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املركزي األوروبي يشدد على إجرءات السياسة النقدية لالحتاد االوروبي

»المركزي األوروبي« يدعو لتشديد السياسات المالية 

7 بنوك تفشل في نتائج اختبارات التحمل األوروبية
لندن � رويت����رز: قال منظمو 
اختب����ارات التحمل للبنوك امس 
ان سبعة من 91 بنكا أوروبيا فشلت 
في اجتياز االختبارات وكشفت عن 
نقص إجمالي في رأس املال قدره 

3.5 مليارات يورو.
وقالت جلنة مش����رفي البنوك 
األوروبية »نتيجة للس����يناريو 
السلبي بعد صدمة الديون السيادية 
فإن 7 بنوك ستشهد هبوط نسب 
كفاية رأس املال من املستوى األول 

إلى ما دون %6«.
من جانب����ه، قال رئيس البنك 
املركزي األوروبي جان كلود تريشيه 
انه يجب على ال����دول الصناعية 
املضي في خطط خلفض اإلنفاق 
العام وزيادة الضرائب على الفور 

بهدف تعزيز االنتعاش احلالي.
وبينما قال تريشيه إن أصحاب 
القرار في العالم يريدون تصحيح 
األوض����اع املالية الهش����ة أقر بأن 
التوقيت اليزال محل خالف وطالب 
بالبدء فورا في تشديد السياسات 
املالية. وفي مقال نشرته صحيفة 
فاينانشال تاميز في عددها الصادر 

االحتادي )البنك املركزي األميركي( 
وبنك اجنلترا العودة إلى إجراءات 
حتفيز أقوى بعد بيانات اقتصادية 
مخيبة لآلمال في البلدين. من جهة 
اخرى قالت صحيفة إسبانية ان 
العديد من بنوك االدخار اإلسبانية، 
التي يجري اختبارها وعددها 18 
بنكا، فشلت في اختبارات التحمل 
التي ته����دف الى قياس قوتها في 
حال تعرضها لظروف اقتصادية 
أس����وأ. وقالت صحيفة الباييس، 
نقال عن مص����ادر مالية، إنه كان 
من املتوقع ان تظهر االختبارات ان 
بعض بنوك االدخار غير املدرجة 
في البورصة حتتاج لزيادة رأس 
املال في ظل سيناريوهات معينة، 
وأوضح����ت ان مجموعة صغيرة 
فق����ط من بنوك االدخ����ار حتتاج 
لزيادة رأس املال اذا كانت أوضاع 
االقتصاد ستسوء بدرجة أكبر. هذا 
وقد صدرت أمس نتائج اختبارات 
التحمل التي ش���ملت 91 بنكا بكل 
أوروبا، وتضمنت سيناريوهات من 
بينها تراجع قيمة الديون السيادية 

التي حتوزها هذه البنوك.

امس كتب تريشيه يقول »ال شك 
ان احلاجة الى تنفيذ استراتيجية 
جديرة بالثقة لتحقيق االستقرار 
املال����ي ف����ي املدى املتوس����ط هي 
اس����تراتيجية صاحلة لكل الدول 
اآلن«. وقال تريشيه ان استقرارا 

اقتصاديا منظما ومنوا تتوافر له 
مقومات االس����تمرارية يعتمدان 
العامة على  املالي����ة  ق����درة  على 
أثناء األزم����ات. وكتب  التدخ����ل 
تريش����يه يقول »نتوقع ان تؤكد 
احلكومات تصميمها على تعزيز 

العام����ة«. وأضاف قائال  ماليتها 
»حان الوقت الس����تعادة استدامة 
االستقرار املالي. التدهور املالي الذي 
نشهده لم يسبق له مثيل في شدته 
ونطاقه اجلغرافي«. جاءت تعليقات 
تريشيه فيما يبحث بنك االحتياطي 

بحلول مارس 2011

إيران تعتزم إصدار سندات
بقيمة  11.5 مليار يورو  

.. و تبيع النفط بعمالت غير اليورو والدوالر

تريليون دوالر  خسائر صناديق التحوط

دار »لوي فويتون« افتتحت في وسط بيروت  
متجرها الـ 453 في العالم

التجارة العالمية تنمو أكثر من 10% في 2010

طهران � رويترز: نقلت وكالة 
الرسمية  مهر اإليرانية ش���به 
لألنباء عن مسؤول رفيع قوله 
إي���ران تعتزم إصدار  امس إن 
سندات بقيمة 11.5 مليار يورو مبا 
يعادل 14.8 مليار دوالر بحلول 
مارس 2011 للمساعدة في متويل 

تطوير قطاع الطاقة.

إيران  وق���ال محلل���ون إن 
حتت���اج إلى متوي���ل لتحديث 
وتوس���يع قطاع النفط والغاز 
اإليراني لكن الشركات الغربية 
على وجه اخلصوص باتت أكثر 
حتفظا جتاه االستثمار في إيران 
أحد البلدان الرئيسية املصدرة 
للنفط بسبب النزاع مع الغرب 

بشأن برنامجها النووي. وقال 
النائب األول للرئيس اإليراني 
محمد رضا رحيمي »بنهاية هذه 
الس���نة )الفارس���ية في مارس 
2011( س���نصدر سندات بقيمة 
11.5 مليار يورو للمساعدة في 
متويل مشروعات للنفط والغاز 

وإنشاء محطات للكهرباء«.

طهران � رويترز: نقل���ت وكالة مهر اإليرانية 
شبه الرسمية أمس عن مس���ؤول بارز قوله ان 
إيران ستتحول الى عمالت غير اليورو والدوالر 

لتحصيل قيمة صادراتها من النفط.
وقال محمد رضا رحيمي النائب األول للرئيس 
اإليران���ي: »نحن أحرار في اختي���ار العملة التي 
تدفع بها قيمة صادراتنا من النفط وهذه املسألة 
س���تعتمد على مصالح إيران، املهم هو استبعاد 
اليورو والدوالر«. وأضاف »سنتحول من اليورو 
والدوالر الى اي عملة اخرى«. وتشكل العقوبات 
اجلديدة التي فرضته���ا األمم املتحدة والواليات 
املتحدة على إيران املزيد من العوائق على قطاع 

التمويل والقطاع املصرفي في البالد، ما قد يعطل 
تعامالت إيران باليورو والدوالر.

وقال مسؤول إيراني األسبوع املاضي ان طهران 
س���تتحول الى الدرهم اإلماراتي بدال من اليورو 

للتغلب على اثر العقوبات.
ورفض محافظ بنك اإلمارات املركزي الثالثاء 
املاض���ي تقارير ع���ن ان ايران قد تس���عى لبيع 
نفطها ألوروبا بالدره���م اإلماراتي للتغلب على 

العقوبات.
وال���دوالر ه���و العملة التي يقي���م بها النفط 
عامليا لكن إيران حتولت الى اليورو في الصفقات 

األوروبية بعد سنوات من العقوبات.

القاهرة: كش���ف بيان عن مؤسسة صناديق 
التحوط العاملية أن صنادي���ق التحوط العاملية 
سجلت خسائر في النصف األول من العام احلالي 
بلغ���ت 1.65 تريليون دوالر مقابل 1.67 تريليون 

دوالر في الفترة نفسها من العام املاضي.
وذكر البيان الصادر عن مؤسس���ة صناديق 
التحوط العاملية عن اس���تمرار املستثمرين في 
تخصيص رأس مال جدي���د لصناديق التحوط 
خالل الربع الثاني من عام 2010 في الوقت الذي 
شهدت الصناعة صافي تدفق يعادل 9.5 مليارات 

دوالر.
وأشار البيان إلى عودة حالة التذبذب من جديد 
لألس���واق املالية العاملية خالل الربع الثاني من 
العام احلالي، حيث سجل املؤشر املركب املرجح 
ملؤسسة أبحاث صناديق التحوط انخفاضا يعادل 

2.5%، ليوازن بذلك األرباح احملققة في الربع األول 
من العام نفسه.

ووصل إجمالي تدفقات رأس املال الواردة خالل 
النصف األول من عام 2010 إلى 23.2 مليار دوالر 
متثل 20% من التدفقات الواردة القياس���ية التي 

شهدها النصف األول من عام 2007.
وأوضح البيان أن 8.8 مليارات دوالر من إجمالي 
صافي التدفقات الواردة كانت من نصيب املنشآت 
التي متلك أكثر من 5 مليارات دوالر من األصول 
التي تديرها شركة »إيه يو إم«، التي تدير ما يقرب 

من 60% من إجمالي رأس مال الصناعة.
وعلى صعيد آخر، فقد ارتفعت حصة املؤسسات 
االستثمارية في منطقة الشرق األوسط من إجمالي 
أصول صناديق التحوط العاملية إلى نحو 10% مقارنة 

مع 8% حاليا، لتصل إلى 120 مليار دوالر.

بيروت � أ.ف.پ: افتتحت دار 
ل����وي فويتون الفرنس����ية امس 
األول متجرا لها في وسط بيروت، 
ليصبح عدد متاجرها 453 في أكثر 
من 60 دولة، في خطوة تكرس أكثر 
فأكثر موق����ع العاصمة اللبنانية 
كمركز للموضة واألناقة والتسوق 
في الشرق األوسط، على ما قال 

رئيسها ايف كارسيل.
الفرنس����ية  الدار  واخت����ارت 
املعروفة شارع »اللنبي« التاريخي 
موقعا حمللها الذي دشنته بحضور 
كارسيل ومديرها العام في الشرق 
االوسط داميان فيرنيه، وعدد من 
كبار مديريها. وقال كارسيل الذي 
يرأس »فويت����ون« منذ 20 عاما 
»نحن سعداء جدا الفتتاحنا محال 
في لبنان هو متجرنا رقم 453 في 
العالم«. وأضاف »نحن موجودون 
في الشرق األوسط منذ العام 1983، 
ف����ي الكويت واملنام����ة والدوحة 
والرياض وجدة وأبوظبي، ولدينا 
ثالثة محال في دبي، لكننا نرى 
أن وجودنا في الش����رق األوسط 
ال يكتم����ل وال يكون هو نفس����ه 
من دون ان نكون موجودين في 

بيروت«.
وتابع »لدينا فلس����فة خاصة 
في لوي فويت����ون تتمثل في أن 
منتجاتنا ال تباع إال في متاجرنا،  

ولدينا منذ سنوات عالقة وطيدة 
مع زبائنن����ا اللبنانيني من خالل 
متاجرن����ا في كل أنح����اء العالم،  
ويعرفون جيدا متجرنا في جادة 
الشانزيليزيه في باريس، ونحن 
اليوم س����عداء بأن نؤكد التزامنا 
جت����اه زبائننا األوفياء من خالل 

افتتاح هذا احملل اجلديد«.

وس����ئل هل يخشى أن تسود 
مج����ددا في لبن����ان ح����ال عدم 
االس����تقرار، فأج����اب »املخاطر 
السياسية موجودة في كل مكان 
اللبنانيني  العالم كله، لكن  وفي 
اثبتوا لن����ا ان حيوية االقتصاد 
اللبناني ودينامية احلياة في لبنان 
تبقى أقوى، أيا كانت الظروف«.

شنغهاي � رويترز: قال املدير 
العاملية  التجارة  العام ملنظمة 
باسكال المي إن حجم التجارة 
العاملية م����ن املتوقع أن ينمو 
بأكثر من 10% هذا العام، وبهذا 
ترتفع التقديرات من 9.5% في 

مارس.
وقال الم����ي في جناح األمم 
املتح����دة في املع����رض العاملي 
بشنغهاي »رمبا ترتفع 10% أو 
أكثر هذا العام وفقا ملا سيحدث 
في النصف الثاني من السنة«.

وأضاف »التجارة تنمو بنفس 
قدر تراجعها الكبير في 2009« 
محذرا من أن آف����اق النمو في 

النصف الثاني التزال هشة.
وعند سؤاله عن الدول التي 
جل����أت إلى إج����راءات احلماية 
التجارية خالل األزمة قال المي 
ان الص����ني امتثلت لاللتزامات 
التي تفرضها عليها عضويتها 

في منظمة التجارة العاملية.
 وتابع »اذا كان لدينا موجة 
من إجراءات احلماية خالل األزمة 

كانت الصني ستكون الضحية 
رقم واحد وألنه لم يحدث ذلك 

فالصني هي الفائز األول«.
املفاوضات  إن  وقال الم����ي 
جارية بش����أن جولة محادثات 
الدوحة وانه لم يتضح متى ميكن 
توقع التوصل إلى قرار. وتعثرت 
التي أطلقت  الدوحة  محادثات 
أواخر 2001 جراء االختالفات بني 
الواليات املتحدة واالقتصادات 
الناش����ئة الكبيرة وهي الصني 

والبرازيل والهند.

بيروت � رويترز: تتجه مباني بيروت القدمية األنيقة 
نحو االنقراض كأحد أنواع الكائنات املعرضة للخطر. وفي 
طفرة بناء أذكاها االقتصاد املنتعش وأموال املستثمرين 
اخلليجيني واللبنانيني استطالت األبراج الشاهقة في أنحاء 
العاصمة اللبنانية القائمة على أطالل التراث املعماري 
املهدم لبيروت. وحتاول قلة من املهتمني باحلفاظ على 

التراث إنقاذ ما ميكن إنقاذه من الدمار.
وتقول رميا شحادة من مؤسسة التراث ان بيروت 
أصبحت شديدة القبح ولن تتمتع بنفس السحر الذي 

كانت عليه من قبل. 
وجتمع شحادة ملفات لتأمني حماية رسمية لبضعة 
قصور متهالكة ترجع الى احلقبة العثمانية في حي زقاق 
البالط ويعوق مسعاها الروتني والفساد واالفتقار الى 

قانون يحمي التراث.
وجنت بضعة مبان لبنانية قدمية بنوافذها املميزة 
وشرفاتها الواسعة وأسطحها املكسوة بالقرميد األحمر 
لكن حتجبها اآلن املباني السكنية اخلرسانية. ويعني 

أي مؤشر على اإلهمال اآلن أنها في طريقها للزوال.
وتغري أسعار األراضي الباهظة أصحاب العقارات 
في بيروت حيث لديهم الكثير من احلوافز لبيع املنازل 
القدمية للمطورين العقاريني الذين يهدمونها إلقامة مبان 
ش����اهقة دون التقيد بقواعد تقسيم املدينة الى مناطق 

ودون اعتبار لالرتفاعات املناسبة للبشر.

وقال����ت منى حالق وهي مهندس����ة معمارية تعمل 
مع أق����دم جمعية حلماية التراث في لبنان إن املال هو 

مربط الفرس.
وتسارعت وتيرة طفرة البناء في العامني األخيرين 
فيما خرج لبن����ان من األزمة املالي����ة العاملية دون أن 
يصيبه سوء بينما تضررت جرائها قطاعات العقارات 

اخلليجية في دبي وغيرها. 
وتعيش البالد فترة راحة من انعدام االستقرار مما 
أدى الى منو االقتصاد بنسبة مذهلة بلغت 9% عام 2009 

ورمبا تبلغ 8% في العام احلالي.
وتخترق مبان شاهقة جديدة أفق بيروت من بينها 
برج سما بيروت املكون من 50 طابقا والذي سيكون أعلى 

برج في العاصمة اللبنانية ويبلغ ارتفاعه 200 متر.
ويهدر صخب أعمال البناء وأتربتها فوق الشوارع 
الضيقة واملنازل الصغيرة واحلدائق التي كانت متثل 

يوما زاوية حميمية بحي األشرفية. 
والكثير من األبراج الفاخرة في بيروت شبه خاوية 
اذ ان الش����قق مملوكة خلليجيني او مغتربني لبنانيني 
ال يستخدمونها اال لبضعة أسابيع في العام. وال يقدر 

املواطنون اللبنانيون العاديون على ثمنها.
وقالت امييلي نص����ر اهلل وهي روائية متقدمة في 
السن أمضت معظم حياتها باملدينة ان هذا أمر محزن 
جدا وإن السكان يخس����رون احلي ويخسرون نسيج 

احلياة العادية الطبيعية التي كان الناس يعيش����ونها 
دائما في بيروت. 

وتنبه بعض اللبنانيني األصغر سنا الى التغيرات 
املفاجئة في نس����يج املدينة التي يعيش فيها نحو 1.5 
مليون نس����مة. على سبيل املثال باسكال اينجيا وهي 
فنانة ومدرسة )33 عاما( أنشأت مجموعة على موقع 
»فيس بوك« باس����م »أوقفوا تدمير تراثكم« في مارس 
للتعبير عن الغضب من عمليات الهدم التي ال تتوقف 

في حي األشرفية الذي نشأت به.
وقالت وهي جتلس في الدور العلوي من ورشتها في 

مبنى قدمي »ذات يوم سئمت كوني مواطنة سلبية«.
حكت اينجيا كيف وقفت عاجزة لتشاهد من شرفتها 
العمال وهم يهدمون مبنى رائعا يرجع الى القرن التاسع 
عشر كانت تراه منذ طفولتها. وأضافت »حلمت بشراء 
هذا القصر وترميمه وحتويل����ه الى أكادميية للفنون 

اجلميلة«.
وهي تتعاون مع ناجي راجي )22 عاما( الذي يطوف 
بأنحاء بيروت وكأنه عني نفس����ه مسؤوال عن حماية 
التراث باحثا عن أي إشارة قد تكشف عن اقتراب موعد 
هدم مبان مهيبة ويلتقط لها صورا فوتوغرافية يقدمها 

كدليل حني يتصل بوزارة الثقافة طالبا تدخلها.
وق����ال راجي »نعمل بجد حق����ا« للتفوق على دهاء 
املطورين العقاريني الذين يختارون أوقاتا غريبة مثل 

ليالي األحد لهدم املبان����ي من الداخل وحتويل املنازل 
القدمية الى هياكل.

وفي الشهر اجلاري أطلقت جماعات حماية التراث 
حملة توعية حتمل صورة لش����واهد أضرحة للمباني 
القدمية التي مت هدمها في اآلونة األخيرة وسط خلفية 

من ناطحات السحاب الداكنة.
وقد حصلت تلك اجلماعات على دعم وزير الثقافة 
اللبناني س����ليم وردة الذي عقد العزم على وقف هذا 
الدمار. ويجب ان يحمل أي أمر هدم اآلن توقيعه. كما 
يضغط على البرملان لسن قانون يعطي إعفاءات ضريبية 

وحوافز أخرى ملالك املنازل التراثية. 
وق����ال وردة »هذه املباني جزء من كنوزنا الوطنية 
ومن هويتنا ومن نحن... وبالتالي نحن ال ندمر خشبا 
وحجرا بل انه جزء من بيروت وجزء من التراث املعماري 

الذي ترك لنا لنحافظ عليه«.
وأضاف »نحن الدولة العربية الوحيدة التي لم مترر 
قانونا للحفاظ على املباني التراثية... هذا شيء مخز«. 
وحتى اذا مرر القانون الذي ظلت نسخة منه أعدت منذ 
عام 1997 مهملة فإن تطبيقه سيستغرق عدة أعوام وقد 
يستغل مشترو املنازل القدمية الذين يتمتعون بعالقات 

جيدة هذا الفارق الزمني بقوة.
وقالت منى حالق املهندسة املعمارية »أحلم بأن أرى 
شارعا وحدا سليما في بيروت خالل 20 عاما. إنها أضغاث 

أحالم حقا«. قضت م.منى حالق 13 عاما في الكفاح إلنقاذ 
مبنى تاريخي كان القناصة يستخدمونه خالل احلرب 
واآلن من املقرر أن يصبح متحفا بدعم فرنسي. وقالت 
»ماذا بوس����عنا أن نفعل غير هذا؟ كل شيء في املدينة 
للبيع.. التاريخ والهوية وروح املدينة«. وجتادل منى 
حالق من أجل احلف����اظ على األحياء القدمية النابضة 

باحلياة وليس مباني بعينها مليزة معمارية خاصة.
وقالت »نحتاج الى كتلة حضرية حتافظ على روح 
املدينة بحدائقها ومنازلها والناس الذين يعيشون بها.. 
التركيبة كلها«. وقبل 13 عاما س����جلت جماعتها أربعة 
أحياء من هذا النوع بها 520 مبنى تستحق احلفاظ عليها 
وقالت »نعلم أن 70 منها هدمت، والبقية في الطريق«. 
وبالنسبة للمهندسة املعمارية وخبيرة التخطيط املدني 
سيمون قصرملي فإن أوان إنقاذ تراث بيروت قد فات 
وستبقى بضع جواهر بفضل مالكها الذين يقدرونها لكن 
الدولة فوتت منذ زمن طويل فرصة شراء املباني القدمية 
لتخصيصها الستخدامات عامة. وقالت »هذا مستحيل 
اليوم« مشيرة الى األسعار الفلكية لألراضي التي ليست 

في متناول احلكومة وال متلك املال لشرائها.
وأضافت قصرملي أن عل����ى لبنان أن »يقلل حجم 
الكارثة« على األقل من خالل إنقاذ املنازل القدمية بالقرى 
اجلبلية حيث األراضي أرخص كثيرا وحيث ميكن أن 

تبقى العمارة الشعبية.

الجشع يدّمر التراث المعماري لبيروت.. والسبب غياب قانون يحمي التراث

النفط يهبط من أعلى مستوى  في 3 أشهر

رويت���رز:   � س���نغافورة 
انخفضت أسعار النفط اخلام بعد 
أن سجلت أعلى مستوى لها في 
ثالثة أشهر قرب 80 دوالرا امس، 
مدعومة بخطر هبوب عاصفة 
على منش���آت النفط في خليج 
املكسيك بالواليات املتحدة لكنها 
تراجعت حتت وطأة ضغوط عدم 
اليقني بشأن اختبارات التحمل 

للبنوك األوروبية.
 وانخف���ض اخلام األميركي 
اخلفيف للعقود تسليم سبتمبر 
26 س���نتا إل���ى 79.04 دوالرا 

للبرمي���ل. وتراجع���ت العقود 
القياس األوروبي  اآلجلة خلام 
مزيج برنت 28 سنتا إلى 77.54 

دوالرا للبرميل.
 وكان اخل���ام األميركي قد 
المس لفترة قصيرة مس���توى 
79.60 دوالرا في أعلى سعر له 
خالل اليوم منذ األول من مايو 
بعد أن أظهر مس���ح معهد ايفو 
األملاني قفزة في معنويات قطاع 
األعمال في يوليو ليصل إلى أعلى 
مستوى في ثالث سنوات. كما 
لقيت األسعار دفعة من تكون 

عاصفة مدارية قرب جزر البهاما 
أمس األول.

وفي س���ياق متصل أعلنت 
األمانة العام���ة ملنظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوپيك( امس 
في العاصمة النمساوية ڤيينا أن 
انتاج  البرميل اخلام من  سعر 
الدول األعضاء س���جل ارتفاعا 

طفيفا.
وقالت األمانة إن سعر البرميل 
اخلام سجل أمس االول 73.47 
دوالرا بزيادة قدرها 31 سنتا عن 

سعر يوم األربعاء املاضي.

أوباما يوّقع قانونًا يهدف للقضاء 
على المدفوعات الحكومية غير المالئمة

ــنطن ـ كونا: وقع الرئيس األميركي باراك أوباما امس  واش
ــات احلكومية غير املالئمة  ــا يهدف للقضاء على املدفوع قانون
ــاعد على  ــزز خطة اإلنعاش االقتصادي قال عنه انه سيس ويع
احلد من هدر األموال بنحو 50 مليار دوالر من اآلن وحتى عام 
2012. وقال اوباما في تصريحات من البيت األبيض قبل التوقيع 
ــريع »في كل عام تنفق احلكومة الفيدرالية مليارات  على التش
الدوالرات من أموال دافعي الضرائب على مدفوعات غير مالئمة 
ألفراد ومنظمات ومقاولني من بينها مبالغ قدرت خطأ ودفعت 
لشخص أو لسبب خطأ«. وأشار إلى انه »علينا التصدي للوضع 
الراهن الذي يضيع مليارات الدوالرات كتكلفة ملمارسة األعمال 
ويبقى على برامج فات أوانها أو تتصف بأداء ضعيف عاما بعد 
ــبيل دائما للقيام باألمور«. وأوضح  عام ملجرد أن هذا هو الس
الرئيس األميركي أن مشروع ميزانيته للعام القادم سيجمد جميع 
النفقات احلكومية التقديرية خارج نطاق األمن القومي ملدة ثالث 
سنوات كما سيقلل النفقات التقديرية املخصصة ألغراض غير 

دفاعية ألدنى مستوياتها منذ 50 عاما.

ــيتوجه الرئيس األميركي باراك  ــنطن ـ أ.ف.پ: س واش
ــا الى فلوريدا لتمضية  ــيل وابنتيهم اوباما مع زوجته ميش
ــطس وذلك تعبيرا عن تضامنهم مع املنطقة  عطلة في اغس
املتضررة من بقعة النفط التي تلوث خليج املكسيك، حسب 

ما أعلن البيت األبيض. 
وأوضح البيت االبيض ان اوباما وعائلته سيتوجهون الى 
املنطقة في اغسطس. وتعرض اوباما لضغوط كبيرة من اجل 
ــه ما يدعو الشعب األميركي الى القيام به اي  ان ينفذ بنفس

السياحة في املنطقة األكثر تضررا من البقعة النفطية. 

.. و سيمضي إجازة في خليج 
المكسيك  مع عائلته في أغسطس

نيويورك � د.ب.أ: وافقت شركة ديل األميركية إلنتاج أجهزة احلاسب 
اآللي، أول من أمس على سداد 100 مليون دوالر، تسوية لدعوى احتيال 

أقامتها هيئة األوراق املالية والتداوالت األميركية )إس. إي. سي(.
قالت الهيئة في دعواها إن »ديل« ضللت املستثمرين عندما قصرت في 
اإلفصاح عن تلقيها دفعات نقدية سرية من شركة »إنتل« عمالق صناعة 
الشرائح اإللكترونية األميركي، مقابل عدم استخدام منتجات »ايه إم دي« 
خصم إنتل الصغير، وقالت الهيئة إن النقود التي دفعتها »إنتل« مكنت 
»ديل« من حتقيق نفس هامش الدخل الذي كانت تستهدفه خالل الفترة 
2001 وحتى 2006. وباإلضافة إلى مبلغ الغرامة 100 مليون دوالر وافق 
مايكل ديل، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي على دفع أربعة ماليني 
دوالر بشكل شخصي، كما وافق كيفن رولينز املدير التنفيذي السابق 
للش����ركة على سداد مبلغ مس����او، ووافق املدير املالي السابق للشركة 

جيمس شنايدر على سداد ثالثة ماليني دوالر.

»ديل األميركية« تسدد 100 مليون دوالر 
تسوية لمزاعم احتيال

أحد فروع متجر لوي فويتون املنتشرة حول العالم


