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محاكمة موظف بنك »سوسيتيه جنرال«
بين المسؤولية الفردية ومسؤولية النظام المالي

مسلسل وريثة »لوريال« القضائي
 يتحول إلى قضية سياسية 

احتكار »الجزيرة« لمباريات كأس العالم يدفع الفلسطينيين لمتابعتها عبر األقمار اإلسرائيلية

»دبي إنترناشيونال« تستعين بـ »ديلويت«
 لمراجعة أصولها البريطانية

وقامت مفوضية املصارف الفرنسية بفرض غرامة 
على البنك تقدر بأربعة ماليني يورو بسبب هذا 
القصور. لكن البنك اته���م كيرفيل بالقيام بهذه 
العيوب  املمارسات بدوافع ش���خصية واستغل 
املوجودة في نظام املراقبة. ومن املقرر أن تستمر 

احملاكمة حتى 25 يونيو اجلاري.
من جهة أخرى، أعلن البنك املركزي الفرنسي 
أن العجز التجاري الفرنسي سجل ارتفاعا طفيفا 
خالل يناير املاضي مقارنة بالش���هر الذي سبقه. 
وذكر البنك في بيان أن العجز التجاري سجل 3.4 
مليارات يورو خالل شهر يناير املاضي مقارنة ب� 

3.3 مليارات يورو خالل شهر ديسمبر املاضي.

باريس � أ.ف.پ: بعد الكشف عن مكاملات ليليان 
بيتانكور الهاتفية التي سجلت سرا، تتجه قضية 
وريث���ة عمالق مس���تحضرات التجميل »لوريال« 
للتحول إلى قضية سياسية بعد أن طالب عدد من 
النواب الفرنسيني باستقالة وزير األشغال إيريك 
ويرت املتهم مبعرفته املسبقة بتهرب ضريبي محتمل 
من قبل بيتانكور. وكان موقع »ميديابار« للتسجيالت 
قد نشر مكاملات ليليان بيتانكور الهاتفية، سجلها 
س���را أحد العاملني السابقني لديها بني مايو 2009 
ومايو 2010، وذلك قبيل محاكمة املصور فرنسوا 
� م���اري بانييه الذي اتهمته فرانس���واز بيتانكور 
� مييرز )ابنة ليليان( باس���تغالل ضعف والدتها 
)87 عاما( للحصول عل���ى مبلغ مليار يورو على 

شكل هبات.
تكشف هذه الوثائق السمعية ضعف امرأة من 
أكثر نساء العالم ثراء، لكنها تدل أيضا على حيل 

مالية للتهرب من الضرائب، وتدخالت في اإلجراءات 
القضائية من قبل اإلليزيه باإلضافة إلى العالقات التي 
جتمع بني وريثة لوريال وايريك ويرت وزوجته.

وكانت بعض التسجيالت قد حملت إلى أن الوزير 
ويرت وزوجته فلورانس كانا على علم بإمكانية 

حصول تهرب ضريبي.
وفلورانس ويرت مسؤولة عن إدارة جزء من 

ثروة بيتانكور منذ عام 2007.
كذل����ك تبني التس����جيالت أن بيتانكور متلك 
حس����ابات غير مصرح عنها في سويس����را وفي 
إحدى جزر السيش����يل. وهذا أمر من الصعب أن 
يجهله الزوجان ويرت بحسب موقع ميديابار. ونفى 
ويرت، وسط اتهامات عدد من النواب يطالبونه 
باالستقالة، أن يكون على علم بشؤون بيتانكور 
املالية أو أن يكون قد تدخل لدى مصلحة الضرائب 

لصاحلها.

الضفة الغربية � أ.ف.پ: يتربع 
بيت املليونير منيب املصري على 
اعل���ى قمة في جب���ل جرزمي في 
مدينة نابلس، ويطلق عليه اسم 
»بيت الشعب« و»بيت فلسطني«، 
وهو نسخة جديدة عن ڤيال كابرا 
روتان���دا التي بني���ت في عصر 

النهضة شمال ايطاليا.
 ويرفض منيب املصري تسمية 
البيت  بيته بالقصر، لك���ن هذا 
يحتوي على قطع ولوحات فنية 
السابع عشر، وحتف  القرن  من 
فرنس���ية ومصري���ة وعثمانية 
وفارسية تروي كل منها قصة، 
ما يجعله متحفا فنيا فلسطينيا 

خاصا.
 ويط���ل البيت عل���ى مدينة 
نابلس وجبل عيبال ومساحته 
اربعة آالف مت���ر مربع، وحوله 
نح���و 320 دومن اراض مزروعة 

بأشجار السرو والزيتون.
وهو مبثاب���ة حتفة معمارية 
فريدة من نوعها في فلسطني، اذ 
انه نسخة متطابقة عن ڤيال كابرا 
روتاندا في شمال ايطاليا، والتي 
صممها اندرو بالديو في عام 1565 

في عصر النهضة.
 وقال منيب املصري لوكالة 
»ان الروتاندا الفلسطينية تختلف 
بأنها بنيت من ثالثة طوابق بينما 

االيطالية مبنية من طابقني«.
 واضاف »ان التخطيط املعماري 
من تصميم ابني املهندس ربيح، 
اما مهندسا التصميم الداخلي فهما 
الفرنسيان جوزيف اشقر ومايكل 
شيرير«. ويتوسط البهو في مدخل 
البيت متثال لهرقل يعود الى القرن 
السابع عشر، وقال املصري »ان 
هرقل م���ن جزيرة كريت، ومنها 
القدماء  الفلس���طينيني  اص���ول 
وهو ميثل لي روح القوة وروح 
اجلبابرة وروح الفلسطينيني«.

 اما بالط البيت فهو من الرخام 
الروماني »رومان ماربيل«، وعمره 
الفا عام. وقسم املصري البيت الى 

صالونات او قاعات عدة.
واحتوى الصالون الذي يحمل 
اسم مدينة يافا على مجموعة قطع 
من فنون القرن الس���ابع عشر، 
منها مستوقد من مدينة فرساي 
في فرنس���ا، وصندوق العروس 
وهو عثماني من القرن السادس 

عشر مصنوع من اخلشب ومرصع 
الداخلي���ة لقوقعة  باألص���داف 

السلحفاة.
 أما في قاع���ة حيفا، فيوجد 
فيها كرس���ي الحد ح���كام مصر 
)اخلديوي(، ولوحة على سجادة 
النبي  ايطالي تص���ور  لرس���ام 
س���ليمان گ وهو يقضي بني 
امرأتني في نسب طفل، احضرها 
املصري من العاصمة البلجيكية 

بروكسل.
 ويضاف الى ذلك لوحة للفنان 
االسباني بيكاسو، واخرى للفنان 
االيطالي ميدلياني، ورسمة للنبي 
موسى گ يضرب الصخرة بعصا 

ويخرج منها املاء.
الق���دس لوحة   وف���ي قاعة 
للرس���ام االيطالي دوتشي متثل 
السيدة مرمي العذراء وهي حامل، 
واخرى بعد ان وضعت الس���يد 
املسيح گ، ويحيط بها اربعة 

من اقربائها.
 وفي الطابق نفسه يوجد مكتب 
للمص���ري، وضعت فيه لوحات 
من ايات قرآنية عمرها نحو ألف 
عام، وصورة مع العاهل االردني 

الراحل امللك حسني، وصورة مع 
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
عرفات، وصور مع رؤساء ووزراء 

اوروبيني.
 اما الطابق الثاني ففيه غرف 
للنوم، والثالث فيه غرفة لعرض 
االفالم. وال يقتصر بيت املصري 
على كونه متحفا فنيا في الطوابق 
التي تعلو عن االرض، بل يوجد 
حتت االرض في���ه متحف اثري 
حقيقي من العهد البيزنطي، وقال 
عنه املص���ري »عندما كنا نحفر 
االساسات وجدنا ديرا بيزنطيا 

وفيه مذبح وكنيسة«.
التنقي���ب  »مت  واض���اف   
بإشراف وزارة السياحة واالثار 
اآلثار في  الفلسطينية، وقس���م 
جامعة النجاح«. ويحيط بالدير 
س���ور بني من احلجارة الكبيرة 
وفي���ه ح���وض وقن���اة للمياه، 
التاريخية على  ودلت طبقات���ه 
انه يعود للمرحل���ة االولى من 
القرن اخلامس واملرحلة املبكرة 
من القرن السادس، ويطلق على 
املوقع االثري اس���م بير احلمام، 
ويحتوي على باحة رئيس���ية، 

واس���طبل وصهري���ج للمي���اه، 
وكنيسة وغرفة لالستقبال، وآثار 

مذبح الكنيسة واعمدة.
 وعث���ر ايضا في املوقع على 
فخاريات وخزف وأوان واوعية 

مختلفة وقطع نقدية معدنية.
كما وجدت ثالث مخطوطات من 
القرن السادس كتب على احداها 
»من اجل خالص اجلنود«، وعلى 
الثانية »تعود للس���يد املسيح« 
گ، واملخطوطة الثالثة تتحدث 
عن العهد واخلالص وتذكر اسم 

ثالثة اشقاء تبرعوا للكنيسة.
 والكنيسة فيه مثال منوذجي 
البيزنطي،  الفسيفس���اء  لف���ن 
واحتفظت الفسيفساء بالوانها في 
صحن الكنيسة بشكل جيد نسبيا، 
ووج���دت الزخ���ارف عند مذبح 
الكنيس���ة شبه كاملة، ووضعت 
املوج���ودات في خزائن زجاجية 
خاصة م���ع الترقيم والتصنيف 
الذي يستخدم في املتاحف العاملية. 
ورممت املوقع وزارة الس���ياحة 
واآلثار الفلسطينية بالتعاون مع 
»اليونسكو« في رام اهلل وبتمويل 

من املصري.

)40 عاما( الذي يعمل حلسابه 
الش����خصي في تركيب لواقط 
األقمار الصناعي����ة انه يتلقى 
اتص����االت هاتفي����ة مكثفة من 
فلس����طينيني لتركي����ب القط 
للقمر االسرائيلي )عاموس( كي 
املباريات  يتمكنوا من متابعة 
الن هذه الطريقة أقل كلفة من 
االش����تراك في باق����ة اجلزيرة 

الفضائية.
أما إحس����ان فق����ال لوكالة 
فرانس برس »عقب التشويش 
الذي طرأ على محطات اجلزيرة 
املب����اراة األولى  الرياضية مع 
للتصفي����ات، ب����دأ العديد من 
الفلسطينيني يطلبون تركيب 
القط للقمر االسرائيلي رغم ان 
املباريات يكون  التعليق على 

بالعبرية«.
وتبلغ كلف����ة تركيب القمر 
االسرائيلي حوالي 25 دوالرا، 
في حني ان االش����تراك في قناة 
اجلزيرة الرياضية ملدة ش����هر 
تبل����غ 100 دوالر، بينما تصل 
كلف����ة تركيب جهاز اي بوكس 
الذي يعمل عن طريق االنترنت، 

الى حوالي 160 دوالرا.

ملشاهدتها.
الرياضية  وكانت اجلزيرة 
اتهم����ت جه����ات ل����م تس����مها 
بالتشويش على تردداتها خالل 
نقلها املباشر ملباريات اليومني 
األولني من منافسات كأس العالم 
التي تستضيفها جنوب  لكرة 

أفريقيا حتى 11 يوليو.
ويقول الشاب إحسان كمال 

إجنلترا واجلزائر في احد مطاعم 
مدينة رام اهلل.

إال ان تكلفة االش����تراك في 
فضائية اجلزيرة الرياضية التي 
حظيت باحلق احلصري لنقل 
املباريات في ال����دول العربية، 
والتشويش الذي أصاب قنواتها، 
دفعا الفلسطينيني الى التوجه 
نحو محطات التلفزة اإلسرائيلية 

داخل استوديوهاتها.
ويبدي الفلسطينيون شغفا 
مبتابع����ة كأس العال����م رغ����م 
اليومي بالسياسة،  انشغالهم 
وتنتشر في العديد من املقاهي 
والفنادق صاالت عرض كبرى 
ملباريات كأس العالم، حتى ان 
الرئيس الفلس����طيني محمود 
عب����اس تابع اجلمع����ة مباراة 

رام اهلل � الضفة الغربية � 
أ.ف.پ: يتابع الشاب الفلسطيني 
زياد يونس )30 عاما( تصفيات 
كأس العالم ملتقطا الصورة عن 
التلفزيون اإلسرائيلي ومستمعا 
للتعلي����ق بالعربية الذي تبثه 

إذاعة فلسطينية محلية.
وله����ذه الغاي����ة يكتم زياد 
صوت التلفاز، كون التعليق على 
املباريات يتم باللغة العبرية، 
ويرفع صوت محطة »أجيال« 
احمللية التي تنقل باس����تمرار 
التعليق على املباريات بالعربية، 

بصوت معلقني فلسطينيني.
ويقول زياد املغرم مبتابعة 
تصفيات كأس العالم، انه اعتمد 
ه����ذه الطريقة رغ����م ان لديه 
اشتراكا في قناة اجلزيرة، ذلك 
ان التشويش الذي أصاب باقات 
اجلزيرة الفضائية دفعه الى هذه 
الطريقة بعدما قام بتركيب القط 

للقمر اإلسرائيلي.
وتق����وم بع����ض اإلذاعات 
الفلسطينية احمللية بإعادة بث 
صوت معلقي اجلزيرة، في حني 
أن بعض احملطات اإلذاعية تعتمد 
على معلقني يعملون لديها من 

القاهرة � إيالف: قامت شركة دبي إنترناشيونال 
كابيتال بتعيني شركة ديلويت، إحدى كبرى شركات 
احملاس���بة والتدقيق في العالم، ملراجعة قيمة ما 
متتلكه من أصول في بريطانيا، مبا في ذلك امليزانية 
اخلاصة بسلس���لة فنادق ترافلودج ومجموعة 
البريطانية، في خطوة  الهندس���ية  دونكاسترز 
من املمكن أن تؤدي إلى بيع بعض من الشركات 

التي متتلكها هناك.
وواجهت الشركة، التي تعتبر الذراع االستثمارية 
ملجموعة دبي القابضة التابعة حلاكم دبي، مجموعة 
من الصعوبات املالية الكبيرة بعد استحواذها على 

أصول وموجودات قبل حدوث موجة الركود.
وأوضحت صحيفة الدايلي ميل البريطانية أن 
دبي إنترناشيونال كابيتال، التي متتلك حصة في 
مجموعة ميرلني انترتينمنت التي متلك شبكة من 
املؤسس���ات الترفيهية في مختلف أنحاء العالم، 
ومتتلك أيضا شركة »أليانس ميديكال« املتخصصة 

في تقدمي الرعاية الصحية، مثقلة بديون قدرها 1.7 
مليار إسترليني. وأشارت الصحيفة في السياق 
عينه أيضا إلى أن الشركة اضطرت إلى ضخ مبالغ 
نقدية جديدة في نشاطاتها وأعمالها التجارية، بعد 
خسارتها مئات املاليني من اجلنيهات اإلسترلينية 

في استثماراتها.
وأماطت الصحيفة النقاب كذلك عن أن مجموعة 
من أبرز مقرضي شركة »أليانس ميديكال«، التي 
اش���ترتها دبي إنترناشيونال كابيتال مقابل 600 
مليون إسترليني العام 2007، بدأوا يهددون بفرض 
سيطرتهم ما لم تقم الشركة األم بضخ ما يصل إلى 
150 مليون إسترليني، قبل أن يأتي موعد استحقاق 

مدفوعات الفائدة في منتصف الشهر املقبل.
ولم يقف األمر عند هذا احلد، بل دخلت شركة 
دبي العاملية في مواجهة هي األخرى مع مشكالت 
في ظل بلوغ الديون التي تراكمت على كاهلها ما 

يقدر ب� 15.8 مليار جنيه إسترليني.

بدأت ف���ي باريس محاكمة 
جيروم كيرفيل املوظف السابق 
في قطاع مش���تقات األس���هم 
األوروبية في بنك »سوسيتيه 
أكبر  املته���م بتنفيذ  جنرال« 
عملية احتيال جتاري في تاريخ 
فرنسا التي استمرت على مدى 

األسابيع الثالثة املاضية. 
ويواجه كيرفيل )33 عاما( 
ال���ذي كب���دت تعامالته غير 
املصرح بها البنك أكثر من 4.9 
مليارات يورو )حاليا نحو 5.85 
مليارات دوالر( اتهامات بخيانة 
األمانة والتزوير واس���تخدام 
نظام الكمبيوتر اخلاص بالبنك 

في عملية احتيال. 
وفي حالة إدانته سيواجه 
كيرفيل عقوبة قصوى تصل إلى 
السجن خمس سنوات وغرامة 

تصل إلى 375 ألف يورو.
 واعترف كيرفيل بتزوير 
وثائق وتسجيل صفقات جتارية 
وهمية في نظ���ام الكمبيوتر 
اخلاص بالبنك إلخفاء أنشطته 
بني عامي 2005 وبداية عام 2008 

حينما مت الكشف عن هذه القضية للمرة األولى. 
بيد أنه نفى أن يكون قد خان األمانة.

 وقال في مقابلة تلفزيونية بثت أخيرا »أريد 
أن أثبت للجميع أن رؤسائي كانوا على علم مبا 
كنت أقوم به وس���اعدوني على فعل ذلك بهدف 
جلب مزي���د من األموال للبن���ك«. وأكد أيضا أن 
القيام بصفقات غير مصرح بها كانت القاعدة في 
البنك وليس االس���تثناء. ووصف كيرفيل نفسه 
بأن���ه ضحية نظام مالي يفتقد الرقابة، وقال إنه 
لم يتصرف بهدف حتقيق مكاسب شخصية لكن 
فقط ملصلحة البنك. وأقر »سوس���يتيه جنرال« 
أنه كان هناك فقط خطأ في نظام مراقبة املخاطر 

أكبر عملية احتيال تجاري في تاريخ فرنسا

جيروم كيرفيل أثناء خروجه من قاعة احملكمة أمس

املليونير الفلسطيني منيب املصري أمام منزله التراثي واملبنى على الطراز اإليطالي في البندقية »ڤيال كابرا روتاندا«

فلسطينيون يتابعون مباريات كأس العالم في أحد مقاهي قطاع غزة

مدينة البتراء أحد أبرز املناطق السياحية في األردن

منزل منيب المصري متحف بمقتنياته وتحفة فنية كبيرة
باحتوائه على تحف فنية تعود للقرن السابع عشر

المصارف األوروبية تدخل قفص التعايش مع حكوماتهامليار دوالر عائدات السياحة في األردن في الربع األول
عّم���ان � أ.ف.پ: أعلن مدير عام تنش���يط 
السياحة األردنية نايف حميدي الفايز ان عائدات 
قطاع السياحة في بالده ارتفعت بنسبة %3.31 
في الربع االول من العام احلالي لتصل الى نحو 
مليار دوالر. وقال الفايز ان »القطاع السياحي 
حقق عائدا على االقتصاد الوطني بلغت قيمته 
خالل الربع االول م���ن العام احلالي نحو 700 

مليون دينار )نحو مليار دوالر(«.
وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة األنباء 
األردنية الرسمية )بترا( ان »هذا العائد ارتفع 
بنس���بة 3.31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
املاضي، متجاوزا بذلك تداعيات األزمتني املالية 
الفايز فإن  العاملية«. وبحس���ب  واالقتصادية 
»الس���وق العربي من أهم األس���واق للسياحة 
في األردن مثل لبنان وس���ورية ودول اخلليج 
العربي ومصر واملغرب العربي«. وأشار الى ان 
»الهيئة تولي اهتماما خاصا ألسواق جديدة مثل 
الهند والصني وهي أسواق كبيرة تشكل مصدرا 
كبيرا ومهما للسياحة العاملية باإلضافة الى قارة 

أميركا اجلنوبية«. وبني ان »موس���م السياحة 
الرئيسي في اململكة هو فصل الصيف كونه األكثر 
استقطابا للسياح األجانب والعرب«. ويشهد 
القطاع الس���ياحي في األردن نشاطا متصاعدا 
خالل السنوات القليلة املاضية. وقالت وزيرة 
السياحة واآلثار األردنية مها اخلطيب في الثالث 
من يونيو من عام 2009 ان 7 ماليني سائح زاروا 
األردن في عام 2008 مقابل نحو مليون سائح 
في عام 1999.\ وبلغ الدخل السياحي عام 2008 
ملياري دينار )2.8 مليار دوالر( مقابل 500 مليون 
دينار )700 مليون دوالر( في عام 1999، بحسب 
اخلطيب. ومتثل السياحة املصدر الثاني للعمالت 
األجنبية في األردن بعد التحويالت املصرفية 
من املواطنني األردنيني العاملني في اخلارج. وفي 
األردن عشرات املواقع السياحية السيما مدينة 
البتراء األثرية ومعبد جرش الروماني وصحراء 
وادي رم والبحر امليت وخليج العقبة. ويأتي 
السياح في الدرجة األولى من أوروبا تليها دول 

آسيا واحمليط الهادي.

سويسرا � إيالف: قفزت حصص املؤسسات 
احلكومية، في املصارف األوروبية، في العامني 
األخيرين من 6 إلى 25%. ويطول هذا التعايش، 

املصرفي احلكومي، أكبر 32 مصرفا بأوروبا.
في هذا الصدد، يشير اخلبير مارتن غوبلز 
في قس���م البح���وث اإلحصائي���ة، في مصرف 
»يو.ب���ي.اس« الى أن 48% من أصول املصارف 
البريطانية تس���يطر عليها حكومة لندن، في 
حني تتراجع هذه النسبة الى 35% بأملانيا، كما 
أن معظم عمليات التأميم األوروبية الرئيسية 
حصلت بني الربع الثالث من عام 2008 واالشهر 
األولى م���ن العام املاضي، أي قبل والدة األزمة 
العقارية بأميركا وتلك املالية البحتة بأوروبا. 
على س���بيل املثال، زادت اخلزانة البريطانية 
أس���همها باملصارف الوطنية كي تستأثر اآلن 
بنحو 73% م���ن رؤوس أموال مصرف »رويال 
بنك أوف س���كوتلند« و43% من أصول »لويدز 

بنكينغ غروب«.
أم���ا حكومة برل���ني فهي تهيم���ن اآلن على 
أكثر من 90% من مصرف »هيبو ريل اس���تايت 

هولدينغ«. عالوة على ذلك، تهيمن حكومة برلني 
على أكثر من 25%من مصرف »كوميرسبنك«، 
الذي اشترى بدوره مصرف »دريسدنر بنك« من 
شركة »أليانس« للتأمني. كما اشترت برلني %8 
من أصول »دويتشه بنك« من الوحدة املصرفية 

التابعة لشركة البريد األملاني.
ويتوقف اخلبير غوبلز العطاء أمثلة أخرى، 
يستنتج احملللون من خاللها أن املصارف األوروبية 
أضحت على وشك االنصياع لتعليمات حكوماتها، 
تشمل فرنسا وبلجيكا وحتى السويد. في الوقت 
احلاضر، تهيمن حكومة بلجيكا على 11.6% من 

أصول مصرف »بي.ان.بي باريباس«.
أما لوكسمبورغ فهي تنوي تعزيز حصتها، 
في هذا املصرف الفرنس���ي، التي ترسو اليوم 
عند 1.2%. م���ن جانبها، تهيمن حكومة باريس 
على 14.9% من أسهم »بي.ان.بي باريبا«، وعلى 
7% من أسهم مصرف »سوسيتيه جنرال«. هذا 
وحتركت حكومة ستوكهولم أيضا لشراء حصة 
تاريخية في مصرف »نورديا بنك« الس���ويدي 

رست على %20.


