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ڤيروس الكمبيوتر »ستكسنت« نموذج فعال من أسلحة اإلنترنت.. سيؤدي إلى سباق جديد للتسلح في العالم 
رويترز: قالت شركة كاسبرسكي البس 
األوروبية املتخصصة في األمن الرقمي اول 
من أمس إن أحد ڤيروسات الكمبيوتر التي 
تهاجم برمجيات صناعية واسعة االستخدام، 
يستهدف ايران بشكل أساسي على ما يبدو 
وان تعقيد الڤيروس يش���ير إلى احتمال أن 

تكون إحدى الدول متورطة في إنشائه.
وقالت الشركة في بيان »ستكسنت هو 
منوذج فعال ومخيف من أسلحة االنترنت 
التي س���تؤدي إلى سباق جديد للتسلح في 

العالم«.
واستعرضت الشركة كيفية عمل الڤيروس، 
مشيرة الى انه عبارة عن برنامج كمبيوتر 
خبيث يهاج���م أنظمة التحك���م الصناعية 
املس���تخدمة على نطاق واسع التي تنتجها 

شركة سيمنس إيه.جي األملانية. 
ويقول خب���راء إن الڤي���روس ميكن أن 

يستخدم في التجسس أو التخريب.
وتقول »سيمنس« إن الڤيروس ميكن أن 
ينتقل من خالل محركات الذاكرة عن طريق 
أجهزة »يو.اس.بي«. مس���تغال أحد جوانب 
الضعف في نظام تشغيل ويندوز الذي تنتجه 

شركة مايكروسوفت والتي مت عالجها.
ويهاجم الڤيروس البرمجيات التي تقوم 
بتش���غيل أنظمة التحكم اإلشرافية وأنظمة 

احلص���ول على البيانات. وتس���تخدم هذه 
األنظمة في مراقبة الوحدات التي تعمل آليا 
� من منشآت الصناعات الغذائية والكيماوية 

إلى مولدات الكهرباء.
وقال محللون إن املهاجمني رمبا اختاروا 
نقل البرنامج اخلبيث من خالل محرك خارجي 
ألن الكثي���ر من أنظمة التحكم اإلش���رافية 
البيانات ليس���ت  وأنظمة احلص���ول على 
متصلة باالنترنت لكنها مزودة بفتحات ال� 

»يو.اس.بي«.
وقالت راندي أبرامز التي تعمل باحثة لدى 
شركة إي اس إي تي وهي شركة أمن مملوكة 
ملكية خاصة أجرت دراس���ة على الڤيروس 
ستكس���نت إنه مبجرد أن يصيب الڤيروس 
شبكة ينشئ بسرعة اتصاالت مع خادم بعيد 
ميكن أن يستخدم لسرقة البيانات اململوكة 
للشركة أو للتحكم في نظام التحكم اإلشرافي 

ونظام احلصول على البيانات.
وعن نش���أة الڤيروس، لم حتدد شركتا 
سيمنس ومايكروسوفت وخبراء االنترنت 
الذين درس���وا الڤيروس بعد من الذي قام 
بتصميمه. ويقول ميكا هيبونن كبير مسؤولي 
البحوث في شركة اف � سيكيور الفنلندية 
املتخصصة في أمن البرمجيات إنه يعتقد أن 
الهجوم بڤيروس ستكسنت هجوم ترعاه دولة. 

وقال إن ستكس���نت ڤيروس شديد التعقيد 
»ومن الواضح أن من قام بتطويره مجموعة 

تتمتع بدعم تقتي ومالي جدي«.
ويقول رالف الجننر وهو خبير انترنت 
أملاني إن منفذي الهجوم خبراء على درجة 
عالية من التأهيل رمبا كانوا دولة، وقال »هذا 
ليس قرصانا من يجلس في قبو منزل أبويه«، 
وقال على موقعه اإللكتروني إن التحقيقات 
»ستحدد« املهاجمني في نهاية املطاف، وأضاف 
»املهاجمون يعرفون ذلك، االس���تنتاج الذي 
توصل���ت إليه هو أنه���م ال يبالون، إنهم ال 

يخافون الزج بهم في السجن«.
وحول انتشار الڤيروس، أظهرت دراسة 
أجرتها شركة سيمانتك األميركية املتخصصة 
الڤيروس ستكسنت  التقنية النتش���ار  في 
أن الدول الرئيسية التي تأثرت بالڤيروس 
حتى السادس من أغسطس هي إيران حيث 
أصيب 62867 جهاز كمبيوتر وإندونيس���يا 
وفيها 13336 جهازا والهند وفيها 6552 جهازا 
والواليات املتحدة 2913 جهازا واستراليا 2436 
جهازا وبريطانيا 1038 جهازا وماليزيا 1013 

جهازا وباكستان 883 جهازا.
وكانت شركة ڤيروس���بلوكادا الروسية 
البيضاء أول شركة تتعرف على الڤيروس 

في منتصف يونيو املاضي.

سندات بمليار دوالر من دبي قد تكون جذابة.. 
لكن التصنيف االئتماني مهم 

دبي � لندن � رويترز: قد تساعد خطة دبي إلصدار سندات 
سيادية مبا يصل إلى مليار دوالر على إحياء نشاط سوق 
السندات في اإلمارة لكن املستثمرين يقولون إن احلصول 
على تصنيف ائتماني مازال مهما جلذب املستثمرين على 

نطاق أوسع.
وقد يكون بيع أول سندات حكومية منذ تفجر الفقاعة 
العقارية وم����ا تاله من أزمة ديون الع����ام املاضي خطوة 
لألمام صوب إعادة حتس����ني صورة دبي لدى املستثمرين 

األجانب.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا لالستثمارات 
البديلة التي مقرها في دبي هيثم عرابي »ينبغي أن تكون 

بسعر معقول. لكنها ستجد جمهورا وهذا بكل تأكيد«.
وأبلغت مصادر مصرفية »رويترز« أن احلكومة تعتزم 

إصدار سندات مبا يصل إلى مليار دوالر وبأجل يصل إلى 
7 سنوات.

وكان إصدار السندات السيادية السابق لدبي في أكتوبر 
املاض����ي أي قبل ش����هر تقريبا من الصدم����ة التي أصابت 
املستثمرين عندما طلبت مجموعتها الرئيسية دبي العاملية 

جتميد سداد ديون بقيمة 26 مليار دوالر.
لكن من����ذ ذلك احلني حصلت دبي العاملية على موافقة 
الدائنني باإلجماع تقريبا على خطط إعادة هيكلة ديونها 
في حني من املتوقع أن تس����تكمل وحدتها العقارية نخيل 

خطة ديونها بنهاية العام.
وقال جيرميي بروين وهو مدير صندوق لدى أفيفا في 
لندن »العمل الصعب كان في إعادة تنظيم نخيل ودبي العاملية 
واملستثمرون أكثر تفاؤال بشأن دبي بسبب عالقتها القوية 

بسائر إمارات االحتاد وألن املشاكل القدمية قد عوجلت أو 
جتري معاجلتها أتطلع إلى حيازة سندات لدبي«.

وحتى اآلن فإن إصدار الس����ندات الوحيد من دبي هذا 
الع����ام هو الذي قامت به هيئة كهرب����اء ومياه دبي عندما 

جمعت مليار دوالر في ابريل.
وفي حني أظهرت صفقة الهيئة استعداد السوق لقبول 
املزيد من مخاطر دبي فإن ع����دم وجود تصنيف ائتماني 
س����يادي يظل حائال دون مش����اركة منظومة عريضة من 
املستثمرين عدا من هم على استعداد لقبول املخاطر التي 

تنطوي عليها سوق ناشئة.
وق����ال مدير صندوق مقيم في لندن »مازلت قادرا على 
الدخول في مؤشرات قياسية بدون تصنيف. لكن احلصول 

على تصنيف هو طريقة لتحسني الشفافية .

كوبا تسمح للشركات الصغيرة بالعمل في 138 مجااًل
هافانا � د.ب.أ: ذكرت تقارير إعالمية رسمية في 
كوبا اول من امس ان السلطات تعتزم إصدار تراخيص 
بإقامة شركات خاصة صغيرة للعمل في 138 مجاال 

اقتصاديا ابتداء من الشهر املقبل.
تأتي هذه اخلطوة في أعقاب إعالن كوبا في وقت 
سابق من الشهر اجلاري اعتزامها االستغناء عن حوالي 
نصف مليون موظف من اجلهاز احلكومي والشركات 

العامة خالل الربع األول من العام املقبل.
ونشرت صحيفة »جرامنا« التابعة للحزب الشيوعي 
احلاكم في كوبا قائمة باملجاالت التي سيتم السماح 
لألفراد بالعمل فيها حلسابهم الشخصي وتشمل أعمال 
النجارة والسباكة واإللكترونيات والعالج بالتدليك 
والكتابة على اآللة الكاتبة وتصفيف الشعر وبرمجة 
الكمبيوتر واخلدمة املنزلية وتعليم قيادة السيارات 

وبيع الزهور.
وذكرت الصحيفة أن األشخاص الذين سيسجلون 

أنفس����هم في هذه املهن للعمل حلس����ابهم الشخصي 
سوف يلتزمون بدفع ضرائب على الدخل واملبيعات 
واخلدمات العامة واستخدام القوة العاملة إلى جانب 

اشتراكاتهم في التأمينات االجتماعية.
وأضافت الصحيف����ة ان املبدأ في نظام الضرائب 
اجلديد هو »من يكسب أكثر يدفع أكثر بحيث يؤدي 
إلى زيادة موارد الدخل للميزانية العامة مع احلصول 
على مس����اهمة اجتماعية مناس����بة من هؤالء الذين 
يكسبون أكثر. في الوقت نفسه سوف يسمح لألفراد 
املسجلني في قوائم أصحاب العمل في 83 مجاال من 

بني هذه املجاالت بتشغيل عمال آخرين.
ووفقا للصحيفة فإن البنك املركزي الكوبي يدرس 
إمكانية تقدمي قروض لهؤالء األفراد من أجل تأسيس 
أعمالهم. ويتوقع خبراء أن تساهم حتويالت الكوبيني 
العاملني باخلارج في انطالق هذه األنشطة االقتصادية 

اخلاصة.

واشنطن � أ.ف.پ: قام الكونغرس األميركي 
أول من أمس بأول خطوة نحو فرض تدابير 
عقابية على الصني املتهمة بالتالعب بعملتها، 
من خالل تصويت جلنة في مجلس النواب 

الذي سيعلن موقفه األسبوع املقبل.
وقال زعيم الغالبي���ة الدميوقراطية في 
مجلس النواب ستيني هوير »حتى ولو كان 
من املفضل اعتماد مقاربة متعددة األطراف للرد 
على هذه املشكلة ال ميكننا االنتظار اكثر إلعادة 

التعادل لصالح الشركات االميركية«.
ومن شأن النص ان يسمح بفرض رسوم 
جمركية على املنتجات املستوردة من الصني 

التي تخفض قيمة عملتها الوطنية.
وجاء التصويت غداة اجتماع بني باراك 
اوباما ورئيس الوزراء الصيني وين جياباو 
على هامش اجلمعي���ة العامة لألمم املتحدة 
في نيويورك طلب خاللها الرئيس االميركي 
من الصني »بذل مزي���د« من اجلهود إلعادة 

تقييم عملتها.

واعتبر رئيس اللجنة س���اندر ليفن ان 
»تالعب الص���ني املس���تمر بعملتها يحدث 
خلال كبيرا في السوق العاملية« مشيرا الى 
األسباب التي دفعت البرملانيني الى ان يقرروا 

التحرك.
وقال ان »سياس���ة الصني بش���أن سعر 
الصرف تش���كل عائقا كبيرا أمام الشركات 
االميركية والوظائف االميركية، ولهذا اتخذنا 
هذا اإلجراء«، مذكرا بان احملادثات مع الصني 

لم تؤد حتى اآلن الى اي نتيجة.
وقال النائب كيفن برادي في هذا الصدد 
»ل���ن يكون امرا فعاال إلقناع الصني بتغيير 
سياستها في س���وق الصرف، قبل ان يتهم 
السياسي« على  ب� »اللعب  الدميوقراطيون 

حساب العمال االميركيني.
ويسمح القانون املقترح لوزارة التجارة 
االميركية بفرض رسوم جمركية تعويضية 
ان ثبت وفقا ملعايير منظمة التجارة العاملية 
ان حكومة ما تؤثر على سعر الصرف وتسهم 

بهذه الطريقة في »دعم« صادراتها.
ورفض���ت وزارة التج���ارة حت���ى االن 
اعتب���ار التالعب في س���عر الصرف مبثابة 
دعم مموه، الن هذه املمارسة تفيد خصوصا 
السياح االميركيني الذين يتوجهون الى البلد 

املعني.
ويطلب مشروع القانون من وزارة التجارة 
ان توقف هذه املمارسة وان تأخذ في االعتبار 
»جميع الوقائع«، مبا في ذلك مسائل خفض 
قيمة العمل���ة عند فرض رس���وم جمركية 

تعويضية.
وأثناء جلس���ة اس���تماع في الكونغرس 
االسبوع املاضي صعد وزير اخلزانة تيموثي 
غايتنر لهجته منتقدا سياسة الصني في سوق 
الصرف، لكن���ه كرر التأكيد على انه يفضل 

احلوار على العقوبات.
وقبل تصويت اللجنة ذكر ليفن مبوقف 
ادارة اوباما قائال »ان لم تتحرك الصني فلدينا 
وسائل اخرى« حلماية االقتصاد االميركي.

الكونغرس األميركي يتخذ 
أول خطوة لفرض عقوبات  

على الصين بسبب خفض عملتها 

واشنطن وشركاؤها اآلسيويون في مواجهة المطامح الصينية 
نيويوركـ  أ.ف.پ: تسعى الواليات املتحدة لتوثيق عرى الصداقة 
مع شركائها في جنوب شرق آسيا في وجه الصني التي تؤكد مطامحها 
اجلغرافية قبالة سواحلها، واملعرضة لعقوبات من الكونغرس االميركي 

لسياستها في سوق الصرف.
وقال الرئيس باراك اوباما لدى افتتاح القمة الثانية بني الواليات 
ــرق آسيا )آسيان( »بكل وضوح ان  املتحدة ورابطة دول جنوب ش

الواليات املتحدة تعتزم القيام بدور كبير في آسيا«.
ــابقة وبتعميق  واضاف اوباما »لذلك قمنا بتعزيز حتالفاتنا الس
شراكات جديدة كما نفعل مع الصني، والتزمنا من جديد )بعالقات( 

مع منظمات اقليمية بينها آسيان«.
واعتبر ان آسيا التي تضم كمبوديا وسنغافورة وبورما وڤيتنام 
ــيا، »تقوم  ــني وماليزيا وتايلند وبروناي واندونيس والوس والفلب
بدور حاسم اكثر فأكثر في املنطقة. ان آسيا بإمكانها ان تصبح قوة 

ايجابية جدا في ادارة شؤون العالم«.
ــتمر ساعتني متهيدا للجولة اآلسيوية  وجاء هذا اللقاء الذي اس

ــيقوم بها اوباما مطلع نوفمبر املقبل والتي ستشمل الهند  التي س
واليابان مرورا بكوريا اجلنوبية واندونيسيا، البلد الذي أمضى فيه 

فترة من طفولته.
ــتثمارات وايضا لألمن  ــارة واالس ــاع للتج ــص االجتم وخص
اإلقليمي وهو موضوع حيوي خصوصا بسبب تنامي قوة الصني 

اجليوسياسية.
ــيان«  ــي الواقع تتواجه الصني مع دول عدة اعضاء في »آس وف
بخصوص السيادة على جزر صغيرة واقعة في بحر الصني اجلنوبي، 
ــو موضوع بحثه اوباما مع رئيس الوزراء الصيني وين جياباو  وه
ــش اجلمعية العامة لألمم  ــاء ثنائي في نيويورك، على هام اثناء لق

املتحدة، بحسب البيت األبيض.
وقد أحملت »آسيان« الى هذا الوضع دون ان تذكر الصني باالسم 
في بيانها اخلتامي و»اكدت مجددا على اهمية السالم واالستقرار في 
املنطقة، واألمن البحري والتجارة دون عقبات وحرية املالحة البحرية 

وفقا للقوانني الدولية«. ودعت الى »حل سلمي للخالفات«.

.. وتسمح ألول مرة منذ 50 عامًا 
باستخدام الدوالر لدفع اإليجارات

هافانا � أ.ف.پ: ذكرت وسائل االعالم الكوبية اول من امس ان 
السلطات ستسمح باستخدام الدوالر لدفع ايجار بعض املنازل 
وذلك الول مرة منذ خمس���ني عاما كما ستسمح بفتح مشاريع 
صغيرة وذلك متهيدا الستغنائها عن 500 الف موظف يعملون 
في القطاع العام. وذكرت صحيفة غرامنا اليومية انه »ابتداء من 
اكتوبر سيتم رفع احلظر على تاجير املساكن بالبيزو الكوبي 
القابل للتحويل )املعادل للدوالر(«. وقالت الصحيفة الناطقة 
باسم احلزب الش���يوعي احلاكم ان هذه اخلطوة تنطبق على 
»الناس املسموح لهم بالعيش في اخلارج او من يعيشون في 

كوبا او يغادرون البالد الكثر من ثالثة اشهر«.

37 مليون دوالر مكافآت
 لـ 6 مسؤولين في »سيتي غروب« 

..وبنك نرويجي يقاضيه بسبب الخسائر
نيوي���ورك � د.ب.أ: أف���ادت خدمة بلومبرج 
اإلخباري���ة اول من أمس ب���أن البنك املركزي 
النرويج���ي رفع دعوى ضد »س���يتي غروب« 
وكبار مس���ؤوليها بسبب خس���ائر بقيمة 835 
مليون دوالر في اسهم وسندات سيتي غروب. 
ورفعت الدعوى في 17 سبتمبر في محكمة جزئية 

أميركية في مانهاتن.
وتتهم الدعوى مجموعة »سيتي غروب« بعدم 
اإلفصاح عن معلومات أساس���ية، مما أدى إلى 
إقدام »نورجيس بنك« على شراء أسهم وسندات 
سيتي غروب بأس���عار مرتفعة في الفترة بني 

يناير 2007 ويناير 2009.

واشنطن � يو.بي.آي: دفعت 
مجموع���ة »س���يتي غ���روب« 
األميركية املصرفية التي مازال 
18% من أسهمها مملوكة لدافعي 
الضرائب األميركيني 37 مليون 
دوالر مكافآت لس���تة من كبار 
املسؤولني التنفيذيني فيها على 
شكل أصول وقالت إنها تخطط 
التنفيذي  الرئي���س  لرفع أجر 
فيكرام بانديت الذي يبلغ اآلن 

دوالرا واحدا سنويا.
وذكرت وسائل إعالم أميركية 
ان كال من املسؤولني الستة حصل 
عل���ى حوالي 9 مالي���ني دوالر 
كحوافز على ش���كل أصول في 

املجموعة.
وكان باندي���ت ألغ���ى أجره 
عام 2009 بعد خسارة مليارات 
التي  الدوالرات من اخلس���ائر 
تكبدتها املجموعة في ظل الرئيس 
التنفيذي السابق تشاك برينس، 
ومس���اعدة حكومية بقيمة 45 
مليار دوالر. ورفض بانديت اول 
من أم���س أن يتقاضى أكثر من 

دوالر في العام 2010 أيضا.
إال ان البنك قال في بيان انه 

أداء املجموعة  نظرا لتحس���ن 
فانه ينوي العام املقبل تعويض 
باندي���ت على عمل���ه كرئيس 
تنفي���ذي وأنه يس���تحق أجرا 
مختلفا. وكانت »سيتي غروب« 

إلى حافة االنهيار بعد  وصلت 
خس���ائر بأكثر من مائة مليار 
دوالر ف���ي الفص���ل الثالث من 
الع���ام 2007 إال انها عادت إلى 

الربح هذا العام.


