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باسكال المي: األزمة االقتصادية تهدد بزيادة احلمائية

الغارد حتّذر من إمكانية دخول العالم في أزمة كساد كبرى
وتي���رة اج���راءات احلماية من 
قب���ل احلكومات عل���ى الصعيد 
الوطني اكثر منها على املستوى 

الدولي.
ونقلت هيئة االذاعة البريطانية 
)بي.بي.سي( امس عن المي قوله: 
التزام العبني  ان احلصول على 
كبار مثل الواليات املتحدة والصني 
اصب���ح اكثر صعوبة في الوقت 
الراهن، محذرا من تزايد الضغوط 
احلمائية وال���دوران في »حلقة 

مفرغة«.
التجارة  واكد رئيس منظمة 
العاملية اهمية انضمام روس���يا 
الى املنظمة، موضحا ان موسكو 
ستقبل اللعب حسب قواعد منظمة 
التجارة، وان مزيدا من الشفافية 
والتنظي���م س���يدعم الصادرات 
الروسية، كما س���يدعم شركاء 

روسيا التجاريني في املقابل.

وكل املناطق.
وقال���ت انه في حال فش���ل 
املجتمع الدولي باالحتاد، فسيكون 
اخلطر »انكماش االقتصاد وعزلته 
وزيادة احلمائية، وهذا ما حصل 
بالضبط ف���ي ثالثينيات القرن 
املاضي«، ايام الكساد الكبير بعد 

احلرب العاملية الثانية.
آفاق  ان  واضاف���ت الغ���ارد 
االقتص���اد العامل���ي للعام 2012 
قامتة، وان على الدول االوروبية 
اليورو  وخصوصا دول منطقة 
التي تتش���ارك العملة نفس���ها 
مسؤولية اظهار القيادة في حل 
االزمة، وينبغي اال تتوقف عند 
هذا احلد، عارضة دعم صندوق 

النقد الدولي.
من جانبه، قال رئيس منظمة 
التجارة العاملية باسكال المي ان 
االزمة االقتصادية تهدد بزيادة 

عواصم � وكاالت: حذرت املديرة 
العامة لصن���دوق النقد الدولي 
كريستني الغارد امس من ان العالم 
قد يدخل في ازمة كس���اد كبيرة 
مماثلة الزمة »الكس���اد الكبير« 
والتي حصلت في ثالثينيات القرن 
املاض���ي ان لم حتل دول اوروبا 
ازمة الدين احلاصلة معا، واصفة 
آفاق االقتصاد العاملي للعام 2012 

بأنها »قامتة«.
وقالت الغارد: لن يكون ألي 
اقتص���اد في العال���م ان كان في 
الدول املنخفضة الدخل او االسواق 
الناشئة او الدول املتوسطة الدخل 
او االقتصادات املتطورة جدا مناعة 
ضد االزمة التي ال نراها تتكشف 

فحسب بل تتصاعد.
ان االزمة حتتاج  واضاف���ت 
جلهد جماع���ي، وقالت: نأمل ان 
جانب من املشاركات في املؤمتر الوزاري 8 ملنظمة التجارة العاملية في جنيڤيجري حلها م���ن قبل كل الدول  كريستني الغارد

واشنطن � د.ب.أ: قالت تقارير 
إخبارية ان أعضاء الكونغرس من 
احلزبني اجلمهوري والدميوقراطي 
توصال لتس���وية ف���ي اللحظة 
األخيرة بش���أن إجراءات إنفاق 
بقيمة تريلي���ون دوالر لإلبقاء 
على استمرار عمل احلكومة خالل 
األشهر الثمانية املقبلة، من املقرر 
أن يصوت احلزبان على مشروع 
قانون اإلنفاق لتمويل احلكومة 

حتى أكتوبر املقبل.
من ش���أن االتف���اق الذي مت 
التوصل إليه تفادي التهديد الذي 
كان يلوح في األفق بإغالق املكاتب 
احلكومية التي يتم متويلها حاليا 
مبوجب متدي���د ميزانية مؤقت 
والذي تنتهي فترة سريانه مساء 

امس.

جنيڤ � أ.ف.پ: اعطت منظمة 
التجارة العاملية امس الضوء االخضر 
النضمام روسيا اليها بعد مفاوضات 
استمرت 18 عاما لتصبح عضوا في 
املنظمة التي تنظم التجارة العاملية. 
وبعد هذه املوافقة التي جاءت في 
االجتماع الوزاري الثامن للمنظمة، 
يفترض ان يوافق البرملان الروسي 
على االتفاق قبل 15 يونيو من اجل 

تطبيقه.

الرياض � أ.ش.أ: طالبت اململكة 
العربية السعودية منظمة التجارة 
العاملية بإدراج اللغة العربية ضمن 
اللغات الرس����مية للمنظمة.. كما 
طالبت مبنح فلس����طني وجامعة 
الدول العربي����ة صفة املراقب في 

املنظمة.
جاء ذلك في كلمة الس����عودية 
أم����ام املؤمت����ر ال����وزاري الثامن 
ملنظمة التج����ارة العاملية املنعقد 
حالي����ا في جنيڤ والت����ي ألقاها 
وكي����ل وزارة التجارة والصناعة 
السعودية للشؤون الفنية د.محمد 

الكثيري.

ڤيين����ا � رويترز: ق����ال ايوالد 
نوتني عضو مجلس البنك املركزي 
األوروب����ي أم����س إن البنك اتخذ 
خطوات قوية لتخفيف التوترات في 
االسواق عن طريق تعزيز السيولة 
وتخفيف قواعد الضمانات ويجب 
أن تعطى ه����ذه اخلطوات فرصة 

لتحقق نتائج.
وفي االس����بوع املاضي اعلن 
انه س����يعطي  املركزي األوروبي 
البنوك فرصة لالقتراض بش����كل 
غير محدود من قروض رخيصة 
جدا األس����بوع املقبل وفي نهاية 
فبراير مدتها  ثالث سنوات، ورد 
على سؤال في مؤمتر صحافي عما 
إذا كان البنك ميكن أن يتخذ املزيد 
من اخلطوات ملعاجلة التوترات في 
اسواق املال مؤكدا على ما قام به 

البنك بالفعل.

الكونغرس يتوصل 
التفاق لتجنب 

اإلغالق

منظمة »التجارة« 
توافق على انضمام 

روسيا

السعودية تطالب 
بإدراج » العربية« ضمن 

اللغات الرسمية 
ملنظمة التجارة

نوتني: إعطاء 
خطوات »املركزي 

األوروبي« فرصة للعمل

وزير املالية الفرنسي: »من األفضل
أن تكون فرنسيًا وليس بريطانيًا« 

رئيس مؤمتر منظمة التجارة العاملية يتهم 
دول العالم بالتقصير في مواجهة األزمة املالية

مدڤيديڤ يعد في بروكسل
مبساعدة منطقة اليورو 

باريس � د.ب.أ: وجه وزير املالية الفرنس����ي 
فرانسوا باروان أمس ضربة إلى بريطانيا قائال إن 
الوضع على اجلانب اآلخر من القناة »مقلق جدا«. 
وقال باروان لراديو »يوروب 1« إن »من األفضل 
أن تكون فرنسيا عن أن تكون بريطانيا في هذه 

اللحظة من حيث الوضع االقتصادي«.
 ومن املرجح أن تتسبب تصريحاته في مزيد 
من الغضب في بريطانيا بعد أن دعا محافظ البنك 
املركزي الفرنسي كريستيان نوير اول من امس 
إلى خفض تصنيف الدين البريطاني قبل إجراء 
ذلك على الدين الفرنس����ي. وقال نوير لصحيفة 
تليجرام اإلقليمية إنه����م »ينبغي أن يبدأوا في 
خفض تصنيف اململكة املتحدة التي لديها عجز 
أكبر ودي����ون أكثر وتضخم أعلى ومنو أقل عما 

لدينا وحيث ينكمش االئتمان«.
وفي رد فعلها على تصريحاته وتصريحات 
باروان، أظهرت صحيف����ة تليغراف البريطانية 
احملافظة على موقعها االلكتروني عنوانا مكتوبا 
به »القادة الفرنسيون يعلنون حرب كلمات على 
بريطانيا واقتصادها«. ورأت وس����ائل إعالمية 
بريطانية أخرى في تصريحاتهما محاولة لصرف 

االهتمام بعيدا عن املشاكل الفرنسية.
وتهدد وكالة ستاندرد آند بورز العاملية بخفض 
تصنيف ديون فرنسا و14 دولة أخرى مبنطقة 
الي����ورو. وميكن أن تؤدي مثل هذه اخلطوة إلى 

ارتفاع تكاليف إقراضهم بشكل كبير ويفاقم من 
أزمة ديون املنطقة ورمب����ا يؤدي إلى عجز عن 
سداد دين أو أكثر. وقالت الوكالة إنها قد تخفض 
التصنيف املمتاز لفرنسا أيه أيه أيه مبقدار درجتني، 
وتتمتع بريطانيا أيضا بالتصنيف نفسه. وتوقع 
املعه����د الوطني لإلحصاء )اي ان اس اي اي( ان 
اقتصاد فرنسا سيدخل في حالة ركود في نهاية 
العام احلالي وبداية العام القادم بس����بب تأثير 
ازمة الديون األوروبية وتباطؤ النمو االقتصادي 

على التجارة واالستثمار.
وذكر املعهد في تقرير اصدره اول من امس ان 
اهداف النمو التي وضعتها احلكومة الفرنسية 
ال ميكن حتقيقها في الوقت احلالي. وكان رئيس 
الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون توقع قبل شهر 
ان اقتصاد فرنسا سينمو بنسبة 1.75% في العام 

احلالي وكذلك في عام 2012.
وتعد هذه النسبة اقل من نسبة النمو املتوقعة 
س����ابقا التي تبلغ 2% ولكن تقرير املعهد توقع 
نسبة 1.6%. وستشهد فرنسا في الربع الرابع من 
العام احلالي والربع االول من عام 2012 انكماشا 
بس����يطا في اقتصادها ما يعني انه س����يتراجع 
إال ان االقتصاد س����يبدأ بالنمو بعد شهر ابريل. 
يذكر ان اقتصاد فرنس����ا انتعش قبل عامني بعد 
التغلب عل����ى تداعيات األزمة املالية الدولية في 

عام 2008 - 2009.

جني����ڤ � كونا: أكد رئي����س املؤمتر الوزاري 
الثام����ن للدول االعض����اء في منظم����ة التجارة 
العاملي����ة وزير التجارة النيجيري الوس����يغون 
اغانغا ان ردود فعل احلكومات على االزمة املالية 
واالقتصادية العاملية ل����م تكن حتى اآلن كافية 
القناع األسواق باستراتيجيات خروج من االزمة 

ذات مصداقية.
في الوقت نفسه طالب في كلمة افتتاح اعمال 
املؤمتر بضرورة االعتراف بأن العالم قد تغير وان 
البيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي 
صاحبت اطالق جولة الدوحة عام 2001 تختلف 

متاما عما مير به العالم اليوم.
واوض����ح ان الرضوخ السياس����ي للضغوط 
االقتصادية هو اسوأ استجابة ملواجهة التحديات 
احلالية حيث ي����ؤدي هذا الرضوخ الى وقف أو 

حتى مترير عملية االصالح االقتصادي وحترير 
التجارة في مسار معاكس مشيرا الى اتخاذ العديد 

من الدول الجراءات احلمائية.
وطالب الوزراء احلضور في املؤمتر بضرورة 
التمعن في ان املصالح املشتركة يجب ان تتغلب 
على النزعة القومية االقتصادية السيما ان العالم 
يعي����ش اقتصادا معوملا وان االحداث اثرت على 
اجلميع بسرعة اكبر من املتوقع فكان لزاما الوعي 
بان االنفتاح االقتصادي مهم خاصة في مثل تلك 

االوقات االقتصادية الصعبة.
واعرب عن امله في أن تبقى القناعة س����ائدة 
بأن التجارة هي محرك النمو الستحداث فرص 
العمل مع ضرورة السعي من أجل التنمية مشيرا 
في الوقت نفسه الى ان منظمة التجارة العاملية 

هي أكثر من جولة الدوحة.

يبلغ 20 مليار دوالر.
واكد من جه����ة اخرى عزم 
بالده على صرف مبلغ قيمته 
10 مليارات دوالر يجري احلديث 

عنه منذ اسابيع.
واضاف »اننا مس����تعدون 
ملنح 10 مليارات دوالر اضافية« 
شرط ان تتمكن منطقة اليورو 
من حتقيق هدفها االصلي وهو 
جمع حتى الف مليار يورو في 

صندوق االنقاذ االوروبي.
وحتى اآلن اضطرت منطقة 
اليورو الى خف����ض توقعاتها 
في هذا اخلصوص. ولروسيا 
مصلحة ذاتية فورية في نهوض 
منطقة الي����ورو. وتؤدي ازمة 
الديون الى خفض سعر صرف 
الي����ورو في ح����ني ان 40% من 
االحتياطي الروسي من العمالت 
االجنبي����ة بالي����ورو.  واعرب 
رئيس االحتاد االوروبي هرمان 
فان رومبوي مجددا عن »القلق« 
االوروبي لتنظيم االقتراع في 
اع����رب عن  ان  روس����يا حتى 
التظاهرات في  ارتياحه لسير 

نهاية االسبوع املاضي.
وق����ال »لقد كانت س����لمية 
وتعاملت السلطات معها بشكل 
جيد في رأيي«. من جهته قال 
مدڤيديڤ »انه غير معني« برغبة 

البرمل����ان االوروبي في تنظيم 
»انتخابات جديدة حرة ونزيهة« 

في روسيا.
واضاف »ليس لدي اي تعليق 
ألني غي����ر معني باملوضوع«. 
ورحب املسؤولون االوروبيون 
املرتق����ب اجلمعة  بالتوقي����ع 
الى منظمة  النضمام روس����يا 
التجارة العاملية الذي من شأنه 
ان يعزز العالقات االقتصادية 

بني الشريكني.

بروكس����ل � أ.ف.پ: وع����د 
الروس����ي دميتري  الرئي����س 
مدڤيدي����ڤ أول م����ن أمس في 
بروكس����ل بدعم جهود منطقة 
اليورو لتج����اوز ازمة الديون، 
لكنه في املقابل قلل من ش����أن 
االنتقادات االوروبية حول نتائج 

االنتخابات في بالده.
وقال مدڤيدي����ڤ في ختام 
القم����ة االخي����رة بني روس����يا 
واالحتاد االوروبي في بروكسل 
»في نهاية املطاف وحدها اوروبا 
قادرة على مس����اعدة نفسها«. 
وص����رح للصحافي����ني انه من 
مصلحة الدول االخرى »توفير 
الظ����روف املالئمة لكي تتحرر 
اوروبا من هذه االزمة في اسرع 
وق����ت«. واضاف ان روس����يا 
مس����تعدة لذلك، »لالستثمار« 
في عملية انقاذ منطقة اليورو 
عبر صندوق النقد الدولي كما 

اقترحت موسكو سابقا.
وق����ال مدڤيدي����ڤ »انن����ا 
مستعدون لدرس تدابير اخرى 
للمساعدة« من دون ان يعطي 

تفاصيل مالية.
وعل����ى هامش اللق����اء قال 
اركادي دفوركوفيتش املستشار 
اخلاص للرئيس الروسي للقضايا 
دميتري مدڤيديڤاالقتصادية ان دعم موسكو قد 

هل هربت أموال أوروبا ألملانيا؟

تالشي األمل في حل أزمة املديونية بأوروبا
تتعاظم الشكوك في قدرة الدول 

االوروبية على تنفيذ العهد التاريخي 
املوعود لترصني اسس اليورو بعد جتدد 

التحفظات التي ابدتها دول عدة بشأن 
اعتماد معاهدة جديدة لالحتاد االوروبي 
في وقت تزداد ازمة املديونية تفاقما في 

منطقة اليورو.
وكانت جميع الدول الـ 27 االعضاء في 

االحتاد االوروبي باستثناء بريطانيا 
وافقت في ختام القمة االوروبية في 

بروكسل يوم اجلمعة املاضي على توقيع 
معاهدة جديدة في مارس، وستفرض 

املعاهدة اجلديدة، من بني اجراءات 
اخرى، سقوفا ملزمة باالقتراض 

واالنفاق احلكوميني لتعزيز ثقة املستثمر 
باالوضاع املالية للدول االوروبية املثقلة 

بالديون، وبعد املخاوف املتزايدة من 
انهيار االتفاق او متييعه، بدأت ثقة 
املستثمرين تتالشى يوم االربعاء 

الذي شهد هبوط اسواق املال في لندن 
وفرانكفورت ونيويورك وفي تعامالت 
الساعات االولى من يوم اخلميس في 

سوق طوكيو. وتراجع اليورو الى ادنى 
سعر له مقابل الدوالر منذ 12 شهرا الى 
اقل من 1.30 دوالر، وحدث هذا التراجع 

وسط توجسات جديدة مما اذا كانت 
بعض الدول ستوافق في نهاية املطالب 

على التنازل عن مزيد من سيادتها 

الوطنية الى مؤسسات االحتاد االوروبي 
وبذلك التخلي عمليا عن قدر من 

السيطرة على شيء كان منذ زمن طويل 
يعتبر مقدسا، هو املوازنة الوطنية.

وتسلط هذه املخاوف من املشروع بعد 
ايام على اعداده ضوءا على االنظمة 

والقواعد الشائكة في مؤسسات االحتاد 
االوروبي، وبوجود شبكة متداخلة 

من املصالح املتضاربة اخفق االحتاد 
االوروبي حتى اآلن في تنفيذ خطة 

عاجلة الدارة االزمة، والسؤال املطروح 
اآلن هو ما اذا كان مبقدور القادة 

االوروبيني ان يتفقوا على مشروع 
يستعيدون به ثقة املستثمر قبل ان 

تتفاقم مشاكل املنطقة وتفجر ازمة مالية 
عاملية جديدة. وباالضافة الى بريطانيا 

التي اختارت ان تغرد خارج السرب 
حذرت اجلمهورية التشيكية والسويد 
اللتان كادتا تنضمان الى بريطانيا في 

رفض املعاهدة، من ان الوقت مازال 
مبكرا على قرارهما القبول باالتفاق، 

وفي بلدان اخرى بينها الدمنارك وحتى 
فرنسا نفسها ميكن للمعارضة املتنامية 
ضد االتفاق ان تعرقل احملاوالت الرامية 

الى املصادقة عليه، وقد يتعني على 
ايرلندا حيث اظهرت استطالعات الرأي 
وجود معارضة قوية لالتفاق، ان جتري 

استفتاء شعبيا قبل ان حتسم موقفها.

في هذه االثناء استمرت املؤشرات 
االقتصادية املقلقة في التراكم، ففي 

اليونان تبني االرقام التي نشرت هذا 
االسبوع ان اثينا قد تشهد بدايات اقبال 
مذعور على السحب من املصارف حيث 

بلغ حجم ما سحبته الشركات واملودعون 
القلقون 7.26 مليارات دوالر في اكتوبر 

او 4% من اجمالي حجم النقد املتوافر 
في النظام املالي، في هذه االثناء تعني 

على احلكومة االيطالية املثقلة بالديون 
ان تدفع يوم االربعاء سعر فائدة قياسيا 

بارتفاعه لالقتراض من السوق في 
مؤشر واضح الى ان هلع املستثمر ازاء 

قدرة روما على تسديد فواتيرها لم 
يخفت حتى اآلن.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن 
هاورد ارتشر كبير االقتصاديني في 
شركة آي ايتش اس غلوبال انسايت 

املختصة بالتنبؤات االقتصادية انه 
بسبب الغموض الذي يكتنف اتفاق القمة 

االوروبية يوم اجلمعة املاضي يتزايد 
االحساس بأن هذا االتفاق ليس اخلطوة 
الكبيرة الى االمام التي كان يعول عليها، 

واضاف ان املستثمرين توقفوا وألقوا 
نظرة فاحصة على ما مت االتفاق عليه 

واخذوا في االعتبار التوجسات املتعاظمة 
بشأن التنفيذ، موضحا ان النتيجة هي 

»استئناف القلق من الوضع«.

األميركية التي امتدحت إدارة 
املستشارة أنغيال ميركل 

ألزمة اليورو، يأخذون عليها 
في املقابل تباطؤها في اتخاذ 

قرارات حاسمة وسريعة 
إلنقاذ دول جنوب أوروبا 

املتأزمة.
وأشارت دي فيلت إلى أن 

األميركيني يعتبرون أن 
ميركل ستنتصر إذا جنحت 

أوروبا في جتاوز أزمتها 
احلالية، وستحمل كل األوزار 

إذا أنهار اليورو وفشلت 
خطة إنقاذه.

وقالت الصحيفة إن كبار 
السياسيني واحملللني 

بواشنطن يتساءلون عن عدم 
استخدام أملانيا لفوائضها 

املالية الهائلة من عائدات 
التصدير في إنقاذ إيطاليا 
وإسبانيا بقروض طويلة 
األجل، وعن سبب رفض 

برلني إصدار سندات أوروبية 
ميكن أن تسهم في ترحيل 

الديون. 
ونقلت الصحيفة عن أحد 

كبار املخططني اإلستراتيجيني 
االقتصاديني بواشنطن فريد 

بيركشتاين قوله »إن أملانيا 
ستدفع في النهاية أي نفقات 
حتتاجها عملية إنقاذ العملة 

األوروبية، وإنها ستوافق 
على شراء املركزي األوروبي 

للديون السيادية، ألنها 
تعرف أن انهيار اليورو يعني 

تراجعا كبيرا في صادراتها 
التي يتجه 40% منها ملنطقة 

اليورو«.

إلى البنوك األميركية بعد أن 
كانت بوينس أيرس موشكة 

على اإلفالس.
واعتبرت فرانكفورتر 

روندشاو أن كشف البنك 
املركزي األملاني عن حتويل 

7.8 مليارات يورو من منطقة 
اليورو إلى البنوك األملانية 
في سبتمبر املاضي عزز 

من مصداقية نظرية املؤامرة 
السابقة التي وجدت لها أذانا 

صاغية كثيرة.
وقالت الصحيفة »إن 

متحيص الفرضيات السابقة 
يجعلها متهافتة ألن بيانات 

البنك املركزي األملاني كشفت 
عن هروب 10.8 مليارات 
يورو من البنوك األملانية 

للخارج في أكتوبر املاضي، 
و12 مليار يورو بني شهري 
أغسطس وأكتوبر املاضيني.
وخلصت الصحيفة إلى أن 

الترويج لقصص هروب 
األموال من إيطاليا واليونان 

يجعل األسواق األوروبية 
غير مثيرة لالهتمام، ويلحق 

بأوروبا أضرارا فادحة 
تفوق ما سيحل ببريطانيا 
والواليات املتحدة رغم أن 
األخيرتني مثقلتان بديون 
أكثر من الدول األوروبية.

رعب أميركي

وحتت عنوان »رعب أميركي 
من تباطؤ املستشارة 

احلديدية«، ذكرت صحيفة 
دي فيلت أن الدوائر 
احلكومية واإلعالمية 

واصلت الصحافة األملانية 
متابعتها ألزمة الديون 

السيادية املستفحلة مبنطقة 
اليورو، وسط اتهامات 

إعالمية بهروب رؤوس أموال 
ضخمة من هذه املنطقة 

املأزومة إلى البنوك األملانية.
فقد كتبت صحيفة 

فرانكفورتر روندشاو تقول 
إن »أحدث اإلحصائيات 

الصادرة عن البنك املركزي 
األوروبي، أظهرت أن ما 

روجه اإلعالم األنغلو 
سكسوني بشأن هروب 

رؤوس أموال ضخمة من 
منطقة اليورو باجتاه البنوك 
األملانية ال يعدو سوى كونه 

خرافة«.
وأضافت أنه بالرغم من أن 

نظرية املؤامرة قليال ما مثلت 
جزءا من االقتصاد فإن 

التدقيق في بيانات املصرف 
املركزي األملاني يجعل املرء 

على قناعة بأن األسواق املالية 
هي السبب وراء صناعة 

األزمة املالية احلالية ألهداف 
خاصة بها.

وأوضحت الصحيفة أن 
وسائل اإلعالم البريطانية 
واألميركية أشاعت خالل 

األسابيع األخيرة أن أصحاب 
رؤوس األموال الهائلة 

واملجموعات املالية العمالقة 
يعتزمون تدمير منطقة العملة 

النقدية األوروبية املوحدة، 
وذلك عن طريق نقل ثرواتهم 

إلى املصارف األملانية.

عمالت قديمة

ولفتت فرانكفورتر روندشاو 
إلى أن املنطق بهذه القصة 

يقول إن عودة الدول 
األوروبية إلى عمالتها القدمية 

في حال انهيار اليورو من 
شأنه أن يقود بعد أيام إلى 

انهيار في قيمة عمالت الدول 
األوروبية املأزومة وأسعار 

العقارات فيها. 
وترى الصحيفة أن املخرج 

الوحيد املفترض من هذا 
الوضع سيكون عبر استبدال 

األموال اليونانية واإليطالية 
واإلسبانية في الوقت املناسب 

بعمالت أوروبية قوية أو 
نقلها ألرصدة ببنوك دول 

ذات عمالت مستقرة، منبهة 
إلى أن هذا هو نفس ما حدث 

في 2001 عندما جرى نقل 
أموال ضخمة من األرجنتني 

عودة الدول األوروبية 
إلى عمالتها القدمية 
في حال انهيار اليورو 

من شأنه أن يقود 
بعد أيام إلى انهيار 
في قيمة عمالت 

الدول األوروبية 
املأزومة وأسعار 

العقارات فيها
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