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 فالح العازمي 

 خبير أميركي: أزمة اليورو مصرفية أوًال وأخيرًا

 مسؤولون أوروبيون: االختالالت االقتصادية العالمية ستزداد سوءًا

 باباندريو: أوروبا في حاجة إلى قرارات 
شجاعة لتهدئة األسواق 

 أثينـــاـ  رويترز: قـــال رئيس وزراء اليونان جـــورج باباندريو 
امس إنه يتعني على زعماء االحتاد األوروبي اتخاذ قرارات شجاعة 
لتهدئة األسواق خالل قمة بشأن أزمة ديون منطقة اليورو تنعقد في 
وقت الحق هذا الشهر. وسيجتمع زعماء دول منطقة اليورو يوم ١١ 
اجلاري لالتفاق على حزمة شاملة من االجراءات الحتواء ازمة ديون 
املنطقة قبـــل أن يوقع زعماء االحتاد على االتفاق خالل اجتماع في 
بروكسل يومي ٢٤ و٢٥ مارس. وقال باباندريو في كلمة أمام املجلس 
الوطني للحزب االشتراكي الذي يتزعمه «ال ميكن أن تهدأ السواق إال 
بسياســـة منسقة.. اذا لم تكن قرارتنا في االحتاد االوروبي شجاعة 
وفعالة ســـيكون رد فعل االسواق بسرعة جدا وسنجد أنفسنا على 
طاولة التفاوض من جديـــد». وأصبحت اليونان العام املاضي اول 
دولة في منطقة اليورو حتصل على خطة انقاذ لتجنب االفالس، لكن 
املستثمرين يتساءلون ما إذا كان ميكن ألثينا أن تواصل االستمرار 

حتت وطأة املزيد من الضغوط لتجب إعادة هيكلة الديون. 

 دمج «المصرف اللبناني ـ الكندي» 
مع مصرف «سوسيتيه جنرال»

 بيروت ـ كونا: أعلن حاكم مصرف لبنان املركزي د.رياض سالمة 
امس عن عزم «البنك اللبنانيـ  الكندي» الذي اتهمته الواليات املتحدة 
بتبييض األموال ملصلحة «حزب اهللا» االندماج مع مصرف «سوسيتيه 

جنرال» اللبناني.
  وقال ســــالمة في حديث الى برنامج «كالم الناس» عبر املؤسسة 
اللبنانية لإلرسال «ال بي سي» ان مدير عام البنك اللبناني ـ الكندي 
ابلغــــه ان مجلس اإلدارة اتخذ قرارا بدمج املوجودات واملطلوبات مع 
بنك «سوسيتيه جنرال»، مشيرا الى ان «عملية الدمج ستتم بإشراف 

مصرف لبنان وبشفافية تامة».
  وطمأن سالمة الى ان املسؤولني االميركيني أكدوا له خالل زيارته 
االخيرة الى واشنطن ان «القطاع املصرفي اللبناني لن يكون مستهدفا 
في املرحلة املقبلة». وأكد ســــالمة على ان «العمل املصرفي في لبنان 
سليم واملصرف املركزي اتخذ كل االجراءات والتدابير حتى ال تكون 
هناك حاالت مماثلة والعمل ســــيكون طبيعيا مــــن اآلن وصاعدا في 

القطاع املصرفي».
  وأوضح ان «لبنان يعتبر من الدول املتعاونة في مكافحة تبييض 
األموال وانه مستوف معظم الشروط في هذا الشأن وان القانون املتعلق 
مبكافحة تبييض األموال يلحظ مسألة متويل اإلرهاب وفقا للتعريف 
اللبناني». وكانت وزارة اخلزانة األميركية أعلنت في العاشر من فبراير 
املاضي حظر التعامل مع «البنك اللبناني ـ الكندي» بتهمة «تبييض 
أموال شبكة من جتار املخدرات توفر الدعم املالي حلزب اهللا اللبناني». 
وعما اذا كانت احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان تقدمت بطلب احلصول 
على معلومات متعلقة بحســــابات مواطنني لبنانيني نفى سالمة ذلك 

مبينا ان ذلك يجري عبر مدعي عام التمييز في لبنان.
  ويبلغ حجم موجودات املصارف اللبنانية من العمالت األجنبية اكثر 
من ١٠٠ مليار دوالر فيما يبلغ حجم الدين العام اللبناني ٦٠ مليارا. 

 مجلس إدارة هيئة المحاسبة الخليجية
  يعقد اجتماعه الثالث اليوم وغدًا بالكويت

مذكرة حول االجراءات التي متت 
بخصوص عقد مؤمتر مبناسبة 
مرور عشر سنوات على انطالقة 
الهيئــــة والذي مــــن املقرر عقده 
مبدينة مسقط بســــلطنة عمان 

الشقيقة.
  وأكد العازمي في بيان صحافي 
امس ان من املوضوعات املدرجة 
ايضــــا مذكرة العتمــــاد الالئحة 
الداخلية ملجلس االدارة وتقريرا 

حول التمويل املالي للهيئة. 

 صرح عضو مجلس ادارة هيئة 
احملاسبة واملراجعة لدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية فالح 
العازمي بأن مجلس ادارة الهيئة 
سيعقد اجتماعه الثالث (الدورة 
اليوم وغدا،  الثالثة) بالكويــــت 
وذكر العازمي ان االجتماع القادم 
ســــيناقش العديد من املواضيع 
املهمة املدرجة على جدول اعمال 
املجلس منها: اخلطاب املتســــلم 
من األمانة العامة ملجلس التعاون 
التعديالت املقترحة على  بشأن 
النظام األساسي املعدل للهيئة، 
والنظــــر باملذكــــرة املرفوعة في 
انضمام اجلمهورية اليمنية الى 
هيئة احملاسبة اخلليجية، وتنفيذ 
برنامج متخصص لدواوين الزكاة 
بدول مجلس التعاون وكذلك اخلطة 
االستراتيجية للهيئة اخلليجية 
لألربع سنوات القادمة، وعرض 
دراسة مراقبة جودة األداء املهني 
لوزارة االقتصاد في دولة االمارات 
العربية املتحدة، ومذكرة عن اعادة 
تشكيل جلنة االختبارات، وكذلك 

 إغالق البورصة المصرية 
ألجل غير مسمى

  
  القاهرة ـ أ.ف.پ: ذكرت وكالة 
أنباء الشرق األوسط املصرية ان 
البورصة املصرية ستبقى مغلقة 
ألجل غير مســــمى. وقال مصدر 
البورصة للوكالة:  مســــؤول في 
البورصة املصرية  ادارة  قــــررت 
استمرار تعليق التعامالت ألجل غير 
مسمى حلني استكمال املشاورات 
مع كافة االطراف العاملة في سوق 
املال وعرض املوقف على رئيس 
الوزراء اجلديد. وبسبب املخاوف 
األيام األولى  فــــي  وانعدام األمن 
للحركة االحتجاجية ضد مبارك 
أغلقت البورصة في ٢٧ يناير بعد 
انخفاضها بنســــبة ١٠٪ وخسارة 
نحو ٧٠ مليار جنيه نحو ١٢ مليار 

دوالر في يومني. 

 مليار دوالر تراجع 
االحتياطات الدولية 

لدى «المركزي المصري»
  

  القاهرةـ  أ.ش.أ: كشف أحدث 
تقرير صادر عن مركز املعلومات 
ودعم اتخاذ القرار مبجلس الوزراء 
عن تراجع االحتياطات الدولية 
لدى البنك املركزي املصري إلى ٣٥ 
مليار دوالر خالل يناير ٢٠١١ مقابل 
٣٦ مليار دوالر في ديسمبر ٢٠١٠. 
ويرجح اخلبراء هذا التراجع إلى 
استخدام البنك املركزي جانبا من 
االحتياطي للحفاظ على استقرار 
اجلنيه املصـــري مقابل الدوالر 
والذي بلغ مؤخرا حوالي ٥٫٨٨ 
جنيهات للشراء و٥٫٩١ جنيهات 

للبيع.
إلـــى أن  التقريـــر    وأشـــار 
االحتياطي خالل يناير املاضي 
ارتفع بحوالي ٢٫٣٪ عن مستواه 
في يناير ٢٠١٠. وكان قد سجل في 
ديسمبر من العام نفسه حوالي 
٣٦ مليار دوالر بزيادة ٠٫٤ مليار 

دوالر عن شهر نوفمبر ٢٠١٠.
  ولفـــت إلى ارتفـــاع اجمالي 
الودائع لـــدى اجلهاز املصرفي 
بخـــالف البنك املركـــزي خالل 
شهر نوفمبر املاضي إلى ٩٣٦٫٥ 
مليار جنيه بزيادة حوالي ١١٫٦٪ 
عن مستواه خالل الشهر نفسه 
من العام السابق ٢٠٠٩ كما بلغ 
اجمالى السيولة احمللية ٩٦٣٫٤ 
مليار جنيه مرتفعـــة بحوالي 
١٢٫٨٪ خالل الشـــهر نفسه من 

عام ٢٠٠٩.
  واشار التقرير الى أن إيرادات 
قناة السويس بلغت ٤١٦٫٦ مليون 
دوالر خالل يناير ٢٠١١ مرتفعة 
بحوالي ٨٫٦٪ عن مستواها خالل 

الشهر نفسه من العام ٢٠١٠. 

 الذهب قد يواجه تصحيحًا 
  عند استقرار أوضاع الشرق األوسط 

 لنــــدن ـ رويترز: قــــال مدير محافظ 
السلع األولية في جي.إي إلدارة األصول 
بن روس إن أسعار الذهب قد تستأنف 
اجتاهها النزولي الذي سلكته في يناير 
إذا استمر انتشار االضطرابات في الشرق 
األوسط إذ ان احتمال رفع أسعار الفائدة 
وتباطؤ وتيرة النمو االقتصادي يكبحان 
االستثمار. وانتعش املعدن النفيس من 
أكبر خسارة شهرية منذ أكثر من عام في 
يناير ليســــجل مستويات قياسية فوق 
١٤٤٠ دوالرا لألوقية هذا األسبوع في ظل 
تصاعد العنف في ليبيا بعد أسابيع من 
االضطرابات في الشرق األوسط وشمال 
افريقيا. لكن اســــتمرار هذه املكاســــب 
سيتوقف بشكل كبير على مدى انتشار 
االضطرابــــات في املنطقــــة وقال روس 
«قد يواصل الذهب االرتفاع إذا استمرت 
املخاطر السياسية لكن في األجل الطويل 
في فترة بني ١٢ و١٨ شهرا إذا عاد الهدوء 
إلى الشرق األوسط وإذا استقرت أوضاع 
الديون الســــيادية األوروبية واســــتمر 
تعافي االقتصاد فإنني أعتقد أن الذهب 
الذهب  سينخفض». واستفادت أسعار 
من أسعار الفائدة املنخفضة مبستويات 

قياسية في العديد من الدول منذ اندالع 
األزمة العامليــــة إذ ان انخفاض الفائدة 
يقلص تكلفــــة الفرصة البديلة حليازة 

أصول غير ذات عائد مثل الذهب.
  وقد تراجعت أسعار الذهب بالفعل من 
مستوياتها املرتفعة هذا األسبوع بعدما 
أملح البنك املركزي األوروبي إلى أن رفع 
أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد يكون 
وشيكا. وقال روس إنه يرى «احتماالت 
جيــــدة» ألن يرفع مجلــــس االحتياطي 
االحتادي (البنك املركزي األميركي) أسعار 
الفائدة خالل ١٢ إلى ١٨ شهرا. وأضاف «حني 
يفعلون ذلك فإنه قد يكون احملفز الذي 
يدفع النسحاب الكثير من هذه األموال 
املستثمرة في الذهب». وفي هذه احلالة 
لن يكــــون التضخم ـ الذي يعتبر دافعا 
آخر الرتفاع الذهب مؤخراـ  منقذا للمعدن 
النفيس، ويعتبر الذهب عادة أصال يحتفظ 

بقيمته في مناخ تضخمي.
  وقال روس «أنا أميل إلى فكرة التحوط 
من التضخم من خالل ســــلة شاملة من 
العمالت بدال من مجرد الذهب»، وأضاف 
أن هذا قد ينســــحب أيضا على التحوط 

من املخاطر اجليوسياسية. 

 القاهرة ـ ايالف: يشير اخلبير 
األميركي أيكنغرين إلى أن الدول 
األعضاء في االحتاد األوروبي يجب 
أن تتوقــــف عن محاولة التصدي 
اليونان  فــــي  لألزمــــة احلاصلة 
وايرلندا، عــــن طريق إجبار هذه 
البلــــدان على تكديــــس مزيد من 
الديــــون علــــى ديونهــــا القائمة، 

بإرهاقها بقروض مبالغ فيه.
  وفي سياق مقابلة مطولة أجراها 
مع مجلة دير شــــبيغل األملانية، 
أيكنغريــــن أن احملاوالت  أوضح 

التي تقوم بها أوروبا اآلن إلنقاذ 
الدول املتعثرة لم حتدث فارقا على 
اإلطالق. وأضاف «كما أرى أن هدف 
أملانيا وفرنســــا من وراء تدابير 
التقشف الصارمة التي تريدان أن 
تلتزم بها اليونــــان وايرلندا هو 

حماية بنوكهما من االنهيار».
  وأوضــــح أن «النــــاس بدأوا 
يدركون اآلن أنه ال مفر من إعادة 
جدولة ديون اليونانـ  وهو اجلهد 
الذي سيتضمن البنوك أيضا. ولكي 
يتحقق ذلك، ليس هناك سوى حل 

واحد: هو أن أوروبا في حاجة إلى 
تقويــــة بنوكهــــا». ورأى أن أزمة 
اليورو هي أوال وقبل كل شــــيء 
أزمة مصرفية».  وأشار أيكنغرين 
في السياق نفســــه إلى أنه رمبا 
يكون من األسهل على املستشارة 
األملانية، أجنيال ميركل، أن تقنع 
دافعي الضرائب األملان أن ينقذوا 
بنوكهــــم اخلاصة عبــــر إقناعهم 
اليونان  املليارات إلنقاذ  بتجميع 
أيكنغرين ليؤكد  مجددا. ومضى 
في اإلطار عينــــه على أن البنوك 

األوروبية متــــر اآلن بخطر أكبر 
بكثير مما يتصوره الناس.

  وعن كمية األموال التي حتتاجها 
البنوك كي تتمكن من جتاوز األزمة 
اخلاصة مبيزانياتها العمومية، قال 
أيكنغرين إنه يقدر تكاليف إعادة 
متويل البنوك األملانية والفرنسية 
بـ ٣٪ من الناجت احمللي اإلجمالي لكل 
من أملانيا وفرنسا. وتابع «وهو ما 
قد يصل إلى ١٨٠ مليار يورو. لهذا 
السبب أقول إنه ال توجد ثمة حلول 
رخيصة. ومبعث قلقي الرئيس هو 

أن أوروبا ستختار طريقا وسطا 
مــــرة أخرى، بإقدامهــــا مثال على 
الفوائد والشروط اخلاصة  جعل 
بالقــــروض املقدمة إلــــى اليونان 

وايرلندا أكثر احتماال».
  ورأى أن «القادة األوروبيني لن 
يجانبوا الصواب إن أقدموا على 
ذلك، لكن هذا اإلجراء سيكون أقل 
بكثير مما هو مطلوب إلنقاذ اليورو. 
وهو ما سيؤدي إلى إهدار مزيد من 

األشهر على أوروبا.
  وعن رأيــــه بخصوص العملة 

التــــي ميكــــن لها أن حتــــل محل 
الــــدوالر كعملة احتيــــاط دولية، 
بعد تكهنه بأن تلك الوضعية لن 
تدوم بالنسبة إلى الدوالر، ما أثار 
مخاوف املواطنني األميركيني، قال 
أيكنغرين إن مسألة حلول اليورو 
أو اليوان محل الدوالر تعتمد بشكل 
كبيــــر على املدى الذي نتطلع من 
خالله للمستقبل. وان رأى أن فرص 
اليورو هي األقوى، ألنه قد يصبح 
جاهزا ملنافسة الدوالر في غضون 

٥ أعوام. 

 باريس ـ رويترز: حذر مسؤولون في 
البنك املركزي األوروبي محافظي البنوك 
املركزية العاملية أمس من أن االختالالت 
االقتصادية قد تتفاقم سريعا ما لم تبذل 
مجموعة العشرين جهودا منظمة للتصدي 

لها.
  وقال اكسل فيبر الذي سيستقيل قريبا 
من رئاســــة البنك املركزي األملاني خالل 
اجتماع ملسؤولي البنوك املركزية األميركية 
واألوروبية واآلسيوية إن توقعات صندوق 
النقد الدولي تشــــير إلى جتدد اختالالت 
موازين املعامالت اجلارية وأن ارتفاع أسعار 
النفط منذ اندالع االحتجاجات في أنحاء 

شمال أفريقيا سيزيد من وتيرة ذلك.
  وأضاف ماريــــو دراجي عضو مجلس 
محافظي البنــــك املركــــزي األوروبي أن 
االختالالت العاملية ستظل مشكلة لفترة 

طويلة.
  وقال فيبر «عادت الفوائض في موازين 
املعامــــالت اجلاريــــة أو تعــــود اآلن إلى 
مســــتويات ما قبل األزمة وأعتقد أن هذا 
سيتسارع بسبب احتمال تسارع ارتفاع 

أسعار النفط».

  وقــــال دراجي خــــالل االجتماع «هذه 
االختالالت ستبقى لفترة طويلة، ما نحتاجه 
إذن هو أن نضمن أن تعمل أسواق رأس 
املال لتمويلها، وألننا نعلم أنها ليســــت 
فعالة بشكل كامل فإننا نحتاج إلى قواعد، 

نحتاج نظاما ماليا قويا».
  وقــــال فيبــــر إن عمــــالت العديد من 
االقتصادات الناشئة مازالت مقومة بأقل 
من قيمتها احلقيقية وحث الواليات املتحدة 
على ادخار املزيد للحد من اعتمادها على 

رأس املال األجنبي.
  وجاءت هــــذه الكلمات خالل االجتماع 
الذي ضم مجموعة من مسؤولي البنوك 
املركزية العاملية وأكادمييني ورجال أعمال 
حتت رعاية الرئاسة الفرنسية ملجموعة 
العشرين والذي يهدف ملناقشة االختالالت 
والتنظيم والتضخم وموضوعات أخرى 
بعد أســــبوعني من حتديــــد وزراء مالية 
العشــــرين مجموعة مؤشرات  مجموعة 

لقياس االختالالت.
  ولم يتمكن وزراء مالية املجموعة من 
التوصل إال إلى اتفاق هش بشأن كيفية قياس 
االختالالت العاملية وذلك بعدما اعترضت 

الصني على اســــتخدام أسعار الصرف أو 
احتياطيات العملة كمؤشرات.

  وقــــال اولــــي رين مفوض الشــــؤون 
االقتصادية واملالية في االحتاد األوروبي 
إنه يتعني توسيع نطاق املراقبة االقتصادية 
داخل أوروبا للوقــــوف على االختالالت 

اإلقليمية والفوارق التنافسية.
  وجاء اجتماع امس بعد يوم من إعالن 
البنك املركزي األوروبي أنه قد يرفع أسعار 
الفائدة قريبا وهو ما أجج املخاوف بشأن 
تداعيات ذلك على دول منطقة اليورو التي 
تواجه صعوبات إذ يعمل القادة األوروبيون 

جاهدين حلل أزمة الديون.
  وقــــال لورنزو بيني ســــماجي عضو 
املجلس التنفيذي للمركزي األوروبي إن 
العالم مييل إلى التهوين في تقدير التضخم 
واملبالغة في تقدير النمو لدى االقتصادات 

املتقدمة.
  وتقاوم الصني واقتصادات أخرى في 
آسيا وأميركا الالتينية ضغوطا من واشنطن 
وأوروبا لكي ترفع أســــعار الفائدة لكبح 
بوادر النمو التضخمي فــــي اقتصاداتها 

وتسمح بارتفاع أسعار عمالتها. 

 البنوك األوروبية في خطر يفوق بكثير ما يتصوره الناس

 ما لم تبذل مجموعة العشرين جهودًا منظمة للتصدي لها

 صممت مبنى البنك الوطني

 «فوستر البريطانية» تفوز بعقد تصميم مبنى مطار الكويت
في التصميم ودفعها الى استخدام 
أساليب متطورة السيما ان معظم 
املشاريع في اخلليج ترتكز على 
األخذ باملتطلبات البيئية والنمط 
التقليدي والتاريخي في هذه الدول 

واملناخ القاسي.
  وأضاف ان مشــــاريع الشركة 
في منطقة اخلليج العربي دفعت 
التصميم الهندســــي الى مجاالت 
جديدة متمثلة في دمج الهندسة 
احلديثة بالتكنولوجيا املتطورة 
واالستفادة من التجارب التاريخية 

لسكان هذه املنطقة.
  من جهته قال املدير التنفيذي 
ملنطقة الشرق األوسط في شركة 
البريطانيا نيك  الهندسية  اروب 
ماريديو انه إضافة الى فوز شركته 
وشركة فوســــتر وشركائه بعقد 
تصميم مبنى مطار الكويت فان 
شــــركته تقدمــــت لعرض خاص 
بدار االوبرا فــــي الكويت معتبرا 
منطقــــة اخلليــــج مــــن املناطق 
االستراتيجية بالنسبة لشركات 
الهندسة البريطانيا مبا فيها شركة 

اروب. 

قــــال رئيــــس    مــــن جانبــــه 
املجموعة والشــــريك في الشركة 
جيرارد افيندان ان عمل الشركة 
فــــي منطقــــة اخلليج منــــذ اكثر 
من خمس ســــنوات انعكس على 
الهندسية وفلسفتها  تصميماتها 

  وأوضح ان الشركة فازت بعقد 
املطار مع شــــركاء آخرين منهم 
شــــركة اروب البريطانيــــا التي 
قامت بتصميم مبنى الركاب رقم 
(٥) في مطار هيثرو في العاصمة 

البريطانية لندن.

منطقة الشرق األوسط السيما دول 
اخلليج حيث تقوم الشركة حاليا 
بتنفيذ مشروع مدينة امللك عبداهللا 
االقتصادية في السعودية ومشروع 
املتحف الوطني في إمارة ابوظبي 

واالستاد الرياضي في قطر.

 لندن ـ كونا: أعلن املســــؤول 
التنفيذي وكبير املهندســــني في 
شركة فوستر وشركاه البريطانية 
ريتشارد ديلوورث فوز شركته 
بعقد تصميم مبنى مطار الكويت 
الدولي بعد منافســــة مع شركات 

عاملية.
  وقال ديلــــوورث في تصريح 
لصحافيــــني مــــن دول اخلليــــج 
يزورون لنــــدن بدعوة من هيئة 
التجارة واالســــتثمار في اململكة 
املتحدة امس ان ذلك يعد املشروع 
الثاني للشركة بعد مشروع تصميم 
مبنى بنك الكويت الوطني مضيفا 
ان ذلك يؤكد أهمية منطقة اخلليج 

بالنسبة للشركة.
  وذكر ان الكويت تعتبر من أهم 
األسواق بالنسبة لشركة فوستر 
وشركاه في منطقة الشرق االوسط 
الســــعودية وقطر  الــــى  إضافة 
وابوظبي بسبب املشاريع الضخمة 
التي تقوم الشركة بتنفيذها في 

هذه الدول.
  وأضاف ديلوورث ان نشــــاط 
شــــركة فوســــتر يتركز في دول 


