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مجلس الشيوخ يقرّ أوسع خطة لإلصالح المالي األميركي
واشنطنـ  أ.ف.پ: اقر مجلس الشيوخ 
األميركي مساء اول من امس اوسع خطة 
الصالح نظام ضبط القطاع املالي االميركي 
منذ الثالثينيات، في مشروع كان في طليعة 
االولويات التشريعية على جدول اعمال 

الرئيس باراك اوباما.
ووافق اعضاء مجلس الشـــيوخ على 
النص بـ 59 صوتا مقابل 39 بعد ساعات 
قليلة على عملية تصويت اولى وضعت حدا 

ملناقشة مشروع القانون في املجلس.
ويتعـــن على مجلس الشـــيوخ االن 
دمـــج نصه مع النص الـــذي وافق عليه 
مجلس النواب في ديسمبر، قبل ارسال 
الصيغة النهائية الى البيت االبيض ليعلنه 

اوباما.
واعلن زعيـــم الغالبية الدميوقراطية 
هاري ريد للصحافين اثر جلسة التصويت 
»لن يعود من املمكـــن بعد اآلن املراهنة 
النـــاس« مضيفـــا »حن يصدر  باموال 
مشـــروع القانون، ســـتنتهي اللعبة في 

وول ستريت«.
واشـــاد ريد باجلمهوريـــن االربعة 
»الشجعان« الذين صوتوا لصالح النص، 
فيما صوت دميوقراطيان ضده مطالبن 

بادخال تعديالت عليه.
وعلق اوباما علـــى عملية التصويت 
التي انهت املناقشات مبديا ارتياحه لعدم 
متكن »عصابات مجموعات الضغط« من 

عرقلة مشروع القانون.
وان كان اربعـــة جمهوريـــن ضموا 
اصواتهم اخلميس الـــى الغالبية، اال ان 
انتقادات حادة  التصويت شهدت  عملية 

من باقي املعارضن للمشروع.
وقال اجلمهوري ريتشارد شيلبي امام 
مجلس الشيوخ ان »مشروع القانون هذا 
سيؤدي بالتاكيد الى ابطاء النمو االقتصادي 
النه يلقي عبئا تنظيميا على الشـــركات 
الصغرى والكبرى على حد سواء« مؤكدا ان 
»االميركين يستحقون افضل من ذلك«.

وينص مشـــروع القانون الرامي الى 

تفادي جتدد االزمة املالية اخلطيرة التي 
وصلت الى ذروتها في خريف 2008، على 
انشـــاء هيئة في االحتياطـــي الفيدرالي 
)املصرف املركزي( حلماية املستهلك املالي، 
كما مينع انقاذ املؤسسات املالية الكبرى 

على حساب دافعي الضرائب.
ويقضي مشروع القانون ايضا بفرض 
ضوابط اكثر صرامة على سوق املنتجات 
املالية املشتقة حتى ال يتم التداول بها اال 
في مواقع شفافة وليس في اطار صفقات 
بالتراضي، كما يحظر على املصارف طرح 
سندات خاصة مبقايضة مخاطر االفالس 

تقضي بتبادل اصول او اموال.
وهذا االجراء االخير الذي اعتبر بالغ 
الصرامـــة ال يحظى باالجماع في مجلس 
الشيوخ وقد تدخل عليه تعديالت خالل 

املفاوضات املقبلة مع مجلس النواب.
وناقش اعضاء مجلس الشيوخ خالل 
االســـابيع الثالثة االخيرة حوالى ستن 
تعديال، ومت استبعاد عشرات االجراءات 

االخرى املقترحة.
ومـــن االجراءات التي مت اقرارها نص 
يلـــزم االحتياطي الفيدرالـــي مبزيد من 
الشفافية اذ ينص على تدقيق مالي كامل 
يتـــواله مكتب احملاســـبة االميركي على 

مدى سنة.
ويعطي تعديل اخر املندوب االميركي 
لدى صندوق النقد الدولي امكانية معارضة 
»عمليات انقاذ دول اجنبية« على حساب 
املكلفن االميركين من خالل منحها قروضا 
من املؤسسة الدولية اذا كان ثمة »احتمال 

بعدم سداد« هذه القروض.
كذلك ينص احد االجراءات على تسهيل 
عمل اللجنة الفيدرالية للتجارة اخلارجية 
املشرفة على تطبيق قواعد املنافسة، سعيا 

لتعزيز حماية املستهلكن.
ويهدف نـــص اخر الى ضبط وكاالت 
التصنيف املالي بطريقة افضل من خالل 
انشاء هيئة وسيطة بينها وبن املؤسسات 

املالية التي تقوم بتقييمها.

أوباما يبدي ارتياحه لعدم تمكن »عصابات مجموعات الضغط« من عرقلة مشروع القانون

اخلوف يظهر على وجوه املتداولني في بورصة نيويورك عقب افتتاح اجللسة أمس وسط استمرار املخاوف بشأن االنتعاش االقتصادي 
العاملي ومواصلة األسواق املالية تراجعها                   )أ.پ(

)ا.ف.پ( اجنيال ميركل وغيدو فيستارفيللي يبدو عليهما اإلرهاق خالل مناقشة خطة إنقاذ اليورو 

هبوط جماعي للبورصات األوروبية واآلسيوية
ألقل مستوياتها في سبعة أشهر

»المركزي األوروبي«: صرف اليورو »ال يثير أي قلق«

اليورو يتمسك بمكاسبه وسط قلق المستثمرين

لندن ـ ســــنغافورة ـ أ.ش.أ: هبطت مؤشــــرات 
البورصات األوروبية ألقل مســــتوياتها في سبعة 
أشهر خالل تعامالت امس في ختام تعامالت األسبوع، 
وهبطت أسعار النفط اخلام مسجلة أكبر خسائرها 
األســــبوعية في أقل من شهر في سوق لندن وسط 
مخاوف املتعاملن من تفاقم أزمة الديون السيادية 
ملنطقة اليورو وعدم قدرة حكومات االحتاد األوروبي 
على حل األزمة وتأثير ذلك على معدل منو االقتصاد 
العاملي. كما تراجعت جميع البورصات اآلســــيوية 
في ختام تعامالت امس لتدفع مؤشــــرها الرئيسي 
ألدنى مستوياته خالل تسعة أشهر متأثرة بصدور 
بيانات رســــمية أظهرت ارتفاعا في طلبات إعانات 

البطالة األميركية.
ففي أوروبا، تراجع مؤشر »داو جونز ستوكس 
600«ـ  الذي يقيس أداء أنشط 600 شركة في املنطقة 
ـ بنسبة 1.5% مســــجال 234.68 نقطة. كما انخفض 
مؤشر »يوروفرست 300« بنسبة 2.45%، مبا يعادل 

23.91 نقطة مسجال مستوى 950.89 نقطة.
وخسر مؤشــــر »داو جونز يوروفرست 50« ما 
مقداره 57.62 نقطة مبا نســــبته 2.24% ليصل الى 
مستوى 2511.96 نقطة. وفقد املؤشر الرئيسي لبورصة 
فرانكفورت األملانية )داكس( 135.38 نقطة مبا نسبته 

2.31% مسجال مستوى 5732.50 نقطة.
وتراجع مؤشر بورصة لندن »فايننشال تاميز 
100« مبقدار 101.56 نقطة مبا نســــبته 2% مســــجال 

مستوى 4971.57 نقطة.
وانخفض مؤشر البورصة الفرنسية )كاك 40( 

مبقدار 68.80 نقطة مبا نسبته 2% ليصل إلى 3363.72 
نقطة. وتراجع اداء املؤشر الرئيسي لبورصة مدريد 
)ايبكس( مبقدار 181.10 نقطة مبا نسبته 1.95% ليصل 

الى مستوى 9089.40 نقطة.
وفي آسيا، تراجع مؤشر »مورغان ستانلي كابيتال 
انترناشيونال آسيا ـ باسيفيك« ـ املؤشر الرئيسي 
للمنطقة اآلسيوية ويقيس أداء 14 سوقا في املنطقة 

اآلسيوية ــ بنسبة 1.4% مسجال 111.83 نقطة.
وهبط املؤشر الرئيسي لبورصة طوكيو لألوراق 
املالية أكبر البورصات اآلسيوية )نيكي 225(، الذي 
يقيس أداء 225 شركة من كبريات الشركات اليابانية، 
مبا نسبته 2.45% مبا يعادل 245.77 نقطة مسجال 

9784.54 نقطة.
وخسر املؤشــــر الرئيسي لبورصة هونغ كونغ 
)هانغ سينغ( 33.15 نقطة مبا نسبته 33.15% ليبلغ 
19545.83 نقطة. وتراجع املؤشر الرئيسي لبورصة 
سنغافورة »ســــتريتز تاميز« مبقدار 50.53 نقطة 

بنسبة 1.84% مسجال 2702.98 نقطة.
كما فقد املؤشر الرئيسي لبورصة سول لألوراق 
املالية )كوسبي( مبا نسبته 1.83% مبقدار 29.9 
نقطة ليصل إلى 1600.18 نقطة.وبالنسبة ألسعار 
الطاقة، تراجعت أســـعار العقود اآلجلة للنفط، 
تسليم يوليو، مبقدار 1.49 دوالر مبا نسبته %2.1 
مسجلة 69.31 دوالرا للبرميل. كما هبطت أسعار 
العقود اآلجلة للنفط خام برنت، تسليم يوليو، 
بنسبة 1.8% مبا مقداره 1.28 دوالر مسجلة 70.56 

دوالرا للبرميل.

ڤيينــــا ـ أ.ف.پ: اعلــــن احد 
املركــــزي االوروبي  البنك  حكام 
ايوالد نوتني امــــس ان البنك ال 
يحبذ التقلب احلالي في اســــعار 
الصرف في الســــوق، لكن سعر 
صرف اليورو امام الدوالر القريب 
من ادنى مستوياته منذ 2006 »ال 
يثير اي قلق«. وشدد ايوالد نوتني 
وهو ايضا رئيس البنك املركزي 
النمسوي في مقال نشرته صحيفة 
فيرشافتســــبالت االقتصادية ان 

»البنــــك املركــــزي االوروبــــي ال 
يرغب في معدالت صرف متقلبة، 
امام  لكن السعر احلالي لليورو 
الدوالر يبقى ضمن مجال تقلباته 
التاريخية وال يثير اي قلق خاص«. 
والعملة االوروبية املوحدة التي بدأ 
التداول بها بنحو 1.1789 دوالر في 
يناير 1999، سجلت ادنى مستوى 
لها في 26 اكتوبر 2000 عندما بلغ 
سعر صرف اليورو 0.8252 دوالر، 
والمست اعلى مستوياتها، وهو 

1.60 دوالر، في 15 يوليو 2008.
وبعد بلوغه االربعاء ادنى 
مستوى له )1.2144 دوالر( امام 
العملـــة االميركية منذ 2006، 
اثر مخاوف بشـــأن العجز في 
املوازنات االوروبية في غمرة 
االزمة اليونانية، حتسن سعر 
صرف العملـــة االوروبية الى 
ما فوق عتبـــة 1.25 دوالر في 
االســـواق اآلســـيوية صباح 

امس.

لندن ـ رويترز: متسك اليورو مبكاسبه امس جراء قلق 
املستثمرين من اإلفراط في تكوين مراكز مدينة في أعقاب 
موجة بيع ضخمــــة لليورو أثارت مخاوف من التدخل في 
أسواق الصرف. وخالل تعامالت متقلبة قفز الدوالر االسترالي 
معوضا خســــائر كبيرة مني بها هذا االسبوع بعد أحاديث 
عن احتمال تدخل البنك املركزي االسترالي ملساندة العملة 
املتراجعة. وقال بنك االحتياطي االســــترالي )املركزي( انه 
ال يعلق على حتركات األسواق، وارتفع اليورو الى 1.2673 

دوالر في التعامالت املبكرة.
وتعافت العملة املوحدة منذ أن هوت الى 1.2143 دوالر 
في وقت ســــابق من االســــبوع عندما حظرت املانيا البيع 
على املكشوف في بعض األوراق املالية مما أشعل التكهنات 

باحتمال تشديد اللوائح التنظيمية لألسواق.
ومقابل الفرنك السويسري لم يشهد اليورو تغيرا يذكر 
خالل اليوم اذ بلغ 1.4375 بعد أن تعافى من أكبر انخفاض 
له على االطالق امام العملة السويســـرية عندما ســـجل 
1.3995 فرنك في وقت سابق من االسبوع، وصعد اليورو 
1% أمام الن الى 112.20 ينا. وارتفع الدوالر االسترالي %1 
مقابل الدوالر إلى 0.8235 دوالر متعافيا من أقل مستوى 
له أمام نظيره األميركي منذ يوليو 2009 الذي بلغه اول 
من أمـــس عند 0.8085 دوالر. كما ارتفع الدوالر 0.3 امام 

الن الى 89.90 ينا.

ساركوزي ينفي الخالف مع ألمانيا بشأن االقتصاد

»المركزي الياباني« يثبت سعر الفائدة

باريس ـ رويترز: قال الرئيس الفرنسي نيكوال 
ساركوزي ان فرنســــا وأملانيا تتفقان بشأن صنع 
السياسة االقتصادية، والبلدان يدرسان سبل معاقبة 
من ال يفي بالتزاماته اخلاصــــة بامليزانية من دول 
منطقة اليورو. وكانت فرنسا قد شعرت بالصدمة 
في وقت سابق من هذا األسبوع حينما أعلنت أملانيا 
من جانب واحد فرض حظر على عمليات البيع على 
املكشــــوف لألوراق املالية بقصد املضاربة وانتقد 
مسؤولون كبار في باريس عالنية برلن لعدم قيامها 

بالتنسيق في مثل هذه اخلطوة املهمة.
غير ان ساركوزي نفى انه يوجد خالف بن البلدين 
بشأن كيفية مواجهة أزمة الديون في منطقة اليورو 
وأضاف انه على اتصال يومي تقريبا مع املستشارة 

األملانية اجنيال ميركل.
وقــــال للصحافين »أبلغــــت اجنيال ميركل بأنه 
ال ميكن أن تنشــــأ خالفات بن فرنســــا وأملانيا في 
موضوعات على هذا القــــدر من األهمية. وال توجد 
خالفات بيننا«. وقال كاميرون ان بريطانيا تريد ان 
يكون اليورو قويا لكنه أكد مجددا ان بريطانيا لن 
تشــــارك في صفقة انقاذ تتكلف مليارات الدوالرات 
وضعتها دول االحتاد األوروبي في وقت سابق من 

هذا الشهر. وقال »كان واضحا متاما انه من مصلحة 
بريطانيا أن تكون منطقة اليورو ناجحة«.

وأضاف قولــــه »ومن الواضح، حيث اننا خارج 
منطقة اليورو، أنــــه ليس مطلوبا منا بنفس القدر 
من ناحية الدعم املالي. وال يلزمنا ألننا لسنا أعضاء 
في اليورو«. ورد ساركوزي بقوله ان اليورو ناجح 
وانه يجب اتخاذ وجهة نظر محسوبة بدرجة أكبر 
لالضطرابات التي أصابت األسواق في اآلونة األخيرة 
وفجرها احتمال تخلف اليونان عن ســــداد ديونها 

وشهدت الهبوط احلاد لليورو مقابل الدوالر.
وقال ســــاركوزي انه حتدث في هذه املسألة مع 
ميركل لكنه عبر عن تشــــككه في اقتراحات فرض 
عقوبات مالية على املخالفن لقواعد امليزانية قائال 
انه ســــيؤدي الى تفاقم املشكلة. وقال »يجب علينا 
ان ندرس عقوبات أكثر فاعلية. وقدمت املستشارة 
بعض االقتراحات. واقترحت انا نفسي تعطيل حقوق 
التصويت )للبلدان املخالفة داخل االحتاد األوروبي(«. 
وأضاف قوله »يوجد اتفاق تام بيني وبن املستشارة 
على ضرورة دراسة عقوبات جديدة«. وقال ان اتفاق 
التثبيت الذي يدعم عملية اليورو يجب توســــيعه 

وأن يصبح أكثر شفافية وكفاءة.

طوكيـــو ـ وكاالت: أعلـــن 
بنـــك اليابان املركـــزي أمس 
بعد اجتماع ملدة يومن بشأن 
السياســـة النقدية أنه أجرى 
تعديال على تقييمه القتصاد 
البالد قائال إنـــه »بدأ يتعافى 

بشكل معتدل«.
لكـــن البنك قـــال إن هناك 
حاجة إلى التركيز على الكيفية 
التي ستؤثر بها املشاكل املالية 

األوروبية على االقتصاد العاملي 
والوضع املالي الدولي.

من ناحية أخرى، أعلن البنك 
عن إطار عمل أولي إلجراءات 
إقراض جديدة للبنوك التجارية 
بهدف تعزيز النمو االقتصادي، 
كما قرر مجلس سياسة البنك 
اإلبقـــاء علـــى ســـعر الفائدة 
الرئيســـي دون تغييـــر عند 

مستوى %0.1.

وتعهد وزير املالية الياباني 
نااوتو كان في مؤمتر صحافي 
عقد امس مبراقبـــة تطورات 
اليابانية، معتبرا  العملة  اداء 
ان ارتفاع الن الياباني املتزايد 

امام الدوالر ليس محبذا.
احلكومـــة  ان  وأوضـــح 
اليابانية ال تقدم خطة فورية 
التخاذ معايير محددة للحد من 

ارتفاع سعر صرف الن.

لندنـ  رويترز: قال توم مورلي 
رئيس أحد صناديق االستثمار 
في شركة االستثمارات اخلاصة 
إتش.جي كابيتال إن شركات 
الطاقــــة في أوروبــــا ال متتلك 
رؤوس أمــــوال كافية لتحقيق 
أهدافها بزيادة إمدادات الطاقة 
بحلول عام 2020 وإن صناديق 
املعاشات ستواجه صعوبات 

لتضييق هذه الفجوة.
وقــــال إن املراكــــز املاليــــة 
الطاقة  الضعيفــــة لشــــركات 
نتجت عن تراجع في الطلب على 
الكهربــــاء وموجة من عمليات 
االندماج واالســــتحواذ سبقت 

األزمة املالية.
وذكر مورلــــي الذي يرأس 
صنــــدوق اســــتثمار للطاقة 
املتجددة بقيمــــة 300 مليون 
يــــورو أن شــــركات الطاقــــة 
ينقصها حوالي 500 مليار يورو 
القدرة  )621 مليار دوالر( من 

املالية من إجمالي املبلغ الالزم 
الكهرباء  الســــتبدال محطات 
املتقادمة والتحول إلى محطات 
التي تتطلب  الطاقة املتجددة 

رأسمال كثيفا.
ومــــن تداعيــــات ذلــــك أن 
أهداف عــــام 2020 التي تطمح 
إلى اســــتخدام طاقــــة الرياح 
والطاقــــة الشمســــية وأنواع 
أخرى منخفضــــة في انبعاث 
الكربون قــــد تتعرض لتأخير 

لعدة سنوات.
وقال مورلي في مقابلة في 
مقر الشركة بوسط لندن »قد 
يتجاوز ذلك على األرجح أكثر 
من 15 إلى 20 سنة وليس من 
خمس إلى عشــــر سنوات كما 

يتحدث الناس«.
واتفقــــت الــــدول األعضاء 
باالحتــــاد األوروبــــي على أن 
حتصل جميعها على 20% من 
طاقتها من مصــــادر متجددة 

بحلــــول 2020 أي أن متثــــل 
الكهرباء %35.

وذكر رابو بنك الشهر املاضي 
أن مســــتوى الدين غير كاف 
لتنفيذ خطط بريطانيا لتوليد 
32 غيغاوات من محطات بحرية 
لطاقة الرياح بحلول 2020 وهو 
ما يعادل أكثــــر من ثلث قدرة 
توليد الطاقة في البالد حاليا.

وقال مورلي إن شركات الطاقة 
واجهت صعوبــــات في أعقاب 
الركود بالنظر إلى مســــتويات 
ديونهــــا وإحجام املســــاهمن 
القيام بإصدارات  واإلدارة عن 

أسهم تفتت رأس املال.
وتوقــــع مورلــــي أن توفر 
الطاقة حوالي 500  شــــركات 
مليار يورو من داخل وخارج 
ميزانياتهــــا العموميــــة مــــن 
إجمالي تريليــــون يورو التي 
يجب استثمارها إلمداد االحتاد 

األوروبي بالطاقة.

شركات الطاقة تواجه عجزاً بـ 621 مليار دوالر

»مالية« األوروبي يناقشون ضبط موازناتهم

إسبانيا تتبنى خطة تقشف 

النفط يهبط دون 70 دوالراً

4.2 مليارات يورو خسائر
صندوق إنقاذ البنوك في ألمانيا

بروكســــل ـ أ.ف.پ: اجتمع وزراء مالية دول االحتاد األوروبي أمس 
في بروكســــل لبحث وسائل تعزيز ضبط املوازنات وذلك حتت ضغط 
أملانيا التي ترغب في فرض عقوبات جديدة مثيرة للجدل وإعالن إفالس 

دول ترزح حتت عبء ديون ضخمة.
وسيكون االجتماع األول ملجموعة العمل التي شكلها القادة األوروبيون 
في مارس »الستكشاف كل اخليارات« التي تتيح التشدد في الرقابة على 
موازنات دول االحتاد األوروبي. واملجموعة مكلفة بتقدمي تقرير من اآلن 
حتى نهاية العام. وتأمل أملانيا في تشكيل مجموعة العمل هذه كمكافأة 
لها على موافقتها على املشاركة في تقدمي املساعدة لليونان. ومقابل 
مساعدتها لدول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات مالية، تعتزم 

أملانيا فرض انضباط مالي متشدد في االحتاد األوروبي.
ويقضي ذلك بتعزيز معاهدة االستقرار األوروبية التي يفترض أن 

حتد من العجز، ولكنها انفجرت وتفككت مع األزمة.

مدريد ـ أ.ش.أ: صدقت احلكومة في اسبانيا على مرسوم قانون 
يتعلق بتبني إجراءات تقشفية جديدة لعامي 2010 و2011 بإجمالي 

15 مليار يورو مع خفض رواتب املوظفن.
وذكـــرت قناة »فرانس 24« االخباريـــة امس أن أعضاء النقابات 
العمالية قد تظاهروا تنديدا بهذه اإلجراءات والتي وصفوها بـ »غير 
االجتماعية«، مضيفة ان هذا القانون يهدف الى خفض العجز العام 
والذي ســـجل 11.2% من الناجت احمللى عام 2009، كما حتاول مدريد 

إعادته إلى 3% عام 2013.
وأوضحت القناة أن هذه اإلجـــراءات التي تندرج في إطار خطة 
واسعة لتوفير 50 مليار يورو حتى عام 2013، تتضمن إجراءات عدة 
لن تالقي ترحيبا شعبيا، مضيفة أن رئيس وزراء اسبانيا »خوسيه 
لويس ثاباتيرو«، الذي تترأس بـــالده االحتاد األوروبي في الوقت 

الراهن، أعلن عن هذه اإلجراءات في 12 من الشهر اجلاري.

لندن ـ رويترز: تراجعت أســــعار النفط ألقل من 70 دوالرا للبرميل 
امس متأثرة مبخاوف من أن تضــــر أزمة ديون أوروبا بنمو االقتصاد 
العاملي وتــــؤدي لتباطؤ الطلب على الطاقة. وجرى تداول عقود اخلام 
األميركي لتسليم يوليو منخفضة 99 سنتا عند 69.81 دوالرا للبرميل. 
والمست عقود يونيو التي حل أجلها أمس االول اخلميس أدنى مستوى 
في تســــعة أشــــهر البالغ 64.24 دوالرا لفترة وجيزة ضمن أكبر نطاق 
ســــعري خالل جلسة واحدة بلغ حوالي سبعة دوالرات منذ نهاية عام 
2008. وانخفــــض اخلام األميركي حوالي 20% من مســــتوى 87 دوالرا 
الذي سجله في الثالث من مايو نتيجة تبدد الثقة في األسواق العاملية 
بســــبب األزمة في منطقة اليورو التي أشعلتها مشاكل ديون اليونان. 
وتراجعت العقود اآلجلة ملزيج برنت خام القياس األوروبي 65 ســــنتا 

إلى 71.19 دوالرا للبرميل.

فرانكفورت � د.ب.أ: حق��ق صندوق إنقاذ البنوك في أملانيا 
»سوفني« خالل العام املاضي 2009 خسائر بلغت 4.26 مليارات 

يورو.
وأعلن الصندوق الذي تأسس خصوصا لتحقيق االستقرار 
في أسواق املال امس في فرانكفورت أن إعادة تقدير املساهمات 
املالي��ة من جدي��د أدى إلى التهام الفوائ��ض العملية بالصندوق 

بشدة والتي كانت تصل إلى 497 مليون يورو.
ويتلقى الصندوق الدعم من مؤسسات مالية كبرى من بينها 
مؤسسة »هيبو ريال ستيت« و»كوميرس بنك« تصل قيمتها إلى 

املليارات من اليورو.

البرلمان األلماني يوافق على خطة إنقاذ منطقة اليورو

برلن ـ وكاالت: وافــــق مجلس النواب 
األملان امس على مشاركة بلدهم في اخلطة 
األوروبية التي تبلغ قيمتها مئات املليارات 
من اليورو لدعم منطقة اليورو في اليوم الذي 
حتاول برلن فرض نظام صارم للميزانية 

في االحتاد األوروبي.
وبعد أســــبوعن من تبني خطة مثيرة 
للجدل في اليونان، وافق النواب األملان على 
مساعدة اكبر تقدمها أملانيا تقدر بـ 148 مليار 
يورو في آلية القروض والضمانات لشركائها 

األكثر مديونية.
وحسب األرقام األولى صوت 319 من أصل 
587 نائبا مع اخلطة التي عارضها 73 نائبا 

بينما امتنع 195 آخرون عن التصويت.
وطالب النواب مقابل موافقتهم، بتعهدات 
في مجال تعزيز اآلليات األوروبية لضبط 

قطاع املال.
الرئيســــيان  وكان حزبــــا املعارضــــة 
االشتراكي الدميوقراطي ودعاة حماية البيئة 
)اخلضر( دعوا الى االمتناع عن التصويت 

على اخلطة.
وكان وزير املال األملاني فولفغانغ شويبله 
دعا النواب الى التصويت في أســــرع وقت 

ممكن.
وقال ان »األسواق لن تستعيد استقرارها 
ما لم يتم تبني اخلطة، انه واقع واألسواق 

تتابع أملانيا اكثر من متابعتها لليونان او 
مالطا«.

وكانت ميركل قالت قبل القراءة األولى 
للنص االربعاء ان »اليورو في خطر«. ولم 
تثر خطة دعم منطقة اليورو التي أقرت على 
عجل إلنقاذ العملة املوحدة، املعارضة التي 
واجهتها خطة دعم اليونان التي ســــتدفع 
برلن من اجلها مبلغا ال يتجاوز 22 مليار 
يورو. وتشــــهد شعبية التحالف احلكومي 

تراجعا.
فقد أفاد استطالع للرأي نشرت نتائجه 
امس ان كال من االحتاد املسيحي الدميوقراطي 
الذي تقــــوده ميركل وحليفهــــا الليبرالي 

فقدا ثالث نقاط في نوايا التصويت خالل 
أسبوع.

وتبلغ نسبة التأييد حلزب ميركل حاليا 
38% والليبرالين %3.

من جانبه اعتبر وزير اخلارجية األملاني 
غيدو فيســــتارفيللي ان خطة اإلنقاذ التي 
ستخصص لدرء اخطار اإلفالس عن الدول 
الضعيفة ومدها بالقروض لتحريك اقتصادها 
الى جانــــب تنفيذ اصالحات »امر مصيري 

ألوروبا«.
وقال فيستارفيللي في تصريح صحافي 
ان الهدف من وراء اخلطة هو مساعدة أملانيا 

وأوروبا وحمايتهما.

بموجبها تقدم ألمانيا 148 مليار يورو


