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المصارف توصلت لترتيبات بالتراضي لعدم الوصول إلى المحكمة

لجنة في مجلس الشيوخ تبحث أسباب الهبوط الحاد في »وول ستريت«

أميركا تحقق مع بنوك عالمية و 3وكاالت للتصنيف حول قضايا ديون الرهن العقاري

أوباما: االقتصاد األميركي يسير في االتجاه الصحيح.. وسوق العمل يعاني
بافال���و )الوالي���ات املتحدة 
األميركية( � أ.ف.پ: اعلن الرئيس 
االميركي باراك اوباما ان اقتصاد 
الواليات املتحدة يسير »دون شك 
)...( في االجتاه الصحيح«، وذلك 
بعد نشر مؤشرات ايجابية خالل 
كلمة القاها ف���ي بافالو )والية 

نيويورك، شمال شرق(.
واقر اوباما اول من امس بأن 
س���وق العمل التزال تعاني من 
تبعات االنكم���اش االقتصادي، 
واضاف »لكن ميكنني القول انه 
من دون شك« اليوم نسير في 
االجتاه الصحيح«، ناس���با هذا 
التقدم الى سياسة التحفيز التي 
اطلقتها حكومته.وذكر اوباما ان 
»هذه االج���راءات الصعبة التي 
اتخذناها تعمل. على الرغم من 

املتشائمني الذين توقعوا فشال 
قبل يوم، اقتصادنا يسجل منوا 
من جديد. الشهر املقبل سيكون 
اكبر من الش���هر املاضي. العام 
املقبل سيكون افضل من العام 
املاضي. الش���هر املاضي كسبنا 
290 الف وظيف���ة، افضل منو 
في اربع سنوات«.وكانت وزارة 
العمل كش���فت في واشنطن ان 
عدد العاطلني عن العمل اجلدد 
ف���ي الواليات املتح���دة تراجع 
لالس���بوع الرابع على التوالي، 
وهو ما لم يح���دث منذ دخول 
البالد في انكماش اقتصادي في 
ديسمبر 2007.واضافت الوزارة 
ان���ه مت تق���دمي 444 الف طلب 
مس���اعدات لعاطلني عن العمل 
بني الثاني والثامن من مايو، اي 

اقل ب� 0.9% عما كانت عليه قبل 
اسبوع )بيانات مصححة بحسب 

التغيرات الفصلية(.
وتابعت الوزارة ان الواليات 

املتحدة بدأت تستحدث وظائف 
اكث���ر مما كانت تلغي في يناير 
وعدد التوظيفات في اطراد مستمر 
وبلغ في ابريل اعلى مستوى له 

منذ اربع سنوات.
الس���يناتور  من جانبه قال 
كريستوفر دود إن جلنة االوراق 
املالي���ة والتأمني واالس���تثمار 
الفرعية مبجلس الشيوخ األميركي 
قررت عقد جلسة استماع في 20 
مايو لبحث اسباب الهبوط احلاد 
والغامض الذي ش���هدته »وول 
س���تريت« اثناء احدى جلسات 

التعامل االسبوع املاضي.
وقال دود الذي يرأس اللجنة 
املصرفية مبجلس الشيوخ في 
بيان إن ماري ش���ابيرو رئيسة 
جلنة االوراق املالية والبورصات 

وجاري جينسلر رئيس جلنة 
العقود االجلة للسلع  تعامالت 
االولية سيدليان بالشهادة امام 

اللجنة الفرعية.
وحت���ى االن لم تقدم أي من 
السلطات املختصة وصفا كامال 
او تتوصل الس���باب  لالحداث 
هبوط حاد وسريع ملؤشر داو 
جونز الصناعي خسر خالله 700 
نقطة في اح���دى املراحل اثناء 
جلسة التعامالت في السادس من 
مايو وهو ما احدث توترا لدى 

املستثمرين في انحاء العالم.
وأبلغت شابيرو جلنة فرعية 
مبجلس النواب ان حتديد السبب 
سيستغرق وقتا وحذرت من ان 
ثقة املستثمرين قد تعاني إذا لم 

حتدث إصالحات.

أردوغان من أثينا: تركيا متضامنة مع اليونان

أوروبا تريد رسومًا أعلى على ضمانات البنوك 
بروكس���ل � رويترز: يعتزم وزراء مالية 
دول االحت���اد األوروبي الدعوة يوم الثالثاء 
إلى زيادة يبدأ تطبيقها من يوليو املقبل في 
الرسوم التي تفرضها احلكومات ملنح ضمانات 
قروض للبنوك إذ يقولون إن الوصول إلى 

السيولة في السوق أصبح أكثر سهولة.
وجاء في مسودة لنتائج اجتماع الوزراء 
أن »املجلس متفق في وجهة النظر التي ترى 
أن مخاطر س���وء التنافس بني البنوك التي 
حتصل على متويل بأسعار السوق والبنوك 
التي تعتمد بشدة على الضمانات احلكومية 

مازالت قائمة«.
وسيقول الوزراء الذين سيجتمعون يومي 
االثنني والثالثاء في بروكسل إنهم يعتقدون 
أن من املالئم فرض زيادة مناسبة على رسوم 
احلصول على ضمانات جلعل تكلفة التمويل 

أقرب إلى ظروف السوق.
وقالت املسودة التي حصلت »رويترز« 
على نسخة منها »املجلس.. يحث على تطبيق 

شروط جديدة بدءا من يوليو 2010«.

أثينا � أ.ف.پ: اعلن رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان اول من امس، عشية زيارة له تستمر 
يومني الى اليونان هي االولى منذ س����ت سنوات، ان 
تركيا متضامنة مع اليونان التي تواجه ازمة مالية 
خطيرة.واضاف اردوغان خالل لقاء مع قناة »نيت« 
اليونانية العامة »نريد ان نظهر تضامننا مع اليونان 
وهذا هو الس����بب وراء زيارتي م����ع وزرائي«، وقال 
»اعتقد ان اليونان ميكنها ان تتخطى االزمة اذا حتلت 
بالصبر«.ومن املقرر ان يت����رأس اردوغان ونظيره 
اليوناني جورج باباندريو في اثينا االجتماع االول 
ملجموعة استش����ارية مؤلفة من نحو عشرة وزراء 
من البلدين ستعقد اجتماعات سنوية بهدف حتقيق 
تقارب بني البلدين اجلارين العضوين في حلف شمال 
االطلسي واللذين شهدت العالقات بينهما توترا وكانا 

على وشك الدخول في نزاع مسلح في 1996.
واوضح اردوغان ان رئيسي الوزراء سيتناوالن 
موضوع السياحة بشكل خاص، مضيفا انه يريد ان 
يتباحث مع باباندريو في سباق التسلح الباهظ الذي 

دخل فيه البلدان منذ عقود عدة.
واضاف »علينا ان يس����اعد بعضنا البعض الن 
اقتصادياتنا متكاملة واذا توصل بلدانا الى التعاون 

فإن االرباح ستكون مضاعفة لكل منا«.
وتنظر احلكومة اليونانية الى زيارة اردوغان على 
انها مناسبة لتحسني العالقات بني البلدين واطالق 
عملية تقارب بدأت قبل س����تة اش����هر اال انها تراوح 

مكانها بسبب اخلالفات على السيادة في بحر ايجيه 
واالحتالل التركي لشمال جزيرة قبرص.

وكان من املقرر ان يتوجه اردوغان الى اثينا في 
يوني����و املاضي حلضور افتت����اح متحف االكروبول 

اجلديد اال انه الغى زيارته السباب صحية.
وقال مسؤول بوزارة اخلارجية اليونانية: »ينظر 
لهذه الزيارة على أنه����ا اخلطوة األولى إلقامة مناخ 
منوذجي بعذ توق����ف عملية التقارب في عام 2004، 

نعتزم التدرج في األمر ونرى ما ميكن أن نفعله«.
ومن املنتظر التوقيع عل����ى العديد من اتفاقيات 
التعاون بني البلدين خالل الزيارة املرتقبة حيث من 
املتوقع ان يترأس كل من أردوغان ورئيس الوزراء 
اليوناني جورج باباندريو اجتماعا وزاريا مشتركا 
يض����م وزراء من كل جانب ه����و األول من نوعه بني 
اخلصمني التقليديني.وسوف يترأس كل من باباندريو 
واردوغان االجتماع الوزاري املشترك بحضور وزراء 
يونانيني واتراك لبحث قضايا تتعلق بالنقل والسياحة 

والثقافة والتعليم والطاقة والبيئة والسياسة.
واتفقت كل م����ن اثينا وانقرة مؤخرا على تقوية 
االتصاالت بني جيش����يهما خلفض احتماالت اندالع 
حرب بني الدولتني.وش����هدت العالق����ات بني اليونان 
وتركيا اخلصمني التقليديني اللذين أصبحا على حافة 
احلرب ثالث مرات، حتس����نا تدريجيا منذ ان ضرب 
زلزاالن متقاربان البلدين في عام 1999 ما أسفر عن 

تدفق دعم متبادل. 

واشنطن � أ.ف.پ: حتوم الشكوك في الواليات املتحدة حول ثمانية 
مصارف دولية كبرى بينها مصرف »كريدي اغريكول« الفرنسي بشأن 
ممارساتها خالل األزمة االقتصادية، في وقت تتكثف فيه املناقشات في 
الكونغرس حول اإلصالح املالي. وترد معلومات متزايدة حول التحقيقات 
التي جتريها الس����لطات األميركية على جميع األصعدة بعد شهر على 
اإلعالن عن شكوى قدمتها هيئة مراقبة البورصة االميركية بحق مصرف 

»غولدمان ساكس« وأحد موظفيه الوسيط الفرنسي فابريس تور.
وتتهم هيئة مراقبة البورصة »غولدمان س����اكس« ووسيطه بخداع 
زبائن مصرف االعمال وبيعهم سندات ديون جانبية وهي مشتقات مالية 
تس����تند الى قروض عقارية تتسم باملخاطرة تسببت في اندالع االزمة 
املالية. وقال غريغوري فولوكني خبير البورصة لدى مكتب ميسكيرت 
في نيويورك ردا على اسئلة »فرانس برس« ان »اي اجراء قضائي بحق 

مصرف يعتبر خطيرا، لكننا ما زلنا في املرحلة االولية«.
 واضاف ان املصارف توصلت حتى االن الى »ترتيبات بالتراضي« 

بدون الوصول الى احملكمة. 
ورأى ان التحقيق الذي فتحه وزير العدل في نيويورك ينعكس سلبا 
على وكاالت التصنيف املالي بصورة خاصة، موضحا ان هذه املعلومات 
تنال من مصداقيتها بعدما »كانت موضوعيتها اساس����ا موضع تشكيك 
كبير«. وأفادت شبكة »سي ان بي سي« املالية مساء اخلميس ان حتقيق 

اندرو كوومو يس����تهدف ايضا وكاالت التصنيف املالي الثالث الكبرى 
»ستاندرد اند بورز« و»موديز« و»فيتش«.

وال يفضي التحقيق تلقائيا الى بدء مالحقات قضائية والس����يما في 
املسائل املالية مثل بيع الرهون العقارية اخلطيرة.

 ويستهدف هذا التحقيق ايضا مصارف اخرى بينها املصرف االميركي 
»سيتي غروب« الذي اعلن اخيرا انه يرد على »طلبات وثائق ومعلومات 
قدمتها هيئة مراقبة البورصة ووكاالت حكومية اخرى« على عالقة بالرهون 
العقارية. وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« اول امس ان القضاء 
االميركي يحقق ايضا في ظروف بيع املصارف س����ندات ديون جانبية 
مرتبطة بالرهون العقارية، وبحس����ب صحيفة »نيويورك تاميز«، فإن 
التحقيق يشمل ايضا »غولدمان ساكس« و»مورغان ستانلي« و»يو بي 

اس« و»كريدي سويس«، غير ان هذه املصارف امتنعت عن التعليق.
ومن الصعب االثبات ان املصارف خدعت زبائنها في ش����كل متعمد، 
والس����يما بعد اخلس����ائر القوية التي تكبدتها خالل االزمة وفي اعقاب 

انهيار السوق العقارية االميركية.
وأوضح جون كوفي استاذ القانون في جامعة كولومبيا »اننا نتجه 
الى اتف����اق بالتراضي« معمم الن غولدمان س����اكس، املصرف الوحيد 
املستهدف بشكوى في الوقت احلاضر، »لم يعد يقدم على ما يستقطب 

االنتباه وال يتبني ذنب اي العب اكثر من سواه«

المخرج أوليفر ستون: الطمع تضاعف 
بشدة في أسواق المال

كان ـ د.ب.أ: وجه املخرج األميركي أوليفر ستون انتقادات 
شديدة لعالم املال واألعمال وذلك خالل مهرجان كان السينمائي 
الدولي. وقال »تراجعت أجور العاملني في الواليات املتحدة بشكل 
واضح منذ سبعينيات القرن املاضي في حني ارتفع حجم االنتاجية 
ــرة«. وأضاف امس:  ــكل كبير األمر الذي صنع فجوة كبي بش
ــاواة وهي أشياء يجب تصويبها«.  »هناك ظلم كبير وعدم مس
وأكد ستون أن املرء لم يتعلم كثيرا من األزمة املالية األولى وقال: 
ــكتة..مت اجراء ثالث عمليات قلب  »كان األمر مثل االصابة بالس
مفتوح.. ولكني ال أعتقد أننا حللنا املشكلة بالفعل«.وقال ستون 
إن الطمع تضاعف بشدة في أسواق املال كما انتقد غياب القواعد 
امللزمة في سوق املال وقال: »أشعر بالقلق مثل الكثير من الناس 

في العالم..أمتنى أن أرى إصالحا واضحا«.

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان متحدثا مع الرئيس اليوناني خالل زيارته ألثينا  )رويترز(
باراك أوباما

كبار  مع  محادثات  إلجراء  ماليزيا  يزور  الذي  القطري  الخارجية  ووزير  الوزراء  رئيس  ثاني  آل  جاسم  بن  حمد  الشيخ  يصافح  ماليزيا  وزراء  رئيس  رزاق  نجيب 
)أ.ف.پ( المسؤولين حول القضايا الثنائية  

سجل سعر الذهب مستوى قياسيا اقترب من 1250 دوالرا لألونصة مع بحث المستثمرين عن مالذ
 آمن في المعدن الثمين وسط مخاوف متزايدة حول األزمة المالية في منطقة اليورو              )أ.ف.پ(

ثالثة من زعماء العصابات السابقين في لوس أنجيليس يقفون أمام زبائنهم خالل الجولة التي ينظمونها للسياح مرتين في الشهر الطالعهم على تاريخ المناطق
 التي كانت تنشط فيها العصابات والمواقع التي شهدت أعمال القتل.  )أ.ف.پ(

ثاباتيرو: ساركوزي هدد  
بالتخلي عن اليورو

 إلنقاذ اليونان

مدريد � أ.ف.پ: نقلت صحيفة 
»ال بايس« االسبانية امس عن 
رئيس احلكومة االسبانية خوسيه 
لويس رودريغيس ثاباتيرو قوله 
ان الرئي����س الفرنس����ي نيكوال 
ساركوزي هدد بتخلي فرنسا عن 
اليورو الرغام املانيا على املوافقة 
على انق����اذ اليونان.واوضحت 
الصحيفة القريبة من االشتراكيني 
الذين يتولون احلكم في اسبانيا، 
ان ثاباتيرو اكد ذلك خالل اجتماع 
االربعاء املاضي مع مسؤولني من 
حزبه احلزب االشتراكي العمالي 
االس����باني ف����ي مدريد.واضاف 
ثاباتيرو حس����ب »ال بايس« ان 
ساركوزي طالب اجلمعة املاضي 
ب� »التزام من اجلميع مبساعدة 
اليونان، كل واحد حسب امكاناته 
أو تعيد فرنسا النظر في وضعها 

في منطقة اليورو«.

احتياطي الجزائر من الذهب 
يقدر بنحو 174 طنًا

الذهب لمستوى قياسي مقتربًا 
من 1250 دوالراً  لألوقية

اجلزائر � كونا: كشف تقرير رسمي جزائري امس 
أن احتياطي الذهب اجلزائري يقدر بحوالي 174 طنا 
باإلضافة الى الكمية التي تخزنها البالد على مستوى 
بنك اجلزائر.وأوضح تقرير من بنك اجلزائر ان قيمة 
احتياطي الذهب اجلزائري الذي يحوزه يقدر بأكثر 
من 14 مليار دوالر، مشيرا الى االستفادة من االرتفاع 

املستمر ألسعاره في السوق الدولية.
وأضاف التقرير أن اجلزائر تستفيد من االرتفاع 
املستمر في مستوى انتاج الذهب محليا بعد استغالل 
عدة مناجم في موقع »أمسميسا« مبنطقة »متنراست« 
جنوب���ي العاصمة اجلزائرية باعتب���اره احتياطيا 
اس���تراتيجيا على املديني املتوسط والطويل، ومن 
جان���ب آخر قال التقري���ر ان اجلزائر حتتل املرتبة 

الثانية عربيا في احتياطيات الذهب بعد لبنان.

مبيعات هواتف »أندوريد« تتفوق 
على »آي فون« في السوق األميركية

ــت الهواتف  ــنطن ـ أ.ش.أ: تفوق واش
احملمولة التي تعمل بنظام تشغيل »أندرويد« 
املفتوح املصدر على مبيعات منافستها »آي 
ــل« األميركية للمرة  ــركة »أب فون« من ش
األولى في السوق األميركية، وفقا ألحدث 
اإلحصاءات الصادرة عن شركة »إن بي دي« 
البحثية األميركية.ومتثل مبيعات الهواتف 
التي تعتمد على نظام »أندرويد« حوالي %28 
من مبيعات السوق، متفوقة على منافستها 
»أبل آي فون« التي وصلت نسبتها إلى %21، 
غير أنها التزال أقل من شركة »ريسيرش 
ــن« الرائدة في هذا املجال بنسبة  إن موش

بلغت %36.

أثينا � د.ب.أ: اذا كنت تعتقد ان اليونانيني هذه 
األيام هم الوحيدون املتهمون بالتبذير واقتراض 
ديون متزايدة، فلك أن تنظر في تاريخهم لتعرف 
ان للمشكلة جذورا قدمية. اظهرت نتائج أبحاث 
أجريت مؤخرا ونشرت اول من امس ان االغريق 
القدماء مروا ايضا بفترة تقشف وتخفيض لإلنفاق 

الباذخ تشبه ما متر به اليونان االن.
وكشفت عمليات التنقيب التي قام بها اثريون 
يونانيون في مستعمرة بيدنا القدمية شمال شرق 
اليونان فيما كان يعتقد انه اهم مركز جتاري في 
اململكة املقدونية، عن مجموعة من املقابر متفاوتة 

في درجات الثراء. 
واصدر ممثلو امللك املقدوني »كاساندر« الذي 
حكم في أواخر القرن الرابع قبل امليالد مرسوما 
مينع بناء مقابر فخمة أو نصب جنائزية ويوصي 
باحلد من البذخ في الطق���وس اجلنائزية.وقال 
مانثوس بيسوس رئيس حملة بيدنا التنقيبية 

لوكالة انباء اثينا إن العديد من مقابر القرن الرابع 
قبل امليالد التي اكتش���فوها بدت خالبة ومبنية 
بزخرف���ة مقارنة مبقابر القرن الثالث قبل امليالد 
والتي كانت أصغر حجما وأقل تكلفة، وأضاف ان 
مجموعة املقابر التي اكتشفت كانت لرجال ونساء 

واطفال من الطبقة امليسورة.
 ووجد علم���اء اآلثار ان مقاب���ر القرن الرابع 
حتتوي على أشياء مصنوعة من مواد ثمينة مثل 
املتقنة واألسرة  الذهبية والزهريات  املجوهرات 
املبطنة بالعاج أما مقابر القرن الثالث قبل امليالد 
فاتسمت بأنها أصغر وأقل اتقانا. وكانت مقدونيا 
مملكة صغيرة ثم أصبحت مملكة تس���يطر على 
العالم اليوناني بأس���ره حتت حكم امللك فيليب 
الثاني، وبعد غزوات االس���كندر االكبر أصبحت 
مقدونيا لفترة قصيرة أقوى دولة في العالم حيث 
كانت تس���يطر على منطقة تشمل االمبراطورية 

الفارسية السابقة. 

علماء اآلثار يكتشفون تعرض  اليونانيين القدماء لفترات تقشف !

لقطات


