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شركات السياحة تحّول وجهتها من مصر وتونس إلى تركيا وجزر الكناري
»موانئ دبي ـ السخنة« تستأنف عملياتها في مصر

اس��تأنفت »موانئ دب��ي العاملية � الس��خنة« 
العم��ل مبيناء الس��خنة ف��ي مصر، بع��د تعليق 
عمليات الش��حن والتفريغ، من��ذ االثنني املاضي، 
إثر االضطرابات التي تش��هدها مصر منذ ال� 25 
من الش��هر املاضي. وقال رئي��س مجلس اإلدارة 
التنفي��ذي ل� »موان��ئ دبي العاملية � الس��خنة«، 
أسامة الشريف: إن »استئناف العمل يشمل جميع 
عملي��ات امليناء، مب��ا في ذلك اجلم��ارك، ووكالة 
رقابة اجلودة، وهيئة امليناء والشرطة«.  وأوضح 
أن »جميع العاملني في امليناء مبن فيهم املوظفون 
األجانب كانوا موجودين بش��كل دائم طوال فترة 
األزمة«، وحث الشريف جميع متعاملي امليناء على 
اس��تئناف نش��اطهم كاملعتاد، مع العلم أن موانئ 
دبي العاملية � الس��خنة ه��ي أول املوانئ املصرية 

التي تس��تأنف العمليات بش��كل كامل خالل هذه 
األوق��ات الصعبة. وأكدت موانئ دب��ي أن تعليق 
العملي��ات جاء كإج��راء وقائي فرضت��ه األولوية 

القصوى لسالمة موظفيها. 
وقالت مصادر بحرية إن املوانئ املصرية جتد 
صعوبات في العمل في ظل نقص العمالة، وتراجع 
إم��دادات الوقود وتنامي تراكم الس��فن املنتظرة 
لتفريغ حموالتها، مشيرة إلى أن توقف التعامل مع 
الشحنات بسبب عدم وجود اإلفراجات اجلمركية، 
فض��ال عن انفراط األمن إلى جانب حظر التجول، 
زادت من الضغوط امللق��اة على املوانئ املصرية.  
وأك��دت املص��ادر أن املوان��ئ املصري��ة لم تغلق 
أبوابها، إذ التزال مفتوحة، لكن املش��كلة الرئيسة 

في عدم وجود عمالة في املوانئ. 

باريس � أ.ف.پ: حّولت ش����ركات الس����ياحة األوروبية 
وجه����ات رحالتها من مصر وتونس الى بلدان اخرى ينعم 
السياح فيها ايضا بش����مس دافئة في سياحتهم الشتوية، 
وإمنا في ظروف أمنية وسياس����ية مس����تقرة، فباتت هذه 
الشركات تقصد تركيا واملغرب وجزر الكناري وموريشوس 

والدومينيكان.
فبعد انفجار البركان االيسلندي في ابريل، وما خلفه من 
اضطراب في حركة املالحة اجلوية، وبعد اجتياح انفلونزا 
اخلنازي����ر اتش1 ان1 مختلف مناطق العالم، وبعد األحداث 
األخيرة في تايلند واألزمة االقتصادية، أمل منظمو الرحالت 

السياحية ان يستعيد قطاعهم عافيته في العام 2011.
لكن انفجار األوضاع في تونس في وجه نظام الرئيس 
املخلوع زين العابدين بن علي، ومن ثم انفجار الوضع في 
مصر في وجه نظام الرئيس حسني مبارك، أديا الى تعليق 
الرحالت السياحية الشتوية الى هذين البلدين، وبددا اآلمال 

بعام مزدهر سياحيا.
واخلميس، توقعت شركة تي يو اي ترافل البريطانية 
كبرى ش����ركات السياحة في اوروبا أن تكلفها االحداث في 

تونس ومصر خسائر بقيمة 35 مليون يورو.

ويقول مدير مؤسس����ة توماس كوك الفرنسية لوكالة 
فرانس برس »سوء احلظ يطاردنا«، وذلك بعد عودة السياح 
من تون����س. فالكثير من األوروبيني ميضون الش����تاء في 
تونس حيث األسعار املنخفضة، او في مصر حيث الطقس 
املعتدل يتيح زيارة اثار الفراعنة والتجول، بخالف الصيف 
ذي الش����مس احلارقة. ومنذ اندالع ه����ذه االحداث، تعكف 
شركات السياحة على البحث عن وجهات سياحية جديدة، 
من موس����كو الى باريس مرورا ببرلني، وتعمل على إعادة 

تنظيم رحالت الطيران، وحجز الفنادق.
يقترح عدد من ش����ركات الس����ياحة على الزبائن الذين 
كان����وا يرغبون في التوجه الى تونس، ان يذهبوا بدال من 

ذلك الى جزر الكناري، في فبراير ومارس.
وفي أملانيا قررت مجموعة تي يو اي السياحية ان ترفع 
عدد مقاعدها احملجوزة للكناري الى 40 ألف مقعد، وتعد جزر 

الكناري الوجهة السياحية األولى في الشتاء لألملان.
ويرتقب ان يستفيد املغرب من انكفاء السياح عن التوجه 
الى تون����س املجاورة. وكذلك جزر الباليار ذات االس����عار 
الرخيصة، بحسب جان مارك سيانو مدير مجموعة نوفيل 

فرونتيير.

أما تركيا، والسيما منطقة انطاليا السياحية، فيتوقع ان 
جتذب اعدادا كبيرة من السياح األملان والهولنديني.

وتقول س����اموراي اونني مديرة املبيعات في فندق الرا 
ب����اروت في انطاليا »ارتفعت احلجوزات لش����هري فبراير 

ومارس في األيام الثالثة األخيرة بشكل خاص«.
وجرى استبدال مصر، وهي األغلى من حيث كلفة السفر، 
بجزر او بلدان أبعد، ويقول جان مارك سيانو »الفرنسيون 
على اس����تعداد لدفع مبلغ إضافي مقابل اصطحاب العائلة 

في إجازة سياحية في املوعد احملدد«.
ويتوقع ان تس����تقبل جمهورية الدومينيكان وجزيرة 
موريشوس وجزر املالديف وتايلند والهند الكثير من السياح 
الروس. وتعد روس����يا الدولة األول����ى في العالم من حيث 
عدد الس����ياح الذين يتوجهون الى مص����ر، وقد وصل هذا 
الرقم في العام املاضي الى 2.8 مليون، معظمهم يقصدون 

البحر األحمر.
اال ان شركتي السياحة البريطانيتني توي ترافل وتوماس 
كوك، واصلتا الترويج للسفر الى مصر، وحصرتا الوجهات 
باملناطق املطلة على البحر األحمر التي لم تطلها التظاهرات 

املطالبة برحيل الرئيس املصري حسني مبارك.

خبراء: إصالح سوق العمل الخليجي مهم الستيعاب العمالة

أجمع خبراء اقتصاديون على 
أن ارتفاع أس����عار املواد الغذائية 
العالم موج����ة عابرة وميكن  في 
العمل على احتوائها، بالرغم من 
الضغوط التضخمية التي تعانيها 

دول اخلليج.
وش����دد اخلبراء، في حديثهم 
ل����� »العربية.نت« على أن منطقة 
اخلليج تتمتع بوفرة مالية وفرص 
عمل جيدة، إال أن اإلشكال احلقيقي 
هو أن سوق العمل احمللي مشوه، 
وتعتليه اختالالت هيكلية حتتاج 

إلى إصالح.
فبحس����ب اخلبير االقتصادي 
السعودي د.إحس����ان بو حليقة 
فإن أسواق اخلليج ليست عاجزة 
عن توفير فرص عمل للمواطنني، 
فهي من أكبر األسواق التي قبلت 
أعدادا كبيرة من العمال األجانب، 
فضال عن أن منطقة اخلليج قادرة 
على خلق فرص عمل بعكس الدول 
العربي����ة األخ����رى والتي تبحث 

تصدير عمالتها.
ودعا ب����و حليقة إلى االلتفات 
إلى أهمية إطالق برامج تعليمية 
واجتماعية في املنطقة للقضاء على 
الفوارق االجتماعية  الفقر وعلى 
الكبيرة، ودعم الطبقة الوس����طى 

التي متثل عامل استقرار اجتماعي 
للدول، موضحا ان مؤسسات دولية 
مثل البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي أطلقا مبادرات عاملية للقضاء 
على الفقر، ونحن بحاجة للتفاعل 

معها.
الش����باب ميثلون  وذك����ر أن 
طبقة مهمة وفاعلة في مجتمعاتنا 
العربية، فهم ميثلون بني 60 و%70 
من نسبة السكان، وفي هذا العمر 
يتطلع الشباب إلى انفتاح أبواب 
العم����ل والوظيفة واالس����تقرار 
االقتصادي، وهو ما نحتاجه في 

هذه املرحلة.
وبحس����ب اخلب����راء تعم����ل 
احلكومات اخلليجية جاهدة على 
تخفيف وطأة األسعار، حيث تعتبر 
تكلفة الغذاء من بني أبرز الشكاوى، 
فأس����عار القمح واصلت االرتفاع 
بفعل نقص اإلمدادات جراء اجلفاف 
في روسيا وفيضانات أستراليا، 
وشبهوا ارتفاع األسعار باحلرب 
املقبل����ة، حيث ان  االقتصادي����ة 
توفير الغ����ذاء وتفادي الضغوط 

أهم اخلطوات املطلوبة.
وذكرت وكال����ة »رويترز« ان 
معدل التضخ����م ارتفع في أنحاء 
اخلليج في العام املاضي مسجال 

مستويات قياسية لعدة أشهر، لكن 
منو أسعار املستهلكني ظل أقل كثيرا 
من مستوياته القياسية فوق %10 
التي شهدتها معظم دول اخلليج 
في 2008 أثناء ذروة طفرة البناء 

واالستثمار.
ومن املتوقع أن يبلغ التضخم 
في اخلليج بني 2.8 و5% هذا العام. 
وعبر محافظ مؤسسة النقد د.محمد 
اجلاس����ر بالفعل ع����ن القلق إزاء 
التضخم في اململك����ة التي مثلها 
في ذلك مثل جيرانها تستورد نحو 
70% م����ن احتياجاتها من الغذاء. 
وق����ال رئي����س االقتصاديني لدى 
البنك الس����عودي الفرنسي جون 
ساكياناكيس إن »الدعم يعتبر حال 

في األجل القصير، لكن يجب عليهم 
جميع����ا أن يفكروا كيف ميكن أن 
يستثمروا بفاعلية في اخلارج في 

الكثير من الدول الزراعية«.
وجتري شركة حصاد القطرية 
للسلع الغذائية اململوكة لصندوق 
الثروة السيادية القطري وهو من 
بني أكبر املس����تثمرين في العالم 
محادثات مع حكومتي األرجنتني 
وأوكرانيا لشراء أراض زراعية أو 

محاصيل من احلبوب.
وأك����د اخلبي����ر االقتص����ادي 
البحريني محمد الصياد، في حديث 
ل� »العربية.نت« ان دول اخلليج 
مدعوة ملعاجلة االختالل في قضايا 
البطالة بحلول واقعية الستيعاب 

أعداد اخلريجني والشباب، محذرا 
من أن انسداد الرؤية أمام اجليل 
اجلديد ستعمق بال شك أزمة سوق 
العمل. وطالب بضرورة إش����راك 
املدني في  مؤسس����ات املجتم����ع 
القرارات االقتصادية وإعادة رسم 
هيكلة الطل����ب في الوظائف على 
أن تعطى األولوية للمواطنني في 

دول التعاون.
وأشار الصياد إلى أهمية تعزيز 
التعاون املشترك بني القطاعني العام 
واخلاص في توفير الفرص املتاحة، 
على أن يتحمل قطاع األعمال في 
املنطقة مس����ؤولية تاريخية في 
العمل على إشراك العمالة الوطنية 

وتأهيلها بشكل منظم ومقبول.

موجة تضخم األسعار فرصة لتعزيز التنوع االقتصادي في المنطقة

»المركزي القطري« يغلق جميع الفروع 
اإلسالمية للبنوك التقليدية

تشمل إقامة مصنع لإلسمنت يوفر ألف فرصة عمل

تونس: شركة أميركية تعتزم استثمار
300 مليون دوالر في سيدي بوزيد

»جي بي مورغان تشايز« األميركي شكك
بشرعية أعمال مادوف.. لكنه واصل التعامل معه

»شارب« و»تشيمي« تنتجان شاشات الكريستال السائل

»ماركت«: البحرين تتصدر االرتفاع في 
تكلفة التأمين على ديون الشرق األوسط

أصدر مصرف قطر املركزي 
اليومني املاضيني تعميما  خالل 
جلميع البنوك التجارية بتصفية 
فروعها اإلسالمية وإغالقها في مدة 
أقصاها 2011/12/31 ويشمل هذا 
القرار الفروع اإلسالمية لبنك قطر 
الوطني، والبنك التجاري وبنك 
الدوحة والبن���ك األهلي والبنك 
اخلليجي التج���اري وبنك قطر 
الدولي باإلضاف���ة إلى فرع بنك 

»اتش اس بي سي« اإلسالمي.
 وع���زا مصدر مس���ؤول في 
مصرف قطر املركزي لصحيفة 
»الشرق« القطرية أسباب اتخاذ 
القرار ب���أن التجربة أظهرت أن 
هناك خلطا بني خدمات الصيرفة 
التقليدي���ة واخلدمات املصرفية 
اإلسالمية، مشيرا إلى أن الفترة 
من هنا حتى نهاية العام كافية 
لهذه البنوك لتصفية نش���اطها 

وتسوية أوضاعها، مشددا على 
أن العمالء لن يتأثروا بهذا القرار 
وبإمكانه���م التحول إلى البنوك 
اإلسالمية القائمة، كما أن البنوك 
التجارية متاح لها بيع محفظتها 

لهذه البنوك اإلسالمية.
م���ن جهته���م عبر ع���دد من 
مسؤولي هذه الفروع اإلسالمية 
عن اس���تغرابهم من هذا القرار، 
مش���يرين إلى أن سببه الوحيد 
هو املنافس���ة القوي���ة من هذه 
الفروع للبنوك اإلسالمية القائمة، 
حيث انه لو كان املوضوع غير 
املنافسة لكان بإمكان مصرف قطر 
املركزي إيجاد حلول أخرى مع 
هذه البنوك غير إغالق هذه الفروع 
التي يقدر حجم عمالئها من 70 
ألفا إلى 80 ألف عميل باإلضافة 
إلى االستثمار القوي الذي قامت 
به هذه البنوك سواء في الكوادر 

البشرية أو في األنظمة واحللول 
املصرفية املتوافقة مع الشريعة 
انه لو  إلى  اإلسالمية، مشيرين 
كان املوضوع يتعلق مبس���ائل 
تنظيمية أو ش���رعية كان ميكن 
إيجاد حلول حتاف���ظ على هذا 
االستثمار واجلهد الكبيرين في 
هذا املجال، مقترحني تعديل رخص 
هذه الفروع بحيث تستقل نهائيا 
عن بنوكها األصلية أو توجيهها 
باالندماج وتأسيس بنوك إسالمية 
جديدة ب���دل تصفيتها وإغالقها 
القرار  نهائيا، خصوصا ان هذا 
سيترك مصير كثير من الكوادر 
القطري���ة املؤهل���ة والتي كانت 
الف���روع على جميع  تدير هذه 
األصعدة غير معروف حيث يقدر 
 QNB« عدد الكوادر القطرية في
اإلس���المي« وحده بنسبة %88، 

ولديه 16 فرعا.

دب���ي � العربية.نت: أعلنت 
املجموعة االستثمارية األميركية 
»ميس غروب« أنها تقدمت بطلب 
رس���مي إل���ى وزارة الصناعة 
التونس���ية إلجناز مش���روع 
استثماري صناعي ضخم بقيمة 
300 مليون دوالر في جنوبي 

تونس.
وقال املدير العام للمجموعة 
األميركية في تونس حس���ان 
عمايدي���ة إن املجموعة تنتظر 

الرد التونسي لالنطالق الفعلي 
والفوري في اجناز املش���روع 
املتمث���ل ف���ي إنش���اء مصنع 
لالسمنت موفر للطاقة التقليدية 
وبطاق���ة انتاجية تبلغ مليون 
طن سنويا في منطقة )سيدي 
بوزي���د( جنوب الب���الد الذي 
انطلقت منه ش���رارة األحداث 
التي اطاح���ت بنظام الرئيس 
السابق زين العابدين بن علي 

في 14 يناير املاضي.

وبحسب »كونا« أكد عمايدية 
أن هذا املجمع الصناعي لالسمنت 
س���يوفر أكثر من ألف فرصة 
املذكورة، مبينا  عمل باملنطقة 
أن املجموعة االستثمارية تنوي 
إنشاء عدد من املصانع األخرى 
في مناطق محافظة )س���يدي 
بوزيد( تش���مل استغالل مواد 
اولية تتوافر في هذه املنطقة 
السيما قطاع االسمنت واجلبس 

وقطاع الزراعة.

واشنطن يو.بي.آي: أظهرت وثائق في 
بنك جي بي مورغان تش���ايز كشفت عنها 
محكمة أميركية أن كبار املديرين التنفيذيني 
في البنك أظهروا شكوكا جدية حول شرعية 
األعمال االستثمارية لبرنار مادوف رجل 
األعمال األميركي املدان باالحتيال قبل 18 
شهرا من انهيار مخططه املالي »بونزي« 
لكنهم واصلوا التعامل معه. وأفادت صحيفة 
»نيويورك تاميز« األميركية بأن احملكمة 
كشفت عن رسالة بريدية تعود الى يونيو 
2007 من مدير في البنك املذكور يقول فيها 
إنه اكتشف للتو »وجود غيمة واضحة فوق 
رأس مادوف ويظن أن عائداته االستثمارية 

هي جزء من مخطط بونزي«.

� د.ب.أ: قال تقرير  طوكي���و 
إخباري امس إن شركة »شارب« 
الياباني���ة لاللكترونيات تعتزم 
التحالف مع ش���ركة »تش���يمي 
انولوكس كورب« التايوانية إلنتاج 

شاشات الكريستال السائل.
وذكرت صحيفة »نيكي بزنس« 
االقتصادية أن »شارب« تعتزم، 
وفقا لالتفاق، تقدمي التكنولوجيا 
الطاقة ألجهزة  خلفض استهالك 
التلفزيون ذات شاشات الكريستال 
الس���ائل إلى ش���ركة »تشيمي«، 
وعندها يتم نقل إنتاج شاش���ات 
بحجم يتراوح بني 20 و 39 بوصة 
)50 إلى 98 سنتيمترا( إلى الشريك 
التايواني. و»تشيمي« هي وحدة 
تابعة لشركة »هون هاي بريسشان 
اندس���تري« واملعروف���ة أيضا 
باسم »فوكسكون انترناشيونال 
هولدجنز« أكبر شركة في العالم 

خلدمات تصنيع االلكترونيات.

التنويه  التقري���ر دون  وقال 
إل���ى أي مص���در إن »ش���ارب«، 
اح���دى الش���ركات الكبي���رة في 
مجال الشاش���ات املسطحة الذي 
يشهد منافسة عالية، سوف توفر 
شاش���ات ذات حجم 40 بورصة 

أو أكب���ر للش���ركة التايواني���ة. 
وقالت الصحيفة إن الش���ركتني 
وقعتا بالفعل اتفاقا بش���أن نقل 
التكنولوجيا، فيما تأمالن في بدء 
توريد الشاشات لبعضهما البعض 

بحلول نهاية العام احلالي.

لندن � رويترز: واصلت تكلفة التأمني على الديون 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا االرتفاع بشكل 
عام أمس تتقدمها تكلفة ديون لبنان التي زادت 12 
نقطة أس����اس. لكن تكلفة التأمني على ديون لبنان 
خالفت املسار الصاعد لتنخفض نحو 30 نقطة أساس 

وفقا ملؤسسة ماركت.
وقالت ماركت إن مبادالت االلتزام مقابل ضمان 
اخلاصة بديون مصر خلمس سنوات ارتفعت أربع 
نقاط أس����اس أخرى لتصل إلى 393 نقطة وإن كان 
هذا املستوى أقل من أعلى مستوى في 18 شهرا فوق 
450 نقطة أس����اس الذي بلغت����ه التكلفة في اآلونة 

األخيرة.
وكان ارتف����اع تكلفة تأمني الديون أكبر في دول 

اخلليج إذ ارتفعت مب����ادالت االلتزام مقابل ضمان 
على ديون البحرين 12 نقطة أساس لتصل إلى أعلى 
مستوى في 11 ش����هرا عند 260 نقطة أساس وسط 
مخاوف م����ن امتداد االضطرابات في مصر إلى دول 

اخلليج الغنية بالنفط.
وزادت تكلفة تأمني ديون السعودية ست نقاط 
أساس إلى 128 نقطة في حني قفزت على ديون دبي إلى 
أعلى مستوى في تسعة شهور عند 435 نقطة أساس 

بارتفاع 11 نقطة عن إغالق اجللسة السابقة.
وقالت ماركت إن تكلفة تأمني ديون كل من املغرب 

وتونس زادت خمس نقاط أساس.
وكان لبنان هو االستثناء إذا انخفضت تكلفة تأمني 

ديونه نحو 30 نقطة أساس إلى 349 نقطة.

بسبب الخلط في الخدمات المصرفية

مقر »جي بي مورغان تشايز«

»شارب« تعتزم التوسع في إنتاج الشاشات السائلة

مسؤول عراقي: ارتفاع معدالت
ضخ النفط الخام من حقل كردستان

.. والعراق يضاعف الرسوم الجمركية مارس المقبل

كركوك � العراق � د.ب.أ: أفاد مدير دائرة االنتاج في ش����ركة نفط 
الشمال العراقية م.عماد الباقر بأن معدل ضخ النفط اخلام من حقول 
اقليم كردس����تان س����جلت امس ارتفاعا مبعدل تخطى 18 ألف برميل 
في اليوم باجتاه الش����بكة الوطني����ة لتصدير النفط اخلام من حقول 
كركوك الى ميناء جيهان التركي على البحر املتوسط. وقال م.الباقر، 
ف����ي تصريح صحافي، إن »معدالت الض����خ التجريبي ملعدالت انتاج 
النفط اخلام من حقول اقليم كردس����تان إلى شبكة نفط شركة نفط 
الش����مال س����جلت اليوم ارتفاعا وصل إلى أكثر من 18 ألف برميل في 
اليوم«. وأضاف أن »عمليات ضخ النفط التزال جتريبية وان الزيادة 
في معدالت الضخ تعتمد أساس����ا على احلالة الفنية ومعدالت انتاج 

حقول االقليم«.

بغداد � أ.ف.پ: س����يرفع العراق الرسوم اجلمركية على البضائع 
املس����توردة في مارس املقبل حوالي الضعف عبر تطبيق قانون هو 
االول من نوعه منذ االطاحة بنظام املقبور صدام حسني العام 2003، 
بحسب وثائق حصلت عليها »فرانس برس«. وتكشف الوثائق تفاصيل 
القانون رقم 22 الصادر عن وزارة املالية ويبدأ تطبيقه في السادس 
من مارس املقبل، ومت نش����ره في »الوقائع« اجلريدة الرس����مية في 
السادس من ديسمبر املاضي. وتؤكد الوثائق ان الغرض من الزيادة 
حماية املنتجات احمللية واالقتصاد الذي عانى كثيرا بس����بب احلظر 
واعمال العنف التي اعقبت اجتياح البالد. وزيادة الرسوم اجلمركية 

تتراوح من صفر الى %80.
وعلى سبيل املثال، ستفرض ضريبة 5% على الرز والسكر لكنها 
تبلغ 80% على املشروبات الكحولية ومياه الشرب املعدنية، و15% على 
السيارات. وس����يحل هذا القانون محل سلسلة من االحكام السابقة، 
وضمنها تلك التي اقرتها سلطة االئتالف املؤقت بعد سقوط النظام 
الس����ابق. وكانت سلطة االئتالف املؤقت امرت بالغاء جميع الرسوم 
اجلمركية ف����ي 12 يونيو 2003. وقد ادى هذا القرار الى ادخال مئات 
اآلالف من الس����يارات املستعملة من دول اجلوار واوروبا وحتى من 
الواليات املتحدة، ما اسفر عن اختناقات مرورية في شوارع بغداد.

وكان احلاكم املدني على العراق بول برمير فرض في س����بتمبر 
2003 »رسوم اعادة االعمار« بنسبة 5% على جميع املواد املستوردة 
باستثناء االغذية واالدوية واملالبس والكتب واملساعدات االنسانية 

وما يستخدم في اعادة االعمار.
ولم تشمل الرسوم القدمية املواد املستوردة لصالح سلطة االئتالف 
وقوات التحالف واملتعاقدين معها او الدول االجنبية االخرى العاملة 

معها.

االتحاد األوروبي يعزز قدرة اليورو للصمود
بروكس����ل � د.ب.أ: يبحث قادة االحتاد األوروبي 
س����بل صمود اليورو أمام أي أزمة في املستقبل، في 
الوقت الذي التقوا فيه في بروكسل، فيما يتوقع من 
فرنسا وأملانيا أن تطرح مقترحات بشأن وضع نظم 

أكثر صرامة لدول منطقة اليورو.
وواجهت العملة األوروبية املوحدة أزمة خالل العام 
املاضي بسبب مشكالت الديون وحالة التشكك التي 
هيمنت على األسواق، حيث اضطرت اليونان وايرلندا 

إلى احلصول على قروض إنقاذ هائلة.
ومن املتوقع أن تركز قمة االحتاد األوروبي، والتي 
تهدف في األصل إلى مناقشة الطاقة واالبتكار، على 
إنشاء »حزمة عاملية« لدعم مصداقية اليورو بشكل 
دائم. وقال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، 

لدى وصوله إلى بروكسل، إن »اليونان أبدت اإلرادة 
والقدرة على إجراء إصالحات كبرى جلعل اقتصاداتنا 
قابلة للحياة، واآلن، فإن التحدي احلالي أمام أوروبا 
بشأن مواجهة بعض املشكالت النظامية التي عانت 

منها منطقة اليورو«.
واتفق قادة االحتاد األوروبي بالفعل على مجموعة 
من اإلجراءات، بينها تأسيس نظام إنقاذ مالي ملنطقة 
اليورو ملدة ثالث س����نوات وتعهد بتعديل معاهدات 
التكتل إلنش����اء ش����بكة أمان مالي دائمة، في مسعى 

إلقناع األسواق بسالمة عملتها.
ومن املتوق����ع أن تناقش قمة اليوم مجموعة من 
التدابير اإلضافية املقرر إدراجها في »حزمة عاملية« 

في مارس املقبل.


