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 «الخليج» يفتتح فرعه الـ 51 في منطقة الصباحية

 احتفــــل بنك اخلليج بافتتــــاح فرعه في منطقة 
الصباحية، موسعا بذلك نطاق خدماته املالية املميزة 
إلى أنحاء جديدة من الكويت في إطار التزامه املتواصل 

بخدمة العمالء.
  وسيوفر فرع الصباحية لســــكان هذه املنطقة 
فرصة اختبار الفرق والسهولة في إجراء معامالتهم 

املصرفية مع فرع بنك اخلليج في منطقتهم.
  وقد حضر حفل االفتتاح محافظ األحمدي الشيخ 
د.ابراهيم الدعيج وأعضاء فريق إدارة بنك اخلليج. 

وأوضح البنك في بيــــان صحافي ان افتتاح الفرع 
اجلديد جاء ليشهد على جناح إستراتيجية بنك اخلليج 
القائمة على توفير أفضل جتربة مصرفية للعمالء في 
مختلف مناطق الكويت، وتعزيز مجموعة اخلدمات 
املالية التي يقدمها، مشيرا الى ان الفرع اجلديد سيفتح 
أبوابه من األحد إلى اخلميس من الســــاعة الثامنة 

والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا.
  اجلدير بالذكر ان شبكة فروع بنك اخلليج تضم 
حاليا 51 فرعا تنتشر في مختلف مناطق الكويت. 

 يوفر لسكان المنطقة السهولة والراحة بتواجد فرع مصرفي للبنك ألول مرة فيها

 محافظ األحمدي الشيخ د.إبراهيم الدعيج يقص شريط االفتتاح مع فوزي الثنيان

 عبدالرحمن التوحيد

 وفيق سليمان محمد باش فوزي القطان فرح السري جمال إدريس 

 أحمد الفهد يفتتح معرض اإلسكان االثنين المقبل

 تنطلق انشطة معرض اإلسكان في دورته الرابعة عشرة 
بعد غد االثنني ويستمر حتى مساء اخلميس الثاني من ديسمبر 
في قاعات فندق الريجنســــي ويجري افتتاحه حتت رعاية 
وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
وزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية 
الشيخ أحمد الفهد وتتضمن انشطته العديد من احملاضرات 
والندوات وورش العمل اخلاصة بالقضية اإلسكانية وكيفية 
بناء بيت املســــتقبل ومراحل البناء واألخطاء الشائعة في 
املباني. يفتح املعرض أبوابه للزوار على فترتني صباحا من 
الساعة التاسعة والنصف وحتى الواحدة ظهرا ومساء من 

الرابعة والنصف وحتى التاسعة والنصف ليال.
  تقيم املعرض جمعية املهندسني وتعده وتنظمه الشركة 
املتحدة للتســــويق وتنظيم املعارض UNIEXPO ويشارك 
في دورته احلالية أكثر من خمس وســــتني جهة وشــــركة 
متخصصة جعلت من معرض اإلسكان أكبر جتمعا تشهده 
الكويت للشــــركات واملؤسسات العاملة في مجال التشييد 

والبناء والتمويل العقاري.
  من جانبها قالت فرح عبدالعزيز السري مدير عام مؤسسة 
سمارت وود فاكتوري لألثاث ان املشاركة في املعارض ذات 
أهمية كبرى في التواصل مع اجلمهور وتزداد هذه األهمية 
بالنسبة للمعارض املتخصصة مثل معرض اإلسكان الذي 
شاركنا فيه ألكثر من مرة لتقدمي وعرض منتجاتنا والتواصل 
املباشر مع شرائحنا املستهدفة والتي نأمل أن نقوم بتلبية 
احتياجاتها فــــي مجال أعمال اخلزائــــن واألبواب اجلرارة 
والديكورات اخلشــــبية بأنواعها للڤلل واملكاتب والبنايات 
السكنية وأضافت أن املؤسســــة ستقوم بعرض املنتجات 
املميزة للعمالء مبواد أولية أوروبية مثل Raumplus حيث 
نقدم التصميم وفق طلب العميل ونلبي احتياجاتهم وأذواقهم 
ومن ثم نقوم بتنفيذها وتركيبها في مدة وجيزة وذلك من 
مختلف املقاسات وجلميع االستخدامات املنزلية وستعرض 
سمارت وود بالتفصيل لزوار املعرض اجلودة واملتانة التي 
متتاز بها هذه اخلزائن حيث اننا نقدم كفالة على منتجاتنا 
ما بني سنتني وخمس سنوات، وأضافت أيضا أن املؤسسة 
ستعرض األبواب اجلرارة املصنوعة من األملنيوم وميكننا 
تركيب عدة تصاميم لهذه األبواب من اخلشب والزجاج امللون 

والقماش ليتالءم مع الديكورات في الغرفة.
  وقال مصدر مســــؤول في البنك األهلي املتحد ان البنك 
يسير وفق خطة محكمة ويدير املخاطر بحرفية مصرفية 
عالية مكنته من حماية حقوق املساهمني وتنميتها عاما بعد 
آخر وقد أمت البنك عملية التحول الى بنك يعمل وفقا ألحكام 
الشريعة اإلسالمية وهو في مركز قوة ومالءة أتاحت له ليس 

فقط مواجهة تداعيات األزمة املالية العاملية وجتاوزها بسالم 
وإمنا بدء النشاط اإلسالمي اســــتنادا إلى هذا املركز املالي 
املتميز إضافة إلى قاعدتــــه العريضة من العمالء، وأضاف 
إننا على ثقة تامة بأن مســــاعينا ستكلل بالنجاح وتتحقق 
آمالنا في أن نرى املتحد» وهو أول بنك تأسس في الكويت 
منذ العام 1941 مستمرا في مكانته التي يستحقها في مقدمة 
املصارف التي تقدم خدماتها مبا يتفق وأحكام شــــريعتنا 
اإلســــالمية الغراء، وفي حماية وتنمية مصالح مساهمينا 

وعمالئنا وتلبية جميع طموحاتهم .
  واشار إلى أنه يتوقع أن يكون البنك األهلي املتحد قيمة 
مضافة ومهمة لســــوق العمل املصرفي اإلسالمي تتناسب 
وثقل البنك وتاريخه وسمعته من ناحية ومالءمة املنتجات 
اجلديدة التي أعدها البنك لعمالئه الكرام سواء كان العمالء 
احلاليني أو العمالء اجلدد بعد بدء العمل مبا يتفق وأحكام 

الشريعة اإلسالمية».
  وأكد أن البنــــك يعتز بتاريخه الطويل الذي ميتد ألكثر 
من 69 عاما والســــمعة احلسنة التي رافقته على مدى هذه 
الفترة، وباعتبارنا جــــزءا ال يتجزأ من هذا املجتمع الكرمي 
والعريق، فقد خضنا التجربة واكتسبنا على الدوام املعرفة 
التي متكننا من خدمة عمالئنا الكرام سواء من خالل عروض 
املنتجات أو خدمة العمــــالء أو من خالل ما يتصف به هذا 
البنك من سهولة ويســــر في التعامل الذي يشعر العمالء 

بالراحة التامة واألمان.
  وقال فوزي القطان رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
بشركة فيلكا ألنظمة أحواض السباحة ان الشركة ستعرض 
أحدث معدات أحواض السباحة وأجهزة تنقية املياه ألكبر 
الشــــركات العاملية وســــوف نعرض ألول مرة أكبر شركة 
نوافيــــر في العالم املتخصصة في تصميــــم أكبر النوافير 
ونظــــام التكييڤ اخلارجي وهــــو أول نظام متخصص في 
تقليل درجة احلرارة اخلارجية والذي ســــيكون ثورة في 

عالم التكييڤ اخلارجي.
  وأضاف أن الشركة تتطلع للتعريف مبعروضاتها اجلديدة 
بالســــوق الكويتي وإمكانياتها في توفير أحدث املنتجات 

العاملية التي جعلت الشركة سباقة في هذا املجال.
  وأكد أن السوق الكويتي في مجال املواد اإلنشائية وأنظمة 
أحواض السباحة سوق واعد ويتمتع بحالة ازدهار جعلته 

بؤرة الجتذاب أحدث التقنيات العاملية.
  وقال جمال إدريس مدير عام شركة جمال أدريس التجارية 
ان جناح الشــــركة في معرض اإلسكان الرابع عشر سيضم 
العديد من املعروضات من بينها ألواح صب اخلرسانة صديقة 
البيئة ومصنعة من مادة البوليمركونكريت وتستخدم 50 

مرة عكس األخشاب التي تستخدم ألربع مرات ويتم التخلص 
منها كنفايات، وتعطى هذه األلواح أسطحا ملساء ولكونها 
حتافظ على املاء نســــبيا فهي تقلل من تشــــقق اخلرسانة 
بدرجة %85 كما ستعرض الشركة مناهيل وأغطية صرف 
األمطار مصنعة من مادة البوليمركونكريت املسلح والتي 
تتحمل ضغط 1500 كيلو لــــكل متر مربع عالوة على انها 
متنع فيضان املاء من املنهول للخارج وال تســــمح بتواجد 
احلشرات مع الوقت باإلضافة إلى األبواب اخلشبية املصنعة 

في تركيا.
  وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى زيادة تسويق املنتجات 
وتعريف املختصــــني بها حيث انها منتجات جديدة وتنزل 
السوق الكويتية ألول مرة من خالل الوكاالت التي فازت بها 
الشركة. كما صرح مدير شركة توب دوور لألبواب الداخلية 
محمد ناصر باش بأن الشركة ستعرض في معرض اإلسكان 
مجموعة من األبواب الداخلية (P.V.C) للغرف واحلمامات 
واملطابخ الداخلية قياسات مختلفة (70-80-90-100) سم 
واالرتفاعات 210 سم ومتعددة املوديالت واأللوان كما ميكن 
تركيب درفة ونص أو درفتني كما أن الشرشــــوب بالكامل 
من الـ P.V.C وعرض احلائط من (7 إلى 20) سم واحلاجب 
الديكور من الـ P.V.C عرض 10 ســــم إلخفاء عيوب احلائط 
والدرفة خشب طبيعي من الداخل مضاد للحشرات مغطاة 
مبادة الـ P.V.C ســــماكة أكثر مــــن 1.5 مللي ليصبح عازال 
للرطوبــــة ومانعا للتآكل ومضادا للمــــاء كما أن له حماية 

خاصة وكفالته 5 سنوات.
  وأكد باش أن الســــوق الكويتية للمواد اإلنشــــائية في 
تطور دائم ولها قدره كبيرة على استيعاب املنتجات اجلديد 
وخاصة أن مثل هذه املعارض يعتبر فرصة طيبة للتعريف 
بهذه املنتجات وتقدميها للسوق ولهذا ندعو إلى زيادة عدد 

املعارض اإلنشائية املتخصصة في الكويت.
  وقال وفيق سليمان رئيس قسم املطابخ في شركة كيتشن 
أند كيتشن إحدى شركات مجموعة دخيل اجلسار ان الشركة 
ستقدم في معرض اإلسكان أرقى وأفخم املطابخ اإليطالية 
 Foster واملغاسل اإليطالية Takara واليابانية Linea Quattro
كذلك مطابخ األملنيوم ومطابخ الستانلس ستيل املصنعة 
بجودة وكفاءة عالية، مشــــيرا إلى أن الشــــركة تأخذ بعني 
االعتبــــار أدق التفاصيــــل من أجل أن تقــــدم لعمالئها ما ال 

يستطيع اآلخرون تقدميه.
  وأكد ســــليمان أن مفهوم الدقة العالية في التصنيع مع 
اجلودة الصارمة باخلامات واملواد املصنعة هي التي دفعت 
الشركة إلى قبول التحدي واملضي بهذا املفهوم، باإلضافة إلى 

األسعار املنافسة والتي تتناسب وجميع عمالئها. 

 ٦٥ جهة تعرض أحدث ما لديها من منتجات

 مؤتمر «رؤية الكويت االقتصادية ٢٠٣٥» غداً 
 صرح رئيس مجلس ادارة رابطة 
االجتماعيني عبدالرحمن التوحيد 
بان أنشطة مؤمتر «رؤية الكويت 
االقتصادية» ستنطلق أنشطته 
غدا االحد بحضور ورعاية وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون 
بفندق سفير انترناشيونال حيث 
سيناقش املؤمتر عدة محاور مهمة 
من ضمنها محور القطاع اخلاص 
شريك في حتقيق رؤية الكويت 
عام 2035 وأهم التحديات التي 
تواجهــــه في املشــــاركة ومحور 
رؤية الكويت بني الواقع واخليال 
الرفاء من منظور  ومحور دولة 
رؤية الكويت وســــيحاضر فيها 
النائبة د.أسيل العوضي ود.ندى 

املطوع.
  وقال انه ستتم مناقشة جميع 
التحديات والصعوبات التي تواجه 
مختلف القطاعــــات االقتصادية 
وذلك للوصول الى سبل حتقيق 

العملية التنموية احلالية بشكل 
أكثر جناحا فاملؤمتر يعد خطوة 
كبيرة نحو كيفية حتويل الكويت 
ملركز مالي وجتاري على مستوى 
محيطها االقليمي فأوراق العمل 
والتصورات التي ستطرح خالل 
جلسات املؤمتر ستكون متضمنة 
احللول واالقترحات التي تسهل 

اجناح اخلطة التنموية وسيخرج 
املؤمتر بعد ذلك بتوصيات سنعمل 
علــــى رفعهــــا جلميــــع اجلهات 

احلكومية للعمل بها.
  وأشــــار الى ان من أولويات 
وأهداف املؤمتر اشــــراك القطاع 
اخلاص في تنفيــــذ تلك اخلطة 
فمن دون القطاع اخلاص ال حتدث 
تنمية فعلية وال يوجد اقتصاد 
حر وال مناخ استثماري شفاف اال 
عندما يأخذ القطاع اخلاص مكانته 
ودوره الطبيعــــي في االقتصاد 
فنحن نرى ان املعوقات املوجودة 
في الكويت كثيرة وكبيرة وهناك 
قوانني وتشريعات كثيرة يجب 
العمل على تغيرها حتى نستطيع 
النهوض بالدولة اقتصاديا وماليا 
وجتاريا فالعمل على حتقيق رؤية 
صاحب السمو في حتويل البالد 
الى وسيط جتاري ومركز مالي 

حتتاج لتضافر جميع اجلهود. 

 برعاية الهارون ويستمر لمدة ثالثة أيام ويناقش كيفية التحول إلى مركز مالي وتجاري  

 األسواق األوروبية تواجه ضغوطًا 
بفعل المخاوف من أزمات الديون

 الذهب يتراجع.. واألنظار على الدوالر

 هبوط اليورو على نطاق واسع  

 شيوبله: إنقاذ إيرلندا األسبوع المقبل 

 الهند تحقق مع ٢١ شركة
  في فضيحة رشوة

 فرانكفـــورت ـ د.ب.أ: تعرضت العملـــة األوروبية املوحدة 
(اليورو) لضغوط جديدة، ومنيت االسهم االوروبية بخسائر 
كبيرة، بسبب ضعف ثقة االسواق في التوقعات بقدرة أوروبا 

على احتواء أزمة الديون في املنطقة.
  وفي الوقت الذي يحاول فيه مسؤولون اعداد تفاصيل خطة 
انقاذ اليرلندا املثقلة بالديون، تراجع اليورو بنسبة ٠٫٥٪ أخرى 

ليصل الى ١٫٣٥٦١ دوالر في االسواق االوروبية.
  كما تعرضت االسهم االوروبية لضغوط مجددة، اذ تزايدت 
املخاوف من ان البرتغال واسبانيا قد تصبحا ضحيتني تاليتني 

ألزمة الديون التي ضربت اليونان بالفعل، ثم ايرلندا.
  وتراجع مؤشر «ســـتوكس يوروب ٦٠٠» القياسي بنسبة 

٠٫٨٪ ليصل الى ٢٦٥٫٥٨ نقطة في بداية املعامالت.
  كانت التراجعات أكبر في البورصات الوطنية مع انخفاض 
مؤشـــر «ستوكس ٥٠» ألسهم الشـــركات الكبرى بأكثر من ١٪ 
ليصل الى ٢٥١٨ نقطة في مســـتهل التعامالت نتيجة خســـائر 

أسهم قطاعي البنوك والسيارات. 

 لندنـ  رويترز: تراجعت أســـعار الذهب ١٪ امس مع ارتفاع 
الدوالر إلى أعلى مســـتوياته في شـــهرين أمام اليورو بسبب 
مخاوف من انتشار أزمة ديون ايرلندا وتزايد التكهنات بشأن 
خطة إنقاذ وشيكة للبرتغال. لكن الذهب حظي ببعض الدعم 
من الشراء بهدف التحوط في ظل قلق املستثمرين بشأن أزمة 
ديون أوروبا بعد تقريـــر صحافي ذكر أن دول منطقة اليورو 
تضغط على البرتغال لكي حتذو حذو ايرلندا وتطلب املساعدة. 

ونفت البرتغال وأملانيا هذا التقرير.
  وســـجل الذهب ١٣٦١٫٣٠ دوالرا لألوقية (األونصة) مقارنة 
مـــع ١٣٧٤٫١٢ دوالرا في أواخر تعامـــالت نيويورك أمس األول 
(اخلميس) ومرتفعا قليال عن أدنى مســـتوى خالل اجللســـة 
البالغ ١٣٥٧٫٨٥ دوالرا. وتراجعت العقود اآلجلة للذهب ١٪ إلى 

١٣٥٩٫٥ دوالرا.
  وكان التداول هزيال جدا في ظل إغالق األســـواق األميركية 

لليوم الثاني بعد عطلة عيد الشكر في الواليات املتحدة.
  لكن الذهب يتجه إلى تسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة ١٫٣٪ 

بعد أسبوعني متتاليني من اخلسائر. 

 لندنـ  رويترز: انخفض اليورو إلى أقل مستوى له في شهرين 
أمام الدوالر امس إذ أثار تزايد التكهنات بان البرتغال ســـتقتفي 
أثر ايرلندا وتطلب مســـاعدة مالية، مخاوف املستثمرين القلقني 

بالفعل.
  وتراجع الدوالر االسترالي بعد أن استبعد البنك املركزي االسترالي 
احتماالت رفع وشـــيك في أسعار الفائدة وسجل الني أقل مستوى 
له في سبعة أسابيع أمام الدوالر إذ عززت األوضاع املضطربة في 

شبه اجلزيرة الكورية العملة األميركية.
  وانخفض اليورو ١٪ إلى ١٫٣٢١٧ دوالر في أدنى مستوى له منذ 

أواخر سبتمبر.
  كما هبط اليورو على نطاق واسع وخسر ٠٫٧٪ من قيمته أمام 

الني والفرنك السويسري.
  وارتفع الدوالر ٠٫١٪ الى ٨٣٫٦٧ ينا بعد أن المس لفترة وجيزة 
٨٣٫٩٧ ينا وهو مستوى لم يحدث منذ أوائل أكتوبر. وكانت العملة 
اليابانية قد ســـجلت في بداية هذا الشهر أدنى مستوى لها في ١٥ 

عاما أمام الدوالر عند ٨٠٫٢١ ينا.
  وهبط الدوالر االســـترالي بشـــدة بعد أن أخمد جلني ستيفنز 
محافظ بنك االحتياطي (املركزي) أي احتماالت لرفع وشيك ألسعار 
الفائدة وأكد أن أسعار الفائدة مناسبة متاما وان البنك قد ال يغير 
سياساته لبعض الوقت. ونزل الدوالر االسترالي ١٫٦٪ الى ٠٫٩٦٤٣ 
دوالر. وارتفع مؤشر الدوالر الذي يقيس أداءه أمام سلة من ست 

عمالت رئيسية الى أعلى مستوى له في شهرين عند ٨٠٫٣٨١. 

 برلنيـ  رويترز: توقع وزير املالية االملاني فولفغانغ شيوبله 
التوصل الى اتفاق لتقدمي مساعدات مالية اليرلندا بداية االسبوع 

املقبل.
  وقال شيوبله في كلمة امام مجلس النواب االملاني (البوندستاج) 
امس «نتوقع التوصل الى القرارات الالزمة بني البنك املركزي 
األوروبي واملفوضية االوروبية وصندوق النقد الدولي أوائل 

االسبوع املقبل». 

 نيودلهـــيـ  رويترز: قال محقق احتـــادي في الهند امس إن 
السلطات حتقق مع ٢١ شركة بشأن صالتها احملتملة بفضيحة 
تقدمي رشى مقابل احلصول على قروض والتي أحلقت أضرارا 

بأسهم البنوك وأضرت بصورة البالد كمقصد للمستثمرين.
  والفضيحة التي ألقي القبض بســـببها على ثمانية مديرين 
ماليـــني إلى اآلن واحدة من عدة فضائح تالحق حكومة رئيس 
الوزراء مامنوهان سينغ وتختبر قدرة واحد من أسرع االقتصادات 
الصاعـــدة في العالم منـــوا على اتخاذ إجـــراءات صارمة ضد 

الفساد.
  ومع تكشـــف الفضيحة تراجعت بشدة امس أسهم البنوك 
والشـــركات العقارية وهما القطاعان اللذان يضمان الشركات 

التي شملتها إلى اآلن التحقيقات في الفساد املالي.
  وذكر محللون أن الفضيحة اجلديدة التي تتكشف بعد أيام 
قليلة من اضطرار سينغ للدفاع عن حكومته في فضيحة فساد 
أخرى تتعلق ببيع تراخيص في قطاع االتصاالت بسعر بخس 

ميكن أن تضر بحس املستثمر.
  وقال نيتني جني رئيس صندوق كوتاك ماهيندرا إلدارة األموال 
ومقره سنغافورة إن الفضيحة «مازالت تتكشف في هذه املرحلة. 

هناك قضايا خطيرة للغاية تؤثر على حس املستثمرين».
  وأضاف «إذا كان ميكننا القول بوضوح إننا فعلنا الشـــيء 
الصواب في هذه املرحلة وفي الوقت املناسب... فإن األمر ميكن 
إصالحه ولكن إذا فعلنا خالف ذلك فمن احملتمل أن يؤثر على 

حس املستثمرين جتاه الهند على املدى املتوسط».
  واليزال املســـتثمرون حريصني إلى اآلن على االستفادة من 
دولة يبلغ عدد ســـكانها ١٫٢ مليار نسمة معظمهم من الشبان 

ينزحون الى احلضر.
  وتشـــير توقعات النمو االقتصادي إلى نسبة ٨٫٥٪ في عام 
٢٠١٠ـ  ٢٠١١ ثم إلى نسبة تتراوح بني ٩ و١٠٪ في السنوات التي 
تلي ذلك وهي مســـتويات للنمو ال تباريها ســـوى املستويات 

الصينية. 

 تفكك منطقة اليورو.. من أمر غير وارد.. إلى احتمال ممكن 
 برلني ـ رويترز: استشــــرت املشكالت من 
ايرلندا إلى البرتغال ثم امتدت السبانيا األمر 
الذي يدفع الزعماء األوروبيني إلى استنزاف 
صندوق لإلنقاذ بقيمة تريليون دوالر أسسوه 
منذ نحو ستة أشهر فقط للدفاع عن مشروعهم 
الطموح للوحدة النقدية. وتتصاعد االنتقادات 
داخل منطقة اليورو التي تضم ١٦ دولة ويتراجع 
التأييد العام للعملة املوحدة فيما يتمرد دافعو 
الضرائب األملان على سلسلة من عمليات االنقاذ 
املكلفة ويبلغ الضجر من اجراءات التقشف 

في املنطقة مرحلة حاسمة.
  وفي نهاية املطاف قد تعلن دولة أو أكثر 
أنها اســــتكفت وتنسحب أو تضطر للخروج 
من املجموعة وتعود لعملتها الوطنية التي 
كانت تســــتخدمها قبل أن تقــــرر االنضمام 
الــــى مغامرة الوحدة النقديــــة واالقتصادية 
األوروبية. وفي تطور كان ضربا من ضروب 
اخليال قبل بضعة أســــابيع تعتقد مجموعة 
صغيرة ولكن متزايدة من اخلبراء في الوقت 
الراهن أن صورة ما من هذا االحتمال املرعب 
قد تتحول الــــى حقيقة ملنطقة اليورو إذا ما 
فشل واضعو السياسات في توحيد جهودهم 
لتطبيق استراتيجية أكثر فاعلية إلنقاذ الوحدة 
النقدية ومعاجلة مخاوف املستثمرين حيال 

االختالالت االقتصادية والنقدية.
  وحتى اآلن تأتي التوقعات بتفكك منطقة 
اليورو من جانب املتشككني في بريطانيا الذين 
يرى بعضهم أن منطقة اليورو وسياســــاتها 
النقدية املفترض أن تناسب اجلميع كانت اآلفة 

وراء مشكالت الديون األوروبية.
  وهم يعتقدون أنه قد يكون من الصعب على 
منطقة اليورو ان تستمر بشكلها احلالي حتى 
وإن ظن كثيرون ان االستمرار هو السيناريو 

األكثر ترجيحا.
آخــــرون أن مخاطــــر االختالفات    ويري 
االقتصادية بني قلب أوروبا املستقر ومنطقة 
اليــــورو املثقلة بالديون قد يشــــطر االحتاد 
الى منطقتني «أوروبا الشــــمالية» و«أوروبا 

اجلنوبية».
  يقول العضو السابق في مجلس املديرين 
التنفيذيــــني لصندوق النقــــد الدولي والذي 
يرأس معهد السياسات االقتصادية دومينيكو 
لومباردي «ال أظن اننا سنشــــهد خروجا من 
اليورو وعودة املانيا الى استخدام املارك لكن 
قد نرى جتانسا أكبر في منطقة اليورو بعد أن 

تتخلص من أصحاب األداء الضعيف».
  والتزال هذه األصوات متثل أقلية وبضعة 
من املتشككني على قناعة بأن منطقة اليورو 

ستتفكك قريبا.
  وقــــال رئيس البنــــك املركــــزي االملاني 
«بوندســــبنك» اليكس ويبر االربعاء املاضي 
انه ليس هناك «أي سبيل للتراجع» عن اليورو 
وطمأن مستمعيه الفرنسيني إلى أن الساسة 
سيضخون بكل بساطة باملزيد من األموال إذ 
ما تبني أن شبكة السالمة األوروبية وقيمتها 
تريليون دوالر ال تفي بالغرض منها. وقالت 
كاتينكا باريش نائبــــة مدير مركز االصالح 
األوروبي «في تقديري ان الساسة سيفعلون 
أقصى ما في وسعهم خالل السنوات القليلة 
املقبلة النقاذ هذا الشيء. وتابع «إذا ما كانت 
جتلس فــــي لندن فإنه أمــــر ال مفر منه. هم 
ال يفهمون االســــتثمار السياســــي. ينظرون 
الى أســــعار الســــندات ويعتقــــدون أنه أمر 

محتوم».
  ويرى جاكوب فونك كيركيجارد الباحث لدى 
معهد بيترسون لالقتصاد الدولي بواشنطن ان 

تفكك منطقة اليورو اليزال «أمرا غير متصور»، 
وأشار إلى تعامل املنطقة مع أزمة الديون في 
اليونان والذي خرجــــت فيه ـ بعد تأجيالت 
متعددةـ  عن القواعد املألوفة وحتركت بسرعة 

لوقف التدهور.
  وأردف «إذا ما كان اليورو في خطر حقيقي 
ميكن للمرء أن يتوقع استجابة أكثر فاعلية 
بكثير. كنا ســــنرى البنك املركزي األوروبي 
يطبع أوراق بنكنوت فئة ٥٠٠ يورو ويسقطها 
بطائرات الهليكوبتر قبل أن تضطر اسبانيا 
الى اعالن تخلفها عن سداد ديونها أو تعريض 

اليورو للخطر».
  وتوقعت األسبوع املاضي منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية أن يعود الفائض احلالي 
في امليزان اجلاري الملانيا الى مستويات مرتفعة 
تبلــــغ نحو ٧٪ من النــــاجت احمللي االجمالي 
بحلول عــــام ٢٠١٢، كما تكهنت بأن تشــــهد 
اليونان والبرتغال عجــــزا يبلغ ٥٫٩ و٨٫٠٪ 
على التوالي في ٢٠١٢، وهو ما ينخفض كثيرا 
عن مستويات العجز في الدولتني قبل األزمة 
والتي جاءت في خانة العشــــرات لكنها رغم 
االنخفاض التزال مستويات مرتفعة. ووصف 
وزير مالية سلوڤاكيا العضو اجلديد في منطقة 
اليورو يوم األربعــــاء املاضي احتمال تفكك 
املنطقة انه احتمال «واقعي للغاية» بعد يوم 
من ابالغ املستشــــارة االملانية اجنيال ميركل 
البرملان بأن اليورو في موقف «خطير بصورة 

استثنائية».
  وقال لومباردي «هذه أزمة منهجية تتطلب 
استجابة منهجية لكننا لم نر ذلك حتى اآلن. 
يتم معاجلة األزمة في كل دولة على حدة أوال 
اليونان واآلن ايرلندا. وميكنك أن تثق بأنها 

لن تكون الدولة األخيرة». 


