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الذهب قياسي

»تومسون رويترز« تزيح الستار 
عن الجيل الجديد من أنظمة 

المعلومات المالية

استقرار التضخم يرفع 
اإلسترليني مقابل الدوالر

الدوالر يتراجع ألدنى مستوى 
في 15 عامًا مقابل الين

الخالد: »أوپيك« أسهمت في ضمان حقوق 
الدول المنتجة للنفط من االحتكار

كونا: قال العضو املنتدب للعالقات احلكومية 
والبرملاني���ة والعالقات العام���ة واإلعالم في 
مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طالل اخلالد 
ان منظمة الدول املص���درة للبترول »أوپيك« 
أسهمت في ضمان حقوق الدول املنتجة للنفط 

من االحتكارات العاملية.
وأضاف الشيخ طالل في تصريح صحافي 
ان املنظمة استطاعت ان تفرض سياستها على 
العالم وعلى االسواق النفطية مبينا انها اتبعت 
سياسات متوازنة للحفاظ على اسعار عادلة 
للنفط اخلام واحلفاظ على اس���تقرار السوق 

النفطية العاملية.
وأوضح ان الكويت تلع���ب دورا محوريا 
في عمل املنظمة من خالل النهج الذي اتبعته 
منذ تأس���يس املنظمة مؤكدا ان دور الكويت 
اعتمد على تقريب وجه���ات النظر بني الدول 
األعضاء واحلفاظ عل���ى مصاحلها من خالل 
دوره���ا في مجلس احملافظ���ني ومن خالل ما 
تتبعه من سياسات انتاجية وتسعيرية عادلة 

ومتوازنة.

وهنأ الدول االعضاء في »أوپيك« مبرور 50 
عاما على إنش���اء املنظمة التي اثبتت اهميتها 
خالل العقود اخلمس���ة املاضية مش���ددا على 
أهمية الدور احليوي الذي تقوم به من خالل 
التحكم في كمية النفط التي تصدرها وجتنب 

اغراق السوق العاملي بالنفط.
وعن أهمي���ة دور املنظمة في احلفاظ على 
مكانة النفط العاملية قال الشيخ طالل أن املنظمة 
تس���هم بفاعلية في احلفاظ على مكانتها في 
الساحة النفطية العاملية وحافظت دائما على 
ثبات اسعار النفط وعلى استقرار السوق العاملية 

وسد حاجاته من هذه السلعة احليوية.
يذكر ان منظمة »أوپيك« تأسس���ت في 14 
سبتمبر من العام 1960 وأسستها خمس دول هي 
السعودية والكويت والعراق وإيران وڤنزويال 

ومقرها احلالي مدينة ڤيينا.
وتضم املنظمة في عضويتها 12 دولة متتلك 
40% من االنتاج العاملي أي حوالي 32 مليون 
برميل نفط يوميا ف���ي حني متتلك ما يوازي 

70% من االحتياطي النفطي العاملي.

أكد أن دور الكويت اعتمد على تقريب وجهات النظر بين الدول األعضاء

لندن � أ.ف.پ: سجلت أسعار 
الذهب ارتفاعا كبيرا أمس وبلغت 
رقما قياس���يا تاريخيا جديدا ب� 
1267 دوالرا لألونص���ة حي���ث 
يستفيد الذهب أكبر من أي وقت 
مضى من وضعه كمعدن قيمته 
مضمونة في سوق تشهد تقلبات 

اقتصادية مستمرة.
وسجل سعر الذهب في سوق 
لن���دن 1267.25 دوالرا متجاوزا 
السعر القياس���ي السابق الذي 
س���جله في 21 يوني���و والبالغ 

1265.30 دوالرا.

أعلنت شركة »تومسون رويترز« 
ام���س عن اطالقها اجلي���ل اجلديد من 
نظام خدمة خبراء سوق املال، آيكون، 
الذي يتوق���ع أن يعيد صياغة طريقة 
عمل خبراء سوق املال عن طريق نشر 
أكبر كمي���ة من األخب���ار واملعلومات 
والتحليالت الشاملة للسوق، باإلضافة 
إلى اشتماله على أدوات جديدة للتداول 
سهلة االستخدام. وقد جاء نظام آيكون 
ليتبع إطالق نظام إلكترون، الذي يعد 
تقنية فائقة السرعة لتوزيع املعلومات 
ومصممة لتتماشى مع أحجام املعلومات 
الهائلة الواردة من األس���واق العاملية 
ومن خالل »رويترز إنس���ايدر«، نظام 
الڤيديو التفاعلي وفق الطلب، وتعد هذه 
اخلدمة متعددة الوسائط واملبتكرة جزءا 
أساس���يا من جتربة آيكون، فهي تقدم 
طريقة جديدة متاما الستهالك مقاطع 
ڤيديو األخبار حسب الطلب والتي يتم 
تقسيمها حسب الس���ياق على سطح 
املكت���ب بالكامل. وفي هذا اخلصوص، 
قال رئيس مجلس إدارة شركة أسواق 
تومسون رويترز، ديفني وينيج: »يتطلب 
اجليل احلالي من خب���راء املال أدوات 
بالبيانات والتحليالت  بديهية وغنية 
وذات اتص���االت قوية بحيث جتعلهم 
متميزين، ويعتبر آيكون نقلة أساسية 
لشركتنا ولصناعتنا، وسوف يستمر 
في التأقلم حتى يس���اعد عمالءنا على 
النجاح في هذه احلقبة الزمنية اجلديدة، 
وإطالق آيكون يعد محطة رئيسية في 
استراتيجية الشركة إلقامة مجتمع مالي 
متصل عامليا«. واضاف: »تقدم تومسون 
رويترز آيكون كوسيلة سهلة للوصول 
الى املعلومات باستخدام أحدث تقنيات 
الدالالت اللفظية لتتفادى حفظ شيفرات 
أو استخدام واجهات معقدة. ويربط نظام 
آيكون باستمرار املضمون والتحليالت 
باملستخدم وباملجتمع، كما يتم توصيله 
ببساطة عن طريق اإلنترنت إذ ميكن 
حتميله أو تشغيله من خالل االنترنت 
في غضون ثوان، وتسمح هذه التقنية 
بتطوير سطح مكتب واحد قوي ليبقى 
ويتماشى مع سرعة التغيير في األسواق 

واحتياجات العمالء«.

لندن � رويترز: ارتفع اجلنيه االسترليني مقابل الدوالر أمس 
بعدما أظهرت بيانات بريطانية اس���تقرار التضخم في أغسطس، 
األمر الذي فاجأ بعض املس���تثمرين الذي���ن توقعوا انخفاضا في 

األسعار.
وقال مكتب االحصاءات الوطنية إن تضخم أسعار املستهلكني 
سجل 3.1% الش���هر املاضي بينما كانت توقعات االقتصاديني بأن 
ينخفض إلى 2.9%. وعلى مدار الشهر قفز التضخم 0.5% مقارنة 
مع انخفاض نس���بته 0.2% في يوليو وتوقعات لزيادة نس���بتها 

0.3%. وارتفع االسترليني إلى 1.5437 دوالر.

النفط الكويتي يرتفع مستقرًا
عند 73.15 دوالرًا للبرميل

كونا: قالت مؤسسة البترول الكويتية 
ان سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 29 
س���نتا في تعامالت امس األول االثنين 
ليس���تقر عند مس���توى 73.15 دوالرا 
للبرميل مقارنة بتعامالت يوم الخميس 

الماضي البالغ عندها 72.86 دوالرا.
ويأتي ارتفاع س���عر النفط الحالي 
أمام  الدوالر األميركي  وسط انخفاض 
العمالت الرئيس���ية في سوق العمالت 
وذلك بس���بب اقبال المستثمرين على 
المخاط���رة اضافة الى ظه���ور بيانات 

صينية تبين ارتفاع االنتاج الصناعي 
الصيني خالل الشهر الماضي وبأعلى 
من التوقعات األمر الذي نشر في أوساط 
المستثمرين تفاؤال كبيرا حول مستقبل 
عجلة التعافي واالنتعاش في االقتصاد 

العالمي.
ويعد مستوى السعر الحالي للنفط 
الخام الكويتي االعلى منذ خمسة اسابيع 
المستهدف  النطاق  حيث اليزال داخل 
من دول منظمة أوپي���ك الذي يتراوح 

بين 70 و80 دوالرا.

الدوالر واليورو 
غارقان في الديون !

لندن � رويترز: سجل الدوالر أدنى مستوى في 15 
عاما مقابل الني أمس الثالثاء مع فوز رئيس الوزراء 
الياباني ناوتو كان باقتراع على زعامة احلزب احلاكم 
مما أث����ار تكهنات بأن طوكيو لن تتحرك على الفور 
لكبح صع����ود عملتها، واحتفظ كان مبنصبه بعدما 
هزم ايتش����يرو أوزاوا العضو البارز باحلزب والذي 

كان أكثر حدة في الدعوة إلى كبح صعود الني.
وتراجع الدوالر إلى 83.09 ينا على منصة التداول 
إي.بي.اس مع تفعيل أوامر بيع لوقف اخلسائر عند 

نزول السعر عن 83.20 ينا. وقلصت العملة األميركية 
خسائرها إلى 0.4% لتسجل 83.31 ينا. وقال ساميون 
ديريك مدير أبحاث العمالت في بنك أوف نيويورك 
ميلون: أدلى أوزاوا بتصريحات أقوى بشأن التدخل 
وم����ن ثم حدث رد فعل تلقائي على فوز كان. كما أن 
النتائ����ج متنحنا قدرا من اليقني السياس����ي. »خطر 
التدخل س����يبقى ماثال في الس����وق لكن هل يحدث 
تعاون دولي؟ على األرجح ال. لذا ستواصل السوق 

اختبار عزم كان«.

راؤول كاسترو يحّد من البيروقراطية
 ويرخص لشركات جديدة خالل األشهر الستة المقبلة

هافانا � أ.ف.پ: تسعى حكومة الرئيس الكوبي راؤول كاسترو 
عبر إلغاء 500 ألف وظيفة رس���مية في األشهر الستة املقبلة، الى 
احلد من البيروقراطية املستشرية مع الترخيص لشركات صغيرة 

خاصة وذلك في اطار »حتديثه« للنموذج الكوبي.
وأعلن���ت النقابة املركزية لعمال كوبا هذه االقتطاعات الكبرى 
في القطاع العام الذي يش���مل 95% من اقتصاد اجلزيرة. وأفادت 

النقاب���ة الوحيدة في بيان بأن هذا اإلجراء س���يطبق 
»عل���ى الفور« حتى الربع األول من العام 2011 

وذلك »تدريجيا وتصاعديا«، حيث »سيطال 
جميع القطاعات«.

وأضافت النقابة »ال ميكن لدولتنا 
وال ينبغي عليها ان تواصل دعم 

شركات وخدمات عديدها مفرط 
وتأتي اخلسائر عكس األهداف 

اإلنتاجية.
واعتبرت ان العاطلني 
العمل اجلدد ينبغي  عن 
ان يتمكن���وا من العثور 
على وظيفة في القطاع 
اخلاص، او في التعاونيات 
العمل كمس���تقلني.  او 
وحاليا يعم���ل حوالى 
148 ألف كوبي من اصل 
قوة عاملة من 4.9 ماليني 

نسمة حلسابهم اخلاص 
كمزيني ش���عر او سائقي 

اج���رة او اصح���اب مطاعم 
مقابل تسديد ضريبة للدولة 

ورسوم ضمانات اجتماعية. لكن 
الوثائق غير الرس���مية في اماكن 

العمل تش���ير الى ان احلكومة تنوي 
منح 250 ألف ترخيص جديد لفتح حوالي 

120 نوعا جديدا من املتاجر )اسكافية، تشميع، 
تزيني الشعر، تصليح الس���اعات، ميكانيك، تشذيب 

احلدائق، ترجمة(.
لكن بالرغم من تعهد راؤول كاسترو »اال يترك احدا ملصيره« 
مازال الشعب مقسوما. الكثيرون يعربون عن قلقهم فيما يرحب 
غيرهم مبنح تراخيص جديدة تخولهم العمل حلسابهم اخلاص، 
وهو إجراء أعلن عنه في أغسطس لضمان احلد من البطالة وتفعيل 

االقتص���اد. بالتالي تأمل ايفون مولينا )27 عاما( ان حتقق املزيد 
من األرباح عما ينتجه راتبها الشهري من الدولة )20 دوالرا( عبر 
مش���غل اخلياطة الصغير الذي متكنت من فتحه في مرآب منزلها 

في هافانا.
وقالت لوكالة فرانس برس »ادفع ش���هريا 300 بيس���وس )12 
دوالرا( للرخصة وكسبت 250 بيسوس في اسبوع. لطاملا اصلحت 
املالبس. لكن من قبل كان ذلك ممنوعا. اليوم ميكنني 
خياطة املالبس وبيعها وكسب رزقي بال خوف 

من الغرامة«.
ويسعى راؤول كاسترو منذ أن خلف 
شقيقه فيدل في يوليو 2006 الى 
التي تراجعت  زيادة االنتاجية 
بنسبة 1.1% في العام الفائت. 
واعلن في أبريل ان احلكومة 
تس���عى ال���ى تغيير عمل 
اكثر من مليون موظف. 
الذي  الكوبي  واالقتصاد 
يستند الى حد كبير الى 
الواردات يشوبه الفساد 
الذي يغذي سوقا سوداء 
طاغية والبيروقراطية 
املستشرية، إضافة الى 
اقدم حص���ار في العالم 
فرضته الواليات املتحدة 

منذ 1962.
وتفتقر قطاعات البناء 
والزراع���ة والصناعة على 
ال���دوام الى يد عاملة في بالد 
50% من اراضيها غير منتج و%80 
من اغذيتها مستورد. ومنذ سنوات 
تؤمن احلكوم���ة للعاطلني عن العمل 
60% من راتبه���م بانتظار حصولهم على 
عمل جديد. لكن نقاب���ة العمال اعلنت االثنني 
عن »تعديل اآللية املهنية والراتبية احلالية« للعاطلني 
عن العمل، بحيث لن يتمكنوا »من استغالل نظام احلماية والدعم 
املالي الى ما ال نهاية«. ويأتي إعالن هذه اإلجراءات بعد جدل حول 
تصريحات فيدل كاسترو بان »النموذج الكوبي لم يعد صاحلا«. 
غير ان���ه اكد اجلمعة ان هذا التصريح الذي نش���ر في مجلة ذي 

اتالنتيك االميركية أسيء تفسيره.

برن � سويسرا: تركض املشاكل التي تتخبط فيها أوروبا 
والواليات املتحدة األميركية بص���ورة موازية، ما يجلب 
معه مضاعفات، مجهولة األبعاد بعد، على اليورو والدوالر 
األميركي اللذين تدهورت قيمتهما الى أدنى احلدود تقريبا 
أمام العمالت الرئيس���ية العاملية األخ���رى. وفيما يتعلق 
بالدوالر األميركي فان قيمته هي األدنى أمام الني الياباني، 
منذ عام 1995، كما انزلقت قيمته أمام الدوالر الكندي الى 
مستويات تعيدنا الى عام 1977، وأمام الدوالر األسترالي 
والنيوزلندي الى مستويات تعيد ذاكرتنا الى ثمانينيات 
القرن املاضي. وبالنسبة لليورو، فانه يعيش مجددا أدنى 
قيمة له أمام الني الياباني والدوالر الكندي منذ عام 2001، 
كم���ا تدهورت قيمته الى أدنى ح���د تاريخي أمام الفرانك 
السويس���ري، ونظرا ملا يحصل في الدول النامية يتوقع 
اخلبراء األوروبيون والسويسريون أن تواصل قيمة اليورو 
والدوالر األميركي، معا، تآكلها الى حد أبعد، أمام العمالت 

الرئيسية األخرى في املستقبل القريب.
 في س���ياق متصل، يش���ير اخلبير فالتر ريولفي، في 
بورصة زيوريخ، الى أن الدوالر األميركي واليورو يهيمنان 
حاليا على سوق التداول بالعمالت الصعبة، الدوالر األميركي 
يستأثر ب� 42.5% من التداوالت العاملية، أما اليورو فيستأثر 
بحوالي 20% منها. مع ذلك، س���تفاجأ هاتان العملتان، في 
الش���هور القادمة، باقتراب مجموعة من العمالت املنافسة 
اليهما، على رأسها اليوان الصيني والريال البرازيلي، عالوة 
على ذلك، يش���ير اخلبير ريولفي ال���ى أن املراهنات على 
العملة األميركية وتلك األوروبية املوحدة ينبغي أن تأخذ 
باالعتبار ثالثة عوامل مهمة، هي وجود مصالح مشتركة 
بني السلطات السياسية، األميركية واألوروبية، تتمثل في 
إبقاء العملة الوطنية على قيمة متدنية تنافسية. ويتجسد 
العامل الثاني في خوض أوروبا وأميركا مش���اكل متعلقة 
بالدين العام، ويكفي النظر الى الدين األميركي الذي يشكل 
140% من الناجت االجمالي احمللي. أما العامل الثالث فيتعلق 
مباراثون شبه مواز، نزل في ساحته االقتصادان األوروبي 
واألميركي، بيد أن أميركا لديها فائض جتاري ضخم. في 
الوقت احلاضر، يشير هذا اخلبير الى أن معدل التداوالت 
اليومية بالعم���الت، حول العالم، يرس���و على حوالي 4 

تريليونات دوالر أي 261% أكثر مقارنة بعام 1998.


