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أوباما يدرس تعيين نائبة لرئيس »االحتياطي الفيدرالي«

»المركزي« الصيني ألوباما: ال تجعل من اليوان مسألة سياسية

األسر األميركية ازدادت ثراء في 2009 بعد سنة قاتمة

1.7% ارتفاع اإلنتاج الصناعي بمنطقة اليورو

الكويت والسعودية وقطر تساهم في تمويل
عمليات مكافحة تهريب الذهب واأللماس

في 16 بلدًا أفريقيًا بمساعدة صندوق »النقد«

النفط األميركي فوق مستوى 82 دوالرًا

واشنطنـ  رويترز: قال مصدر مطلع إن الرئيس 
األميركـــي بـــاراك أوباما يعتـــزم تعيني جانيت 
يلني رئيســـة بنك االحتياطي االحتادي في سان 
فرانسيســـكو نائبة لرئيس مجلس االحتياطي 
االحتادي )البنك املركزي(. ويلني معروفة مبواقفها 

غير املتشددة بشأن أسعار الفائدة.
وســـتحل يلني محل دونالد كوهن »40 عاما« 
املسؤول املخضرم في املجلس الذي أعلن في وقت 

سابق من الشهر إنه سيتقاعد يوم 23 يونيو.
ويجب أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيني 
نائب لرئيس البنك املركزي لفترة تســـتمر أربع 

سنوات.
وتعتبر يلني واحـــدة من أكبر »احلمائم« بني 

صناع القرار في البنـــك املركزي األميركي األمر 
الذي يعني ان من املتوقع أن متيل نحو سياسات 
تعزز النمو والوظائف وليس لسياســـات تهدف 
إلى ابقاء التضخم حتت السيطرة. وخالل مكاملة 
هاتفية رفضت يلني التعقيب كما أحجمت وزارة 
اخلزانـــة عن التعليق. ولم يـــرد البيت األبيض 
علـــى طلبات للتعليق. وإذا ما متت املوافقة على 
تعيينها ستســـاعد يلني في إنهاء مستويات غير 
مسبوقة من برامج التحفيز النقدي التي اتخذها 
مجلس االحتياطي االحتـــادي وأيضا في الدفاع 
عن القدرات التنظيمية للمجلس أمام كونغرس 
متشـــكك يحمل البنك املركزي مسؤولية هفوات 

ساهمت في وقوع األزمة املالية.

ـ رويتـــرز: قال نائب  بكني 
حاكم البنـــك املركزي الصيني 
ســـو نينج امس انه يجب على 
الواليات املتحدة أال جتعل من 

اليوان قضية سياسية.
وكان سو يرد على سؤال عن 

تصريحـــات ادلى بها اول امس 
الرئيس باراك اوباما الذي حث 
الصني على التحول نحو »سعر 
صرف يراعي ظروف الســـوق 

بدرجة أكبر«.
وجاء تعليق اوباما النادر على 

العملة في حني تواجه حكومته 
قرارا بشـــأن ما اذا كان ينبغي 
وصف الصـــني بأنها »متالعب 
بالعملـــة« فـــي التقرير نصف 
الذي  السنوي لوزارة اخلزانة 

سيصدر في 15 من ابريل.

واشـــنطن ـ أ.ف.پ: أنهت العائالت األميركية 
العام 2009 أكثر ثراء مما بدأته، وذلك للمرة األولى 
منذ العام 2007، بحسب جداول احملاسبة الوطنية 
التي نشرها االحتياطي الفيدرالي األميركي أول 

من أمس.
وأظهرت هذه اجلداول ان الثروة الصافية لألسر 
األميركية، التي متثل الفارق بني أصولها وديونها، 
وصل الى 54176.2 مليار دوالر في نهاية ديسمبر، 

بزيادة 5.4% عما كانت عليه قبل عام.
وأوضح االحتياطي الفيدرالي ان عملية تصفية 
ديون األســـر التي بدأت في ربيع 2008 تسارعت 

عام 2009، وقابلها تزايد أمالكها.
وكتب االحتياطي الفيدرالي ان »ديون األسر 
تراجعـــت بنســـبة 1.75%« عـــام 2009، في اول 
تراجع ســـنوي لديون األميركيني منذ 1946 على 

اقل تقدير.

لوكسمبورغـ  د.ب.أ: ارتفعت 
معدالت اإلنتاج الصناعي في 
دول منطقة اليورو الـ 16 خالل 
شــــهر يناير املاضي بنســــبة 
1.7% مقارنة بشــــهر ديسمبر 
املاضي بعد حساب املتغيرات 

املوسمية.
املقابل كانت توقعات  وفي 
اخلبراء تشــــير إلى زيادة في 

اإلنتاج الصناعي بنسبة %0.7 
فقط.

وصححت وكالة االحصاء 
األوروبي )يوروستات( أمس 
معــــدالت اإلنتــــاج الصناعي 
خالل شهر ديسمبر املاضي إلى 
زيادة بنسبة 0.6%، بينما كانت 
إلى  السابقة تشير  التقديرات 

انخفاض بنسبة %1.7.

وفي املقارنة السنوية ارتفع 
اإلنتاج الصناعي في دول اليورو 
خالل يناير املاضي بنسبة %1.4 
مقارنة بنفس الشهر من العام 

املاضي 2009.
وصححــــت الوكالة تراجع 
اإلنتاج الصناعي خالل ديسمبر 
املاضي في املقارنة السنوية من 

5% إلى %4.1.

واشنطنـ  أ.ف.پ: أعلن صندوق النقد الدولي 
امس انه سيســـاعد في عمليات التأهيل وتقدمي 
املساعدة التقنية الى 16 بلدا افريقيا تسعى الى منع 
متويل اإلرهاب من وارداتها املتأتية من استخراج 

الذهب واألملاس.
وقال الصندوق في بيان صدر في واشـــنطن 
ان »برامج للمساعدة التقنية وندوات« ستكون 
بتصرف الدول التي تخشى وجود »عالقة بني جتاه 
املعادن الثمينة وتدفق التمويالت غير املشروعة 
والفساد وتهريب املخدرات وتهريب األسلحة او 

متويل اإلرهاب«.
واضاف ان أفريقيا تنتج سنويا ذهبا بقيمة 19 

مليار دوالر وأملاسا بقيمة 6 مليارات دوالر.
ولـــم يحدد املبالـــغ التي تذهب لنشـــاطات 
إجرامية. ومتول هذه العملية تســـع دول بينها 
فرنسا والكويت ولوكسمبورغ وقطر والسعودية 

وبريطانيا.
وســـتدير 6 من الدول الـ 16 ورشات العمل، 
الوســـطى والكونغو  وهي بوروندي وافريقيا 

الدميوقراطية وساحل العام ومالي وتوغو.

ارتفع  ـ د.ب.أ:  سنغافورة 
ســـعر النفـــط في مســـتهل 
التعامالت اآلســـيوية صباح 
امس وسجل اخلام األميركي 
من نوع غرب تكساس اخلفيف 
تسليم شهر أبريل املقبل 82.20 
دوالرا بزيادة قدرها 9 سنتات 
عن سعر اإلقفال اول من أمس. 
في الوقت نفسه سجل مزيج 
برنت بحر الشمال 80.36 دوالرا 

للبرميل بزيادة قدرها 8 سنتات 
عن السعر اول من أمس. وأرجع 
املتعاملون اســـتقرار أسعار 
النفط في مســـتويات عالية 
إلى حتســـن التوقعات حول 
أداء اقتصادات العالم وبصفة 

خاصة في الصني.
مـــن ناحية أخـــرى توقع 
الـــدول  اخلبـــراء أن تبقـــي 
األعضاء فـــي منظمة البلدان 

املصدرة للبترول )أوپيك( على 
حصص االنتاج اليومية دون 
املقبل  تغيير خالل اجتماعها 
في السابع عشـــر من الشهر 
اجلاري بالعاصمة النمساوية 
ڤيينا، فيما أبقت وكالة الطاقة 
توقعاتهـــا على النفط مبقدار 
1.57 مليون برميل يوميا في 
2010 دون تغيير عن توقعاتها 

السابقة.

إضراب في إيطاليا بسبب الضرائب والوظائف والهجرة 

تأسيس صندوق نقد أوروبي لمساعدة الدول المتعثرة في المنطقة

قبل مجموعة اليورو باالتفاق مع 
البنك املركزي األوروبي«.

وتشق فكرة وضع آلية مساعدة 
تشبه صندوق النقد الدولي، لدول 
اليــــورو التي تواجــــه صعوبات 
مالية، طريقها بسبب األزمة املالية 

اليونانية.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي 
فرنسوا فيون األربعاء املاضي في 
برلني انه يريد »اختبار« هذا اخليار 
لكن اآلراء مختلفة حول هذه املسألة 

في املصرف املركزي األوروبي.

وفي نهاية األمر ميكن طرد بلد 
من منطقة اليورو لكنه يبقى عضوا 

في االحتاد األوروبي.
وأخيــــرا، وفي حــــال وجود 
»شكوك على اسس صحيحة« في 
صحة اإلحصــــاءات املالية لدولة 
ما، يدعو شويبله الى منح املكتب 
األوروبي لإلحصاء يوروســــتات 
»حق االطالع على كل احلسابات 

العامة ومراقبتها«.
وقال ان »القرار السياسي املتعلق 
بتقدمي مساعدة يجب ان يتخذ من 

مجمل منطقة اليورو«.
وأضاف الوزير األملاني في مقاله 
في »فايننشال تاميز دويتشالند« 
ان هذا الصندوق »ميكنه ان يؤمن 
للــــدول األعضاء ســــيولة عاجلة 
الدفع. وفي  العجز عــــن  لتجنب 
الوقت نفســــه يجب وضع اطار 

صارم وأسعار باهظة«.
وتابع ان »احلصول على سيولة 
عاجلة يجب أال يكون مضمونا بأي 
حال من األحوال ويجب ان تبقى 

إمكانية إفالس دولة قائمة«.
وأكــــد شــــويبله ان »إمكانية 
احلصول على مســــاعدة عاجلة، 
اقتصاديــــة  إجــــراءات  ترافقهــــا 
تصحيحية ومالية قاسية، ستعزز 
ثقة أســــواق املال وستمنع تفاقم 
األزمات وجتعل جلوء دول منطقة 
اليورو الى صندوق النقد الدولي 

غير ضروري«.
الوزيــــر األملاني في  ويقترح 
الوقت نفســــه فــــرض »عقوبات 
معززة« تشكل غرامات تسدد في 
نهاية برنامج املساعدة وال ميكن 

اعادتها.
كما يقترح شويبله تعليق حق 
التصويت الــــذي متلكه اي دولة 
تخالف »عمدا« القواعد األوروبية، 

»ملدة عام على األقل«.

مسألة ديون اليونان«.
وساندت املستشارة األملانية 
اجنيال ميــــركل فكرة تأســــيس 
صندوق إنقاذ جديد ميكن اللجوء 
اليه ملساعدة دول اليورو املتعثرة 
ماليا بالرغم من أن استجابة قادة 
أوروبيني كبار آخرين كانت أكثر 
فتورا. وقالت املفوضية األوروبية 
انها على اســــتعداد القتراح اقامة 
مثل هذا الكيان وأشار جان كلود 
تريشيه رئيس املركزي األوروبي 
إلى أن البنــــك ال يعارض الفكرة 
لكنه يحتــــاج للتعرف على مزيد 

من التفاصيل.
من جانبــــه أوضح وزير املال 
االملاني فولفغانغ شــــويبله أمس 
فكرة إنشاء صندوق نقد أوروبي قد 
ميثل »حال أخيرا« لتوفير سيولة 
عاجلة إلقراض دول منطقة اليورو 
التي تواجه صعوبات مالية، مع 

فرض قيود قاسية عليها.
أوائل  احــــد  وقال شــــويبله، 
املســــؤولني الذيــــن طرحوا فكرة 
إنشــــاء هذا الصندوق، في مقال 
في النســــخة األملانية لفايننشال 
تاميز ان »مســــاعدة محتملة )من 
هذا الصندوق( يجب ان تكون احلل 
األخير« وان »تقتصر على احلاالت 
الطارئة التي ال ميكن جتنبها في 

أملانيا ـ أ.ف.پ ـ رويترز: قال 
رئيس مجموعة اليورو جان كلود 
يونكر امس انه سيتم في مرحلة 
ما تأسيس صندوق نقد أوروبي 
ملساعدة الدول املتعثرة في منطقة 
اليورو لكن األمر سيستغرق بعض 
الوقت كي يأخذ شكال معينا ويبدأ 

عمله.
الذي يرأس  وأضاف يونكــــر 
االجتماع الشــــهري لوزراء مالية 
دول منطقة اليورو البالغ عددها 
16 دولة أن الفكرة لن تطرح على 
جــــدول أعمال اجتماع األســــبوع 

املقبل.
وأبلــــغ الصحافيني »لن تكون 
ضمن جدول أعمال اجتماع االثنني 
املقبل النه يجب أن ننتظر اقتراحا 
رســــميا من املفوضية األوروبية 
واألملان والفرنسيني وآخرين ليكون 
لدينا صورة واضحة عما يعنيه 

هذا بالفعل«.
لكنه أبدى تأييده للفكرة وقال 
»نعم أعتقد أنه ســــيتم تأسيس 
صندوق نقــــد أوروبي بشــــرط 
أن توضــــع املبادئ على املســــار 

الصحيح«.
»هذه ليست مســــألة قصيرة 
األجل.. قد تستغرق شهورا.. وهذا 
ال يستهدف بأي حال التعامل مع 

»جينر آند بلوك«: حيلة »ريبو 105« ساهمت في انهيار »ليمان برذرز«
نيويوركـ  رويترز: خلص محقق رئيس شـــركة جينر آند 
بلوك لالستشـــارات القانونية أنتون فالـــوكاس الذي عينته 
محكمة أميركية الى أن بنك ليمان برذرز جلأ إلى حيل محاسبية 
وكان في حالة اعسار قبل أسابيع من طلبه إشهار افالسه في 
سبتمبر 2008 لكن احملقق لم يكتشف أخطاء فادحة ارتكبتها 

إدارة البنك.
وفي تقرير يقع في 2200 صفحة أعلن اول أمس ذكر احملقق 
نتائج التحقيق الذي استغرق أكثر من عام ملعرفة املسؤول عن 

انهيار الشركة الذي فاقم األزمة املالية العاملية.
وقـــال احملقق إنه في حني ميكن »التشـــكيك بأثر رجعي« 
فـــي بعض قرارات إدارة ليمـــان وان البنك »رمبا كان يفتقر« 
إلجراءات تقييم األصول إال ان القائمني على البنك استخدموا 
أحكامهم الشخصية وال ميكن إلى حد كبير اعتبارهم املسؤولني 

عن انهياره.
ومع ذلك أشار احملقق إلى أن ليمان الذي يتم تسييل أصوله 
حاليا لصالح الدائنني ميكن أن يطلب تعويضات من الرئيس 
التنفيذي الســـابق ديك فولد واملديرين املاليني كريس أوميرا 

وإيرين كاالن وإيان لويت بسبب اإلهمال أو انتهاك األمانة.
وأردف بأن هناك أيضا أدلة دامغة تدعم مزاعم بأن شـــركة 
أرنســـت آند يوجن وهي مدقق حســـابات ليمان كانت تتعامل 
بـ»اهمال« وانه ميكن لليمان أن يطالب بتعويضات من أرنست 

بسبب »سوء املمارسة املهنية«.
ولم يخلص احملقق إلى ان مديري ليمان انتهكوا أمانة عملهم 
بطريقة صارخة لكنه قال إن وول ستريت لعب دورا كبيرا في 

أزمة سيولة حادة في ليمان في أيامه األخيرة.
واقتـــرح احملقق أن مبقدور ليمان املطالبة بتعويضات من 
بنـــوك مثل جيه بي مورجان وســـيتي جروب للحصول على 
نحو 16 مليار دوالر من الضمانات من خزائن ليمان فيما كان 

يصارع للبقاء.
وضم التقرير الذي طال انتظاره مزاعم بشأن حيلة تعرف 
باسم »ريبو 105« اســـتخدمت لغرض وحيد هو التالعب في 

دفاتر ليمان مما ساهم في انهيار البنك.
وخلص احملقق إلى أن احليلة التي ترجع لعام 2001 واستخدمت 
دون علم املســـتثمرين أو اجلهات التنظيمية أعطت االنطباع 
بان ليمان يخفض مستويات ديونه الكلية في 2008، وهو ما 

كان يخالف احلقيقة.
 وأضاف التقرير ان ليمان استخدم هذه احليلة احملاسبية 
لشـــطب 50 مليار دوالر من األصـــول مؤقتا من ميزانيته في 

.2008
وأشـــار احملقق إلى أن ليمان رمبا دخل في حالة اعسار في 
الثاني من سبتمبر 2008 بالرغم من أنه لم يطلب اشهار افالسه 

حتى 15 سبتمبر.

2.5% انكماش باالقتصاد اليوناني بالربع األخير من 2009
أثيناـ  رويترز: قالت إدارة اإلحصاءات اليونانية امس 
إن اقتصاد البالد انكمش 2.5% على أســـاس سنوي في 

الربع األخير من 2009.
وكان االقتصاد اليوناني الذي يبلغ حجمه 240 مليار 
يورو أو نحو 2.5%من اقتصاد منطقة اليورو قد انكمش 

بنفس املعدل في الربع الثالث من 2009.

وشهد االقتصاد انكماشـــا بنسبة 0.8% على أساس 
فصلي مقارنة مع 0.5% في نفس الربع من العام السابق. 
وجاءت هذه البيانات أفضل على نحو طفيف عن توقعات 
سابقة نشرت الشهر املاضي وأشارت إلى انكماش قدره 

2.6% في الناجت احمللي اإلجمالي.
وذكرت اإلدارة إن معدل البطالة تراجع إلى 10.2% في 

ديسمبر من 10.6% في نوفمبر. وبلغ معدل البطالة %8.9 
في ديسمبر 2008.

وقال مكتب االحصاءات األوروبي )يوروســـتات( إن 
معـــدل البطالة في منطقة اليورو التـــي تضم 16 دولة 
ســـجل 9.9% في يناير وديسمبر وهو أعلى مستوى له 

منذ أكتوبر 1998.

 روماـ  رويترز: نظمت أكبر نقابة للعمال في إيطاليا 
اضرابا ملدة يوم واحد ضد سياسات احلكومة فيما يتعلق 
باالقتصاد والهجرة امس مما تسبب في تعطيل املدارس 

واملستشفيات ووسائل النقل وخدمات عامة اخرى.
ودعا االحتاد العام لنقابات العمال الذي يضم نحو 6 
ماليني عضو اكثر من نصفهم من املتقاعدين إلى اضراب 
في جميع ارجاء البالد عبر كل القطاعات قائال ان حكومة 
رئيس الوزراء ســـيلفيو برلسكوني فشلت في معاجلة 

االزمة االقتصادية.
وجتمع مئات االالف من املتظاهرين في وسط روما في 
بداية مسيرة في انحاء العاصمة وحملوا الفتات مناهضة 

للحكومة واطلقوا البالونات في الهواء.
وقال احد املشـــاركني في املســـيرة ويدعى ستيفانو 

كافاالرو »ضقنا ذرعا بسيلفيو »برلسكوني«. سئمنا. انه 
يتحدث ويتحدث ولكن ال يفعل شيئا إال لنفسه فقط«.

ويقول االحتاد العام لنقابات العمال الذي نظم مسيرات 
في نحو 100 بلدة ومدينة ان احلكومة يجب ان تخفض 
الضرائب على العمال وارباب املعاشات وان تفعل املزيد 
حلماية الوظائف وان تتراجع عن سياســـاتها الصارمة 

جتاه الهجرة.
وتنوع االحتجاج من مدينة ألخرى وعبر القطاعات 
حيث اضرب عمال االدارات العامة طوال امس فيما توقفت 

خدمة النقل العام بوجه عام الربع ساعات فقط.
وأضرب ايضا الطيارون وافراد الطواقم االرضية في 
املطارات ملدة اربع ســـاعات مما تسبب في الغاء رحالت 
لشـــركة اخلطوط اجلوية االيطالية )اليطاليا( وبعض 

رحالت شركات الطيران االخرى.
وقال اليساندرو ســـتيال احد املسافرين الذين كانوا 
ينتظرون عبثا حافالت في روما »كل حركة املرور متوقفة 
ال توجد سيارات اجرة سوى السيارات التي تعمل بشكل 
مخالف والتي حتاول ان حتصل منك على 70 يورو. انها 
مشكلة جسيمة«. ويأتي اإلضراب الذي دعا اليه االحتاد 
العام لنقابات العمال في اعقاب احتجاجات في اليونان 
اول من امس ضد اجراءات التقشف الصارمة التي اعلنتها 
احلكومـــة اليونانية بهدف اخراج البالد من أزمة ديون 

هزت منطقة اليورو.
ولم تنضم النقابات االصغـــر لالضراب في ايطاليا 
مما جعل أغلب اخلدمات العامة تتعطل لكن لم تتوقف 

متاما.

بمقدور البنك طلب تعويضات بقيمة 16 مليار دوالر من »جي بي مورجان« و»سيتي جروب«

110310 110310

So
ur

ce
: G

re
ek

 g
ov

er
nm

en
t

110310

مبنى »املركزي« األوروبي


