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لندنـ  يو.بي.آي: قال مؤسس 
شركة »مايكروسوفت« األميركية 
امللياردير األميركي بيل غيتس 
انه لن يترك كامل ثروته ألطفاله 

الثالثة.
وأشار غيتس إلى انه غير مهتم 
باستخدام املليارات التي بحوذته 
إلطالق »ساللة«، بل ينوي التخلي 

عن ثروته في أعمال خيرية.
وأطفال غيتــــس هم: چنيفر 
14 عامــــا وروي 11 عاما وفيبي 8 

أعوام.
وقــــال املليارديــــر األميركي 
»سأعطي أطفالي بعض املال ولكن 

ليس نسبة كبيرة«، وأوضح »ليست فكرة سديدة 
أن أعطي املال ألطفالي. لن يكون ذلك جيدا لألطفال 

وال للمجتمع«.
وكان السؤال: هل أســــتطيع أن أجد شيئا لديه 

أثر كبير؟ كنت أعلــــم أني أريد 
فعل ذلك«، وفي الواقع قام غيتس 
بإطالق »مؤسسة بيل وميليندا 
غيتس« وهو يسافر وزوجته إلى 
املناطق الفقيرة في العالم واملليئة 

باألمراض ملساعدة احملتاجني.
وحتى اآلن تبرع الثنائي بـ 18 
مليار دوالر لتلقيح أكثر من 250 
مليون طفل في دول فقيرة، ما منع 

حوالي 5 ماليني حالة وفاة.
ونفى غيتس أن يكون منزله 
مليئــا باأللعاب، وقال ان األطفــال 
لديهــم أجهــــزة كمبيوتــر وان 
برنامج »ســــكايب« يســــتخدم 
أحيانــا بدل الهاتــــف لالتصال باألهل حني يكونان 
مسافرين، وعن مستقبل الكمبيوتر قال غيتس ان 
»الكمبيوتر ســــيكون قادرا على الرؤية وسيتعرف 

على الصوت، هذه األمور ستتطور بسرعة«.

لندن ـ يو.بــــي.آي: أعلنــــت املجموعة املصرفية 
البريطانية »لويدز« أن رئيسها التنفيذي أريك دانيالز 
سيتقاعد من منصبه في غضون عام. ويعد دانيالز 
ثالث شخصية مصرفية بارزة تترك منصبها خالل 
األسابيع القليلة املاضية بعد جون فارلي في مصرف 
باركليز وستيفن غرين في مصرف إتش إس بي سي. 

وقالت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( إن دانيالز 
اشرف على شراء مصرف هاليفاكس االسكتلندي في 
العام 2008 في اطار اتفاق جوبه بانتقادات واسعة 
كونه مت خالل األزمة املصرفية وساهم في تقويض 
متويل لويدز ودفع حكومة حزب العمال وقتها إلى 

انقاذ املجموعة.

الريـــاض ـ د.ب.أ: بـــدأت جلنة من 
الســـعودي  املجلس األعلـــى للقضاء 
التحقيق مع قاض في احملكمة الشرعية 
باملدينة املنورة بغرب اململكة يشـــتبه 
في حصوله على 200 مليون ريال مبا 
يعادل 55 مليون دوالر مقابل تسهيالت 

الســـتخراج صكوك وحجج استحكام 
ألراضي باملدينة املنورة. وذكرت صحيفة 
»املدينة« امـــس الثالثاء أنه اتضح من 
التحقيقات األولية أن هذا املبلغ الكبير 
مت حتويلـــه في حســـاب القاضي على 
دفعات وعلى فترات متباعدة. كما كشفت 

التحقيقات التي جتريها املباحث اإلدارية 
عن تورط 16 موظفا في داخل احملكمة 
وفـــي إدارات لها عالقـــة بالقضية من 
بينها أمانة املدينة املنورة وفرع وزارة 
الزراعة وجهات أخرى. وكشفت مصادر 
مطلعة للصحيفة أن الوسيط هرب إلى 

تركيا منتصف شهر رمضان املاضي بعد 
انكشاف أمره للجهات األمنية والرقابية 
على اثر مداهمة إدارة املباحث اإلدارية 
باملدينة املنورة مكتب القاضي وحتريز 
اإلثباتات وإلقاء القبض على موظفني في 

مكتبه وآخرين في أقسام أخرى.

ـ يو.بــــي.آي: أعلنت  الرياض 
شركة الزامل للصناعة أنها وقعت 
اتفاقيــــة مبدئية مــــع »مجموعة 
العزل اخلليجية« الندماج بعض 
مصانع قطاع املواد العازلة بقيمة 
300 مليون ريال. وقالت »الزامل 
للصناعة« إحدى الشركات املدرجة 
في سوق األسهم السعودية في بيان 

لها امس الثالثاء ان اجتماعا عقد 
بني شركة مجموعة العزل اخلليجية 
والزامل للصناعة لدراسة إمكانية 
دمج بعــــض مصانع الشــــركتني 
الداخلة في صناعة وإنتاج املواد 
العازلة في شــــركة جديدة والتي 
من املتوقع أن تقدم إمكانيات أكبر 

لألسواق احمللية واإلقليمية. 

ســــنغافورة ـ د.ب.أ: ذكر االحتاد الدولي للنقل 
اجلوي أنه يتوقع زيادة ارباح شركات الطيران على 
مستوى العالم خالل العام احلالي بأكثر من %200 
بفضل تعافي االقتصاد العاملي بأكثر من التوقعات. 
لكن االحتاد حذر من ان العام املقبل قد يكون اضعف 

بالنسبة لصناعة الطيران.

يتوقع االحتاد وصول ارباح شركات الطيران خالل 
العام احلالي إلى 8.9 مليارات دوالر مقابل توقعاته 
السابقة في يونيو املاضي وكانت 2.5 مليار دوالر. 
عدل االحتاد توقعاته بالنسبة للعام احلالي للمرة 
الثانية حيث كان يتوقع في مارس املاضي وصول 

االرباح الى 2.8 مليار دوالر.

)ا.ف.پ( بعض السياح امام املفاعل النووي الذي تسبب في اسوأ كارثة نووية في العالم

البحرين تحافظ على شهرتها كمركز إقليمي للؤلؤ الطبيعي

كنوز »ليمان براذرز« تباع بمزاد في نيويورك ولندن 
نيويوركـ  أ.ف.پ: ستعرض مجموعة 
متنوعة من القطع الفنية العائدة الى بنك 
االســـتثمار »ليمان براذرز« الذي سبب 
افالسه ركودا اقتصاديا في الواليات املتحدة، 
للبيع اواخر هذا االسبوع في مزاد علني 
تعود ارباحه الى دائني املصرف، وكان 
»ليمان براذرز« قد اقتنى هذه املجموعة 
التي تبلـــغ قيمتها ماليني الدوالرات في 
العام 2003، وفيها اعمال لكبار الفنانني 
املعاصرين امثال داميان هيرست وجولي 
ميريتو وريتشارد برينس. ووصفت نائبة 
رئيس دار »سوذبيز«، املجموعة املعروضة 

بـ »متحف« الفن املعاصر.
وســـيقام مزاد آخر تنظمه الشـــركة 
املنافسة »كريســـتيز« في لندن في 29 
سبتمبر، على رأس قائمته اعمال للفنانني 

لوسيان فرويد وغاري هوم.
وستعود ايرادات هذين املزادين الى 
دائني مصرف »ليمان براذرز« الذي اعلن 
افالسه في العام 2008، مسببا بذلك انهيار 

االسواق املالية عبر العالم.
وكانت االعمال الفنية املعروضة تزين 
مكاتب وممرات عمالق التمويل، اال انها 
متثل بحســـب نائبة رئيس »سوذبيز« 
غابريـــاال باملياري اكثـــر من مجرد رمز 

للنجاح واالسراف.
وقالت في حديـــث مع وكالة فرانس 
برس »لـــم يكن االمر يتعلـــق بقدرتهم 
على شـــراء هذه االعمـــال«، فمجموعة 
»ليمان بـــراذرز« تعكس خبرة املصرف 
في اكتشـــاف الصفقات اجليدة ودعمه 

للمواهب الشابة.

تسعى البحرين للحفاظ على شهرتها التي 
اكتسبتها منذ زمن طويل كمركز إقليمي للؤلؤ 
الطبيعي بإحياء عمليات صيد أصداف اللؤلؤ 
التي توقفت منذ عقود خالل فترة ركزت فيها 
اململكة على عمليات التنمية الكبيرة مع الطفرة 

النفطية.
وتقع جزيرة احملرق بالقرب من بر البحرين 
الرئيسي وشهدت نهضة عمرانية كبيرة شملت 
بناء مطار وأبراج عمالقة في أراض كانت في 

املاضي قاعدة لصيادي اللؤلؤ.
وحتى وقت قريب لـــم يحظ تأثير حركة 
التنمية العقارية على املوروث الثقافي باهتمام 
يذكر فـــي منطقة جتمع بني بســـاطة احلياة 
الصحراويـــة والتقاليد العريقة حلرفة صيد 

اللؤلؤ.
وذكر عيســـى أمني وكيل وزارة الثقافة أن 
حكومة البحرين تســـعى إلحياء التراث من 

خالل »مشروع لؤلؤة البحرين«.

وقال »مشروع طريق اللؤلؤ هو مشروع 
حيـــوي القصد منه إعادة تـــراث مهنة صيد 
اللؤلؤ وجتارة اللؤلؤ إضافة إلى جذب سياحي 
من خالل تعمير وترميم املتبقي من البيوت 
والعمارات واحملـــالت املتخصصة في جتارة 

اللؤلؤ«.
ويشمل مشروع اللؤلؤ طريق طولها ثالثة 
كيلومترات تربط بني متاحف الصيد وقلعة 
تاريخية وإحياء بعـــض مصايد احملار التي 
حتميها منطقة عازلة محظـــور فيها الصيد 
ويسمح بجوالت بالقوارب إلى أماكن يتركز 
فيها احملار حيث يســـتطيع الســـياح جتربة 

الغوص الستخراج اللؤلؤ بأنفسهم.
وأضاف عيســـى أمني وكيل وزارة الثقافة 
»طبعا املشروع هو مشـــروع اقتصادي من 
حيث انه ســـيحيي الكثيـــر من احملالت التي 
تدهورت بفعل الزمن واإلهمال واآلن سيعاد 
ترميمها أو اســـتخدامها في مشاريع جتارية 

اقتصادية سياحية«.
واملشروع جزء من جهود البحرين لتنويع 
مواردها االقتصادية ومن خطط لبناء قطاع 

سياحي متطور.
ويعتمد قطاع السياحة في البحرين حاليا 
على ماليني السعوديني الذين يعبرون جسرا 
من اململكة العربية الســـعودية إلى العاصمة 

املنامة لالستمتاع بوسائل الترفيه.
يؤكد تاجر اللؤلؤ عبدالرزاق احملمود ضرورة 
أن حتافظ البحرين على سمعتها كمركز للؤلؤ 

الطبيعي.
وقال احملمود »مملكة البحرين هي تقريبا 
البلد الوحيد في العالم الذي مينع فيه تداول 
اللؤلؤ غير الطبيعي سواء كان من دول اخلليج 
أو غيرها. ولذلك فالبحرين لها سمعتها الدولية. 
وللمحافظـــة على هذه الســـمعة وإبقاء على 
هذا احلاضر فالبد أن نوجد اللؤلؤ الطبيعي 
لألسواق. وما يوجد في األسواق في احلاضر 

هو ما مت حتصيله في السنوات املائة السابقة 
وهـــو ما يتم التداول منها بســـبب أن عملية 

الغوص توقفت منذ 40 سنة سابقة«.
وأضاف »أما من الناحية التجارية فالتجار 
يريدون اللؤلؤ. فنحن نريد اللؤلؤ بكل أنواعه 
حتى نستطيع متويل السوق الداخلي وننعش 
هذه التجارة. وفي نفس الوقت قد نستطيع 
تلبية جزء من الطلب في الســـوق اخلارجي 
حيث الكمية املعروضة في السوق العاملي ال 
تكفي الطلب عليها ما رفع ســـعر اللؤلؤ في 
العالم بشكل كبير في العشر سنوات املاضية 

إلى ثالث أو أربع أضعاف«.
واتسعت رقعة األرض في البحرين بواقع 

11% في الفترة بني عامي 1981 و2007.
ويشـــكو الصيادون احملليـــون دائما من 
اســـتصالح األراضي إلقامة مشروعات على 
الساحل الشمالي األمر الذي ميثل خطرا على 

مصادر رزقهم.

بيل غيتس يفضل أن يترك ثروته
ألعمال الخير على أن يرثها أطفاله الثالثة

المجموعة المصرفية البريطانية »لويدز«
تحيل  رئيسها التنفيذي إلى التقاعد العام المقبل

ماليزيا تعلن خططًا استثمارية ضخمة
بقيمة 444 مليار دوالر

الذهب يتراجع واألنظار على اجتماع 
المركزي األميركي

كواالملبورـ  رويترز: أعلنت ماليزيا عن خطط طموح لتحفيز اقتصادها 
من خالل حشـــد مئات املليارات من الدوالرات من االســـتثمار اخلاص في 
السنوات العشر املقبلة. وتشـــمل اخلطط إنشاء شبكة مواصالت ضخمة 
جديدة لتخفيف الزحام في العاصمة كواالملبور وبناء منشأة ضخمة لتخزين 
النفط. وقال مركز أبحاث حكومي إنه حدد استثمارات بقيمة 444 مليار دوالر 
على مدى 10 سنوات ستأتي 60% منها من القطاع اخلاص بينما ستأتي %32 

من شركات شبه حكومية وستقدم الدولة %8.

لنـــدن ـ رويتـــرز: تراجـــع 
ســـعر الذهب أمس مـــع تركيز 
املتعاملني على الواليات املتحدة 
حيث يحتمـــل ان يقدم مجلس 
البنك  االحتياطـــي االحتـــادي 
املركزي األميركي على تيســـير 
السياسة النقدية للمساعدة في 
تعزيز منو االقتصاد. كان السعر 

الفوري للذهب ســـجل ارتفاعا 
قياسيا عند 1283.70 دوالرا بفعل 
الطلب االستثماري قبيل اجتماع 
مجلس االحتياطي االحتادي. وبلغ 
سعر شراء الذهب 1276.65 دوالرا 
لألوقية فـــي التعامالت املبكرة 
نزوال مـــن 1279.25 دوالرا في 

أواخر معامالت نيويورك.

التحقيق مع قاضٍ سعودي بتهمة الحصول على رشوة بقيمة 200 مليون 
ريال لتسهيل استخراج صكوك وحجج استحكام  في المدينة

شركتان سعوديتان توقعان اتفاقية اندماج

توقعات بزيادة أرباح شركات الطيران 
العالمية 200% خالل 2010

استياء واسع من توزيع البنوك األلمانية 
مكافآت بالماليين على موظفيها

ميونيخـ  د.ب.أ: في البداية حصلت 
البنوك األملانية على مليارات اليورو 
كدعم حكومي في مواجهة األزمة املالية، 
ثم هاهي البنوك توزع ماليني اليورو 
ــآت على موظفيها، وهو ما أثار  مكاف

دهشة الكثيرين في البالد.
ــرف »هيبو ريال  ــد أثار مص فق
استيت« لالستثمارات العقارية جدال 
ــعا مرة أخرى في أملانيا بسبب  واس
ــي أعلن توزيعها  ــني اليورو الت مالي
ــه كأرباح رغم أن البنك  على موظفي
نال دعما بأموال طائلة من احلكومة 
ــي أعقاب األزمة  ملواجهة اإلفالس ف

املالية العاملية.
فهل البد أن يحصل موظف البنك 
على مئات اآلالف من اليورو لكي يظل 
مواليا ملصرفه الذي يعمل لديه، ولكيال 
يترك مصرفه ويستجيب لإلغراءات 
املالية التي تعرضها عليه مؤسسات 
ــة في لندن أو نيويورك؟ هذا ما  مالي
يشكك فيه سياسيون ونقابيون في 

أملانيا.
ــراء أن قطاع  ويرى بعض اخلب
البنوك الذي دفع النظام املالي العاملي 
ــدد العودة  ــة الهاوية بص ــى حاف إل

»لسلوكياته النشاز«.
املدير  ــر،  ــد فيب ــرر مانفري وب
التنفيذي الحتاد البنوك األملانية »بي 
دي بي« هذه املكافآت الضخمة بقوله: 
»حتتاج البنوك لكفاءات معينة للقيام 
بأعمال معينة، كيف ميكن لهذه البنوك 
ــذه الكفاءات وما  أن حتصل على ه
شكل األجور التي متنحها لهم إذا لم 
تكن هذه األجور قائمة على الظروف 

السائدة في هذا القطاع؟«.
ــاري  يرى توماس ريتر استش
العمالة  ــة  ــرية، خاص البش املوارد 
البنكية، أن هذا املبرر »مضحك«، وقال 
إن عدد الوظائف التي التزال تبحث 
ــدى البنوك األخرى  عن موظفني ل
ــدودة وأن املصرفيني من ذوي  مح
الكفاءة العالية تركوا مصرف »هيبو 
ــتيت« بالفعل »فمن يبقى  ريال اس
طوعا لدى هذا البنك؟« )في ظل تردي 

وضعه املالي جراء األزمة(.
ــتمرار  ــا اآلن، فقد أصبح اس أم
ــائل إنعاش  البنك يعتمد على »وس
ــتمر على قيد احلياة  صناعية« ليس
ــيط  واضطر لالنتقال إلى مقر بس
مبنطقة صناعية على أطراف مدينة 
ــث يعمل عدة مئات من  ميونيخ حي
ــى إنقاذ ما ميكن  موظفي البنك عل

إنقاذه.
ــيق جميع  ويضطر هؤالء لتنس
القرارات الهامة مع صندوق »سوفني« 
املالي التابع للدولة والذي أنقذ البنك 
بدعمه املالي من اإلفالس جراء األزمة 

املالية العاملية.
وسرعان ما غضب مدير البنك 
أكسل فياندت جراء هذه اإلجراءات 
الروتينية مما دفعه لالنسحاب من 
ــك في ميونيخ،  منصب رئيس البن

والعودة إلى فرانكفورت.
كان فياندت ينظر للمكافآت التي 
ينالها املصرفيون على أنها تعويض 
ــتهزاء  لهم جراء ما يالقونه من اس
الناس بهم عندما يعرفون أنهم يعملون 
في بنك »هيبو ريال استيت« اخلاسر 

وذلك من خالل مظلتهم التي حتمل 
ــم البنك. أما من بقي من موظفي  اس
ــتيت«، فيقوم بعمل  »هيبو ريال اس
ــبب تقليص العمالة في  مضاعف بس
البنك بشكل حاد أثار انتقاد النقابيني 
ــذه املكافآت عادلة  الذين يرون أن ه
في ظل اجلهد املضاعف الذي يقوم به 
موظفو البنك. وقال أحد هؤالء النقابيني 
إنه ال يفهم السبب حلصول املصرفي 
ــتثمارات  ــم االس الذي يعمل في قس
ــى 20 إلى 30 ضعف أجر  البنكية عل
املصرفي الذي يرأس فرع أحد البنوك. 
وقد غير الكثير من الشركات وخاصة 
املدرجة في البورصة، نظام مكافآتها 
استجابة للضغوط السياسية، وصارت 
أجور أصحاب املراكز املصرفية البارزة 
ــر بنجاح البنك على املدى  ترتبط أكث
البعيد، وأصبح دفع هذه األرباح يتم 
عبر عدة سنوات وميكن أن يطالب البنك 
باستردادها في حال تعرضه للخسارة 
غير أن الكثير من املصرفيني يتمسكون 
بحقوقهم القدمية، وال يبالون بسمعة 
قطاعهم، حيث كان رئيس بنك دريسدنر 
ــابق يحصل على مكافأة وأرباح  الس
سنوية قدرها 3 ماليني يورو، رغم أن 
قطاعه االستثماري مني بخسارة 5.7 
مليارات يورو عام 2008، ثم استطاع 
انتزاع 1.5 مليون يورو أخرى بحكم 
احملكمة مكافأة نهاية خدمة نهاية عام 
2008 قبل أن يرفض مصرف كومرتس 
بنك الذي اشترى دريسدنر بنك دفع 
ــه فيما بعد مبررا ذلك  هذه املكافأة ل
ــائر الهائلة للبنك والتي بلغت  باخلس

مليارات. 

تشرنوبيلـ  أ.ف.پ: يحمل الدليل السياحي جهازا 
لقياس اإلشعاعات، ويعلن ان مستوى اإلشعاع يفوق 
املعدل العادي بـ 35 ضعفا، انها مدينة تشــــرنوبيل 
التي شــــهدت في عام 1986 أســــوأ كارثة نووية في 

التاريخ.
يقصد تشرنوبيل متخصصون وسياح من مختلف 
أنحاء العالم السيما من الدول الغربية، ويدفع الواحد 
منهم 160 دوالرا مقابــــل قضاء يوم في هذه املنطقة 
املنكوبة.وقد صنفت مجلة فوربز االميركية املدينة 
على انها واحدة من اكثر الوجهات الســــياحية متيزا 
في العالم. وبحســــب األرقام الرسمية، يتقاطر اليها 

سنويا 7500 زائر.
تنقل حافلة السياح الى املنطقة احملظورة. وعلى 
مدخلها يوقع كل منهم تعهدا باحترام قواعد تهدف الى 
منع التلوث باإلشعاعات، فالتدخني واألكل في الهواء 
الطلــــق ممنوعان، وكذلك ملس أي شــــيء واجللوس 

ووضع األمتعة على األرض.
يضحك الســــياح وهم يوقعون هذا التعهد، لكن 

هذا الضحك يخفي وراءه توترا كبيرا.
تقر الطبيبة النفسية البلجيكية دافيانا شوتينت 
لدى زيارتها املكان انها تشعر »بقليل من اخلوف«، 

وتقول انها سترمي حذاءها بعد انتهاء الزيارة.
لكنها تتابع رحلتها مع السياح اآلخرين، متجهة 

الى املفاعل الذي تسبب بالكارثة في عام 1986.
في محيط املفاعل، يشير جهاز قياس اإلشعاعات 
الى ان معدل اإلشــــعاعات بلغ اعلى مســــتوى له في 
املنطقة )3.9 ميكروسيفير، مقابل 0.12 ميكروسيفير 
في املناطق غير امللوثة(. وبعد التقاط الصور، تتوجه 
املجموعة الى مدينة بريبيات التي اقيمت على مسافة 3 
كيلومترات فقط عن املفاعل لتكون مقرا إلقامة عماله. 

وقد اجلي سكان هذه املدينة غداة وقوع الكارثة.
توقــــف الزمن في بريبيات منذ 24 عاما، فمازالت 
الالفتات السوفييتية معلقة على األبنية بالقرب من 

متنزه صدئ كتب وألعاب متناثرة في شقة مهجورة 
وأقنعة واقية من الغاز في مقصف مدرسة.

تبدي السائحة االسترالية بوبي هارنغتون تأثرها 
لهذا املشهد، وتقول »انه أمر محزن جدا«.

وتبدي انزعاجها من زيارة األماكن املهجورة السيما 
ان أصحابها مازالوا على قيد احلياة في مكان آخر.

أما املوسيقي السويدي كارل باكمان فيقول »لطاملا 
اردت زيارة هذا املكان«. وهو ال يرى ان اختياره هذا 
املـــكان لزيارته أمر غريب، فاملـــكان »ال يختلف عن 
الكوليزيه الذي شهد ايضا مقتل عدد من االشخاص، 
او )معسكر( اوشويتز )النازي(«، على ما يقول. في 
26 ابريل 1986 وقع انفجار في املفاعل الرابع من محطة 
تشـــرنوبيل النووية شمال اوكرانيا مبحاذاة روسيا 
وبيالروسيا، ملوثا جزءا كبيرا من اوروبا السيما هذه 
اجلمهوريات الثالث من االحتاد السوفييتي السابق.

أما اآلالف من رجال اإلنقاذ الذين هرعوا الى املكان 
إلطفاء احلريق دون وقاية، فقد ماتوا خالل ســـنوات 
قليلة. وفي اوكرانيا وحدها اصيب 2.3 مليون شخص 
بتداعيات التلوث النووي الذي يسبب خصوصا مرض 

السرطان.

رحلة سياحية في »جحيم«
تشرنوبيل النووي

بيل غيتس


