
 42  اقتصاد  الخميس  ٢٧  يناير  ٢٠١١   

 «غوغل» تتوقع رقمًا قياسيًا للتوظيف في ٢٠١١  
و«ياهو» تقّلص عمالتها وسط مضاعفة أرباحها لـ ٢٠١٠ 

 سان فرانسيسكو ـ وكاالت: 
أعلنـــت مجموعـــة «غوغـــل» 
األميركية لالنترنت أنها تنوي 
جعل ٢٠١١ عاما قياســـيا في ما 
يتعلق بالتوظيف، ومن املتوقع 
أن يترجم ذلك بستة آالف وظيفة 

جديدة على أقل تقدير.
  وأوضح نائب رئيس «غوغل» 
أالن أوســـتاس علـــى مدونـــة 
املجموعـــة «نحـــن نبحث عن 
مواهب في جميع االختصاصات 
حول العالم، وسوف نوظف ما 
نستطيع من أشخاص مبدعني 
وأذكياء بهدف مواجهة بعض أهم 

حتديات عالم املعلوماتية».
  وتوظيف أكثر من ستة آالف 
شخص يشكل زيادة في العدد 
بنســـبة ٢٥٪ على أقل تقدير، 
بعدما كانت املجموعة قد أنهت 
العـــام ٢٠١٠ مع ٢٤٤٠٠ موظف 

القياسي في ما خص التوظيف 
يعـــود إلى العام ٢٠٠٧ مع أكثر 

من ستة آالف عقد جديد.
  وكانـــت وســـائل اإلعـــالم 
األميركيـــة قـــد الحظت خالل 
األشـــهر األخيـــرة أن شـــبكة 
التواصـــل االجتماعـــي علـــى 

بدوام كامل.
  واشـــار أوســـتاس إلى أنه 
مت توظيـــف أكثـــر مـــن ٤٥٠٠ 
شـــخص في «غوغل» في العام 
٢٠١٠ «خصوصا من املهندسني 
والعاملني فـــي حقل التجارة». 
ولغاية اليوم ميكن القول ان الرقم 

اإلنترنت «فيســـبوك» وظفت 
مائتي شخص أي ما يعادل ١٠٪ 
من عدد موظفيها، كانوا يعملون 
سابقا لدى «غوغل». وهذا األمر 
قد يفسر اتخاذ مجموعة «غوغل» 
قرارا يقضي برفع األجور بنسبة 
عامة قدرها ١٠٪ خالل تشرين 

الثاني/نوفمبر املاضي، لالحتفاظ 
مبوظفيها.

  ومجموعـــة «غوغل» قادرة 
على التوظيف: فهي سجلت في 
العـــام ٢٠١٠ أرباحا تخطت ٨٫٥ 
مليارات دوالر، كما كانت ولغاية 
٣١ ديسمبر متتلك سيولة قيمتها 

١٣٫٦٣٠ مليار دوالر.
  ومن ناحيـــة أخرى، اعلنت 
شـــركة «ياهـــو» للبحث على 
إنها  املاضية  الليلـــة  اإلنترنت 
تعتزم خفض عـــدد موظفيها 
بنســـبة ١٪، حيث جاءت أنباء 
اخلفض مع إعالن الشركة املتعثرة 
مضاعفة أرباحها الفصلية إلى 
٣١٢ مليـــون دوالر، مقابل ١٥٣ 
مليونا قبل عـــام، رغم تراجع 
العائـــدات بنســـبة ١٢٪ لتصل 
إلى ١٫٥٣ مليـــار دوالر. وقالت 
«ياهو» إن تراجع العائدات يعود 
أساسا إلى تداعيات صفقتها مع 
«مايكروسوفت» في مجال البحث 
االلكترونـــي والتي تســـتخدم 
«ياهو» من خاللها تكنولوجيا 
البرمجيات في  البحث لعمالق 
العالم على مواقعها مقابل اقتسام 
إيـــرادات اإلعالنـــات املرتبطة 
بنتائج البحـــث. كما أن عملية 
بيع موقع «هوت جوبز كارير» 
للتوظيف أضـــرت بالعائدات، 
الزيادة في عرض  بينما مثلت 
اإلعالنات العامل األساسي وراء 
زيادة األرباح وفقا لتصريحات 
املديرة التنفيذية كارول بارتز. 
وقالت «ياهو»: «أكملنا للتو فصال 
وعاما مشجعا جدا بالنسبة لنا 
اذ بدأت خططنا في تغيير وضع 
الشركة الكتساب قوة الزخم». 
ولم حتدد «ياهو» عدد العاملني 
الذين سيتأثرون بقرار اخلفض، 
لكن وفقا للعدد الرسمي للعاملني 
في الشركة، يشمل القرار حوالي 
١٤٠ وظيفة. وكانت الشركة قد 
اجرت جولة سابقة من خفض 
الوظائف الشهر املاضي بتسريح 

حوالي ٦٠٠ موظف.

 األولى لتوظيف ٦ آالف والثانية لخفضها ١٪

 دراسة تشير إلى إمكانية استغناء وسائل النقل
   في أوروبا عن البترول بحلول ٢٠٥٠

 دبي تراقب التدفقات المالية من تونس 

 بروكسلـ  د.ب.أ: خلصت دراسة أوروبية حديثة إلى إمكانية 
اســـتغناء وســـائل النقل في أوروبا عن البترول بدءا من عام 

.٢٠٥٠
  واشـــترطت الدراســـة لتحقيق هـــذا الهدف أن تســـتثمر 
احلكومات والشـــركات األوروبية بشـــكل كاف في مجال مواد 

الوقود البديلة.
  وطرح سيم كاالس املفوض األوروبي لشؤون النقل أول من 
امس في بروكسل تقريرا فنيا أشار إلى إمكانية أن تلبي توليفة 
مكونة من الطاقة الكهربائية والوقود احليوي في املســـتقبل 

حاجات السيارات والقطارات واحلافالت.
  وأشارت الدراسة إلى ضرورة استخدام مواد الوقود االصطناعية 

وغاز امليثان والغازات السائلة لتحقيق هذا الهدف.
  وكانت املفوضية األوروبية أعلنت عن وضع استراتيجية 
هدفها البحث عن وقود بديل لوسائل املواصالت حيث يسعى 

االحتاد األوروبي منـــذ فترة طويلة لالســـتغناء عن واردات 
البترول.

   يذكر أن سياســـة الطاقة ستكون املوضوع األساسي الذي 
ستناقشه القمة األوروبية االستثنائية التي ستعقد في الرابع 

من الشهر املقبل في بروكسل.
  وذكر اخلبراء الذين أجروا الدراســـة أن احتياطيات النفط 
ستكون استنفذت بحلول عام ٢٠٥٠ مطالبني باستغالل الطاقة 
الكهربائية وطاقة املياه والوقود احليوي كبديل للبترول بأسرع 

ما ميكن.
  ومن بني اجلهات التي شاركت في الدراسة الرابطة األوروبية 
لصناعة السيارات (ايه سي إي ايه) والصندوق الدولي حلماية 
الطبيعة (دبليو دبليو إف) وروابط تنتمي إلى منظمة غرين 
بيس أو السالم األخضر والرابطة األوروبية لصناعة الزيوت 

املعدنية. 

  اجلزيرة نت: قالت سلطة دبي للخدمات 
املالية املنظمة لألســــواق في اإلمارة إنه 
ينبغي مراقبة األموال القادمة من تونس 
والتي رمبــــا يتم نقلها عبر اإلمارة، يأتي 
ذلك بعد أن اتخذت عدة دول إجراءات بشأن 
أرصدة الرئيس التونســــي املخلوع زين 

العابدين بن علي وأفراد أسرته.
  وأكدت الهيئة املالية في بيان أنه على 
الشــــركات املالية االنتبــــاه إلى التدفقات 
احملتملة لألصول املشروعة وغير املشروعة 

من دول مثل تونس واجلزائر.
أنها تشــــعر بالقلق بسبب    وأضافت 
مدى االضطرابات في تلك الدول ومغادرة 
سياســــيني كبار للبــــالد ومزاعم بوجود 

فساد.

  وقال العضو املنتدب في قسم الرقابة 
بســــلطة دبي للخدمــــات املاليــــة بريان 
ستيروالت ـ التي تنسق أنشطة مكافحة 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، في تصريح 
لرويترز- «نشعر بقلق من أن أمواال جرى 
احلصول عليها بشكل غير قانوني متر عبر 
دبي». وأضاف أن البنك املركزي اإلماراتي 
يتعامل مع هذه املســــألة بجدية ويطور 
عملياته وإجراءاتــــه لتنطبق أيضا على 

األشخاص املرتبطني بالعمل السياسي.
  وجاءت تلك اخلطوة بعد أيام من إعالن 
مسؤولني في االحتاد األوروبي أن االحتاد قد 
يجمد األصول اململوكة للرئيس التونسي 
املخلوع زين العابدين بن علي بعد خطوات 

مماثلة من جانب حكومات أوروبية.

   وانضمت أملانيا وسويسرا إلى فرنسا 
في بحث جتميد حسابات مالية محتملة 
للرئيس التونسي املخلوع واملقربني منه 
الذيــــن يعتقد أنهم هربــــوا مئات ماليني 

الدوالرات إلى أوروبا.
  وتؤكد تقارير أن الرئيس التونســــي 
املخلــــوع وأفرادا مــــن عائلتــــه وعائلة 
زوجتــــه ليلى الطرابلســــي، اســــتثمروا 
أمواال في مشاريع عقارية وغيرها بطرق 

مشبوهة.
   وأوردت يومية لوموند الفرنسية في 
وقت سابق أن ليلى الطرابلسي استولت 
من البنك املركزي التونسي على ١٫٥ طن 
من الذهب، هربتها معها حني غادرت تونس 

قبيل اإلطاحة بزوجها. 

 وزارة العمل السعودية تسعى لتوفير
   ٣ ماليين وظيفة ذات رواتب مرتفعة

 سعد البراك يخطط لشراء حصة في «زين السعودية»

 كشــــف وزير العمل السعودي عادل فقيه عن أن 
وزارته تطمح إلى توفير ٣ ماليني وظيفة في سوق 
العمل باململكة ذات رواتب مرتفعة، وأنها تسعى ألن 
يكون احلد األدنى للراتب ٤ آالف ريال، مشيرا إلى أن 
معدل البطالة في اململكة بلغ ١٠٪ خالل العام املاضي 
٢٠١٠. وقال في كلمته أمام منتدى التنافسية الدولي ان 
اإلحصاءات تشير إلى أن التعداد السكاني في اململكة 
للعام املاضي بلغ ١٩ مليون نسمة، منهم ٤٫٥ ماليني 
في سوق العمل، مشيرا إلى أن املعلومات التزال غير 
دقيقة في سوق العمل احمللي، وأن وزارة العمل تسعى 

لتحسني هذه اإلحصاءات خالل الفترة احلالية.

  سوق العمل 

  وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة الرياض 
السعودية، أن هناك حتديا كبيرا يتمثل في أن عدد 
العاملني واملهيئني حاليا لسوق العمل يبلغ ٤٫٥ ماليني، 
وفي عام ٢٠٣٠ من املتوقع أن يصل عدد العاملني إلى 
١٠ ماليني عامل، وبالتالي سيكون هناك حتديان: األول 
يتمثل في الزيادة الكبيرة في عدد السكان، إضافة 

إلى األعداد املتزايدة في سوق العمل. 
  وأشار إلى أنه يجب أخذ اخلطوات الالزمة ملواجهة 
حتديات ســــوق العمل، ألنه مــــن املتوقع انخفاض 
الرواتب في القطاع اخلاص في ظل وجود ما يقرب 
مــــن ١٠ ماليني مقيم «غير ســــعودي» يعملون في 
اململكة.  وفي السياق نفسه، أبرز وزير العمل العديد 
من اخلطوات التي يجب أن يجابه بها حتديات سوق 
العمل عبر التركيز على الوظائف املراد سعودتها، 
مشيرا إلى عدم حرص الدولة على سعودة وظائف 
العمالة املنزلية، وكذلك الوظائف ذات الراتب املنخفض 
التي تتراوح بني ١٠٠٠ و١٥٠٠ ريال.  وقال إنه يجب 

السعي لتغيير منوذج التوظيف بالرفع من مستوى 
األجور للوظائف ذات رواتب الـ ١٥٠٠ ريال وزيادة 
طبيعة االستثمارات التي تولد وظائف بديلة ذات أجر 
أعلى وتولد في الوقت نفسه وظائف للسعوديني، 
ضاربا مثال بســــنغافورة عندما مت وضع حد أدنى 

للمهارة بدال من وضع حد أدنى لألجور. 

  العمالة األجنبية 

  ولفت فقيه إلى أهمية زيادة مشاركة السعوديني في 
سوق العمل، وإتاحة الفرصة للمرأة للعمل بشكل أكبر، 
وبالتالي سيقل اعتمادنا على العمالة األجنبية وعملها 

بالطبع سيتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
  وأبان أن اســــتراتيجية وزارته تكمن في البحث 
عن النوعية في التوظيف، وقال إنه بدال من الضغط 
على القطاع اخلاص لســــعودة الوظائف فإنه يجب 
توفير حزمة من احلوافز والتشــــجيع، مع ضرورة 
توفير شرط السعودة والتأمينات، مع أهمية السعي 
الى أن تكون الشركات التي حققت نسبة السعودة 
مهيأة للربــــح أكثر.  وأملح إلى أنه للتأكد من زيادة 
الرواتب البد مــــن تطوير كفاءة املوظفني من خالل 
التعليم والتدريب األمثل واستخدام األساليب اإلدارية 
األفضل.  وقال فقيه إن وزارة العمل تسعى إلعداد 
نظام حوافز وتقدمي مزايا للســــعوديني مع أهمية 
توافر مجموعة من املزايا ألصحاب األعمال لتوظيف 
السعوديني، ورفع تكلفة األجنبي. وعلق على قضية 
البطالة بقوله «إنه البد من إيجاد احللول، ويجب زيادة 
حرية احلركة في سوق العمل ومعرفة كل شخص 
حللوله وواجباته فليس هناك حل سحري»، وأكمل 
ان األمر يتطلب الكثير من التعامل والتفكير بشكل 

يعود بالفائدة على الشباب السعودي باخلير». 

 لندنـ  الرياضـ  رويترز: قالت مصادر مطلعة 
إن الرئيس التنفيذي لشـــركة زين الســـعوديـة 
د.سعد البراك يبحث عن دعم لشراء حصة شركة 
االتصاالت املتنقلة زين في «زين السعودية» مقابل 

٢٫٧٥ مليار ريال ما يعادل ٧٣٣ مليون دوالر.
  وقال أحد املصادر «البراك فاحت عدة صناديق 
سعودية واقليمية في محاولة جلمع متويل لصفقة 
االستحواذ»، ويتعني على زين بيع حصتها البالغة 
٢٥٪ في «زين السعودية» ألسباب تنظيمية حتى 
تســـتطيع املضي قدما في صفقة بيع ٤٦٪ منها 
مقابل نحو ١٢ مليار دوالر إلى مؤسسة اإلمارات 

لالتصاالت «اتصاالت».
  هذا وتشـــرف على صفقة اتصاالت مجموعة 
اخلرافي وهي مساهم رئيسي في مجموعة زين، 
واختير بنك يو.بي.اس في ديســـمبر لبيع هذه 
احلصة في زين السعودية ألن كال من اتصاالت 
وزين لديه وحدة في السعودية وتتنافسان على 

حصة في هذه السوق.
  وقالت مصادر أخرى في الســـابق إن شـــركة 
البحرين لالتصاالت «بتلكو» وشركة «إم.تي.إن» 
اجلنـــوب افريقية عبرتا عن اهتمامهما بشـــراء 

احلصة. 

 تستهدف ٤ آالف ريال كحد أدنى لراتب السعودي

 يسعي لجمع تمويل صفقة االستحواذ من خالل فتح عدة صناديق سعودية وإقليمية

 سجل إنجازًا جديدًا مقارنة باألرقام المستهدفة

للطيران املدني في دبي محمد أهلي 
في تصريــــح مماثل «حقق قطاع 
الطيران العديد من اإلجنازات في 
٢٠١٠ أبرزها افتتاح املرحلة األولى 
من مطار آل مكتوم الدولي، ما منح 
صناعة الطيران في دبي املزيد من 
عناصر التقدم والتميز في خدمة 
حركة النقل والشحن الدولية بني 

شرق العالم وغربه».
  وقال ان هيئــــة دبي للطيران 
املدني تسعى حاليا للتركيز على 
نقــــاط القوة لديهــــا ودعم طاقة 
السماء  املطار االســــتيعابية في 
وعلى األرض لتلبية معدالت النمو 
التركيز على نشر  الى  باالضافة 
الوعي بأهمية سياســــة األجواء 
املفتوحة خلدمــــة صناعة النقل 

اجلوي العاملية».
  وشهد شــــهر يونيو من العام 
٢٠١٠ حدثا مهما متثل في افتتاح 
املرحلة األولى من مبنى مطار آل 
مكتوم الدولي املخصص للشحن 
بطاقة استيعابية مرحلية تصل 
الى ٦٠٠ ألف طن سنويا مما منح 
صناعة الطيران في دبي املزيد من 
عناصر القوة بوجود مطار إضافي 
من املقدر له ان يكون أضخم مطار 
في العالم بطاقة استيعابية قدرها 
١٦٠ مليون مسافر و١٢ مليون طن 
شحن مع اكتمال جميع مراحله في 

السنوات املقبلة. 

دبي الشيخ أحمد بن سعيد املكتوم 
في تصريح صحافي أسباب النمو 
الى عدة معطيات أبرزها مواصلة 
الدور القيادي الذي تقوم به دبي في 
دعم الصناعة على خالف مناطق 
اخرى من العالم وسياسة األجواء 
املفتوحة ومواصلة االستثمار في 
إنشاء بنى حتتية جوية متطورة 
الســــتيعاب حجم النمو بالطلب 

على السفر.
  كما أرجع ذلك الى تقدمي قيمة 
إضافيــــة للمســــافرين واجتذاب 
أكثر من ١٣٠ شركة طيران تعمل 
عبر مطار دبي في الوقت الراهن 
وتوافر رحالت ربط الى أكثر من 

٢١٠ وجهات حول العالم.
  وتعليقــــا على هــــذه النتائج 
االيجابية قال مدير عام هيئة دبي 

به دبي كمركز جتاري وسياحي 
متميــــز والتحســــن االقتصادي 

املتواصل الذي يشهده العالم.
  وتوقعت املؤسسة ارتفاع إعداد 
املسافرين الى ٥٢ مليون مسافر في 
العام احلالي، مشيرة الى انه حتى 
مع حدوث اجتاهات منو معتدلة 
لالقتصاد العاملي فإن حجم الشحن 
عبر مطار دبي سيصل الى طاقته 
االستيعابية القصوى البالغة ٢٫٥ 
مليون طن خالل العام احلالي، ما 
يجعل مبنى الشحن في مطار آل 
مكتوم الدولي رديفا فاعال لقطاع 
الشحن اجلوي عبر دبي بطاقته 
االستيعابية البالغة أكثر من نصف 

مليون طن في الوقت الراهن.
  وأرجــــع رئيس هيئــــة دبي 
للطيران املدنــــي رئيس مطارات 

 دبي: سجل مطار دبي الدولي 
إجنازا جديدا بحركته خالل العام 
٢٠١٠ من حيث عدد املســــافرين 
وحجم الشحن متجاوزا التوقعات 

واألرقام املستهدفة لهذا العام.
  وأظهرت إحصاءات مؤسسة 
مطارات دبي ارتفاع أعداد املسافرين 
الذين استخدموا املطار خالل العام 
إلى ٤٧٫٢  املاضي بواقــــع ١٥٫٣٪ 
مليون مســــافر مقارنة مع ٤٠٫٩ 

مليون مسافر في العام ٢٠٠٩.
  وشهدت حركة املطار كسر رقم 
الـ ٤ ماليني مسافر وفق ما أشارت 
إليه «كونا» في األشهر الـ ٣ األخيرة 
من ٢٠١٠ خاصة في شهر ديسمبر 
املاضي إذ ارتفعت أعداد املسافرين 
في هذا الشهر الى ٤٫٢ ماليني مسافر 
بزيادة قدرها ١١٫٦٪ مقارنة بالشهر 

ذاته من العام ٢٠٠٩.
  وعلى صعيد الشحن أظهرت 
مؤشــــرات مطارات دبــــي ارتفاع 
حجم الشحن عبر املطار الى ٢٫٢ 
مليون طن من البضائع والشحنات 
بزيادة قدرها ١٧٫٧٪ مقارنة بالعام 

.٢٠٠٩
  وبلغ حجم الشحن في ديسمبر 
املاضي ١٨٨٫١٠٣ طن شحن مقارنة 
مع ١٨٢ ألف طن في الشــــهر ذاته 
في ٢٠٠٩. وعزت مطارات دبي هذا 
النمو بإعداد املســــافرين وحجم 
الشحن الى الدور البارز الذي تقوم 

 ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار دبي 
  إلى ٤٧٫٢ مليون مسافر في ٢٠١٠ بنمو ١٥٫٣٪


