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»عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي« احتفت بمرور 14 عامًا
على تنظيمها لبطولة كأس مرسيدس السنوية للغولف

أعلنت عن الفائزين ببطولة هذا العام

)سعود سالم( رويله متوسطا الفائزين بكأس مرسيدس 

رويله واندرجيت غاندي يسلمان أحد الفائزين اجلائزة جانب من احلضور من اليمني: شحاتة علي وعلي سليم ومحمد علي سليم وحرمه ومديحة عيسوي وملك عقل وعبدالرحمن أحمد

مايكل رويله

بلهف���ة النهائيات العاملية لكأس 
مرسيدس للمشاركة في بطولة 
الغولف التي تق���ام كل عام في 

شتوتغارت بأملانيا.
أما القائم����ة الكاملة للفائزين 

اآلخرين فهي كالتالي:
الفائز )من غير عمالء مرسيدس( 

� عزيز املال.
الفائز )من غير عمالء مرسيدس( 

� ريني ماثيوس.
الفائز )من غير عمالء مرسيدس( 

� واين جوسلينج.
 – )A( املرك����ز الثاني للقس����م

كريس هوتون.
 )B( � املرك����ز الثاني للقس����م

روبرت دروليت.
املركز الثاني للقسم � )C(  صني 

كيم.
املركز الثالث للقسم �)A(  غسان 

الصالح.
  )B( � املرك����ز الثالث للقس����م

فرحان الشمري.
  )C(� الثالث للقس����م  املرك����ز 

موهان سينغ.
الرمي����ة األقرب إل����ى احلفرة 

)سيدات( � لي جوجن تاي.
الرمي����ة األقرب إل����ى احلفرة 

)رجال( � كي وين يو.
 � الضربة األطول )س����يدات( 

صني كيم.
الضربة األطول )رجال( � بول 

الرنر.

اختتمت بعشاء رائع مع عزف على 
أنغام موسيقى اجلاز على شرفة 

منتجع صحاري الغولف.
وقد ف���از في ه���ذه البطولة 

احلماسية:
 )A( � املركز األول للهانديكيب

احمد الصراوي.
 )B( �  املركز األول للهانديكيب

جون مورجان.
  )C( � املركز األول للهانديكيب

علي اجلذاف.
وينتظر العبو الغولف الثالثة 

الكاظم���ي عرضا حصريا  وزيد 
الغولف املش���اركني في  لالعبي 
البطولة يتضمن »جتربة قيادة 
مدته���ا يومني« ألح���د مركبات 
مرس���يدس – بن���ز الرياضي���ة 

اجلديدة.
وقد استمرت شركة عبدالرحمن 
البشر وزيد الكاظمي في تنظيمها 
ه���ذه البطولة طوال الس���نوات 
الثالث عش���رة املاضية وجاءت 
بطولة هذا العام الرابع عش���رة 
لكأس مرسيدس كإضافة خاصة، 

تيفاني وغولف M E ومانغتيود 
لالتص���االت ومؤسس���ة ويفز 
للطباعة(، ملساعدتهم على إجناح 

بطولة هذا العام«.
وختم رويله حديثه بقوله »إن 
كأس مرسيدس، كما تعلمون، متثل 
مدى تقديرن���ا لعمالء وأصدقاء 
مرسيدس � بنز كما أنها مبثابة 
منصة راس���خة لدع���م رياضة 

الغولف في الكويت«.
وللتعبير عن تقديرها العميق، 
منحت شركة عبدالرحمن البشر 

 )GLK( مركبة مرس���يدس � بنز
الرائعة واملقدمة من شركة البشر 

والكاظمي.
وقد قام املدير العام لش���ركة 
البشر والكاظمي )مرسيدس � بنز( 
مايكل رويله بإلقاء كلمة ش���كر 
فيها جميع الرعاة الذين ساعدوا 
النجاح لبطولة هذا  في حتقيق 

العام.
وأضاف »نتوجه بأحر كلمات 
الراعية لهذه  الشكر للش���ركات 
البطولة )سفريات جامبو وشركة 

حفل فطور صحي باملنتجع، وقد 
مت تقسيم البطولة إلى ثالث مراحل 
وفقا للهيكل الرسمي لبطولة كأس 
مرسيدس للغولف وكان هناك أكثر 

من عشر جوائز للمسكات.
وقد بدأت املباريات الساعة 12 
ظهرا وكانت مباريات حماس���ية 
أش���علت جو البطولة باحليوية 
والتنافس فتبارز العبو الغولف 
التح���دي، واجتهت  في مضمار 
أعني اجلميع عل���ى احلفرة رقم 
4 حي���ث جائ���زة املرك���ز األول 

في )شتوتغارت( بأملانيا.
وشارك في دورى الغولف لهذه 
السنة 92 من العبي الغولف في 
الكويت وتنافسوا جميعهم للفوز 
باجلوائز احلصرية واملراكز الثالثة 
األولى لنيل فرصة الوصول إلى 
النهائيات العاملية في شتوتغارت 

بأملانيا.
وقد انطلقت الفعاليات بتسجيل 
املشاركني في النادي وحصولهم 
على الباقات الترحيبية املقدمة من 
شركة البشر والكاظمى وتال ذلك 

عاطف رمضان
احتفلت ش���ركة عبدالرحمن 
الكاظمي مبرور 14  البشر وزيد 
عاما على تنظيمها لبطولة كأس 
مرسيدس السنوية للغولف أول 
ف���ي منتجع صحاري  من أمس 

الكويت.
وحظيت البطولة بنهاية مثيرة 
البطولة املتحمسني  ملتس���ابقي 
للحص���ول على املراك���ز الثالثة 
األوائل لنيل فرصة املشاركة في 
النهائيات العاملية لكأس مرسيدس 

في سبتمبر 2011. 
ويعتبر اشتراك »مرسيدس � 
بنز« في رياضة الغولف العاملية 
عنصرا جوهريا في أنشطة رعاية 
الرياضة الدولية، حيث تتشابه 
األبعاد التي حتملها صورة هذه 
الرياضة على نحو مثالي مع القيم 
التي تؤكد عليها عالمة مرسيدس 
التي حتتل الصدارة بني عالمات 
الس���يارات، عالوة على ذلك فإن 
»مرسيدس � بنز« قد دخلت مجال 
غولف الهواة منذ عام 1989، حيث 
تتم إقامة سلسلة بطوالت خاصة 
بهواة الغولف يشترك فيها أكثر 
من 58 ألف العب يتبارون كل عام 
في أكثر من 43 دولة ومن خاللها 
يتنافس الالعبون باحلصول على 
فرصة الوص���ول إلى النهائيات 
العاملي���ة التي يتقرر فيها أفضل 
الالعبني الفرديني وأفضل الفرق 

مجموعة القصيبي تعلن انكشافها
بـ 9.2 مليارات دوالر بسبب »االحتيال« 

دراسة: إيطاليا تحتاج لقرابة مليوني مهاجر
كيٍد عاملة في السنوات العشر المقبلة

أوباما: أميركا مستعدة للسحب
من احتياطياتها النفطية عند الحاجة

دبي � العربية.نت: اعترفت مجموعة »أحمد حمد 
القصيبي وإخوانه السعودية«، التي أثارت زوبعة 
ملصارف املنطقة، أنها منكش����فة بنحو 9.2 مليارات 
دوالر، على ديون تصل قيمتها اإلجمالية إلى 22 مليار 
دوالر. ونسبت املجموعة في بيان عجزها عن تسديد 
الديون إلى ما سمته بعمليات احتيال وتزوير واسعة 

ساهم فيها رجل األعمال معن الصانع.
وأكدت املجموعة في بيان نش����رته يوم السبت 
2011/3/12، بصحيف����ة »الوط����ن« مالحق����ة القضاء 
البحرين����ي لبنك أوال التابع للمجموعة وقالت إنها 
ترحب بقرار النيابة العامة البحرينية ببدء احملاكمة 
اجلنائية لكل من تسببوا في تعرض عائلة القصيبي 
إضافة إلى مئات املؤسسات املالية في العالم لعملية 

االحتيال الضخمة.
وكانت السلطات البحرينية أعلنت األسبوع املاضي 
أنها بدأت مبحاكمة مسؤولني في بنك أوال اململوك 
للصانع واملؤسسة املصرفية العاملية اململوكة ملجموعة 

القصيبي بتهم تتضمن االحتيال وغسيل األموال.
وذك����ر رئيس النيابة الكلي����ة البحرينية نواف 
عبداهلل حمزة أن املتهمني في بنك أوال واملؤسس����ة 
املالية العاملية املقدمني إلى احملكمة الصغرى اجلنائية 
ثبت في حقهم ارتكاب مخالفات تعتبر جرائم مؤثمة 
مبقتضى قانون مصرف البحرين املركزي واملؤسسات 

املالية.
وستبدأ محاكمة املسؤولني في املؤسستني يوم 
14 مارس اجلاري، فيما ستستكمل النيابة حتقيقاتها 
في وقائع االحتيال وغسيل األموال والتزوير املثارة 

باألوراق.
كما كش����ف رئيس النيابة الكلية البحرينية أن 
التحقيقات في الوقائع األخيرة جتري حاليا بشكل 
مكثف وفي نطاق واسع داخل البحرين وخارجها.

م����ن جهة أخرى يتوقع أن تبدأ محكمة في جزر 
الكامين مبحاكمة الصانع في قضية رفعتها مجموعة 
القصيبي ضده هناك تتهمه فيها باالحتيال عليها. 

إيطاليا � يو.بي.آي: أظهرت دراسة إيطالية حاجة 
إيطاليا البالد إلى ما يقرب مليوني مهاجر خالل العشر 

سنوات املقبلة لتغطية احتياجات سوق العمل.
ونقلت وكالة أنباء »آكي« اإليطالية عن الدراسة 
التي أجرتها وزارة العمل حتت عنوان »الهجرة من 
أجل العمل في إيطاليا« ان »انخفاض العرض بسبب 
نقص السكان مع ارتفاع الطلب على العمالة سيؤدي 
إلى زيادة الطلب على املهاجرين الذين حتتاج البالد 
منهم حلوالي املليوني شخص حتى نهاية 2020«.

وذكرت الدراسة أن إيطاليا حتتاج مهاجرين بواقع 
100 ألف شخص حتى العام 2015 وبعدها ستحتاج 

حتى العام 2020 سنويا إلى 260 ألفا أي مليون و800 
ألف مهاجر في عشر سنوات.

وأوضحت الدراس����ة ان سبب هذا التقدير يعود 
الى ارتب����اط الطلب على العمال����ة بعملية العرض 
والطلب في س����وق العمل، ومن ناحية العرض من 
املنتظر ان ينخفض عدد السكان في سن العمل من 
24 مليونا و950 ألف نس����مة إلى 23 مليونا بنهاية 

العقد احلالي.
ومن ناحية الطلب ينتظر أن يرتفع خالل السنوات 
العشر املقبلة بواقع 0.2% ثم يزيد حتى 0.9% ليصل 

إلى 24902 ألفا عام 2020.

واشنطن � رويترز: قال الرئيس األميركي باراك 
اوباما أول من امس ان الواليات املتحدة مستعدة 
للسحب من احتياطياتها النفطية االستراتيجية 
للتصدي الرتفاع أس���عار البنزين إذا اس���تدعت 

الظروف مثل هذه اخلطوة.

وأبل���غ اوباما مؤمترا صحافيا ان مس���ؤولني 
أميركيني يراقبون أسواق النفط لرصد أي تالعب 
محتمل وقال انه يعتقد ان أميركا ميكنها التعامل 
مع تعطل امدادات النفط بشكل أفضل مما كانت 

في السابق.

البنوك اإلسبانية في وجه العاصفة بسبب القروض العقارية
أغرقت مئات اآلالف في بحر الديون بطريقة غير أخالقية

االستثمار العقاري في إسبانيا يواجه عاصفة جديدة

منطقة اليورو ترفع القدرة اإلقراضية
لصندوق اإلنقاذ فيها إلى 440 مليار يورو

املس��ؤولون  أعل��ن  أ.ف.پ:   � بروكس��ل 
األوروبيون ان قادة منطقة اليورو اتفقوا اول من 
امس خالل قمته��م على زيادة القدرة االقراضية 
الفعلية لصندوق اإلنقاذ املالي في هذه املنطقة من 

250 مليار يورو تقريبا الى 440 مليار يورو.
وقال الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي بعد 
قمة استثنائية في بروكسل »اننا اتفقنا على رفع 
القدرة االقراضية الفعلي��ة« لهذا الصندوق الذي 
يطلق عليه اس��م الصندوق االوروبي لالستقرار 

املالي الى 440 مليار يورو.
وبات هذا الصندوق املؤقت الذي أنش��ئ العام 
املاضي في اوج األزمة اليونانية ميلك على الورق 
440 ملي��ار يورو م��ن ضمانات الق��روض التي 

تقدمت بها الدول املختلفة في االحتاد.
لك��ن في الواقع ال ميكن لهذا الصندوق تقدمي 

قروض س��وى بقيمة 250 ملي��ار يورو النه من 
املفترض عليه ان يحافظ على الباقي على ش��كل 
احتياطي بهدف التمكن من االستفادة من افضل 
مع��دالت فائدة على األس��واق املالية عندما يقرر 

جمع أموال.
الى ذلك، اشار ساركوزي الى ان القادة قرروا 
رفع الق��درة االقراضية للهيئ��ة الدائمة لالزمات 
التي س��تخلف الصندوق املؤقت منتصف العام 

2013 الى 500 مليار يورو.
وأكد رئي��س االحتاد االوروب��ي هرمان فان 
رومبوي هذه القرارات. ف��ي النهاية، قرر القادة 
االوروبي��ون تخفي��ض معدل الفائ��دة للقروض 
االوروبي��ة املمنوحة الى اليون��ان في اطار خطة 
اإلنقاذ الدول��ي ومتديد مهل الدف��ع املعطاة لهذا 

البلد.

النقدية لتقدمي القروض العقارية 
ألي ش����خص تقريبا مبا في ذلك 
املهاجرين من أميركا الالتينية الذين 
كانوا يعملون بعقود عمل مؤقتة 

وليس لديهم أي مدخرات.
القروض  وكانت أغلب ه����ذه 
قروضا عالية املخاطر التي كانت 
تقدمها البنوك األميركية وفقا لصيغ 
يعتبرها بعض خبراء القانون األن 

نوعا من أنواع االبتزاز.
وعندما وقع����ت األزمة املالية 
العاملية في نهاية عام 2008 انفجرت 
العقارية في أس����بانيا  الفقاع����ة 
وانهارت أسعار العقارات وأصبح 
الكثير من الس����كان عاجزين عن 
سداد أقساط قروضهم العقارية.

في الوقت نفس����ه فإن قانون 
التمويل العقاري في أسبانيا يبدو 
صارما مقارنة بالقوانني املماثلة في 
باقي دول االحتاد األوروبي ناهيك 
عن الواليات املتحدة حيث ميكن 
للشخص املدين تسوية دينه مع 

البنك برد املنزل إلى البنك.
ولكن في أس����بانيا فإن البنك 
يظل يطالب املدي����ن بكامل قيمة 
املنزل  القرض والفوائد ويصادر 
وفقا لقيمته السوقية املنخفضة 
حاليا مع االس����تمرار في مطالبة 

املدين بباقي قيمة الدين.
وال يبدو أن الكارثة تقتصر فقط 
على الناس ولكن البنوك األسبانية 
مازالت تواجه تداعيات األزمة املالية 
حيث ذكر البنك املركزي األسباني 
أمس األول اخلمي����س أن البنوك 
األسبانية حتتاج إلى ضخ رؤوس 
أموال جديدة إليها بقيمة 15 مليار 
يورو )21 ملي����ار دوالر( من أجل 

ضمان سالمة موقفها املالي.
جاءت تقديرات البنك أقل من 
التي كانت قد  تقديرات احلكومة 
ذكرت في وقت س����ابق أن البنوك 
حتتاج إلى ضخ رؤوس أموال قدرها 

20 مليار يورو إلعادة هيكلتها.
وأش����ار البنك املركزي إلى أن 
تس����عة بنوك ادخار أو احتادات 
بنكية بني تلك البنوك سوف حتتاج 
إل����ى حوالي 90% من هذه األموال 
اإلضافية. ينظر إلى بنوك االدخار 
باعتبارها »كعب أخيل« بالنسبة 
للنظام املصرفي األسباني وتلعب 
دورا مهما في حتديد ثقة السوق 

في االقتصاد األسباني.

قد شهد فترة ازدهار استمرت نحو 
عشر سنوات حيث كان يتم بيع 

حوالي مليون منزل سنويا.
وقال خوان فرنانديز أنسيتونو 
رئي����س إحدى ش����ركات التثمني 
العقاري »كل املشاركني في العملية 

افتقدوا احلس الواقعي«.
اعتمدت البنوك على احتياطياتها 

القروض  منظمة »منصة ضحايا 
العقارية« األسبانية إنه من اخلطأ أن 
تتحمل العائالت عواقب املمارسات 
الس����يئة للبن����وك واحلكومة في 
أس����بانيا والتي يجب أن تضمن 
ح����ق الناس في احلص����ول على 

مسكن«.
كان القطاع العقاري األسباني 

عن األزمة املالية العاملية وأخطاء 
النظام املصرفي األسباني.

وكان حوالي 500 ألف أسباني 
تقريب����ا ق����د فق����دوا منازلهم أو 
يواجهون احتمال فقدانها بسبب 
القروض العقارية وأن الرقم سوف 

يزداد بحلول 2012.
وقال لوش����يا ديلجادو ممثل 

مدري����د � د.ب.أ: عندم����ا أراد 
األس����باني خوس����يه أنطوني����و 
الجناريتا ش����راء منزل عام 2006 
لم تكن لديه أي فكرة عن املغامرة 

الكبرى التي سيخوضها.
ل����م تك����ن الفقاع����ة العقارية 
االسبانية قد انفجرت بعد، وكان 
األمر يبدو وكأن أس����عار املنازل 
ستظل ترتفع إلى ما النهاية، وأنه 
حتى أصح����اب الدخل املنخفض 
يستطيعون شراء منزل من خالل 

قروض التمويل العقاري.
وبعد ثالث سنوات من حصول 
الجناريتا على قرض عقاري بقيمة 
80 ألف يورو م����ا يعادل 112 ألف 
دوالر وجد نفس����ه مطالبا بدفع 
تكاليف إضافية لسياراته فأصبح 
غير قادر على سداد القسط الشهري 
لقرضه العقاري وقدره 450 يورو، 
وفي ذلك الوقت كان يحصل على 
أجر شهري قدره 1100 يورو كعامل 

في شركة نظافة.
يوج����د من����زل الجناريتا في 
منطقة أرونيث بإقليم نافاري شمال 
أسبانيا. وعندما مت عرضه للبيع 
في مزاد لم يتقدم مش����ترون وقد 
املنزل بنصف ثمنه  البنك  صادر 
وأبل����غ الجناريتا أنه مازال مدينا 

بحوالي 28 ألف يورو للبنك.
وقال الجناريتا في مقابلة مع 
صحيفة »ألبايس« األسبانية »ال 
استطيع أن أفهم ملاذا علي أن أواصل 
س����داد أقساط القرض إذا كنت قد 
فقدت منزلي  وبالكاد أحصل على 

ما يكفي ثمن الطعام«.
وقد أصدرت إحدى محاكم اإلقليم 
بالفعل حكما يقول إن الجناريتا 
لم يعد ملزما بسداد باقي أقساط 

القرض للبنك.
وأثار هذا احلكم وبعض األحكام 
املماثلة حالة من اجلدل حول ما إذا 
كانت البنوك قد أغرقت مئات اآلالف 
من األسبان في بحر الديون بطريقة 
غير أخالقية بس����بب التوسع في 
تقدمي القروض العقارية لهم رغم 
التأكد من أنهم ال يستطيعون سداد 

أقساط هذه القروض بانتظام.
ف����ي قضية  وقال����ت احملكمة 
الجناريتا إن البنك تصرف بطريقة 
مرفوضة أخالقيا عندما ألزم الرجل 
بتحمل ثمن انخفاض قيمة منزله 
رغم أن هذا االنخفاض كان ناجتا 
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