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زعماء أوروبا يتفقون على زيادة صندوق اإلنقاذ 
إلى احلد األقصى البالغ 440 مليار يورو 

»بوبيان« يقيم معرض »في حب الكويت«

مساعٍ لتحقيق اندماجات كبرى بني بنوك املنطقة

أّجلوا قرار تعزيز شبكة األمان لقمة منتصف العام

اعل���ن بنك بوبيان عن افتتاح معرض »في حب 
الكويت« والذي يضم مجموعة من الرسوم اخلاصة 
بأبناء موظفيه مبناس���بة االحتفال بالذكرى ال� 50 
الستقالل الكويت والذكرى ال� 20 للتحرير والذكرى 
اخلامسة لتولي صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد مقاليد احلكم. وضم املعرض مجموعة كبيرة 
من الرس���وم والصور التي قام بتصميمها عدد من 
ابناء وبنات العاملني في البنك في اطار املس���ابقة 
التي اطلقها البنك بينهم بهذه املناسبة العزيزة على 

قلوب املواطنني واملقيمني.
وقال البنك في بيان صحافي أن عدد املشاركني 

عواصم � وكاالت: اتفق زعماء أوروبا على زيادة 
أموال صندوق االنقاذ املالي إلى احلد األقصى البالغ 
440 مليار يورو بحلول يونيو لكنهم جتنبوا مناقشة 
الوضع في البرتغال التي تتعرض لضغوط لطلب 

خطة انقاذ في أعقاب استقالة رئيس وزرائها.
وانتهى الزعماء الذين أمضوا أس����ابيع يقولون 
إنهم سيتفقون على »حزمة إجراءات شاملة« ملعاجلة 
أزم����ة ديون منطقة اليورو بحلول نهاية مارس إلى 
تأجيل القرار النهائى بشأن تعزيز شبكة األمان حتى 

منتصف العام في قمة االحتاد اول من أمس.
وأشيد بهذا االتفاق في القمة التي تستمر يومني 
في بروكسل باعتباره من اجنازات هيرمان فان رومبي 
رئيس املجلس األوروبي لكن املخاوف املتعلقة باألزمة 

السياسية في البرتغال خيمت على االجتماع.
واستقال رئيس الوزراء جوزيه سوكراتس األربعاء 
املاضي بعد ان رفض البرملان إجراءات تقشف جديدة 
كان يأمل أن متكن البالد من جتنب اتباع خطى اليونان 
وايرلندا في طلب مساعدات مالية من صندوق مساعدات 

االحتاد االوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال س����وكراتس لرئيس املفوضية األوروبية 
جوزيه مانويل باروسو امس إن البرتغال ستلتزم 
بأهداف التقشف التي صدق عليها االحتاد األوروبي 

بالرغم من األزمة التي متر بها حكومة البالد.
وقال باروسو ان »سوكراتس أوضح أنه في حالة 
عق����د انتخابات قريبا في البرتغال، وهو أمر مرجح 
إلى حد كبير، فإنه واثق من احترام جميع االلتزامات 
في بنود األهداف املالية من جانب احلكومة القادمة 
مهما كانت«. وقال باروسو ورئيس االحتاد األوروبي 
هيرمان فان رومبي، خالل كلمتهما في قمة بروكسل 
إن القادة لم يناقش����وا قضية خطة إنقاذ للبرتغال 
من جانب االحتاد األوروبي. م����ن جانبه، قال جان 
كلود تريش����يه رئيس البنك املركزي االوروبي اول 
امس انه من الضروري ان تتقيد البرتغال باجراءات 
التقشف التي أعلنتها لتحسني وضعها االقتصادي. 
وأبلغ تريشيه الصحافيني اثناء مغادرته اجتماع قمة 
زعماء االحتاد االوروبي »قلت انه من املهم ان تؤكد 
البرتغال االلتزام باخلطة التي جرى تصميمها ووافقت 
عليها املفوضية االوروبية مبشاركة البنك املركزي 
االوروبي ووافق عليها ايضا املجلس االوروبي على 
مستوى رؤساء منطقة اليورو في احلادي عشر من 
هذا الشهر«، »قلت هذا.. وأشرت الى اهمية اختبارات 
التحمل )للبنوك( وأكدت مدى اهمية ان يكون هناك 
اطار عمل قوي يتماشى مع قواعد املساعدة في الدولة 

التي تنظم تقدمي الدعم احلكومي عند احلاجة«.

رعى البنك التجاري الكويتي حفل تكرمي املوظف 
املثالي للعام 2010، الذي نظمته الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي حتت رعاية مدير عام الهيئة د.عبدالرزاق 
النفيسي، وفي هذا السياق صرح البنك بأن مشاركة 
التجاري بهذه االحتفالية ما هي إال دعم لعملية البناء 

والتنمية البشرية التي تصب في مصلحة البالد.
وقد مثل البنك في هذه االحتفالية املدير اإلقليمي 

ان.جي.ناير، الذي أش���اد بدور الشباب في نهوض 
األمم واالرتقاء بها إلى مصاف الدول املتقدمة الذي 
يتحقق بتضافر اجلهود للمحافظة على طاقة الشباب 
وتوظيفها بالش���كل األمثل، كما أوضح أن البنك ال 
يقتصر دوره على العمليات املصرفية والتجارية فقط 
بل انه يلعب دورا فعاال في دعم أنشطة املؤسسات 

االجتماعية والتعليمية التي تخدم أفراد املجتمع.

في املعرض جتاوز اخلمس���ني مشاركا وهو ما يدل 
عل���ى مدى االهتمام واحلرص ال���ذي ابداه اجلميع 
في املش���اركة في هذه املناسبة الوطنية ومشاركة 
الكويت احتفاالتها. واضاف ان مثل هذه املسابقات 
الت���ي ينظمها البنك من فترة الخرى تأتي في اطار 
مس���ؤوليته االجتماعية سعيا منه الطالق مواهب 
موظفي���ه وابنائهم وحتفيزهم على املش���اركة في 
االنش���طة التي تهم املجتمع. يذكر ان هذا املعرض 
يعتبر الثاني الذي نظمه البنك حيث سبق وان نظم 
معرضا لرسومات ابناء املوظفني اخلاصة باالحتفال 

بيوم البيئة العاملي في يونيو املاضي.

نيكوال ساركوزي وأجنيال ميركل وخوسيه سوكراتس وجوزيه مانويل باروسو في مناقشات قبل القمة  )أ.ف.پ(

جانب من املعرض

ان.جي.ناير متسلما درعا تكرميية

في حتول تاريخي.. رئيس »املركزي األميركي« 
سيعقد مؤمترات صحافية منتظمة

تلفزيونيتني موسعتني والقاء 
كلمات في مناسبات لم يسمح 
فيه���ا للصحافي���ني بتوجيه 

اسئلة.

قدرته على توضيح سياس����ته 
النقدية.

ومنذ ان تولى منصبه على 
رأس مجلس االحتياطي اتخذ 
برنانك����ي عددا م����ن اخلطوات 
الش����فافية واالعالن  لتعزي����ز 
الذي صدر أمس يجعل املركزي 
األميركي أكثر اتساقا مع بنوك 

مركزية اخرى.
ويعقد رئيس البنك املركزي 
االوروبي مؤمترا صحافيا بعد كل 
اجتماع للجنة السياسة النقدية 
في حني ان محافظ بنك اجنلترا 
املركزي يعقد لقاءات منتظمة 

مع وسائل االعالم.
وتعالت االصوات التي تطالب 
البنك املركزي األميركي مبزيد 
من الشفافية في اعقاب االزمة 
املالية االخيرة التي اتخذ فيها 
مجلس االحتياط���ي اجراءات 
طارئة واس���عة النطاق وغير 

تقليدية.
ومن���ذ االزم���ة املالية كثف 
برنانكي جهوده لشرح اجراءات 
البنك املركزي باجراء مقابلتني 

واش����نطن � رويت����رز: قال 
مجلس االحتياطي االحتادي في 
بيان اول امس ان رئيس مجلس 
االحتياطي بن برنانكي سيعقد 
لقاءات منتظمة مع وسائل االعالم 
ابتداء من الشهر القادم وذلك في 
حت����ول تاريخي نحو قدر أكبر 
من االنفتاح م����ن جانب البنك 
املركزي األميركي الذي دأب على 
العمل خلف ابواب مغلقة وابقاء 
تفاصيل قراراته بشان السياسة 
النقدية طي الكتمان. وس����يبدأ 
برنانكي البرنامج -الذي يتضمن 
أربعة مؤمترات صحافية  عقد 
سنويا- في السابع والعشرين 
ابريل عقب اجتماع دوري  من 
النقدية  السياسة  مقرر للجنة 
مبجلس االحتياطي، وسيكون 
اول لقاء صحافي دوري مقرر 
لرئيس ملجلس االحتياطي في 
تاريخ البنك املركزي األميركي 

الذي بدأ قبل حوالي 98 عاما.
وقال مجلس االحتياطي ان 
اللقاءات الصحافية  استحداث 
بن برنانكياملنتظم����ة يهدف ال����ى تعزيز 

»التجاري« رعى حفل املوظف املثالي
 بهيئة التطبيقي

الوحدة النقدية اخلليجية حلم قريب
»اجلزيرة«: تخطو دول مجلس التعاون اخلليجي 
بثبات نحو اطالق عملة نقدية موحدة، بعدما جنحت 
في اخراج االحتاد اجلمركي والس����وق املشتركة 

اخلليجيني الى حيز الوجود قبل اعوام.
وتأتي هذه املساعي في وقت دعا فيه متخصصون 
إلى أهمي����ة فتح الباب لتحقيق اندماجات كبرى 
بني بنوك املنطقة، ليتس����نى لها االنخراط بقوة 

في دعم االقتصادات اخلليجية.
في هذا الصدد، قال رئي����س مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم 
بن جبر آل ثاني إن »مسيرة دول املجلس الهادفة 
إلى إقامة احتاد نقدي خليجي قطعت شوطا هاما 

بإقامة مجلس النقد«.
وأضاف في كلمة ألقاها أمس في الدوحة خالل 
املؤمتر املصرفي العاش���ر ل���دول مجلس التعاون 
اخلليجي، »إذا كان حلم العملة اخلليجية املوحدة 
قد ب���ات قريب املنال، فإنني على ثقة بأن تطلعات 
شعوبنا في الوحدة ستعجل في حتقيق هذا احللم 
ليس للدول األربع املشاركة في مجلس النقد فقط، 

وإمنا لكل دول مجلس التعاون«.
يذكر أن اإلمارات وس���لطنة عم���ان أعلنتا في 
وقت س���ابق عدم متكنهما من االنخ���راط في هذا 

املشروع.

نمو متوازن

وأشار الش����يخ حمد بن جاسم إلى أن الواقع 
املصرفي اخلليجي بخي����ر، مطالبا في اآلن ذاته 
بضرورة حتقيق التوازن املطلوب بني عجلة النمو 
االقتصادي من ناحية، واالستقرار املالي وضبط 

األسعار من ناحية أخرى.
من جهت����ه، أكد محافظ مصرف قطر املركزي 
الشيخ عبداهلل بن سعود آل ثاني خالل افتتاحه 
ألعمال املؤمت����ر، أن العمل اخلليجي املش����ترك 
تس����ارعت خطاه في األعوام األخيرة إلى أن مت 

إنشاء مجلس النقد اخلليجي.
وأوضح أنه رغم أن إصدار العملة املوحدة بحاجة 
إلى جهود كبيرة فإن ذلك األمر قادم ال محالة، لكنه 
حذر من تأثير ما وصفها »بالفوضى السعرية« التي 
قد تشهدها أسواق النفط على موازين مدفوعات 

وفوائض املوازنات اخلليجية.

تكامل اقتصادي

من جانبه، أوضح األمني العام ملجلس التعاون 

اخلليجي عبدالرحمن العطية أن الدول اخلليجية 
تسعى دوما إلى حتقيق التكامل االقتصادي وتفعيل 
االتفاقية االقتصادية، لتكون منوذجا ناجحا للعمل 
اخلليجي املش����ترك، خاصة ما تعلق بتنس����يق 

سياساتها املالية والنقدية واملصرفية.
واعتبر العطية املؤمتر فرصة لتبادل اخلبرات 
بني املصارف اخلليجية، وتنس����يق سياس����ات 
وممارسات البنوك إلدارة املخاطر وتطوير األداء، 
وتش����جيع االندماج والسماح مبزيد من حترير 

اخلدمات املالية.
وفي تصريح ل� »اجلزيرة.نت«، أكد الرئيس 
التنفيذي باإلنابة ملصرف قطر اإلس����المي أحمد 
املش����اري أن االحتاد النقدي اخلليجي سيسهم 
في تعزيز دور البن����وك اخلليجية في النهضة 

االقتصادية باملنطقة.
وقال املشاري إن »وجود عملة خليجية موحدة 
سيدعم عمل املصارف ويرفع من مستوى أدائها«، 
لكنه لفت باملقابل إلى أن األهم من ذلك هو ضرورة 
العودة إلى أساسيات العمل املصرفي، كعدم الدخول 
في مشاريع غير واقعية، وهو ما يعد -برأيه- 

صمام أمان للبنوك في وجه األزمات.

اندماجات بنكية

وعلى املنوال نفس����ه، قال الرئيس التنفيذي 
ملجموعة بنك قطر الوطني علي شريف العمادي 
ان أداء القطاع املصرفي اخلليجي سجل حتسنا 
خالل العام 2010 مقارنة بالعام 2009، حيث ناهز 
إجمالي أصول 43 بنكا باملنطقة نحو 1.47 تريليون 
دوالر، بارتفاع بلغ 5% ع����ن العام 2009، بينما 
زادت األرب����اح بواقع 13%، محققة ما قيمته 17.4 

مليار دوالر.
ورغم ذلك أكد العمادي في كلمة نيابة عن البنوك 
القطرية، أن بنوك املنطقة التزال صغيرة مقارنة 
مع دول عديدة عب����ر العالم، مطالبا بفتح مجال 
العمل املصرفي بش����كل أوسع مما هو عليه اآلن 
عبر تواجد البنوك في كافة دول املنطقة وإطالق 

عمليات استحواذات واندماجات كبرى.
وأوصت جلسات املؤمتر بضرورة دعم دور 
القطاع اخلاص في خدمة االقتصادات اخلليجية، 
وتعزيز مراكز االئتم����ان، وأهمية احلفاظ على 
االس����تقرار املالي، واحلاجة إلى تطوير الهيكل 
التنظيمي والبنية القانونية مبا يساعد مجلس 

النقد على أداء مهامه.

النمسا تطبق مبدأ الشفافية 
في حتديد أسعار الوقود 

برنت يقترب من حتقيق 
مكاسب لألسبوع الثالث

.. وأسعار النفط دخلت 
منطقة اخلطر

»بي.پي« تخسر نزاعًا مع 
»روزنفت« للتنقيب عن النفط

تأجيل املعرض الدولي 
األملاني للطيران

ارتفاع أسعار الذهب

ڤيينا � د.ب.أ: أعلنت وزارة االقتصاد النمس����اوية 
اول من امس أن الس����ائقني في البالد سيتس����نى لهم 
احلصول على وقود أرخص سعرا بطريقة أكثر سهولة 
مبوجب اقتراح جديد سيجبر محطات الوقود لإلعالن 

عن األسعار إلكترونيا.
ويلزم مشروع القانون شركات الوقود نشر األسعار 
عدة مرات يوميا وفي ذلك كرد فعل على االرتفاع احلاد 
األخير في أس����عار النفط بسبب االضطرابات احلالية 

في شمال أفريقيا والشرق األوسط.
وقال وزير االقتصاد النمساوي راينهولد مترلينر: 
»عبر جهاز املراقبة اجلديد ألسعار الوقود، فاننا نريد 
زيادة قدرة الزبائن على مقارنة األسعار وخلق مزيد من 
املنافسة«. وأضاف السياسي املنتمي إلى ميني الوسط 
أن اإلجراء لن يخفض األس����عار التي ارتفعت بصورة 

كبيرة متأثرة بالتطورات العاملية.
ومن املقرر تقدمي مشروع القانون إلى البرملان في 
غضون أربعة أسابيع. وارتفعت أسعار الوقود اخلالي 
م����ن الرصاص بانتظام لتصل إلى 8.8% حتى اآلن من 
الع����ام احلالي دون املعدل املتوس����ط بني دول االحتاد 
األوروبي. وبلغ سعر الوقود اخلالي من الرصاص 1.53 

يورو مقابل الليتر في ڤيينا.

س���نغافورة � رويترز: استقر سعر مزيج برنت 
خام القياس األوروبي قرب 116 دوالرا للبرميل امس 
قبيل احتجاجات مقررة في اليمن والبحرين مقبال 
على تس���جيل ثالث مكسب أس���بوعي على التوالي 
ومرتفعا 1.4% منذ أن بدأت قوات غربية األس���بوع 

املاضي حملة عسكرية على ليبيا.
ونزلت عقود برنت تس���ليم مايو 15 س���نتا إلى 
115.57 دوالرا بف���ارق نحو أربعة دوالرات عن أعلى 
مستوياته في عامني ونصف العام البالغ 120 دوالرا 
للبرميل واملسجل قبل شهر في حني نزل سعر اخلام 

األميركي 20 سنتا إلى 105.40 دوالرات للبرميل.
وتوقفت صادرات ليبيا النفطية البالغة نحو 1.3 
ملي���ون برميل يوميا، ما حد م���ن الطاقة اإلنتاجية 
الفائضة إذا بدأت السعودية ودول أخرى في أوپيك 
زيادة إنتاجها ما أثار املخاوف من قدرة املنظمة على 

سد أي نقص أكبر في اإلمدادات.

اس���طنبول � رويترز- قال ف���احت بيرول كبير 
االقتصاديني بوكالة الطاقة الدولية امس إن أسعار 
النفط »دخلت مرحلة اخلطر« فيما يتعلق بانتعاش 
االقتصاد العاملي. وكان بيرول يتحدث إلى ش���بكة 

سي.ان.بي.سي تركيا التلفزيونية.

لندن � د.ب.أ: أصيبت شركة النفط البريطانية »بي.
پي« بنكسة أول من أمس بشأن اتفاقها الطموح للتنقيب 
عن النفط في منطقة القطب الشمالي مع شركة النفط 
الروس����ية العمالقة اململوكة للدولة »روزنفت« بعدما 
أي����دت جلنة حتكيم إنذارا قضائيا مؤقتا ملنع الصفقة 
املقترحة. وقالت الش����ركة البريطانية انها تش����عر ب� 
»خيبة أمل« ألن االتفاقيات مع روزنفت »لم متض في 
الطريق املرجو« وس����تقرر حاليا »ما اذا كانت صفقة 

مبادلة األسهم تكتمل أم ال«.
ووفق االتفاقية املوقعة ف����ي يناير املاضي وتبلغ 
قيمتها 7.8 مليارات دوالر، حتصل روزنفت على حصة 
قدرها 5% في »بي.پي« بينما حتصل األخيرة على حصة 
9.5% من أس����هم روزنفت. وقالت الشركة البريطانية 
ومقرها لندن انها تتطلع حلل »خالفاتها مع شركائها 
الروس للس����ماح مبضي التطورات املهمة في القطب 

الشمالي الروسي قدما في املستقبل«.

برلني � د.ب.أ: أعلن منظمو املعرض الدولي للطيران 
تأجيل املعرض املقرر عام 2012 ملدة ثالثة أشهر.

وبرر املس���ؤولون عن املعرض الذي يقام مرة كل 
عامني ه���ذا التأجيل اول من امس في برلني باحلرص 
على عدم التزامن مع معارض أخرى منافسة ولتمكني 

املعرض من أن يقام في مطار برلني اجلديد.
وم���ن املقرر أن يقام املعرض في الفترة من 11 � 16 
سبتمبر عام 2012 أي بعد ثالثة أشهر من افتتاح مطار 

برلني براندنبورغ اجلديد واملنتظر في يونيو 2012.
وسيتجنب املوعد اجلديد للمعرض أي تزامن مع 
معرض يوروس���اتوري لتقنيات اجليش والطيران 
املقرر منتصف يونيو في باريس ومعرض فارنبورو 
البريطاني للطيران والفضاء املقرر في لندن في يوليو 

عام 2012.

لندن � رويترز: ارتفعت أس���عار الذهب قليال في 
أوروبا امس بسبب املخاوف املتعلقة بأزمة ديون منطقة 
اليورو والعنف في الشرق األوسط وشمال افريقيا 

ما عزز الطلب على املعدن كمالذ آمن للقيمة.
وبلغ س���عر الذهب في السوق الفورية 1447.40 
دوالرا باملقارنة مع 1429.49 دوالرا لألوقية عند اقفاله 
السابق في نيويورك. وسجلت الفضة 37.47 دوالرا 

لألوقية باملقارنة مع 37.12 دوالرا.
وبلغ سعر البالتني 1742.50 دوالرا من 1749 دوالرا 

في نيويورك اول من أمس.
ونزل البالدي���وم إلى 745.72 دوالرا لألوقية من 

748.97 دوالرا في نيويورك اول من أمس.


