
اقتصادالخميس 9 ديسمبر 2010 38
يجعله يتخذ قرارات مالية صائبة ويميل للمخاطرة المجدية

دراسة تكشف وجود جين وراثي
يجعل حامله بارعًا في المضاربات المالية!

لندن � د.ب.أ: أظهرت دراس����ة 
أميركي����ة أن هن����اك جينا وراثيا 
معينا يجع����ل حامليه يتخذون 
قرارات مالي����ة صائبة ومييلون 
للمخاط����رة عندم����ا تك����ون هذه 

املخاطرة مجدية.
وحسب الدراسة التي أجراها 
باحث����ون حت����ت إش����راف كاري 
فريدمان من معه����د كاليفورنيا 
للتقنية في مدينة باسادينا بوالية 
كاليفورنيا وتنش����ر نتائجها في 
مجل����ة »بروس����يدجنز« التابعة 
لألكادميية البريطانية للعلوم، فإن 
هذا اجلني الوراثي يؤثر بالتحديد 
على مدى ص����واب القرارات التي 

يتخذها الشخص احلامل له.
وكان الباحث����ون ق����د عثروا 
في دراسات س����ابقة على عالقة 
ب����ني أنواع معينة م����ن اجلينات 
الذين مييلون  وتصرف حامليها 
للمخاطرة ف����ي الصفقات املالية، 
وسعى فريدمان وزمالؤه من خالل 
دراستهم الكتشاف اآللية وراء هذه 

العالقة.
وجعل الباحثون تسعني شابا 
يقوم����ون بلعبة إب����رام صفقات 
جتارية يحصل فيها كل مشارك 
على 25 دوالرا كرأسمال يبدأ به 
اللعبة ويستطيع أن يخاطر بجزء 

في ظروف محفوفة باملخاطر حيث 
انهم لم يقبلوا املخاطرة إال عندما 

كانت مقرونة بالربح.
ولهذا اجلني نوعان، النوع األول 
الذي يرج����ح الباحثون حتفيزه 
لإلق����دام على املخاط����رة ومييزه 
العلماء بحرف »ال« والنوع الثاني 
املذكور الذي يش����ير إليه العلماء 

بحرف »اتش« اختصارا.
ويف����رز جني »ام اي����ه او ايه« 
انزميا يشارك في حتلل بروتينات 
ناقلة لإلش����ارات العصبية مثل 
بروتني س����يروتونني ودوبامني 

ونوريبينفرين.
ويف����رز حاملو الن����وع األول 
انزميات أقل من النوع الثاني من 
اجلني مما يجعل كمية البروتينات 
الناقلة لإلشارات العصبية لديهم 
أعلى وهو ما ميكن أن يكون احدى 
الدالئل على اآللية التي أدت لهذه 
النتائج حسبما أوضح الباحثون 
حيث أكدت دراسات عصبية سابقة 
أن ارتفاع نسبة مادة نوريبينفرين 
في املخ يؤدي إلى اتخاذ القرار الذي 

يعود بأعلى فائدة فورية.
العلم����اء من خالل  كما رجح 
جتارب أخ����رى أن يؤدي ارتفاع 
نسبة بروتني دوبامني في املخ إلى 

اتخاذ قرارات أفضل.

متفاوت منه في 140 صفقة ضمن 
اللعبة.

العروض  ب����ني أح����د  وم����ن 
ف����ي اللعب����ة على س����بيل املثال 
املخاطرة بأربعة دوالرات لكسب 
س����بعة دوالرات بنس����بة جناح 
الالعب رفض  50%. وباستطاعة 
الع����رض واالحتفاظ برأس  هذا 
املال كامال، أي أن التجربة كانت 
جترى ملعرفة ما إذا كانت الصفقة 

املعروضة مربحة أم تنطوي على 
مخاطرة كبيرة.

وتعرف معظم املشاركني في 
التجربة على املخاطر املربحة ولكن 
حاملي اجلني الذي يحمل اسم »ام 
ايه أو ايه ¬ال« والذي يعزو إليه 
العلماء مزيدا من املهارة في اإلقدام 
على املخاطر املالية كانوا أفضل في 
التعرف على جدوى هذه الصفقات 
حيث قرروا اإلقدام على الصفقات 

الرابحة مع املخاطرة بنسبة %6.4 
أكثر م����ن أقرانهم الذين يحملون 
جني »ام ايه أو ايه اتش« البديل 

للجني املذكور.
ولكن مجموعتي املش����اركني 
الرابحة  رفضتا الصفقات غي����ر 
بنفس النس����بة مما يبني حسب 
الباحث����ني أن حاملي اجلني األول 
ليس����وا متهورين أو مندفعني بل 
القرارات األصوب  يتخذون فعال 

على هامش مؤتمر مجلس الترويج السياحى اليمنى بالكويت

سكان قطر األكثر قدرة على االدخار بالخليج
والكويت والسعودية حصلتا على المعدالت األدنى

مليار دوالر القيمة األولية للمشروعات
والمرافق السياحية الجديدة باليمن

»ايكو« ناقشت مستقبل اإلعالن
على شبكة اإلنترنت في المنطقة

توقعات بارتفاع قيمة إنتاج البتروكيماويات
في الخليج إلى 200 مليار دوالر بحلول 2020

دبي � رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة 
أرامكو احلكومية السعودية خالد الفالح أمس انه 
من املتوقع أن تصل قيمة إنتاج البتروكيماويات 
في منطقة اخلليج ما بني 150 مليار و200 مليار 
دوالر س���نويا بحلول عام 2020 ارتفاعا من 40 
مليار دوالر في العام احلالي. وقال الفالح في كلمة 
خالل مؤمتر لصناع���ة البتروكيماويات في دبي 
البتروكيماويات  »بحلول 2020 ستنمو صناعة 
والكيماويات في املنطقة بخمسة أمثالها. اإلنتاج 
احلالي البالغ 40 مليار دوالر من املتوقع أن يرتفع 
ليصل إلى 80 مليار دوالر سنويا خالل السنوات 
العشر املقبلة«. وتابع: »لكنني أريد أن أرى اإلنتاج 
بحلول 2020 بني مستوى 150 مليار دوالر و200 
ملي���ار دوالر«. وقالت وزيرة التجارة اخلارجية 
اإلماراتية الش���يخة لبنى بنت خالد القاسمي في 
كلمة أمام املؤمتر ان إنتاج الكيماويات باخلليج 

يلبي ما يصل إلى 40% من الطلب اآلسيوي.
وأضافت انه سيتم إنشاء تسع وحدات تكسير 
جديدة في املنطقة بحلول 2015 خمسة منها في 
السعودية وواحدة في قطر وواحدة في اإلمارات 

العربية املتحدة واثنتان في إيران.
وتابعت: ان طاقة انتاج االيثيلني سترتفع بواقع 
س���بعة ماليني طن بحلول 2015 ليشكل 25% من 

االنتاج العاملي االجمالي.
وأكملت أرامكو في العام املاضي برنامج توسع 

ضخما في انتاج النفط اخلام رفع طاقتها االنتاجية 
إلى 12 مليون برميل يوميا.

وتركز الش���ركة حاليا على رفع انتاجها من 
الغ���از الطبيع���ي لتلبية طلب ش���ركات املرافق 

والبتروكيماويات احمللية.
وقال الفالح إن أرامكو وشركاءها في مشروعات 
بتروكيماوية مشتركة سيعلنون قريبا ما أحرز 
من تقدم في خطط توسعة شركة رابغ للتكرير 
والبتروكيماويات )بترورابغ( والتي تعرف باسم 
املرحلة الثانية ومشروع آخر للبتروكيماوية شركة 
داو كيميكال. ومجمع بترورابغ مشروع مشترك 

بني أرامكو وسوميتومو كيميكال اليابانية.
ويعمل املجمع بشكل متكامل مع مصفاة بطاقة 
400 ألف برميل يوميا وهو جزء من خطط أرامكو 
لبناء مجمعات بتروكيماوية مرتبطة باملصافي عبر 
اململكة. وقال الفالح إن انتاج املجمعني سيشمل 
عددا من املنتجات اجلديدة التي لم تنتج من قبل 
في الشرق األوسط مثل اجلاليكول ايثر ومحلول 
البولي ايثيلني وميثيل ميتاكريالت � بولي ميثيل 

ميتاكريالت والنايلون ومطاط االيثيروبيلني.
كان وزير البترول السعودي علي النعيمي قد 
قال العام املاضي إن م���ن املتوقع أن يبلغ انتاج 
الس���عودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من 
البتروكيماويات 80 مليون طن سنويا في 2015 

ارتفاعا من 60 مليونا في 2009.

للبطولة مسؤولية ضمان جاهزية اجلوانب التقنية 
والتنظيمية والرياضية قبل بدء البطولة«.

ويحظ���ى األمن الس���ياحي باهتمام خاص من 
األجهزة األمنية في اليمن، ومت إنشاء وحدة خاصة 
بحماية أمن السياح، إلى جانب الشرطة السياحية 
واألجه���زة األمنية األخرى، كما تتعاون اليمن مع 
املجتمع الدولي في محاربة العناصر اإلرهابية، وذلك 
ضمن املنظومة الت���ي وضعتها احلكومة اليمنية 
لتعزي���ز األمن في الدولة وزيادة تدفق الس���ياح 
والزوار. ويعد النجاح الذي حتظى به بطولة كأس 
اخلليج لكرة القدم على املستوى األمني والتنظيمي 
دليال واضحا على قدرة اليمن على حماية مواطنيها 

وزوارها وضمان أمنهم وسالمتهم.
ومت خالل العام احلالي، إطالق عدد من املشاريع 
السياحية الرائدة بتكلفة أولية تقدر بحوالي مليار 
دوالر، تبلغ تكلفتها في املتوسط من 150 إلى 250 
مليون دوالر لكل مش���روع، األمر الذي من شأنه 
املس���اهمة في ترس���يخ مكانة اليمن على خارطة 
الس���ياحة العاملية وتوفير فرص عمل لعدد كبير 

من األيدي العاملة اليمنية.
وتتوزع هذه املش���اريع على خمس محافظات 
ش���اطئية هي ش���اطئ ميدي جزيرة الدومية في 
محافظة حجة، وجزي���رة املرك محافظة احلديدة 
وكالهما على البحر األحمر، وعلى خليج عدن، مثل 
مشروع في رأس العارة خور عميرة في محافظة 
حلج القريبة من مدينة عدن، ومشروع في شاطئ 
ضبضب في محافظة حضرموت، ومش���روع في 

شاطئ جازوليت في محافظة املهرة.

خلدمات اإلنترنت.
واضاف ان شبكة »ايكو« جتذب عددا يتجاوز 
35 مليون زائر ش���هريا كما تقدم اخلدمات لعدد 

يفوق 1.4 مليار متصفح شهريا.
ومن جانبه اكد مدير املبيعات في منطقة اخلليج 
وسورية ولبنان واألوردن في شركة »Ikoo« سامر 
م���راد على اهمية االعالن عبر االنترنت والفوائد 
التي ميكن للمعلن ان يس���تفاد منها وان االعالن 
عبر االنترنت يوفر مزايا عديدة. واشار الى انه 
كان في الكويت 150 الف مستخدم لالنترنت في 
عام 2000 وارتفع العدد الى مليون و100 ألف في 

2010 وميثلون 39% من عدد السكان.

محمود فاروق
الس���ياحة  أعلن���ت وزارة 
اليمنية عن عدد من املشروعات 
املتطورة التي دخلت العمل مع 
انطالق انشطة خليجي عشرين، 
مبا في ذلك ستة فنادق فاخرة 
م���ن فئة اخلمس���ة جنوم، مت 
افتتاحها خالل النصف الثاني 
من الع���ام احلالي. وتأتي هذه 
املشروعات ضمن اخلطة التي 
ف���ي إطار  الوزارة  اعتمدته���ا 
إلى استقطاب  الرامية  رؤيتها 
أعداد متزايدة من السياح خالل 
العام املقبل عبر إطالق سلسلة 
من املشاريع السياحية الرائدة، 
والتي تعزز من مقومات القطاع 

السياحي في اليمن. واس���تضافت اليمن بنجاح 
أنشطة الدورة العش���رين لبطولة كأس اخلليج 
لكرة القدم والتي اختتمت يوم 5 ديسمبر، حيث 
مت جتهي���ز أكثر من 814 غرفة فندقية الس���تقبال 
الوفود املش���اركة في البطولة ومش���جعي الفرق 
اخلليجية والزوار بشكل عام، وذلك من خالل إعادة 
تأهيل عدد من الفنادق وتطوير فنادق جديدة في 
محافظتي عدن وإب. وشملت املشروعات اجلديدة، 
التي افتتح���ت مؤخرا فندق القصر، وفندق عدن، 
وفندق امللينيوم، وفندق ميركيور، وفندق س���ن 
شاين، وفندق فينيسيا، باإلضافة إلى 115 فندقا مت 
إعادة تأهيلها وجتهيزها بالكامل وتدريب موظفيها 
الستقبال الزوار، وتوفير إقامة وخدمات ضيافة 
على أعلى مستوى من اجلودة، حيث يشرف على 

املوظفني فرق ملراقبة جودة اخلدمات املقدمة.
وقال وكيل الوزارة لقطاع التنمية الس���ياحية 
عمر عوض على هام���ش مؤمتر مجلس الترويج 
السياحي اليمني في الكويت بابلغيث: »أكدت اليمن 
قدرتها على اس���تضافة الدورة العشرين لبطولة 
كأس اخلليج من خالل ضمان توفير جميع املرافق 
السياحية والرياضية لتكون على املستوى املطلوب، 
وقد أثبتت بطولة خليجي 20 استعداد اليمن الكامل 
الستضافة زواره من دول اخلليج وتلبية تطلعاتهم 
من املنتجعات والغرف الفندقية واملطاعم الفاخرة 

وذلك في ظروف بيئية متميزة«.
وأض���اف: »بلغت تكلفة اس���تضافة »خليجي 
20«، 120 مليار ريال ميني، وهو ما أعلنه الرئيس 
علي عبداهلل صالح. وتول���ت اللجنة التنظيمية 

ندى أبونصر
قام موقع »Ikoo.com« الذي 
يعد اكبر شبكة إعالنية رقمية 
في املنطقة على شبكة اإلنترنت 
باستضافة حلقة نقاشية على 
شبكة االنترنت ملناقشة اإلعالن 
الكوي���ت وذلك  ف���ي  الرقمي 
بحضور مهتمني بصناعة اإلعالم 
وش���ركات اإلعالن وحشد من 

وجوه الصحافة واإلعالم.
التنفيذي  الرئي���س   وقال 
ل� »Ikoo.com« عصام بيازيدي 
ان���ه ملن دواعي س���روري ان 
نتواجد ونبدأ عملنا في الكويت. 
واضاف قائال: نتطلع لفتح آفاق 
جديدة اليكو وان نصبح شركاء 

استراتيجيني وننضم جلميع الوكاالت التي تسعى 
لدخول املجال التقني.

وتعد ايكو اكبر شبكة اعالنية على اإلنترنت 
في الش���رق األوسط وش���مال افريقيا وذلك من 
خالل دمجها الكثر من 120 موقعا على الشبكة من 
الناشرين والرائدين في مجاالت الرياضة وشؤون 
املرأة واألخبار واألعم���ال والرعاية االجتماعية 

والسيارات.
وزاد انه مت تأس���يس الشركة في 2005 باسم 
»E-marketing« ث���م مت تغيير العالمة التجارية 
الس���م »ايكو« »Ikoo« وذلك في عام 2009 عقب 
االستحواذ الكامل عليها من قبل مجموعة جابر 

الحكومة األميركية تحقق أرباحًا ببيع أسهمها 
العامة المتبقية في ثالث أكبر بنك 

واش����نطن � أ.ش.أ: باعت احلكومة األميركية أسهمها العامة املتبقية 
ف����ي ثالث أكبر بنك في الوالي����ات املتحدة محققة أرباح����ا من الصفقة، 
وكانت احلكومة قد قدمت 45 ملي����ار دوالر للمجموعة إلنقاذها في عام 
2008 واإلبقاء على استمرار تش����غيلها خالل املرحلة األسوأ من الركود 
العاملي. وكانت احلكومة متلك ف����ي وقت من األوقات 27% من املصرف، 
لكنها باعت أس����همها الباقية البالغة 2.4 مليار سهم مساء االثنني مببلغ 

10.5 مليارات دوالر.
وقد حققت احلكومة ربحا إجماليا مببلغ 12 مليار دوالر من بيع كامل 
حصتها العامة فى س����يتي جروب، إضافة إلى املبلغ الذي قدمته لعملية 
إنقاذ البنك، وقد جاءت نتيجة شراء احلكومة ألسهم البنك بهدف إنقاذه 
على خالف مخاوف بعض احملللني بأن احلكومة ستخس����ر ما قدمته من 
أموال ملساعدة املجموعة. وتسعى احلكومة إلى إنهاء ملكيتها للشركات 
األميركية اخلاصة في ظل التحسن البطيء لالقتصاد بعد التعثر القوي 
الذي شهده ابان األزمة املالية العاملية، كما باعت احلكومة في الشهر املاضي 
جزءا كبيرا من ملكيتها في شركة جنرال موتورز، ثاني أكبر شركة لصناعة 

السيارات في العالم، كما خفضت ملكيتها فيها إلى 33% من%61.
وقد باعت احلكومة حصتها في مجموعة سيتي بنك بقيمة 4.35 دوالرات 
للسهم، مقارنة بسعر إقفال االثنني وهو 4.45 دوالرات، وقالت احلكومة 

إنها قررت بيع أسهمها لتأمني أرباح كبيرة لدافعي الضرائب.
وقد أش����ارت ش����بكة »صوت أميركا« لألخبار إلى أنه حتى مع بيع 
األس����هم، فإن احلكومة مازال لديها احلق في شراء 465 مليون سهم آخر 
من سيتي جروب، وتخطط احلكومة لبيع تلك احلقوق أيضا ولكن قيمة 
هذه الصفقة غير مؤكدة، وإضافة إلى ذلك، مازالت احلكومة متتلك أيضا 

3 مليارات دوالر في األسهم املفضلة مبجموعة سيتي جروب.

مليار دوالر رقم قياسي للمبيعات
عبر اإلنترنت في الواليات المتحدة

نيويورك � أ.ش.أ: سجلت التجارة عبر االنترنت في الواليات 
املتحدة األميركية رقما قياس���يا تعدى للمرة االولى املليار دوالر 
اي نحو 782 مليون يورو وفقا لتقرير مكتب التجارة في الواليات 
املتحدة األميركية وهذه الزيادة تصل نسبتها الى 16% باملقارنة ملا 
كانت عليه في عام 2009 اي ان املبلغ الذي انفقه األميركيون على 
االنترنت بلغ 114.24 دوالرا في املتوس���ط بزيادة 12% باملقارنة ملا 
كان عليه في عام 2009 ويرجع السبب وراء هذه الزيادة الى شهر 

االعياد الذي يساعد على انعاش التجارة.

ألمانيا سابع أفضل مكان لشركات 
التكنولوجيا في العالم

أملاني����ا � د.ب.أ: أظه����رت األرقام الصادرة خ����الل قمة تكنولوجيا 
املعلومات التي ترعاها احلكومة في مدينة دريسدن األملانية امس أن 
أملانيا حتتل املركز السابع في قائمة أكثر دول العالم جاذبية لشركات 
تكنولوجيا املعلومات. تصدرت كوريا اجلنوبية القائمة التي أصدرتها 
مؤسسة »تي.إن.إس إنفراتيست« وتلتها الواليات املتحدة في املركز 
الثاني. وحصلت أملانيا على 59 نقطة على املؤشر الذي سبقتها عليه 
أيضا السويد وبريطانيا. وبعد إعالن نتائج هذه الدراسة قالت وزارة 
االقتصاد األملانية إن أملانيا حتتاج إلى مزيد من دعم مشروعات األبحاث 
وتوفي����ر العمالة املدربة في مجال تكنولوجيا املعلومات لكي تصبح 
أكثر جاذبية للش����ركات العاملة في هذا املجال. شارك في القمة التي 
تس����تمر يوما واحدا حوالي 600 مسؤول سياسي واقتصادي وعلمي 
رفيع املستوى. ومن املقرر أن تلقي املستشارة األملانية أجنيال ميركل 
كلم����ة فيها في وقت الحق اليوم. تهدف قم����ة املعلومات األملانية إلى 

تشجيع تكنولوجيا املعلومات والعالم الرقمي.

روسيا تحتل أفضل مرتبة في 2011
لدى »إتش.إس.بي.سي« إلدارة األصول

لندن � رويترز: قالت مجموعة إتش.إس.بي.سي إلدارة األصول 
العاملية إنها اختارت روس���يا كأفضل سوق في األسواق الناشئة 
متوقعة أن تتجاوز االيرادات منها في 2011 مكاسب تتراوح بني 10 

و30% تتوقع حتقيقها في أسهم األسواق الناشئة بشكل عام.
وقال نيك تيمبرليك رئيس تداول أس���هم األسواق الناشئة لدى 
إس.إتش.بي.سي لقمة رويترز ملستقبل االستثمار في 2011 امس إن 
املجموعة تخفض تصنيفها للهند والصني وتعطي البرازيل تصنيفا 
»محاي���دا« لكنها حتبذ كوريا اجلنوبية وتركيا. وقال تيمبرليك في 
القمة التي عقدت في مكتب رويترز بلندن إن روسيا تعد أفضل سوق 
للمجموعة في العام القادم حيث ان هناك تقييمات قوية. وسجلت 
بورصة موسكو مكاسب بنحو 20% في عام حتى اآلن مدعومة بفوز 

روسيا باستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2018.

انطالق معرض الرياض 
للسيارات بمشاركة 

شركات عالمية
افتتح املعرض الدولي للسيارات 
في الرياض وشهد الكشف عن أنواع 
جديدة من السيارات. وتشارك في 
املع��رض الذي يس��تمر ثالثة ايام 
شركات تصنيع سيارات مثل تويوتا 
ونيسان ورينو وفورد. وبالنسبة 
ملمثلي الشركات فإن املعرض يوفر 
لها مساحة جلذب املشترين وزيادة 
مبيعاتها. وقال مدير عام املبيعات 
والتسويق في شركة فورد حسني 
مراد »معرض الرياض للس��يارات 
امل��كان األمثل لنعرض س��ياراتنا 
اجلديدة بحضور عمالء كثر مهتمني 
بالسيارات اجلديدة، حيث سيأتون 
ليش��اهدوا أحدث املوديالت فضال 
عن مش��اهدة الس��يارة رابتور«. 
وذك��رت تقارير اعالمية محلية ان 
منظمي املعرض يتوقعون ان يصل 
ع��دد زواره الى اكث��ر من 85 ألف 

شخص.
ويتوقع منظمو املعرض ان تصل 
املبيعات في السعودية الى 880 الف 

سيارة سنويا بحلول عام 2013.

دبي: سجل س���كان دولة قطر 
اعلى املعدالت عل���ى صعيد بيئة 
االدخار، بينما سجل سكان الكويت 
والسعودية ادنى املعدالت على صعيد 
االدخار، وذلك وفقا لنتائج مؤشر 
الصكوك الوطنية لالدخار اخلاص 
التعاون اخلليجي.  بدول مجلس 
وبحسب نتائج املؤشر والتي حتول 
سلوك ومواقف املجيبني في البحث 
الى قاعدة بيانات تستعمل لهدف 
املقارنة بني الدول وتعتمد كمعيار 
للمس���تقبل، حتتل سلطنة عمان 
املرتبة االولى على صعيد االستقرار 
املالي كما سجلت ايضا نتائج هامة 

على صعيد بيئة االدخار ومعدالت 
امكانيات االدخار. وسجلت البحرين 
نتائج متوافقة مع املعدل العام لدول 
مجلس التعاون على صعيد بيئة 
االدخار، وم���ن احملتمل ان تتقدم 
القادمة  هذه املعدالت في املرحلة 
حيث ان البحرين سجلت مستويات 
مرتفع���ة فيما يخ���ص امكانيات 
االدخار. وقال 75% ممن ش���ملهم 
املسح ان مستوى ادخارهم احلالي ال 
يوازي ما كانوا يخططون له، وذلك 
النهم ال يدخرون بش���كل منتظم، 
بينما اشار 93% من املشاركني في 
املس���ح انهم يعون ان ادخاراتهم 

غير كافية الحتياجاتهم املستقبلية. 
وكان للمقيمني في السعودية وجهة 
نظر اقل تفاؤال جتاه بيئة االدخار 
احلالية، بحيث يرى 49% انه وقت 
غير مناسب لالدخار، ويشكل ذلك 
ضعفي النتيجة في االمارات العربية 
املتحدة 27%، واعلى من معدل دول 
مجلس التعاون اخلليجي الذي يبلغ 
41%. واظهر املقيمون في قطر اعلى 
معدالت االلتزام باالدخار املنتظم، 
وسجلوا اعلى نسب مع 41% بينما 
سجلت السعودية في املقابل ادنى 
معدالت االدخار املنتظم مع نسبة 
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بقيمة تصل لـ 85 مليار يورو ويسعى إلى قواعد مالية أشد صرامة

االتحاد األوروبي يقر خطة اإلنقاذ المالي أليرلندا
بروكسل � د.ب.أ: أقر وزراء مالية 
االحتاد األوروبي أمس رسميا خطة 
اإلنقاذ املال���ي أليرلندا التي تصل 
قيمتها إلى85 مليار يورو مبا يعادل 
113 مليار دوالر، في الوقت نفسه 
دعا الوزراء إلى قواعد مالية أشد 
صرامة في دول االحتاد األوروبي. 
وقد واجهت منطقة اليورو أوقاتا 
عصيبة خالل الع���ام احلالي بعد 
أن اضطرت دولتان عضوتان في 
املنطقة وهما اليونان وأيرلندا إلى 
احلصول على ق���روض إنقاذ من 
النقد  االحتاد األوروبي وصندوق 
الدولي لتفادي شبح االنهيار املالي. 
يأتي ذلك بينما تشير توقعات إلى 
إقدام دول أخرى مبنطقة  احتمال 
العمل���ة األوروبي���ة املوحدة مثل 
اس���بانيا والبرتغال على خطوة 
مماثلة. وقال وزراء مالية االحتاد 
خالل اجتماعهم الشهري إن االحتاد 

في حاجة إلى قواعد أكثر انضباطا 
لتفادي املزيد من األزمات املالية.

وق����ال وزي����ر مالية الس����ويد 
أندريس بورج: إن من الواجب أن 
يدور جانب من املناقش����ات حول 
كيفية تقوية احلل طويل املدى الذي 
العام����ة االنضباط.  يعيد للمالية 
وق����ال ديبلوماس����يون أوروبيون 
إن القرار الرئيس����ي لوزراء مالية 
االحتاد األوروب����ي هو إقرار خطة 
اإلنقاذ املالي أليرلندا وكذلك اتفاق 
مواز يعطي أيرلن����دا فرصة حتى 
2015 لكي تخفض عجز ميزانيتها 
إلى 3% وفقا مل����ا تقضي به قواعد 
االحت����اد. وكانت أيرلن����دا مطالبة 
في األص����ل بخفض العجز بحلول 
2014. وكانت األس����واق في أنحاء 
العالم تعرضت لهزة خالل األسابيع 
القليلة املاضية جراء مشاكل ديون 
أيرلندا واملخاوف من أن البرتغال 

وإسبانيا قد تكون لديهما مشاكل 
مش����ابهة. ويقول بعض احملللني 
إن خطة اإلنق����اذ احلالية لالحتاد 
األوروبي أقل من أن تتعامل مع كل 
املشاكل، وتبلغ قيمة خطة اإلنقاذ 
احلالية لالحتاد األوروبي ملنطقة 
اليورو التي تواجه اضطرابا ماليا 
750 مليار يورو )تريليون دوالر( 
من االحتاد األوروبي وصندوق النقد 
الدولي. ومن املقرر أن تنتهي فترة 
س����ريان اخلطة في 2013، وتبحث 
الدول األعضاء باالحتاد حاليا سبل 
إنشاء نظام دائم كي يحل محلها.  
ومن املقرر أن يوافق قادة االحتاد 
األوروبي عل����ى ترتيب نهائي في 
قمة ستعقد يومي 16 و17 من الشهر 
اجلاري، ومن املتوقع أن يدعوا إلى 
إجراء تغييرات بسيطة على معاهدات 
االحتاد األوروبي كي ال تشوب النظام 

أي شائبة قانونية.

مستشار النمسا: ال نستبعد
فكرة إنقاذ إسبانيا مستقباًل

ڤيينا � كونا: قال املستش��ار النمس��اوي فرنر فامين امس 
ان االزمة االقتصادية العاملية لم تنته بعد ألن مس��بباتها مازالت 
مس��تمرة، الفتا الى عدم االتف��اق اوروبيا حتى اآلن على خطة 
واضحة ومشتركة. ونقلت هيئة اإلذاعة والتلفزيون النمساوي 
عن فاميان القول »ان اوروبا ال متتلك مؤسسات تقييمية خاصة 
بها وبالتالي فليس��ت لها آلية رقابة على االحتكارات« موضحا 
ان ذل��ك يعود للمعارضة الش��ديدة التي يبديها بعض رؤس��اء 
احلكومات ومن بينهم رئيس احلكومة البريطانية ديڤيد كامرون 
التخاذ مثل  هذه االجراءات الرقابية. ولم يستبعد ان تطرح في 
املس��تقبل فكرة انقاذ اسبانيا على غرار اليونان وايرلندا »رغم 
اجلهود التي يبذلها املسؤولون االسبان لتجنب االحتماء باملظلة 
األوروبية«. وحول ما يثار عن تعرض منطقة اليورو إلى مخاطر 
ح��ذر فاميان من إثارة الفزع واملخاوف لدى الرأي العام خاصة 

في هذا الظرف بالذات.
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