
اقتصادالخميس  3  ديسمبر  2009   42

∂```æ«∏`c á````æ«µ``°ùdG 

QÉ£ŸG ≥jôW øe ´ôØàe – Å`aÉ£ŸG π`HÉ≤e – á`«fGhôØdG

GAÉ°ùe 9:30 – GAÉ°ùe 5 øeh Gô¡X 1 – ÉMÉÑ°U 9 øe :πª©dG ó«YGƒe

kGô¡X 2 - kÉMÉÑ°U 9 øe ¢ù«ªÿG

24754377 – 24754366 – 24754355 :QÉ°ùØà°SEÓd 

ó``«dƒ`àdGh AÉ``°ùædG IOÉ```«Y

ôµ°ùdGh ΩÉ©dG ¢SQÉªŸG IOÉ«Y

¿É```æ``````````°SC’G IOÉ`````«`Y

Qõ«∏dÉH ájƒeódG äGÒ©°ûdG êÓYh ô©°ûdG ádGRE’ á°UÉN ¢VhôY ˚

¬LƒdG IQÉ°†fh ô©°ûdG §bÉ°ùJ êÓ©d »HGÒKhõ«ŸG ø≤M ˚

óFGõdG ¥ô©àdGh ó«YÉéà∏d ¢ùµJƒÑdG ø≤M ˚

OhóÿGh ∞jÉØ°ûdG ÒÑµJ ˚

 »µdÉH π«dGƒãdGh ájó∏÷G óFGhõdG ádGREG ˚

 π«ªéàdGh Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d á«æ«°U á«æa ˚

Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d øj’ƒàc’G RÉ¡L ˚
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Al Hilal Cosmo Derm Institute

ارتفاع أسعار نفط األوپيك إلى أعلى 
مستوى له خالل العام الحالي

ڤيين���ا � د.ب.أ: أعلنت األمان���ة العامة ملنظمة 
البلدان املصدرة للبترول )أوپيك( امس في العاصمة 
النمساوية ڤيينا أن متوسط سعر البرميل اخلام 
من إنتاج الدول األعضاء سجل اول من امس 77.88 
دوالرا للبرميل، وهو أعلى مستوى له خالل 2009 
بعد تراجع حدة املخاوف من تداعيات أزمة مجموعة 

دبي العاملية على االقتصاد العاملي.
وقد ارتفع متوس���ط سعر سلة خامات أوپيك 
أمس مبق���دار 1.67 دوالر للبرمي���ل )159 ليترا( 
مقارنة بس���عره االثنني املاضي. كما هبط س���عر 
اخلام اخلفيف لعقود يناير بنسبة 1.28٪ مسجاًل 

77.38 دوالر للبرميل.

»مايكروسوفت« تواصل حملة مكافحة 
البرمجيات المزيفة لحماية استثمارات عمالئها

 في إطار جهودها املتواصلة 
املزيفة،  البرمجي����ات  ملكافح����ة 
وضمان حقوق التجار املرخصني 
ومستخدمي املنتجات األصلية في 
املنطقة، أعلنت »مايكروسوفت 
اخلليج« اليوم أنها تقدمت بشكاوى 
جنائية أفضت إلى القيام بحملتي 
تفتيش بالتعاون مع الس����لطات 
املعنية في الكويت خالل الشهر 
املاضي، أسفرت عن مصادرة كمية 
من أقراص البرمجيات املزيفة، وعدد 
من أجهزة الكمبيوتر الشخصية 
املزودة بنس����خ غير أصلية من 

برمجيات »مايكروسوفت«.
وبوصفها عض����وا فعاال في 
»احتاد منتجي البرامج التجارية«، 
التي أسسها  الدولية  املؤسس����ة 
قط����اع البرمجيات العاملي بهدف 
تعزيز أمن وشرعية العالم الرقمي، 
تواصل »مايكروسوفت« توعية 
عمالئها وشركائها باآلثار السلبية 
البرامج على االقتصاد  لقرصنة 
احمللي، وتعزيز الوعي باملخاطر 

التي قد يتعرض لها مستخدمو 
البرمجيات املزيفة، ومنها التعرض 
للڤيروس����ات أو س����رقة الهوية 
اإللكترونية أو معلومات البطاقة 

االئتمانية.
وبتعاونه����ا املتواص����ل مع 
الهيئ����ات احلكومي����ة احمللي����ة، 
تكون »مايكروسوفت« قد خطت 
خطوة جديدة في مسيرة جهودها 
اإلقليمي����ة الرامي����ة إلى مكافحة 
اتخاذ  البرمجيات، نحو  قرصنة 
اإلجراءات القانونية ضد مصنعي 
املنتج����ات غير  وموزعي ه����ذه 

الشرعية.
في هذا السياق، قالت الشيخة 
رشا نايف اجلابر الصباح، مديرة 
حقوق امللكية الفكرية في وزارة 
التجارة والصناعة »تعد قرصنة 
البرمجيات أحد أبرز املخاطر التي 
تهدد القطاع التقني على مستوى 
العالم. وعالوة على انعكاساتها 
السلبية اخلطيرة على االقتصاد 
واالبتكار، تشكل هذه التجاوزات 

تهديدات خطيرة على الشركات 
واملس����تخدمني ف����ي آن واح����د. 
لذل����ك، نحرص باس����تمرار على 
التوعية بحقوق  تنظيم حمالت 
الفكرية واآلثار السلبية  امللكية 
الناجمة عن استخدام البرمجيات 

املزيفة«.
من جانبه، قال جواد الرضا، 
مدير حقوق امللكية الفكرية في 
»مايكروسوفت اخلليج«: »تواصل 
مايكروسوفت جهودها للتصدي 
البرمجيات  لظاهرة قرصن���ة 
بشكل جدي، انطالقا من التزامها 
املتواصل جتاه توفير املنتجات 
التي حتقق أعلى مستويات رضا 
العمالء وتلبي تطلعاتهم. ومن 
هنا، فإننا نحرص على التعاون 
مع األطراف املعنية في كل أنحاء 
منطقة اخللي���ج، من حكومات 
وش���ركاء ومؤسسات تعليمية 
وثقافية، من أجل تعزيز الوعي 
بأهمية حماي���ة حقوق امللكية 

الفكرية بالنسبة لالقتصاد«.

الذهب يسجل مستوى قياسيًا تاريخيًا جديدًا
بالغاً 1218.4 دوالراً لألوقية في تعامالت أميركا

لندن � رويترز: سجلت أسعار 
الذهب مستوى قياسيا جديدا بلغ 
1216.75 دوالرا لألوقية »األونصة« 
في املعامالت األوروبية امس مع 
استمرار مضاربة املستثمرين على 
ارتفاع األس����عار في الوقت الذي 
تعزز فيه الصناديق مراكزها بسبب 
التكهنات مبزيد من التراجع للدوالر 
وعمليات ش����راء أخرى للمعدن 

النفيس من بنوك مركزية.
الفورية جرى  وفي املعامالت 
تداول الذهب بسعر 1213.20 دوالرا 
لألوقية مقابل 1196.00 دوالرا في 
أواخر املعامالت ببورصة نيويورك 
أول من أمس. وقفزت أسعار الذهب 
في املعامالت اآلجل����ة بالواليات 
املتحدة إلى مستوى قياسي أيضا 

بلغ 1218.40 دوالرا لألوقية.

وفي وق����ت الحق جرى تداول 
العق����ود اآلجلة للذهب تس����ليم 
ديس����مبر في كوميكس ببورصة 
نيويورك التجارية مرتفعا 14.40 
دوالرا إلى 1214.60 دوالرا لألوقية. 
وع����زز صع����ود الذه����ب املعادن 
النفيس����ة األخرى حيث صعدت 
الفض����ة والبالدي����وم إل����ى أعلى 
مستوياتهما منذ يوليو متوز 2008. 
وجرى تداول الفضة في املعامالت 
الفورية في وقت الحق عند 19.21 
دوالرا لألوقي����ة من 19.07 دوالرا 
والبالديوم عند 382 دوالرا مقابل 

387.50 دوالرا.
الفوري للبالتني  وزاد السعر 
إلى 1493.50 دوالرا لألوقية مسجال 
أعلى مستوى منذ أغسطس 2008. 
وجرى تداوله في وقت الحق عند 

1489 دوالرا لألوقية من 1478.50 
دوالرا في نيويورك.

النفي����س  وس����جل املع����دن 
مستويات قياسية ايضا باليورو 
واجلنيه االسترليني بحسب بيانات 
لرويترز فيما يشير إلى قوة الذهب 

املستقلة.
وقفزت العقود اآلجلة للذهب في 
قسم كوميكس ببورصة نيويورك 
التجارية للتسليم في فبراير إلى 
ذروة جديدة بلغت 1218.40  دوالرا 

لألوقية.
ورغم أن ق����وة الدوالر جتعل 
املقومة  الذهب والس����لع األخرى 
بالعملة األميركية أقل جاذبية إال 
أن متعاملني قالوا إن التحرك فوق 
1.51 دوالر لسعر اليورو / الدوالر 
عزز التوقعات مبزيد من االنخفاض 

للدوالر. وحصلت السوق على دعم 
أيضا من احتمال قيام بنوك مركزية 

بشراء كميات أخرى من الذهب.
وق����ال ديڤيد ماريس����ون من 
صندوق جي.اف.دي اخلاص »وجهة 
النظر الس����ائدة ه����ي أن البنوك 
)املركزي����ة( في ال����دول الصاعدة 
س����تواصل تنوي����ع احتياطياتها 
األجنبية وتنشد التأمني  من خالل 

الذهب«.
لكنه أضاف أنه ال ميكن استبعاد 
صدم����ات محتملة تدفع الس����عر 
للتراجع مثل تلك التي س����ببتها 

أزمة ديون دبي.
وقفزت عقود النحاس للتسليم 
بعد ثالثة شهور في بورصة لندن 
للمعادن إلى أعلى  مستوى في 14 

شهرا إلى 7122 دوالرا للطن.

وجرى تداوله في وقت الحق 
عند 7090 دوالرا للطن  مقارنة مع 

7075 دوالرا الثالثاء املاضي.
وارتفعت أسعار النحاس أكثر 

من 130٪ هذا العام حتى اآلن.
لكنها التزال بعيدة عن مستوى 
ذروتها الذي بلغ 8940 دوالرا للطن 

في يوليو 2008.
وتراجعت العقود اآلجلة خلام 
النفط األميرك����ي دون 78 دوالرا 
للبرمي����ل بعدما أظه����رت بيانات 
ارتفاع مخزونات اخلام األميركية 
أكثر من املتوقع مما أثار ش����كوكا 
بشأن انتعاش الطلب في أكبر بلد 
مستهلك للطاقة في العالم. وتصدر 
الطاقة األميركية  إدارة معلومات 
تقريرها األسبوعي عن مخزونات 

الطاقة في وقت الحق اليوم.

وسط استمرار مضاربة المستثمرين وتراجع الدوالر

»المركزي البريطاني«: مؤشرات تحسن في االقتصاد
لن����دن � رويترز: قال كبي����ر االقتصاديني ببنك اجنلترا 
املركزي سبنسر ديل إن بريطانيا بدأت تنهض فيما يبدو 
من حالة الركود، ورغم استمرار األجواء غير املواتية فإن 
على صناع السياسات توخي احلذر من دفع أسعار األصول 

في اجتاه تصاعدي عن طريق سياسة فضفاضة.
لكنه أضاف أنه ال يوجد دليل قوي على أن جلهود التيسير 
الكمي التي قام بها بن����ك اجنلترا تأثيرا غير مرغوب على 
األسعار حتى اآلن وهون من أي انقسام داخل جلنة السياسة 
النقدية بشأن مس����توى التحفيز الالزم. وكان ديل صوت 
الشهر املاضي ضد قرار بنك اجنلترا لزيادة حجم برنامجه 

لش����راء األصول مبقدار 25 مليار جنيه استرليني إلى 200 
مليار استرليني. وأبدى كبير االقتصاديني بالبنك رغبة في 
إبقاء التيسير الكمي عند 175 مليار استرليني، في حني أراد 
عضو جلنة السياسة النقدية ديڤيد مايلز وهو من خارج 
البنك زيادة قدرها 40 مليار اس����ترليني. وأبلغ ديل رجال 
أعمال في شرق اجنلترا »يبدو أن االقتصاد بدأ يتحسن. هناك 
أكثر من دليل من عدة دراسات ومن وكالء البنك اإلقليميني 
ومن املؤشرات األخيرة على أن االقتصاد بدأ في االستقرار 
وأننا على األرجح بصدد مرحلة من النمو املتجدد«. وعانى 
االقتصاد البريطاني من أطول فترة ركود على االطالق، إذ 

انكمش 0.3٪ في الرب����ع الثالث من العام لكن هناك بعض 
املؤشرات التي تنبئ بعودة النمو قبل نهاية العام. وأضاف 
ديل أن التحفيز املالي والنقدي يساعد إلى جانب انخفاض 
قيم����ة العملة على دعم التعافي لكنه حذر من أن االقتصاد 
يواجه ظروفا غير مواتية بسبب تعديالت هيكلية ضرورية 

في ظل توقعات باستمرار شح االئتمان.
وقال ديل »من املرجح أن يكون التعافي في مس����توى 
النش����اط االقتصادي بطيئا نسبيا«. وقال إن هناك حاجة 
إلى خفض كبير في العجز املالي املتوقع أن يقفز هذا العام 

فوق 12٪ من الناجت احمللي اإلجمالي.


