنيه، منها 40 مليونا و124 
ألف جنيه رس���وم صندوق 

اخلدمات.
وقال أبوالفت���وح ان هذه 
الرسوم فيها مغاالة، وكانت 
احملكمة قد فرضت هذه الرسوم 
عن احلكم االستئنافي الصادر 
بإل���زام رجل األعم���ال بدفع 
639 مليونا و854 ألف جنيه 
حتى 3 يونيو 2004 بخالف 
عائد سنوي 13% منذ التاريخ 
وحتى متام الس���داد، إضافة 
إلى رصيد بالعملة األجنبية 
6 ماليني و912 ألف يورو كانت 
مستحقة لصالح بنك القاهرة 
ومتثل قيمة املديونية املتراكمة 

قد حددت قيمة الرسوم مببلغ 
91 مليون���ا و482 ألف جنيه 
عن احلكم االبتدائي الصادر 
بإلزام أبو الفتوح بدفع 856 
مليونا و184 ألف جنيه لبنك 
القاهرة، باإلضافة إلى 7 ماليني 
و483 ألف يورو بخالف الفوائد 
13% سنويا على املبلغ. بينما 
قرر بنك القاهرة أن مستحقاته 
1.3 ملي���ار جنيه حتى يناير 

.2008
وطعن أبو الفتوح على هذه 
املديونية وقال إن النائب العام 
فرض احلراسة عليه في 29 
سبتمبر 2002 وقد غلت يداه 
عن إدارة أصوله وممتلكاته، 
وهو غير مسؤول عن سداد 
أي فوائ���د بنكي���ة بعد هذه 
الفترة التي طاملا بقيت حتت 
احلراسة القضائية فاستجابت 
له احملكمة االستئنافية التي 

خفضت املديونية.

لديه عن التسهيالت االئتمانية 
التي حصلت عليها شركاته 

من البنك.
وطالب أبوالفتوح بانتداب 
جلن���ة ثالثية م���ن اخلبراء 
لفحص هذه الرس���وم بعدما 
وصفها بأنه���ا جزافية. يذكر 
أن محكم���ة أول درجة كانت 

في اللقاء المفتوح بغرفة الرياض االثنين المقبل

طعن في الرسوم القضائية البالغة 60 مليون جنيه مصري

الراجحي يكشف قصة توزيع 
25 مليار  ريال من ثروته على أبنائه

حسام أبوالفتوح على حافة »اإلفالس«

52% تراجع إيرادات »غولدمان 
ساكس« للربع األخير من 2010

واشنطن � يو.بي.آي: أنهى مصرف »غولدمان ساكس« العمالق 
سنته التي واجه خاللها مش���اكل مالية عديدة بتراجع يقدر ب� 
52% في إيرادات الرب���ع الرابع من العام 2010. وذكرت صحيفة 
»واش���نطن بوست« ان »غولدمان ساكس« أفاد بتراجع يقدر ب� 
52% في إي���رادات الربع الرابع من العام املاضي التي بلغت 2.9 
مليار دوالر بعدما كانت 4.9 مليارات دوالر في الفترة عينها من 
العام 2009، ولفتت إلى ان املستثمرين عاقبوا املصرف فتراجع 

سهمه بنسبة %4.7. 
يشار إلى ان املصرف توصل خالل العام املاضي إلى تسوية 
بقيمة 550 مليون دوالر مع املش���رعني الفيدراليني بش���أن تهم 
باالحتيال وقد أجري حتقيق بشأن تقدميه معلومات مضللة إلى 
وكاالت تصنيف بغية دفعها إلى تضخيم درجات بعض األوراق 

املالية اخلاصة بالرهون العقارية.

األسعار تصل إلى 224 مليون دوالر

األثرياء العرب يتهافتون على شراء أغلى شقق سكنية في العالم

اليوان الصيني يقترب من عرش العالم

العربية.نت: حظي 350 ضيفا بحضور 
حفل إزاحة الستار عن أغلى مجموعة شقق 
س���كنية في العالم املوجودة بالعاصمة 
البريطانية لندن في منطقة »وان هايد 
بارك«، حيث يبدأ س���عر الشقة املكونة 
من غرفة واحدة م���ن 6.5 ماليني جنيه 
استرليني مبا يعادل )10.3 ماليني دوالر( 
ويصل إلى 140 مليون جنيه مبا يعادل 
)224 مليون دوالر( ل� »البنتهاوس«، أي 
يصل متوسط سعر القدم املربع إلى 6 آالف 

جنيه مبا يعادل )9.6 آالف دوالر(.
ويؤكد خبراء عقاريون أن أسعار تلك 
الش���قق هي األعلى على اإلطالق لشراء 

مساحة سكنية.
ووفقا لصحيف���ة »الدايلي تلغراف« 
البريطاني���ة فإن أبرز املالمح التي متيز 
تلك املباني السكنية اجلديدة، احتواؤها 
على سينما، وحمام سباحة يبلغ طوله 21 
مترا، وحمامات بخار، وصالة رياضية، 

وجهاز محاكاة لعبة الغولف.

وأضافت أن تلك املباني هي مشروع 
مش���ترك بني مجموع تابعة إلى شركة 
»كاندي براذرز«، وهي »س���ي بيه سي« 
العقارية، وبني ش���ركة »ووتر نايتس« 
اململوكة من قبل رئيس الوزراء القطري 
الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. 
وأوضحت الصحيفة أن هذا املش���روع 
ينظر إليه على أنه اختبار محك لالطالع 
على حقيقة األوضاع املالية لألشخاص 
شديدي الثراء وكذلك نطاق الشعبية الذي 
حتظى به لندن، في أعقاب األزمة املالية. 
وتقول شركة »كاندي براذرز« إن 60% من 
أصل 83 شقة، التي يضمها املشروع، قد 
مت حجزها بالفعل بصورة أساسية من 
جانب مشترين أجانب وعرب من منطقة 

الشرق األوسط وآسيا.
ويرى خبراء العقارات، بحسب ما نقلت 
الدوليني  عنهم الصحيفة، أن املشترين 
ينظرون إلى لندن باعتبارها سوقا آمنة 

ومستقرة بالنسبة لألموال.

ففي حني تضرر الدوالر والعملة 
األوروبية املوحدة )اليورو( من 
األزمة املالية العاملية فإن اخلبراء 
يتوقعون حتول اليوان إلى واحدة 
من 3 عمالت رئيس����ية في العالم 

خالل سنوات قليلة.
ويتزايد الطلب على اليوان الذي 
يس����مى أيضا »رينمبي« وبشكل 
خاص في الدول النامية واألسواق 
الصاعدة التي تتجه إليها 55% من 
إجمالي جتارة الصني اخلارجية.

ووفقا لدراسة أعدها بنك »إتش 
الشهير  البريطاني  إس بي سي« 
فإن نصف جتارة الصني على األقل 
ستتم باليوان خالل فترة تتراوح 
بني 3 و5 أعوام. وكانت نسبة جتارة 
الصني بالعملة احمللية خالل العام 
املاضي 3% فقط. وإذا حتققت هذه 
التوقعات ف����إن تعامالت جتارية 
تصل قيمتها الس����نوية إلى نحو 
تريليوني دوالر س����تتم بالعملة 
الصينية. واحلقيقة أن االستعداد 
لصع����ود اليوان يع����ود إلى عام 
ونصف العام عندما سمحت الصني 
ألول مرة باستخدام الصني كعملة 

تداول دولية بصورة محدودة.
وفي منتصف العام املاضي مت 
توسيع نطاق هذه التجربة لتشمل 

كل الدول وعدة مئات من الشركات 
الصينية.

وف����ي ديس����مبر وص����ل عدد 
الشركات املس����موح لها بالتعامل 
الدولي باليوان الى 70 ألف شركة 

تقريبا.
وكان البنك املركزي الصيني قد 
سمح األسبوع املاضي للشركات 
الصيني����ة بتمويل مش����روعات 
اس����تثمارية في اخلارج بالعملة 

الصينية ألول مرة.
وكلما زاد حجم الصفقات التي 
تتم بالعملة الصينية تباطأ منو 
احتياطيات النق����د األجنبي لدى 
الصني التي متتلك أكبر احتياطي 
نقدي ف����ي العالم. وق����د زاد هذا 
االحتياطي العام املاضي بنس����بة 

18.7% إلى 2.85 تريليون دوالر.
وسوف يسمح قريبا للمصدرين 
الصيني����ني باالحتفاظ بعائداتهم 
من العمالت األجنبية في اخلارج 
بدال من حتويلها فورا إلى العملة 

احمللية الصينية.
وكان البنك املركزي الصيني قد 
سمح مؤخرا أيضا لفروعه في لوس 
اجنيلي����س ونيويورك بالواليات 
املتحدة بفتح حسابات مصرفية 

بالعملة الصينية.

بك����ني � د.ب.أ: يبدو أن الصني 
بدأت التحرك لكي تصبح عملتها 
احمللية الي����وان عملة عاملية على 

املدى الطويل.
فخالل زيارة الرئيس الصيني 
هو جينتاو احلالية لواش����نطن 
يطال����ب األميركي����ون الصينيني 
بضرورة الس����ماح بارتفاع قيمة 
الدوالر من  أمام  العملة الصينية 
أجل تقليل العجز التجاري املتزايد 

للواليات املتحدة مع الصني.
ولكن اخل����الف بني الصني من 
ناحية والقوى االقتصادية الغربية 
من ناحية أخرى بشأن قيمة اليونان 
يص����رف االنتباه ع����ن أن الصني 
تتخذ بالفعل خطوات بطيئة ولكن 
مطردة من أجل زيادة حجم التجارة 
العاملية بالعملة  واالس����تثمارات 
الصينية رغم أنها ال ترغب في رفع 
يدها عن حتديد سعر هذه العملة 
أو الرضوخ للضغوط األميركية من 

أجل حترير سعر الصرف.
وفي ضوء االجتاه نحو عوملة 
اليوان الصيني يتحدث اخلبراء 
املصرفي����ون بالفع����ل عن »ثورة 
مالية« س����وف يكون لها تأثيرات 
كبي����رة على أس����واق العالم. وال 
ميكن أن يتعام����ل أحد مع خطط 
جعل اليوان عملة دولية رئيسية 

باعتباره مفاجأة.
فه����ذا نتيجة منطقية لصعود 
الصني إلى قمة قائمة الدول املصدرة 
في العالم واحتاللها املركز الثاني 
في قائم����ة أكبر اقتصادات العالم 
من حيث إجمالي الناجت احمللي بعد 

الواليات املتحدة وقبل اليابان.
وفي حني أصبحت الصني قوة 
بالغة األهمية بالنسبة لالقتصاد 
ف����إن عملته����ا ال حتظى  العاملي 
بحضور ملموس في أسواق املال 

والعمالت الدولية.
وكان هو جينتاو قد اس����تبق 
زيارته لواشنطن بالقول بكل ثقة إن 
النظام الدولي احلالي الذي يعتبر 
الدوالر عملته األساسية »منتجا 

من املاضي«.
واحلقيقة أن اخلوف األميركي 
من »العمل����ة احلمراء« أي العملة 
الصيني����ة في مواجه����ة »العملة 
الدوالر  لق����ب  اخلض����راء« وهو 

األميركي غير مبرر.

نهاية مدوية لعام 2010
 تدعو الصين إلى مزيد من التشديد

بكنيـ  رويترز: سجلت الصني نهاية مدوية لعام 2010  إذ جتاوز 
النمو التوقعات بينما تباطأ التضخم بأقل من املتوقع وهي بيانات قد 

تدفع احلكومة لتغيير نهجها  املتريث وتشديد السياسة النقدية.
وارتفعت أسعار املواد الغذائية، وهي احملرك الرئيسي للتضخم 
في الصني، خالل األسابيع األخيرة لتظهر أن بكني تواجه صعوبات 
ــعار. لكن بيانات مهمة أخرى لشهر ديسمبر  في كبح ضغوط األس
ــتثمارات رسمت صورة لنمو  مثل بيانات االنتاج الصناعي و االس
مستقر وأشارت الى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ال يعاني من منو 
تضخمي بالرغم من القفزة املفاجئة في النمو. وقال املكتب الوطني 
ــنوي للناجت احمللي االجمالي  ــاءات أمس إن معدل النمو الس لالحص
ارتفع في الربع االخير من 2010 إلى 9.8% من 9.6% في الربع الثالث 

متحديا  التوقعات بتباطؤه الى %9.2.

المحكمة العليا في الهند غاضبة بشأن
 »نهب ثرواتها« وتريد المزيد من الحكومة

نيودلهيـ  د.ب.أ: وصفت احملكمة العليا في الهند أمس إيداع 
الثروات بشكل غير شرعي في اخلارج بأنه »سرقة للمال الوطني« 
معربة عن تشككها من جهود احلكومة الستعادة االموال. وذكرت 
ــدو« إن هيئة احملكمة املكونة من قاضيني أصدرت  صحيفة »هن
تلك املالحظات أول من أمس بينما كانت تستمع إلى التماس حول 
ما يزعم عن عدم اتخاذ احلكومة إجراء بشأن احلسابات البنكية 
ــان ريدي وإس.إس  ــة. وبدا أن القاضيني بي سوديرش اخلارجي
نيجار لم يقتنعا بجهود احلكومة بعد أن قدم احملامي العام جوبال 
سوبرامانيام وثائق مختومة حتتوي على 26 اسما لهنود أثرياء 

وشركات لديها حسابات بأحد بنوك ليشتنستاين.

مليونا شاب إيطالي ال يدرسون وال يعملون
ــرز: قال مكتب اإلحصاء الوطني في ايطاليا ان  روما ـ رويت
ــبان اي اكثر من مليوني شاب ال  ــة ش واحدا من بني كل خمس
يدرسون وال يعملون، فيما يعد أعلى نسبة من نوعها في االحتاد 
ــن االيطاليني الذين تتراوح  ــي. وذكر املكتب ان 21.2% م األوروب
اعمارهم بني 15 و29 عاما ينتمون الى قطاع غير نشط ال يتعلم 
ــن الضعف مقارنة  ــبة تقترب م وال يتدرب وال يعمل وهي نس

بنظرائهم في أملانيا.
وأوضح املكتب ان هذه األرقام تخص عام 2009 بارتفاع عن 
ــبقه حني كانت النسبة 19.2% في انعكاس لتصاعد  العام الذي س

البطالة بني الشبان بسبب األزمة االقتصادية.

مستخدمو الهاتف المحمول 
في البرازيل يتخطون عتبة 

الـ 200 مليون
ــاوزت  أ.ف.پ: جت ــل ـ  البرازي
البرازيل في العام 2010 عتبة املائتي 
مليون هاتف محمول، أي ما يوازي 
ــخص  أكثر من هاتف واحد لكل ش
ــت الوكالة الوطنية  ــب ما أعلن بحس
لالتصاالت. وخالل العام املاضي مت 
تشغيل 30 مليون جهاز، األمر الذي 
يرفع املجموع إلى حوالي 203 ماليني 
جهاز لسكان البالد البالغ عددهم 193 
مليون نسمة. وتسيطر شركة »فيفو« 
على 30% من السوق تتبعها »كالرو« 
و»تيم« مع 25% لكل منهما، في حني 
تسيطر »أوي« على 19.4% إلى جانب 

هذه الشركات املشغلة.


