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»كواليتي نت« تطرح 20 جائزة
لفائزي سحوبات »إنفوكونكت«

.. و»الشركة« تؤكد اقتحام اإلنترنت لشاشات التلفاز
أعلن مدير عام التسويق وتطوير االعمال 
بشركة كواليتي نت سالم املليفي عن طرح 
الشركة خلدمة االنترنت عبر التلفاز والتي 
القت اقباال من جماهير معرض انفوكونكت 
فاق كل التوقعات، حيث احدثت اخلدمة نقلة 
نوعية في تطبيقات استخدام االنترنت، 
ونقل االنترنت من شاشات اجهزة احلاسوب 

التقليدية الى شاشات التلفاز.
حيث اصبح باالمكان اآلن مشاهدة قنواتك 
التلفزيونية املفضلة وعرض افالم الڤيديو 
املخزنة في اجهزة الكمبيوتر الشخصية 
 USB او على شرائح التخزين االلكترونية

وكذلك اس���تعراض الصور مباشرة على 
شاشة التلفاز، كما متنح اخلدمة املستخدم 
خاصي���ة تصفح مواقع YouYube وملفات 
الڤيديو اون الين في بث حي من االنترنت، 
اخلدمة مقدمة من كواليتي نت بالتعاون مع 

.NETGEAR Digital Entertainer اجهزة
واضاف املليفي: ان هذه اخلدمة حتول 
جهاز التلفاز الى نقط���ة مركزية الطالق 
الوسائل املتعددة دون احلاجة لالعتماد على 
بقية االجهزة التقليدية، وبفضل خدمات 
البرودبان���د الفائقة الس���رعة املقدمة من 
كواليتي نت، والتي تتميز بثابتها وبفاعليتها 

سيتمتع العميل مبشاهدة امللفات املرئية 
والسمعية املفضلة لديه مباشرة على شاشة 
اكبر بكثير من شاش���ات الكمبيوتر وهي 
شاشة التلفاز وباستخدام تقنيات الصوت 

املتاحة لديه في املنزل.
وفي اخلتام صرح قائال: »الفرصة مازالت 
قائمة اللقاء نظرة عن كثب على اخلدمة في 
معرض انفوكونكت صالة 6، هذا ووعدت 
كواليتي نت عمالءها بتقدمي كل ما هو جديد 
ومبتكر في عال���م االتصاالت املعلوماتية 

ونعدكم باملزيد«.

أعلنت شركة كواليتي نت أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية في معرض انفو كونكت، حيث اشتمل 
السحب االول على 10 فائزين ومثلهم في السحب الثاني، وفيما يلي اسماء الفائزين بالسحوبات:

سالم املليفي

الشيخ متيم بن حمد آل ثاني لدى لقائه مع لورانس باريزو

»مؤسسة البترول« ترفع سعر طن النفثا 22 دوالرًا

ولي العهد القطري يلتقي رئيسة منظمة 
أرباب العمل في فرنسا

الذهب ينخفض إلى 1102.50 دوالر لألوقية

الصين تنتقد تصريحات أوباما بشأن التجارة والعملة

الخام األميركي ينخفض بالغًا 76.39 دوالرًا

ارتفاع النفط الكويتي إلى 74.35 دوالرًا

أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر نفطية مسؤولة 
في مؤسس���ة البت���رول الكويتي���ة أن قطاع 
التسويق العاملي باملؤسسة عقد اجتماعا أمس 
في سنغافورة مع عدد من العمالء اآلسيويني 
وذلك بشأن الوصول إلى اتفاق نهائي ألسعار 
عقود النفثا وجتديدها للمرحلة املقبلة، مبينة 
أن االجتماع خلص إلى حتديد 22 دوالرا للطن 

كعالوة مضافة على السعر القياسي للنفثا.
وبينت املصادر أن املؤسس���ة تقوم بعملية 
حتديد األسعار طبقا للعرض والطلب ومتاشيا 

مع األسعار العاملية، مشيرة إلى أن أسعار النفثا 
املصدرة لليابان قد انخفضت بنسبة 8.9% هذا 
العام، وأغلقت أمس األول على س���عر 669.50 

دوالرا للطن الواحد.
وذكرت املص���ادر النفطي���ة التي حضرت 
االجتماع أن العقود الس���ابقة كانت بعالوة 13 
دوالرا للطن، مشيرة إلى أن مفاوضات مؤسسة 
البترول الكويتية م���ع زبائنها تختص حاليا 
بتجديد العقود احملددة بأجل والسارية والتي 
ستكون بارتفاع 9 دوالرات للطن بشرط تسليم 

سطح املركب وطبقا لألسعار العاملية.

الدوحة � قنا: التقى سمو الشيخ متيم بن حمد آل 
ثاني ولي العهد القطري في فندق موريس بالعاصمة 
الفرنسية باريس أمس رئيسة منظمة ارباب العمل 
)ميديف( لورانس باريزو. ومت خالل اللقاء البحث 

في السبل الكفيلة بدعم وتطوير عالقات التعاون بني 
دولة قطر واجلمهورية الفرنسية. حضر اللقاء عدد 
من أعضاء الوفد الرسمي املرافق لسمو ولي العهد، 

كما حضره عدد من رؤساء الشركات الفرنسية.

 لندن � رويترز: حتدد سعر الذهب في جلسة 
القط���ع الصباحية في لندن أم���س على 1102.50 
دوالر لألوقية انخفاضا م���ن 1115.25 دوالرا في 

جلسة القطع السابقة في لندن.
وبلغ س���عر الذهب عند االقفال في نيويورك 

أمس االول 1108.85 دوالرات لألوقية.

 بكني � رويترز: انتقدت الصني أمس تهديدات 
الواليات املتحدة بانتهاج سياسات أكثر تشددا 
جتاه بكني بش���أن التجارة والعملة لضمان أال 
حترم البضائع األميركية من ميزة تنافس���ية 

وقالت إن اليوان عند مستوى معقول. 
وفي وقت سابق قال الرئيس األميركي باراك 
أوباما إن إدارته متارس ضغوطا على بكني لاللتزام 

بالقواعد التجارية وفتح أسواقها بصورة أكبر 
وهو األم���ر الذي ميكن أن يضيف إلى القضايا 
الش���ائكة في العالقات بني أكبر اقتصاد وثالث 
أكبر اقتصاد في العالم. وقال املتحدث باس���م 
وزارة اخلارجية ما تش���او شو إن اليوان عند 
مس���توى معقول وإن الصني ال تتعمد حتقيق 

فائض جتاري مع واشنطن.

 لندن � رويترز: انخفضت أسعار النفط صوب 
76 دوالرا للبرميل امس إذ أشار ارتفاع مخزونات 
اخلام في الواليات املتحدة إلى أن انتعاش النشاط 
االقتصادي األميركي فشل في زيادة الطلب على 
النفط.  وانخفض اخلام األميركي اخلفيف في 
عقود تسليم مارس 59 سنتا إلى 76.39 دوالرا 
للبرميل في ح���ني هبط خام القياس األوروبي 
مزيج برنت تسليم مارس 66 سنتا إلى 75.26 

دوالرا للبرميل.
واظهر تقرير حكومي امس األول أن مخزونات 
النفط اخلام األميركية ارتفعت أكثر من املتوقع 
مع ارتفاع الواردات بدرجة كبيرة واس���تمرار 
املصافي العمل مبعدالت تش���غيل أضعف من 

املعتاد.
وتعم���ل مصاف���ي النف���ط األميركية بنحو 
77% من طاقتها اإلنتاجية وهو أدنى مس���توى 
مسجل منذ 1990 باستثناء تعطل اإلنتاج بسبب 

األعاصير.
وزادت أسعار النفط أكثر من أربعة دوالرات 
هذا األسبوع من أدنى مستوياتها في ستة أسابيع 

عند 72.43 دوالرا للبرميل الذي جرى تسجيله 
في 29 يناير. لكن األس���عار مازالت بعيدة عن 
أعلى مس���تويات إغالقها في 15 ش���هرا عند 84 
دوالرا للبرميل الذي سجلته يوم 11 يناير املاضي 
وأقل بكثير من ذروتها القياسية القريبة من 150 
دوالرا للبرميل في يوليو 2008. وكان من شأن 
ضعف الطلب جتد أسعار منتجات النفط مثل 
البنزين وقود الديزل صعوبة مالحقة أس���عار 
النفط اخلام املرتفعة نسبيا. وتدعمت أسعار 
النفط اخلام خالل التباطؤ االقتصادي العاملي 
بتوقعات ان يتجاوز الطلب املرتفع في األسواق 

الناشئة االمدادات في املستقبل.
من جهة أخرى، قالت األمانة العامة ملنظمة 
الدول املصدرة للبترول »أوپيك« مبقرها في ڤيينا 
أمس إن سعر سلة خامات املنظمة تخطى حاجز 
75 دوالرا للبرميل خالل تعامالت أمس االول.

وارتفع خام نفط أوپيك مبقدار 2.09 دوالر 
ليصل سعر البرميل )159 لترا( إلى 75.14 دوالرا. 
وتنتج 12 دولة عضو في منظمة أوپيك أكثر من 

ثلث اإلنتاج العاملي من النفط.

كون���ا: ارتفع س���عر برميل 
النفط الكويتي مبقدار 2.74 دوالر 
في تعامالت امس األول مقارنة 
بتعامالت الثالثاء املاضي ليستقر 

عند مستوى 74.35 دوالرا.
ويأت���ي هذا االرتف���اع بعد 
سلسلة من االنخفاضات املتتالية 

ألسعار النفط التي هبطت بسعر 
اخلام الكويتي إلى ما دون سقف 
70 دوالرا ورغم ذلك تظل أسعار 
النفط في املستوى املستهدف من 

قبل منظمة دول أوپيك.
وتعتبر األس���عار احلالية 
أفض���ل بكثير من املس���تويات 

التي وصلت إليها خالل العامني 
إلى  املاضيني حي���ث تراجعت 
مس���توى 32 دوالرا للبرمي���ل 
في نهاية ديسمبر 2008 وذلك 
نزوال من مس���توى 136 دوالرا 
للبرمي���ل حققها في يوليو من 

نفس العام.

خالل اجتماع لقطاع التسويق في المؤسسة مع عمالء آسيويين

لبحث السبل الكفيلة بدعم وتطوير عالقات التعاون بين البلدين

اكتشاف حقل نفطي بحري جديد في دبي

»المركزي األوروبي« يبقي على سعر الفائدة عند %1
فرانكفورت � د.ب.أ: قرر البنك 
املرك����زي األوروب����ي امس خالل 
اجتماعه الدوري ملراجعة السياسة 
النقدية اإلبقاء على سعر الفائدة 
عند مستواه احلالي 1%، وهو أدنى 
مستوى لسعر الفائدة في أوروبا 

على اإلطالق.
البن����ك متوافقا مع  جاء قرار 
توقعات اخلب����راء، حيث ظهرت 
مؤش����رات تعافي اقتصادات دول 
منطقة اليورو التي تضم 16 دولة 
أوروبية، في ظل تراجع ضغوط 
التضخم. وم����ن املنتظر ان يعقد 
البنك جان كلود تريشيه  رئيس 
مؤمترا صحافي����ا يتناول خالله 
السياسة النقدية ويدلي بتصريحاته 
حول املوقف املالي املتأزم للحكومة 
اليونانية بعد ارتفاع حجم الديون 
ونسب العجز بشكل غير مسبوق. 
كما يتوقع خبراء االقتصاد ان يرفع 
البنك خالل النص����ف الثاني من 
العام احلالي سعر الفائدة بسبب 
النمو  الغموض احلالي ملؤشرات 

االقتصادي.
يشار الى ان زيادة سعر الفائدة 
الش����ركات  س����يصعد من أعباء 
ل����دى حصوله����ا عل����ى قروض 
وهو أمر ينعكس أيضا بالس����لب 
على املس����تهلك، كما ان احلد من 
اإلقراض سيؤدي الى ارتفاع معدالت 
التضخم. من جه����ة اخرى، أعلن 
بنك إجنلترا )البنك املركزي( امس 
وقف البرنامج غير املسبوق لشراء 
األصول التي تبل����غ قيمتها 200 

مليار جنيه استرليني، وذلك بعد 
11 ش����هرا في خطوة قد تشير الى 

عودة السياسات املالية العادية.
كما ترك البنك أسعار الفائدة 
عند مستواها املنخفض القياسي 

0.5% كما هو متوقع.
وقال البنك في بيان »ستواصل 
اللجنة مراقبة النطاق املناس����ب 
لبرنامج شراء األصول وميكن إجراء 
املزيد من عمليات الشراء شريطة 

ان تسمح التوقعات بذلك«.
وكان البنك املركزي يش����تري 
األصول وغالبيتها من س����ندات 

اخلزانة منذ مارس املاضي بأموال 
جديدة في مسعى لتعزيز االقتصاد 
� وهو البرنامج املعروف باس����م 
التيس����ير الكمي � لكن مبلغ 200 
مليار جنيه التي خصصها البنك 
للبرنامج نفدت األسبوع املاضي.
وتوقع جميع احملللني تقريبا 
الذي����ن اس����تطلعت »رويت����رز« 
آراءهم، ان يخت����ار بنك اجنلترا 
وقف البرنامج هذا الشهر في ظل 
خروج االقتصاد اخيرا من أسوأ 
ركود له منذ احلرب العاملية الثانية 

في نهاية العام املاضي.

دبي � أ.ف.پ: اعلن حاكم دبي 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
أمس عن اكتشاف حقل نفطي بحري 
جديد قبالة سواحل االمارة التي 
الى  النفطية  تضاءلت موارده����ا 
حد كبير وتواجه شركات تابعة 
لها مديونية مرتفعة. وقال بيان 
اصدره املكتب االعالمي حلكومة دبي 
ان الشيخ »محمد بن راشد يزف 
البشرى لشعب االمارات ويعلن 
عن اكتش����اف حقل نفطي بحري 

جديد في دبي«.
وتضاءل انتاج دبي من النفط 
بشكل كبير في السنوات املاضية 
وب����ات القط����اع النفطي يش����كل 
اقل م����ن 4% من اجمال����ي الناجت 

الداخلي لالمارة التي باتت تعتمد 
بشكل واسع على القطاعات غير 
النفطية.ومتل����ك االمارات خامس 
اكبر احتياط����ي نفطي في العالم 
يقدر بأكثر م����ن 97 مليار برميل 
من االحتياط����ات املثبتة ما ميثل 
العاملي،  حوالي عشر االحتياطي 
اال ان امارة ابوظبي متلك وحدها 

95% من هذا النفط.
وقال الشيخ محمد، الذي يشغل 
ايضا منصبي نائب رئيس الدولة 
ورئيس الوزراء، ان احلقل اجلديد 
»من شأنه تقدمي رافد قوي سيساهم 
الق����درات االقتصادية  في تعزيز 
للدولة وزيادة مع����دالت االنتاج 
النفطي« وسيؤدي الى »دفعة قوية 

لكافة قطاع����ات االقتصاد احمللي 
وتقدمي مصدر جديد للدخل يعزز 
من توجهات التنمية الشاملة في 
دبي«.واوض����ح ان احلقل اجلديد 
يقع شرق حقل راشد البحري الذي 
اكتش����ف عام 1973 ويبعد حوالي 
سبعني كيلومترا من سواحل امارة 
دبي. واكتشفت دبي عام 1982 حقل 
مرغم وكان آخ����ر حقل يعلن عن 

اكتشافه في االمارة.
النفط للمرة االولى  واكتشف 
في دبي بكميات جتارية عام 1966 
وبدأت اولى عمليات تصدير اخلام 
من االمارة بعد ثالث سنوات من 

حقل فتح البحري.
وتقدر احتياطيات دبي النفطية 

املثبت����ة باربعة ملي����ارات برميل 
4.1 تريليونات قدم  ال����ى  اضافة 
مكعب����ة من الغ����از، وتعادل هذه 
الكمية من الغاز 2% من االحتياط 
الغازي االماراتي الذي يحتل املرتبة 
السادسة عامليا )ستة تريليونات 
متر مكعب من الغاز(. وكلف الشيخ 
محمد عمه الشيخ احمد بن سعيد آل 
مكتوم رئيس دائرة شؤون النفط 
في االمارة »مبباش����رة كل اعمال 
الكشف والتنقيب اخلاصة باحلقل 
املكتش����ف والقيام بكل االبحاث 
امليدانية الالزمة للتأكد من حجم 
املخزون النفطي فيه وحتديد الطاقة 
االنتاجية املمكنة للحقل اجلديد«. 
ويشكل االكتشاف اجلديد جرعة 

اوكس����جني لالمارة بعد سلسلة 
التي  من االنتكاسات االقتصادية 
ش����هدتها على وقع االزمة املالية 
العاملية. وتتفاوض املجموعة حاليا 
مع الدائنني العادة جدولة حوالي 22 
مليار دوالر من ديونها،  من اصل 
ديون كانت تبلغ 59 مليار دوالر 
قبل ان تسدد في 14 ديسمبر سندات 
بأربعة مليارات دوالر استحقت على 
شركة نخيل العقارية التابعة لها، 
وذلك بفضل تدخل امارة ابوظبي 
في اللحظة االخيرة النقاذ املجموعة 

من التعثر.
وتقدر ديون حكومة امارة دبي 
والشركات التابعة لها مبا بني 80 

و100 مليار دوالر.

محمد بن راشد آل مكتوم: الحقل الجديد سيعزز القدرات االقتصادية للدولة

.. واليورو يسجل أدنى مستوياته
 في 7 أشهر أمام الدوالر

رئيس صندوق النقد قد يستقيل مبكراً

لندن � رويترز: س����جل اليورو أدنى مستوياته أمام الدوالر 
متأثرا مبخاوف بشأن أوضاع االقتصاد في دول مبنطقة اليورو 

قبيل قرار البنك املركزي األوروبي بشأن أسعار الفائدة.
وسجل اليورو أدنى مستوياته في سبعة اشهر أمام الدوالر 
عند مستوى 1.370 دوالر. وجرى تداول اليورو على انخفاض 
0.4% خالل أمس مس����جال 1.3837 دوالر. وسجل الدوالر أعلى 
مستوياته في ستة اشهر عند 79.623 أمام سلة عمالت. واستقر 
االس����ترليني على نطاق واسع عند 1.5880 دوالر قبل أن يعلن 
بنك اجنلترا املركزي قراره بش����أن الفائدة. ونزل سعر الدوالر 
0.2% أمام العملة اليابانية إلى 90.74 ينا بعد أن س����جل أعلى 

مستوياته في اسبوعني عند 91.28 ينا أمس االول.

 باريس � رويترز: قال دومينيك س����تراوس كان السياسي 
الفرنسي الذي يرأس صندوق النقد الدولي أمس أنه قد يختصر 
فت����رة واليته مما ع����زز تكهنات بأنه يرغب في املنافس����ة في 
االنتخابات الرئاسية في فرنسا املقررة في عام 2012. وتنتهي 
فترة والية ستراوس كان كعضو منتدب لصندوق النقد الدولي 
في أكتوبر 2012 أي بعد عدة أشهر من االنتخابات األمر الذي يعني 
أن السياسي االشتراكي املخضرم سيتعني عليه أن يستقيل من 
منصبه قبل املوعد احملدد إذا أراد منافسة الرئيس الفرنسي نيكوال 
ساركوزي على منصب الرئاسة. ويتجنب ستراوس كان عادة 
احلديث في هذا األمر ولكنه قال في مقابلة مع قناة اذاعية أمس 

إنه قد يتصور امكانية ترك صندوق النقد الدولي مبكرا.

سحب اليوم األول 31 يناير 2010
رقم الجائزةنوع الجائزةاسم الفائز

اجلائزة األولىالب توب نوع Alienwareفواز هشام النصف

اجلائزة الثانيةهاتف نقال نوع آي فونعبداهلل صالح اجلاركي

Fasilios Strjio اقامة مجانية مبنتجع اجلون
اجلائزة الثالثةبالكويت

اقامة مجانية مبنتجع اجلون سلطان زايد العازمي
اجلائزة الرابعةبالكويت

اقامة مجانية مبنتجع اجلون مرمي علي الدبيس
اجلائزة اخلامسةبالكويت

اجلائزة السادسةجهاز XBOXمحمد حامد العجمي

اجلائزة السابعةقسيمة تذكرة سفرخالد علي عبداهلل

اجلائزة الثامنةقسيمة تذكرة سفرأسامة ظافر محمد نسيبة

عبدالعزيز عبداهلل 
اجلائزة التاسعةجهاز نقال بالك بيريعبدالرسول

اجلائرة العاشرةمشغل ميديا MP4طارق عبداهلل القلوشي

سحب اليوم الثاني 1 فبراير 2010
رقم الجائزةنوع الجائزةاسم الفائز

اجلائزة األولىالب توب نوع Alienwareأبرار ضرار علي

عبدالرحمن محمد رضا 
اجلائزة الثانيةهاتف نقال نوع آي فونالصايغ

جابر سطام عبداهلل 
سطام

اقامة مجانية مبنتجع اجلون 
اجلائزة الثالثةبالكويت

اقامة مجانية مبنتجع اجلون محمد علي جمعة علي
اجلائزة الرابعةبالكويت

اقامة مجانية مبنتجع اجلون داود سلمان بندر
اجلائزة اخلامسةبالكويت

اجلائزة السادسةجهاز XBOXمحمد مصعب
اجلائزة السابعةقسيمة تذكرة سفرعلي حسن جمعة

Serinvasan Vasndtvanاجلائزة الثامنةقسيمة تذكرة سفر

اجلائزة التاسعةجهاز نقال بالك بيريعلي طعمة الشمري

اجلائرة العاشرةمشغل ميديا MP4منصور جاسم أحمد


