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الفضة لمستوى قياسي عند أعلى سعر في 30 عامًا

سعر قياسي جديد ألونصة الذهب
 فوق 1300 دوالر

اليابان قلقة من األثر االقتصادي 
لنزاعها مع الصين

 طوكيو ـ رويترز: حذرت اليابان أمس من أن النزاع املتصاعد 
مع الصني ميكن ان يضر أكبر اقتصاديني في آسيا وسعت للفصل 
بني خالف حول جزر تتنازعها الدولتان في بحر الصني الشرقي 
واحتجاز الصني اربعة مواطنني يابانيني لالشــــتباه في دخولهم 

منطقة عسكرية صينية.
 وأكد متحدث باســــم وزارة اخلارجية اليابانية أمس احتجاز 
الصني الربعة يابانيني يعملون في شــــركة فوجيتا لالنشــــاءات 
لالشتباه في انتهاكهم القانون الصيني اخلاص بحماية املنشآت 

العسكرية وهو احدث تطور في نزاع بني اجلارين االسيويني.
 وقال نائب املتحدث باسم وزارة اخلارجية هايدينوبو سوباشيما 
»علمنا ان ســــبب احتجاز املواطنني اليابانيني األربعة هو انتهاك 

القانون الصيني فيما يتصل بحماية املنشآت العسكرية«.
 واضاف قوله »ســــنتابع عن كثــــب التطورات. وقيل لنا انهم 
انتهكوا القانون الصيني والبد ان نتابع املوقف ملعرفة ما سيتمخض 

عنه.

بريطانيا مهددة بهجرة العقول العلمية

فيلم فرنسي حول الصراع الدولي على النفط 
العربي يصور  في تونس مطلع أكتوبر المقبل

دبي تعتزم إصدار سندات بقيمة
مليار دوالر األسبوع الجاري

محكمة إسبانية: موقع »يوتيوب« 
بريء من انتهاك حقوق الملكية الفكرية

مدريد ـ د.ب.أ: رفضت محكمة اسبانية اول من 
امس الدعــــوى التي أقيمت ضد موقع تبادل ملفات 
الڤيديــــو )يوتيوب( بتهمة انتهــــاك حقوق امللكية 

الفكرية.
كانت قناة »تيليسينكو« التلفزيونية االسبانية 
قد تقدمت منذ عامني بشــــكوى تتهم فيها يوتيوب 
بانتهاك حقوق امللكية الفكرية من خالل وضع بعض 

البرامج واملواد الفنية اململوكة للقناة على املوقع من 
دون تصريح قانوني منها. وقالت احملكمة التجارية 
في مدريد امس االول إن »يوتيوب« مجرد وســــيط 
وهو ما يحد من قدرته على السيطرة الكاملة على 
مشروعية ملفات الڤيديو التي يضعها املستخدمون 
عليه. وأضافت أن »يوتيوب« ملزم فقط بسحب أي 

محتوى يتضح أنه غير قانوني.

 لندن ـ رويترز: قال رئيس جلنة العلوم والتكنولوجيا مبجلس 
اللـــوردات امس االول ان تخفيضات احلكومـــة البريطانية للبحث 
العملي كجزء من مراجعة االنفاق للشهر املقبل قد تؤدي الى هجرة 
العقول. ويتوقع ان يجري االئتالف احلاكم الذي يتشكل من احملافظني 
والدميوقراطيني االحـــرار تخفيضات بنســـبة 25% في العديد من 
االدارات احلكوميـــة في محاولة ملعاجلة عجز امليزانية القياســـي. 
وقال اللورد كريبس ان رؤساء أكبر ست جامعات اعلنوا ان باحثني 
كبارا اختاروا بالفعل العودة الى بالدهم او الذهاب الى اي مكان اخر 

حتسبا للتخفيضات الكبيرة في االنفاق.

 تونس ـ أ.ف.پ: يباشر املخرج الفرنسي جان 
جاك أنو تصوير املشـــاهد األولى لفيلمه اجلديد 
»العطش االسود« الذي يتناول موضوع الصراع 
الدولي على النفط العربي مطلع اكتوبر املقبل في 
اجلنوب التونسي. ويروي الفيلم الذي كتب نصه 
السويســـري هانز روش »صراع البلدان الكبرى 
على البترول العربي من خالل صراع بني مملكتني 
خياليتني في الصحراء العربية حول الذهب األسود« 

على ما أعلنت وكالة االنباء الرسمية التونسية.
 واعتمد املخرج الفرنسي على ممثلني محترفني 
من اسبانيا وفرنسا واجلزائر وتونس والهند للقيام 
بأهم األدوار في هذا العمل السينمائي اجلديد الذي 
ينتجـــه املنتج العاملي التونســـي طارق بن عمار 

الذي خصص له »ميزانية كبيرة« لم يكشف عن 
حجمها. ويؤدي املمثل االسباني الشهير انطونيو 
بانديراس دور البطولة في الفيلم الذي يســـتمر 
تصويره اربعة عشر اســـبوعا في كل من زوارة 
ومطماطة وتوزر في اجلنوب التونســـي وداخل 
استوديوهات »امبريوم« التي ميلكها بن عمار مع 
رئيس احلكومة االيطالية سيلفيو برلسكوني في 
منتجع منطقة احلمامـــات على بعد 60 كيلومترا 
جنوب العاصمة تونس. ومن املمثلني أيضا الهندية 
فريدا بنتو بطلة فيلم »سالمدوغ مليونير« احلائزة 
ثماني جوائز اوسكار والفرنسي من أصل جزائري 
طاهر رحيم ونحو مائة ممثل تونســـي من بينهم 

هشام رسم ولطفي الدزيري. 

دبي ـ رويترز: قال مصدران 
امس ان حكومـــة دبي تخطط 
إلصدار سندات بقيمة تصل إلى 
مليار دوالر وفترة اســـتحقاق 
حتى سبع سنوات في أول اصدار 
من نوعه المارة دبي منذ ما قبل 
اندالع أزمـــة ديونها في أواخر 

العام املاضي. 
وقال مصدر مطلع ومصدر 
آخر مصرفي ان اصدار السندات 
رمبا يحدث االســـبوع اجلاري 

وقال املصدر املصرفي لرويترز 
ان بنكي »إتش.إس.بي ســـي« 
و»ستاندرد تشـــارترد من بني 
البنوك التي سيعهد إليها بإدارة 
اإلصدار. وامتنعت متحدثة باسم 

حكومة دبي عن التعقيب. 
وأطلقـــت دبـــي برنامجـــا 
للســـندات بقيمة 6.5 مليارات 
دوالر في أكتوبر املاضي يتكون 
من سندات متوسطة االجل مقومة 
اربعة مليارات  باليورو بقيمة 

دوالر وسندات اسالمية )صكوك( 
بقيمة 2.5 مليار دوالر.

وفاجأت دبي األسواق العاملية 
العـــام املاضي حينمـــا طلبت 
جتميد ســـداد مدفوعات ديون 
مســـتحقة على مجموعة دبي 
العامليـــة. وتـــوصلت دبي في 
وقت سابق من سبتمبر اجلاري 
إلى اتفاق رسمي العادة هيكلة 
التزامات بقيـــمة 25 مليار دوالر 

تقريبا.

باريس ـ أ.ش.أ: عندما يصل امللياردير بيل غيتس بصحبة امللياردير ووارن 
بافيت )أول وثاني أغنى رجلني في أميركا( إلى بكني األسبوع القادم إلقناع األثرياء 
الصينيني بالتبرع بنصف ثرواتهم لألعمال اخليرية سيجدان في انتظارهما ثريا 
صينيا سيضعهما في موقف حرج بعد أن أعلن عن اعتزامه التبرع بكل ثروته 

البالغ قيمتها 560 مليون دوالر لألعمال اخليرية بعد وفاته.
 وصرح املليونير الصيني خني جواجنبيـــاو أنه لم يكتف بالتبرع بثروته 
كاملـــة لألعمال اخليرية بعد وفاته لكنه متكن من إقناع نحو مائة ثري صيني 

بالتبرع بثرواتهم أو جانب منها لألعمال اخليرية.
 وأرجـــع املليونير جواجنبياو قراره بالتبرع بثروته الى شـــعوره مبعاناة 
احملتاجـــني حيث عانى في صغره من الفقر لدرجة أنه كان يضطر في كثير من 
األحيان للنوم بدون عشـــاء في قريته الصغيرة بشرق الصني في فترة ما بعد 

الثروة الثقافية.
 وكان بيـــل غيتس قد أعلن عن تبرعه بنصف ثروته لألعمال اخليرية فيما 

جنح في إقناع 40 مليارديرا أميركيا بأن يحذوا حذوه.
وذكرت مجلة »لوبوان« الفرنسية أن املليونير جواجنبيا والبالغ من العمر 42 
عاما يستحق بالفعل لقب »رجل عصامي« فقد متكن من خالل العمل في حتويل 

املخلفات وإعادة تدويرها في مصانعه من االنضمام إلى قائمة األثرياء.

عواصم ــ وكاالت: تخطى سعر 
اونصة الذهب امــــس للمرة االولى 
عتبة 1300 دوالر مسجال بذلك سعرا 
قياسيا تاريخيا بفضل تزايد الطلب 
مــــن املضاربني الذي حفزه الضعف 
الواضح للدوالر. وارتفعت أسعار 
الذهب مع تزايد التوقعات بان اتخاذ 
املزيد من سياسات التيسير الكمي 
قد يؤدي إلى تقلب أسعار الصرف.
وسجل سعر الذهب في العقود 
األميركية اآلجلة تســــليم ديسمبر 
مستوى قياسيا عند 1301.30 دوالر 
لألوقيــــة وجرى تداولــــه فيما بعد 
عنــــد 1300.10 لألوقية مرتفعا 3.80 

دوالرات.
كمــــا بلغت الفضة أعلى ســــعر 
لهــــا في 30 عاما عنــــد 21.41 دوالرا 
لألوقية مقتفيــــة أثر الذهب. ارتفع 
ســــعر البالتني إلى 1643.50 دوالرا 
لألوقية من 1638.10 دوالر فيما صعد 
سعر البالديوم إلى 554.35 دوالرا 

لالوقية من 550.95 دوالرا.

مليونير صيني ُيحرج »بيل غيتس« بالتبرع بكل ثروته لألعمال الخيرية

 المصمم العالمي عبد محفوظ: األزمة االقتصادية
 أثرت على قطاع األزياء

عبد محفوظ، واحد من افراد 
مجموعـــة صغيرة من املصممني 
اللبنانيني الذين صنعوا النفسهم 
شـــهرة في دوائر االزياء العاملية 
واالقليمية لكن محفوظ قال انه 
لم يحقق جناحه اال بعد سنوات 

من العمل الشاق واملثابرة.
ويســـتعد محفـــوظ حاليـــا 
النشاء متجر ومعرض ملبتكراته 

في وســـط بيروت كما يعد الول 
عروضه في لبنان منذ سنوات في 
اواخر سبتمبر. ويعمل محفوظ 
في تصميم االزياء منذ عام 1982 
ويقول ان االزمة املالية العاملية لم 
تؤثر على قطاع االزياء الراقية في 
منطقتي اخلليج العربي والشرق 
االوســـط بقـــدر تأثيرهـــا على 
املجال نفسه في اوروبا واميركا 

الشمالية.
واكتســـب محفـــوظ وغيره 
من املصممـــني اللبنانيني قاعدة 
جماهيرية قوية في الدول العربية 
الثرية.وقال محفوظ، خالل مقابلة 
مبتجره: في املغرب اليوم، حدن 
سامع عن املغرب، انا عملت عرسني 
باملغرب، انا قدمت ما بس فستان 
عرس، سبع ليالي، كل ليلة فستان، 

يعني عم تأخذ فساتني بالعشرين 
واخلمسة وعشرين الف دوالر، 
وآخر شيء فستان مبائة وخمسني 
الف واملائتني الف دوالر، بس انه 
انا اللي شايفهن انه نحن بعدنا 
ممكن هاي االزمة انا شيافها كثير 

قريبة لنتخطاها«.
واضاف ان االزمة االقتصادية 

اثرت على قطاع االزياء.

تقدر بنحو 560 مليون دوالر

بيل كلينتون يحصل على رقم قياسي من تعهدات األعمال الخيرية بقيمة تتجاوز الـ 6 مليارات دوالر
نيويورك ـ رويترز: حصل الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون على 291 تعهدا 
تتجاوز قيمتها 6 مليارات دوالر ملعاجلة احملن العاملية في قمته اخليرية الســـنوية 

السادسة التي اختتمت اعمالها اول من امس.
وكانـــت تعهدات مبادرة كلينتون العاملية للتمكـــني االقتصادي والتعليم والبيئة 
والطاقـــة والصحة اقـــل ثالثة مليارات دوالر عن 2009، لكن املؤسســـة قالت انه في 
السنوات الســـابقة كان تعهد او اثنان كبيران يشكالن جزءا كبيرا غير متجانس مع 

االجمالي.
ومنذ 2005 مت تسجيل قرابة الفي تعهد بقيمة 63 مليار دوالر، ومتت املوافقة قبل 

بدء االجتماع على معظم تعهدات هذا العام.
وقال كلينتون في اجللســـة اخلتامية لالجتماع ان اكثر ما كان يقلقه خالل الكساد 

األميركي االسوأ في عقود هو ان الناس قد يفقدون ثقتهم.
وقال »لكن املذهل هو عدد الناس من كل طبقات املجتمع مع كل مســـتويات املوارد 

الذين مازالوا يفكرون في جيرانهم«.
وحــــضـــر االجتماع الذي اســـتمر ثالثة ايام أكثر من 1300 شـــخصية من بينهم 
رؤساء مثل الرئيس األميركي باراك أوباما ورجال أعمال مثل بـــيل غيـــتس الــــذي 
شــــارك في تأسيس شركة مايكروسوفت ونشطاء في املجاالت اإلنسانية وعدد من 

املشاهير.
وجتسد قمة كلينتون شعوره بخيبة األمل اثناء رئاسته التي امتدت من 1993 الى 

2001 من جراء حضور مؤمترات كان احلديث فيها اكثر من العمل.
وعندما بدأت مبادرة كلينتون كانت الشـــركات متيل الى الظهور وحترر الشيكات 
لتمويل برامج الصندوق لكن كثيرا من الشركات تنظر اآلن إلى األعمال اخليرية على 

انها فرص استثمارية.
وحضر اوباما مبادرة كلينتون العاملية لتقدمي زوجته ميشيل التي ناشدت شركات 

وجماعات غير ربحية لتوظيف قدامى محاربي اجليش األميركي واقرانهم.

تبلغ قيمتها 70 مليار دوالر

»بتروبراس« تدشن أكبر عملية بيع لألسهم في التاريخ
ســـاو باولو ـ د.ب.أ: تعتزم شركة 
»بتروبراس« البرازيلية العمالقة للنفط 
أن تدشن أكبر عملية اكتتاب في العالم 
من خالل بيع مزمع ألسهم جديدة بقيمة 
تبلغ حوالي 120.3 مليار ريال برازيلي 

)70 مليار دوالر(.
وحـــددت الشـــركة اململـــوكة للدولة 
األسعار عند 26.30 رياال لألسهم املمتازة 
و29.65 رياال للســـهم العادي في وقت 
متأخر من أول من أمس مبا يفسح الباب 

أمــــام عمــــلية البـــيع، على  أن يبدأ 
التداول امس في نيويورك وفي البرازيل 

نفسها يوم االثنني املقبل.
وقال الرئيس البرازيلي لويس إناسيو 
لوال دا سيلفا أول من أمس إن اخلطوة 
متثل »أكبر عملية رســـملة لشركة في 

تاريخ الرأسمالية«.
اكتشـــاف مـــوارد نفطية  ووصف 
مبساحات كبيرة قبالة الساحل البرازيلي 
بأنـــه «هدية من اهلل« وهـــو ما يعني 

االستقالل الثاني للبالد.
واحلكومة البرازيلية التي تستحوذ 
بالفعل علـــى أغلبية حقوق التصويت 
في الشركة، هي أكبر مستفيد من زيادة 
رأس املال إذ من املقرر أن تزيد حصتها 

احلالية البالغة 40% في بتروبراس.
وفي صفقة تبادلية، ستتلقى الدولة 
أسهما بقيمة 43 مليار دوالر في مقابل 
حقوق إنتاج قبالة الساحل خلمسة ماليني 

برميل من النفط.

وتعـــــتزم بتـــروبراس اســـتـــثمار 
ما يصل إلى 224 مليار دوالر من رأس 
املـــــــال املجمع اجلديد الستكشـــاف 
احتياطيـــات نفـــطية قبالة الســـاحل 

البرازيلي. 
وعلى أية حال من املتوقع أن تواجه 
عمليات االستكشاف صعوبات فنية إذ 
ان حقول النفـــط تقع على عمق يصل 
إلى 7 آالف متـــر وحتت طبقات كثيفة 

من امللح. 

»فيس بوك« يعود للعمل بعد أسوأ انقطاع منذ أربع سنوات 

.. ومؤسسه يعتزم التبرع بـ 100 مليون دوالر للمدارس
نيويوركـ  د.ب.أ: ذكرت تقارير إعالمية 
أميركية أن مارك زوكربرغ مؤسس شبكة 
التواصل االجتماعي على اإلنترنت »فيس 
بوك« يعتزم التبرع بـ 100 مليون دوالر 
لصالح املدارس. وذكرت صحيفتا »وول 
ســــتريت جورنال« و»نيويورك تاميز« 
األميركيتني أن زوكربرغ يعتزم إنشــــاء 
مؤسســــة تهتم على وجــــه اخلصوص 
بتحســــني النظام التعليمــــي في مدينة 
نيوارك الواقعة بالقرب من مدينة نيويورك 

األميركية.
ومن املقرر أن يتم إعالن تلك اخلطوة 
غدا خالل البرنامج احلواري التليفزيوني 
الشــــهير »أوبرا وينفري شو«. وتعرف 
املدارس في نيوارك مبســــتواها السيئ. 
وتأتي تلك التبرعات الضخمة في وقت 
يتعني فيه على زوكربرغ )26 عاما( حتسني 
صورته في الرأي العام حيث من املقرر أن 
يبدأ مطلع أكتوبر املقبل عرض فيلم »ذي 
الشبكة االجتماعية  سوشيال نيتورك« 

الذي يتعرض ملؤســــس الـ »فيس بوك« 
بطريقة سيئة على نحو ما. 

وســــيتم افتتاح مهرجــــان نيويورك 
السينمائي بعرض الفيلم وسط اهتمام 
إعالمي كبير. ويدور الفيلم حول اتهامات 
متت تسويتها حاليا وان زوكربرغ سرق 
فكرة إنشاء شبكة اجتماعية على اإلنترنت 
من تالميذ آخرين، وأثار الفيلم الذي أخرجه 
األميركي الشــــهير ديڤيد فينشر ضجة 

كبيرة قبل عرضه.

ويعتبر مبلغ 100 مليون دوالر بالنسبة 
لزوكربرغ كبيرا، حيث يحتل زوكربرغ 
في أحدث قائمة لألثرياء األميركيني التي 
تعدها مجلة »فوربس« األميركية املرتبة 
الـ 35 بثروة تقدر بـ 6.9 مليارات دوالر 
لكن هذا التقدير يستند إلى تكهنات حول 
قيمة افتراضية للفيس بوك في البورصة. 
وحلني أن تدخل شــــركة »الفيس بوك« 
البورصة فعــــال فإن تلك التقديرات تعد 

أمواال افتراضية.

برلـــنيـ  د.ب.أ: عـــاد موقع »فيس بوك« االجتماعـــي للعمل مرة ثانية 
بعد انقطاع دام ســـاعتني ونصف الساعة في وقت متأخر من ليل اول من 

امس.
وقال أحد مبرمجي الشركة عبر مدونته »أسوأ انقطاع شهدناه خالل أربع 
سنوات«، وقالت الشركة إن توقف عمل شبكة التواصل االجتماعي ذائعة 
الصيت، التي يســـتطيع مستخدموها تبادل أفكارهم وصورهم وممارسة 
ألعاب مع أعضاء آخرين كان بسبب خطأ في النظام اآللي، أدى إلى قـــطع 

اخلدمة في الواليات املتحدة وأوروبا وأميركا اجلنوبية.
وأكد متحدث باسم الشركة عودة اخلدمة للعمل. وقدم املبرمج روبرت 

جونسون اعتذارا عبر مدونته عما حدث.
وكتب جونسون إن النظام الذي أحدث املشكلة مت إيقافه ويجري حاليا 

البحث عن حل دائم ملشكلته.
تأتي احلادثة األخيـــرة بعد انقطاع آخر للموقع األربعاء املاضي وقبل 
أيام من إطالق فيلم »الشـــبكة االجتماعية« والـــذي يحكي قصة نهوض 

الشركة. 


