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تشالز كوش كريستي والتونالري ايليسونوارين بافيتبيل غيتس

مايكل بلومبرغاس. روبنسون والتوناليس والتونجيم والتون ديڤيد كوش

ساسون: بريطانيا تسعى
 لتعزيز عالقاتها االقتصادية مع الكويت

المافيا اإليطالية تستخدم 
اليانصيب لتبييض أموالها

»اتصاالت تونس« تشتري رخصة 
للجيل الثالث مقابل 80 مليون دوالر

روماـ  يو.بي.آي: اكتشفت الشرطة اإليطالية حيلة جديدة استخدمتها 
مافيا ندرانغيتا بإقليم كاالبريا اجلنوبي لتبييض األموال التي جنتها من 
جتارة املخدرات حيث عملت على شراء األوراق الرابحة في اليانصيب 

الوطني وحتويل األموال إلى حساباتها املصرفية.
وأفادت وكالة أنباء »آكي« اإليطالية بأن املافيا استطاعت أن تتغلغل 
في نظام اليانصيب اإليطالي الـ »سوبر إينالوتو« وشراء األوراق الرابحة 
لتقوم الشــــركة املنظمة بعدها بتحويل األرباح إلى حسابات مصرفية 
خاصة باملافيا. وأضافت أن القوى األمنية نفذت امس األمر الصادر من 
احملكمــــة اجلنائية بكاالبريا وصادرت خمســــة ماليني يورو من أموال 

نيكوال لوكا الذي كان يدير عملية التبييض حلساب املافيا.
يذكر أن لوكا موجود حاليا بالسجن لقضاء عقوبة باحلبس ملدة 14 
عاما في قضية تتعلق بنشــــاطه داخل عصابات اجلرمية املنظمة وهي 
القضية ذاتها التي صدرت فيها أحكام بالسجن من محكمة كاالبريا بحق 

27 شخصا تصل في مجموعها إلى 336 سنة.
كما أصــــدرت محكمة ميالنو أحكاما علــــى 34 آخرين من العصابة 
نفســــها تصل في مجموعها إلى 370 سنة بتهمة تهريب املخدرات على 
مستوى دولي. وكانت تلك العصابة تعمل بالتعاون مع عصابة أخرى 
في كولومبيا بجنوب أميركا وتقوم بتهريب وبيع املواد املخدرة في عدة 

بلدان أميركية وأوروبية وأفريقية.

تونسـ  رويترز: قال مسؤولون حكوميون ان تونس منحت شركة 
اتصاالت تونس التي متلك فيها تليكوم دبي االماراتية حصة 35% رخصة 

خلدمات اجليل الثالث للهاتف احملمول مقابل 80 مليون دوالر.
وبذلـــك تنافس اتصاالت تونس اوراجن تونـــس التي فازت بنفس 
الرخصـــة العام املاضي في بلـــد يبلغ فيه معدل اســـتعمال احملمول 

حوالي %90.
وقـــال بيان مقتضب لوزارة االتصاالت ان الوزارة منحت ترخيص 
اجليل الثالث للهواتف احملمولة لـ »اتصاالت تونس«. ولم يذكر مزيدا 

من التفاصيل.
لكن مســـؤوال حكوميا رفض نشـــر اســـمه قال لــــ »رويترز« ان 
قيمـــة الترخيص بلغت 116 مليون دينـــار )80 مليون دوالر(، وكانت 
تونس قد منحت اوراجن تونس ترخيص خدمة اجليل الثالث للهاتف 
احملمول واخلطوط الثابتة مقابل 189 مليون دوالر في يونيو من العام 

املاضي.
ومتلك فرانس تليكـــوم 49% في أوراجن تونس بينما متلك ديفونا 

احمللية التونسية %51.
ويبلغ عدد ســـكان تونس 10.5 ماليني نســـمة، وتواجه »اتصاالت 
تونس« منافسة في سوق خدمات الهاتف احملمول منذ عام 2002 عندما 

منحت احلكومة شركة تونيزيانا رخصة لتشغيل اخلدمة.

نظام الرقابة المالية الجديد في أوروبا.. ما هو؟
البرملان  ـ د.ب.أ: وافق  ستراسبورغ 
األوروبي أمس بشكل نهائي على إنشاء 
أربـــع هيئات أوروبية جديـــدة ملراقبة 
القطاعني املالـــي واملصرفي في االحتاد 
األوروبي بهدف منع تكرار األزمة املالية 

التي عصفت بالقطاعني العام املاضي.
أولى الهيئات األربع هي هيئة لإلنذار 
املبكر من األزمات وتعمل باالرتباط مع 
البنك املركزي األوروبي ومقرها مدينة 
فرانكفورت األملانية حيث يوجد البنك.

مهمة هذه الهيئة مراقبة التطورات في 
االقتصاد األوروبي بشكل عام وحتذير 
الدول األعضاء من أي مواقف خطيرة ميكن 
أن تواجهها مثل حدوث فقاعة عقارية أو 

غياب التنافسية.
يـــرأس هـــذه الهيئة في الســـنوات 
اخلمس األولى لها رئيس البنك املركزي 
األوروبي وهو حاليا الفرنسي جان كلود 

تريشيه.
وعلى املدى الطويل من املتوقع اتاحة 
منصب رئيس الهيئـــة أمام رئيس أي 

بنك مركزي في الدول األعضاء باالحتاد 
األوروبي وعددها 27 دولة.

ثاني هذه الهيئات هي هيئة الرقابة 
املصرفيـــة األوروبية ومقرها العاصمة 
البريطانية لندن. وثالث الهيئات هيئة 
الرقابة على صناديق التقاعد وشركات 
التأمني ورابعها هيئة األسواق واألوراق 

املالية.
يتمثـــل دور كل هيئـــة فـــي مراقبة 
تطورات األســـواق فـــي مختلف أنحاء 
أوروبا في املجال املسؤولة عنه لتقدمي 
إنذار مبكر من أي تطورات تنطوي على 
مخاطر مثل التوسع في القروض عالية 
املخاطر التي أدت إلى األزمة االقتصادية 

العاملية األخيرة.
في حالة حدوث أزمة مثل انهيار بنك 
أوروبي كبير فإن هذه الهيئات ستكون 
لديها صالحية تنســـيق أي خطة إنقاذ 
ضرورية بني الدول التي يعمل فيها البنك 

داخل االحتاد األوروبي.
وفي احلاالت القصـــوى ميكن لهذه 

الهيئات فرض خطـــة إنقاذ من جانبها 
رغم وجود مجموعـــة من اآلليات التي 

حتد من هذه الصالحية.
كما أن هذه الهيئات متتلك ســـلطة 
إصدار توصيـــات ملزمة إذا لم تتوصل 
السلطات الرقابية الوطنية في دول االحتاد 
األوروبي إلى اتفاق بشأن مواجهة موقف 

معني خطير.
ولم حتصـــل الســـلطات األوروبية 
اجلديدة على حق املراقبة املباشرة للبنوك 
وغيرها من املؤسسات املالية في الدول 
األعضاء حيث احتفظت السلطات احمللية 

بهذه الصالحية.
ومن املقرر أن تبدأ اجلهات الرقابية 
األربع التي ســـتكون مبثابة »شـــرطة 
االسواق املالية« عملها مطلع العام املقبل 

.2011
وقال ميشيل بارنيه مفوض شؤون 
السوق في االحتاد األوروبي إن الهيئات 
الرقابية اجلديدة ليست بديال عن السلطات 

الوطنية.

واشـــنطنـ  وكاالت: قالت مجلة فوربس امس ان 
األمور تتحسن بالنسبة للمليارديرات األميركيني إذ 
اســـتطاع اكثر من نصفهم زيادة ثرواتهم خالل عام 
شهد مرة اخرى تربع بيل غيتس على صدارة جميع 

املليارديرات.
وبقي بيل غيتس ـ مؤسس شركة ميكروسوفت 
ـ أغنى شـــخص في الواليات املتحدة للعام السابع 
عشر على التوالي بثروة تبلغ نحو 54 مليار دوالر 

مرتفعة 4 مليارات دوالر عن العام املاضي.
وجاء في املركز الثاني بالقائمة املستثمر وارين 
بافيت بثـــروة تبلغ 45 مليار دوالر بزيادة قدرها 5 
مليارات دوالر. وبقي الري ايليسون مؤسس اوراكل 
في املركـــز الثالث دون تغير بثروة قدرها 27 مليار 

دوالر.
وجاء في املركز الرابع كريســـتي والتون وريث 
سام والتون مؤسس ووملارت بثروة بلغت 24 مليار 

دوالر بزيادة 2.5 مليار دوالر.
وفي تباين شـــديد مع قائمـــة فوربس 400 لعام 

2009 فـــإن 217 من املليارديـــرات ميلكون اآلن اكثر 
مما كان عندهم قبـــل عام. وتراجعت ثروة 84 فقط 

من املليارديرات.
وفي عام 2009 تعرض 314 من أعضاء نادي الصفوة 

لتراجع في ثرواتهم.
وكسب العشرة االوائل في القائمة 24.9 مليار دوالر. 

وكانت هذه املجموعة 
نفسها خســـرت نحو 
40 مليـــار دوالر العام 

املاضي.
وقالت »فوربس« ان 
اجمالي ثروة املجموعة 
ارتفع بنسبة 8% متفوقا 
على مؤشر ستاندرد آند 
بور 500 الذي ســـجل 
زيادة في سوق األوراق 
املالية بنسبة 1% فقط.

ويبلغ اجمالي ثروات 

اعضاء قائمة فوربس 400 مجتمعني 1.37 تريليون دوالر 
مقارنة بـ 1.27 تريليون دوالر في العام املاضي.

وارتفع حد االنضمام للقائمة مرة اخرى الى مليار 
دوالر بعد ان كانت تكفي 950 مليون دوالر لالنضمام 

الى قائمة 2009.
ولم تشـــهد قائمة العشرة األوائل خروج اي من 

أعضائهـــا او انضمام أحد جديـــد اليهم ولكن هناك 
تبادال في املراكز. وتقدم االخوة كوشـ  رؤساء كوش 
العمالقة للطاقة والتصنيع على 3 اعضاء آخرين من 
عائلة والتون ومايكل بلومبرج رئيس بلدية مدينة 
نيويورك ومؤسس شركة بلومبرج لألنباء واملعلومات 

الذي تذيل قائمة العشرة األوائل.
وحـقـــق مــــــارك 
مؤســـس  زوكربيرج 
فيس بوك ـ والذي جاء 
في املركز 35 بالقائمة ـ 
أعلى زيادة نسبية في 
ثروته التي زادت اكثر 
من 3 أضعاف لتقفز من 
ملياري دوالر الى 6.9 

مليارات دوالر.
القائمة  الى  وانضم 
شـــريكاه في تأسيس 
االجتماعية  الشـــبكة 

الشهيرة على االنترنت دوستني موسكوفيتز الذي 
جنى 1.4 مليار دوالر وادواردو سافرين الذي جنى 

1.15 مليار دوالر.
وموسكوفيتز البالغ 26 عاما والذي ولد بعد 8 أيام 

من زوكربيرج ـ هو اصغر ملياردير في العالم.
وأقدم قطب بالقائمة هو ديڤيد روكفيلر )95 عاما( 

الذي تبلغ ثروته 2.4 مليار دوالر.
وجاءت قطب اإلعالم اوبرا ونفري في املركز 130 

وهي إحدى 42 امرأة شملتهم القائمة.
وحلق وريث عرش السيارات وليام فورد بالقائمة 
ألول مرة منذ عام 2005 وجاء باملركز 385 بثروة تبلغ 
مليار دوالر بعد ان ارتفعت اسهم شركة فورد موتورز 

بنسبة 50% وحقق اعلى سعر له في 5 سنوات.
وكاليفورنيا هي الوالية التي تضم اغلب املليارديرات 
وفيهـــا 83 مليارديرا بينهم صاحب املركز 332 ميج 
وايتمان الذي تبلغ ثروته 1.2 مليار دوالر واملرشح 
اجلمهـــوري ملنصب حاكـــم الوالية فـــي انتخابات 

نوفمبر.

كونــــا: قال وزيــــر الدولة فــــي وزارة 
اخلزانة البريطانية املتخصص بشــــؤون 
التجارة اللورد ساسون ان زيارته احلالية 
للكويت تهدف الى تعزيز التعاون التجاري 
واالقتصادي بني البلدين الصديقني في إطار 
مبادرة أطلقتها احلكومة البريطانية اجلديدة 

في مايو املاضي.
وأشاد ساسون في مؤمتر صحافي أمس 
بالعالقات االقتصادية املتينة بني بريطانيا 
والكويت، مشيرا الى املناسبة املهمة التي 
ستحل في العام املقبل مع احتفاالت الكويت 
باليوبيل الذهبي الستقاللها عن بريطانيا 
والعالقات التــــي جمعت الدولتني على مر 

السنوات املاضية.
وقال ان هدف الزيارة الرئيسي يتمثل 
في تعزيز العالقات الثنائية من خالل زيادة 
التبادل التجاري بني البلدين إضافة إلى طمأنة 
املستثمرين الكويتيني من القطاعني العام او 
اخلاص الى وضع االستثمار في بريطانيا، 
مشيدا في الوقت ذاته بالدور الكبير للهيئة 
العامة لالستثمار الكويتية في االستثمار 
في بريطانيا من خــــالل مكتبها في لندن.

وقال انه التقى امس رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 

الى العضو  إضافة 
الهيئة  املنتدب في 
العامة لالســــتثمار 
بدر السعد وممثلني 
عن القطاع اخلاص 

الكويتي.
وذكر ان معظم 
اللقاءات دارت حول 
تشجيع االستثمارات 
الكويتية في اململكة 
املتحــــدة وما ميكن 
ان تقدمه احلكومة 
اجلديد من تسهيالت 
لهذه االستثمارات، 
الوقت  فــــي  مبينا 
نفسه ان احلكومة 

اجلديدة تسعى الى جذب االستثمارات من 
منطقتني في العالم احداهما منطقة اخلليج 

العربي.
وأشــــاد بالعالقات األمنية بني البلدين 
مبا فــــي ذلك التعاون املشــــترك في مجال 
األمن القومي وبرامج مكافحة غسيل األموال 
ومكافحة متويل اإلرهاب إضافة الى برامج 
الدعم التكنولوجي بني البلدين، مضيفا ان كل 

اللقاءات في الكويت 
متيزت بااليجابية

وقال ان احلكومة 
البريطانية احلالية 
تدير اكبر عجز في 
تاريخ اململكة املتحدة 
ووضعــــت خطــــة 
متكاملــــة لتقليص 
العجــــز خالل  هذا 
القليلة  الســــنوات 
املقبلة مــــن خالل 
دعم القطاع اخلاص 
وجذب االستثمارات 
األجنبية بتقليص 
علــــى  الضريبــــة 
الشركات األجنبية 

من 28% إلى 24% في املستقبل القريب.
وعن الوضع االقتصادي في بريطانيا أكد 
ساسون وجود حتسن كبير في االقتصاد 
حيث بلغت نســــبة النمو في الربع الثاني 
1.2% في حني تذهــــب التوقعات الن يبلغ 
معــــدل النمو في العام املقبــــل نحو %2.3 
إضافة الى االنخفاض املستمر في معدالت 
البطالة، نافيا وجود أي مقارنة بني الوضع 

االقتصادي في اليونان وبريطانيا.
وأشــــار إلــــى تصنيف وكالــــة موديز 
للتصنيف االئتماني في تقريرها السنوي 
اخلاص والذي قالت فيه ان نظرتها التزال 

مستقرة لالقتصاد البريطاني.
 وذكر ان لندن مازالت حتتل موقعا عامليا 
مميزا كمركز مالي عاملي مضيفا ان احدث 
تقرير عاملي يشير الى ان 37 % من تبادل 

العمالت األجنبية يتم في لندن.
وأوضــــح ساســــون ان كال من الكويت 
وبريطانيا بصدد طرح خطط تنموية كبيرة 
ميكن للبلدين االســــتفادة من جتربة البلد 
اآلخر فيها السيما في مجال البنى التحتية 
مضيفا ان بريطانيا تعتزم إنفاق أكثر من 
150 مليار جنيه اســــترليني في السنوات 
املقبلة على البنى التحتية ومتتلك العديد 
من الشركات ذات اخلبرة الكبيرة في هذه 
املجال.وقال ان احلكومة البريطانية تسعى 
الى بذل جهــــود اكبر من اجل بناء عالقات 
جديــــدة أكثر متانة مع الــــدول اخلليجية 
من خالل برامج محــــددة في كل املجاالت، 
مشيرا الى وجود العديد من الزيارات املقبلة 
ملسؤولني بريطانيني إلى دول املنطقة لتعزيز 

هذه العالقات.

»فوربس«: بيل غيتس اليزال أغنى أغنياء أميركا
إجمالي ثروات أعضائها البالغ عددهم 400 يقدر بنحو 1.3 تريليون دوالر 

 1- بيل غيتس ـ شركة ميكروسوفت )54 مليار دوالر(
 2-  وارين بافيت ـ شركة بيركشاير هاثاواي )45 مليار دوالر(

 3- الري ايليسون ـ مؤسسة اوراكل )27 مليار دوالر(
 4- كريستي والتون وعائلتها ـ متاجر ووملارت )24 مليار دوالر(

 5- تشارلز كوش ـ كوش للصناعات )21.5 مليار دوالر(

 6- ديڤيد كوش ـ كوش للصناعات )21.5 مليار دوالر(
 7- جيم والتون ـ متاجر ووملارت )20.1 مليار دوالر(

 8- اليس والتون ـ متاجر ووملارت )20 مليار دوالر(
 9- اس. روبنسون والتون )19.7 مليار دوالر(

 10- مايكل بلومبرغ ـ مؤسسة بلومبرغ )18 مليار دوالر(

العشرة األوائل في قائمة فوربس

خسائر كبيرة للحكومة األميركية
 في خطة إنقاذ »جنرال موتورز«

ـ د.ب.أ: أظهـــر  نيويـــورك 
تقرير رســـمي أن اخلطة التي 
نفذتها احلكومة األميركية إلنقاذ 
مجموعة جنرال موتورز العمالقة 
لصناعة السيارات من االنهيار 
ستكون مكلفة للغاية بالنسبة 

لدافعي الضرائب.
وأشـــار التقرير الذي قدمه 
»برنامج إنقاذ األصول املتعثر« 
إلى الكونغرس وأعلن عنه مساء 
أمس الى ان احلكومة األميركية 
في حاجة إلى بيع حصتها في 
الشركة بســـعر 133.78 دوالرا 
للســـهم، لكي تسترد ما دفعته 
من أمـــوال في جنرال موتورز، 
في حني أن أقصى مستوى وصل 
له سعر سهم هذه الشركة في 
ذروة جناحها كان أقل من 100 

دوالر عام 2000.
يأتي ذلك فـــي الوقت الذي 
تعتزم فيه جنرال موتورز، وهي 
أكبر منتج ســـيارات في العالم 
إعادة طرح أسهمها في البورصة 
األميركية بنهاية العام احلالي.

ولم يتضح حتى اآلن حجم 
احلصة التي ستطرحها احلكومة 
من أسهمها في الشركة لالكتتاب 

ضخ مليارات الدوالرات إلنقاذها 
من االنهيار.

دفعت احلكومـــة األميركية 
العام املاضي 49.5 مليار دوالر، 
مقابل احلصول على 60.8% من 

أسهم جنرال موتورز.

العام هذا العام. كان سهم جنرال 
موتورز قد شطب من البورصة 
العام املاضي في أعقاب إشهار 
إفالســـها في يونيـــو من العام 
املاضي واستحواذ احلكومة على 
أكثر من 60% من أسهمها مقابل 

املقر الرئيسي لـ »جنرال موتورز«

اللورد ساسون


