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حركة االسهم اليوان يلتحق بالعمالت المرجعية 
لدى النقد الدولي

ماي: سأجعل بريطانيا ذات سيادة 
اقتصادية مستقلة

فضيحة رواتب في إيران تطاول 
400 موظف حكومي

بسبب التقشف.. العمال اآلسيويون 
يعانون صعوبة مغادرة السعودية

موسكو وأنقرة نحو توقيع 
اتفاق السيل التركي

ال��ن��ادي  اإىل  ال�صينية  العملة  دخ��ل��ت   
لدى  املعتمدة  املرجعية  للعمالت  املغلق 
اعتربته  تطور  يف  الدويل،  النقد  �صندوق 
حتّول  طريق  يف  تاريخيًا  منعطفًا  بكني 
ب�تعميق  واع��دة  دولية،  عملة  اإىل  اليوان 
الإ�صالحات املالية، وبذلك، اندمج اليوان 
اخلا�صة،  ال�صحب  حقوق  �صلة  يف  ر�صميًا 
�صندوق  من  املعتمدة  احل�صابية  الوحدة 
الأمريكية  العملتني  اإىل  من�صمًا  النقد، 
اإىل اجلنيه الربيطاين  اإ�صافة  والأوروبية، 

والني الياباين.
بيان  يف  ال�صيني  املركزي  البنك  وعلق   
توؤكد  )لليوان(  تاريخية  مرحلة  "اإنها 
التطور  �صعيد  على  ال�صني  جن��اح��ات 

الإ�صالحات  ثمرة  وه��ي  الق��ت�����ص��ادي، 
وفتح قطاعها املايل".

)عملتها(  دمج  تعترب  ال�صني  اأن  وتابع 
اإ�صالحاتها  تعميق  اإىل  و�صتعمد  منعطفًا 
وتعزيز  املايل  قطاعها  انفتاح  وتو�صيع 
م�صاهماتها من اأجل تعزيز النظام املايل 

العاملي.
 وتبذل ال�صني منذ �صنوات، جهوداً حثيثة 
لتجعل من اليوان عملة احتياط دولية مبا 
اقت�صادية يف  قوة  م�صتواها كثاين  يالئم 
يف  �صوقها  فتح  م��وازاة  يف  وذلك  العامل، 
�صورة تدريجية. وياأتي اعرتاف املوؤ�ص�صة 
مقراً،  وا�صنطن  من  تتخذ  التي  املالية 
ر�صميًا  باإدخالها  ال�صينية  العملة  مبوقع 
الكربى،  العاملية  العمالت  جمموعة  اإىل 

مبثابة انت�صار دبلوما�صي لبكني.

الربيطانية ترييزا  الوزراء   تعهدت رئي�صة 
�صيادة  ذات  دول��ة  بريطانيا  بجعل  ماي 
�صم  ال��ذي  القانون  اإلغاء  مع  وا�صتقالل 
املقبل،  العام  الأوروب���ي  لالحتاد  البالد 
النتخابات  تنتظر  لن  بالدها  ان  موؤكدًة 
لبدء   2017 اأيلول  يف  املقررة  الأملانية 

عملية اخلروج الر�صمي من الحتاد.
النتخابات  تنتظر  لن  انها  ماي  واأعلنت   
"معاهدة  من   50 البند  لتفعيل  الأملانية 
الر�صمي من  اخلروج  ل�صبونة" لبدء عملية 

الحتاد.

امللكة  كلمة  يف  �صتقدم  ان��ه��ا  وق��ال��ت 
املقبلة، قانون الإلغاء الذي �صريفع قانون 
النظام  كتاب  من  الأوروبية  املجتمعات 
مرّجحة  )ال��د���ص��ت��ور(،  للدولة  الأ�صا�صي 
اأي��ار  اأو  )اأب��ري��ل(  ني�صان  ذل��ك يف  ح��دوث 

)مايو( املقبل.
 واأو�صحت ان هذا �صيكون املرحلة الأوىل 
بلداً  كونها  املتحدة  اململكة  )تاريخ(  يف 
و�صيعيد  ثانية.  مرة  وا�صتقالل  �صيادة  ذي 
املوؤ�ص�صات  اإىل  وال�صلطة  ال��ق��وة  ذل��ك 
�صلطة  اأن  يعني  وهذا  البلد.  يف  املنتخبة 
بريطانيا  يف  الأوروب���ي  الحت��اد  قانون 

�صتنتهي.

 400 حواىل  اإن  ايرانيون  م�صوؤولون  قال   
اأم��ام  امل��ث��ول  ي��واج��ه��ون  حكومي  موظف 
ب�صكل  روات��ب��ه��م  ارت��ف��اع  ب�صبب  الق�صاء 
الرئي�س  �صورة  لتح�صني  حماولة  يف  كبري، 
النتخابات  قبل  روح���اين  ح�صن  احل��ايل 
ك�صف  بعدما  املقبل،  العام  �صتجري  التي 
رواتب  حول  وثائق  مت�صددون  حمافظون 
خيالية يتقا�صاها م�صوؤولون حكوميون يف 

اأيار املا�صي.
اإىل  املايل  التدقيق  ملحكمة  تقرير  وخُل�س 
م�صارف  يف  تنفيذيني  م��دراء  روات��ب  اأن 
�صهريًا،  دولر  الف   20 اىل  ت�صل  حكومية 

يف حني ل يتعدى معدل الرواتب يف القطاع 
العام 400 دولر.

 وو�صف رئي�س الربملان علي لريجاين تلك 
القطاع  جبني  على  و�صمة  باأنها  الرواتب 
العام، موؤكدا انه مت فتح ق�صايا قانونية �صد 
رواتب  يتقا�صون  الذين  امل�صوؤولني  جميع 

�صخمة وعددهم حواىل 397 م�صوؤول. 
قوله:  لالأنباء  فار�س  وكالة  عنه  ونقلت   
لال�صالح  التقرير م�صدراً  يكون  اأن  اآمل يف 
الفراد  ي�صتغل  ل  حتى  البالد،  يف  اجلذري 
متت  الن  حتى  اأن��ه  واأ�صاف  النظام،  هذا 
غري  ال��روات��ب  من  ري��ال  مليار   50 اع��ادة 
اع��ادة  ويجب  ال��دول��ة،  خزانة  اىل  العادية 

املبالغ املتبقية كذلك.

الآ�صيويني،  العمال  من  العديد  يحاول   
حياة  من  الفرار  ال�صعودية،  يف  املقيمني 
"اأ�صواأ من اجلحيم"، ح�صب ت�رصيح اأحد الهنود، 
بعد اأن فقدوا وظائفهم ووجدوا اأنف�صهم بال ماأوى 

ولماأكل.
والناجمة  للمملكة  القت�صادية  الأزم��ة  وت�صببت   
من  العمال  هوؤلء  حرمان  يف  النفط  اأ�صعار  تدهور  عن 
رواتبهم وبالتايل عدم متكنهم من مغادرتها. وبقي نتيجة 
ذلك األوف العمال من الهند وباك�صتان وبنغالد�س والفلبني 
دون ماأوى ودون اأموال كافية للعودة اإىل بالدهم اأو حتى �رصاء 

قوتهم بعد اأن طردوا من عملهم.
 وخالل الأ�صبوع اجلاري متكن نحو 40 عامال فقط من العودة اإىل 
الفقر  اأ�صواأ معدلت  التي تعاين من  الهند  الفقرية �رصقي  ولية بيهار 
 ،2007 يف  ن�رص  تقرير  بح�صب  البالد،  يف  العمر  وطول  التغذية  و�صوء 
ليموتوا"  "تركتهم  اأوجيه"  "�صعودي  �رصكة  اأن  كيف  رووا  عودتهم  وبعد 
اأن كانت �رصكة قوية يقودها امللياردير  ملعاناتها من م�صاكل مالية، بعد 

ورئي�س الوزراء اللبناين الأ�صبق �صعد احلريري.
األف   50 نحو  ما  مرحلة  يف  توظف  كانت  التي  ال�رصكة  عائدات  وخف�صت   

عامل، ب�صكل كبري من عملياتها يف قطاع البناء بعد اأن اأجلت اأو األغت احلكومة 
ال�صعودية عددا من امل�صاريع مع تراجع اأ�صعار النفط.

نحو  اإىل  ت�صل  التي  م�صتحقاتي  "حتتجز جميع  ال�رصكة  اإن  العمال  اأحد  وقال   
42 األف ريال �صعودي )نحو 11200 دولر( لي�س لدي اأي مال اأو اأمل الآن".
 وتعترب ال�صعودية الوجهة املف�صلة للعمال الهنود ويبلغ عدد العاملني منهم يف 

اململكة نحو 3 ماليني معظمهم يف قطاع البناء.
ويف اأغ�صط�س/اآب املا�صي تدخلت وزارة اخلارجية الهندية لإعادة اآلف العمال 

الهنود، الذين مل يكن لديهم املال ل�رصاء تذاكر، اإىل بالدهم.
اإىل  وال��دواء  الغذاء  بتوفري  وقامت  ال�صعودية  احلكومة  حتركت  جانبها،  من   
الهنود القابعني يف خميمات، ووعدت بال�صماح بعودة جميع العمال الراغبني 
يف التوجه اإىل بالدهم. وقالت ال�صعودية اإنها �صتعالج املطالب القانونية لعمال 

�رصكة "اأوجيه" لنيل م�صتحقاتهم.
بن  �صلمان  ال�صعودي  العاهل  اأ�صدرها  التي  امللكية  الأوامر  تداعيات  ماتزال   
اإ�صافة  ال�صورى،  واأع�صاء جمل�س  الوزراء  العزيز، بتخفي�س رواتب ومزايا  عبد 
اإىل قرارات جمل�س الوزراء ال�صعودي التي طالت املوظفني يف الدوائر احلكومية 
وردود  التداعيات  من  املزيد  تثري  تزال  ما  واملكافاآت،  الإجازات  نظام  ب�صاأن 
الأفعال خا�صة من قبل املواطنني ال�صعوديني الذين يخ�صون املزيد من اإجراءات 

التق�صف.
 وي�صري اقت�صاديون �صعوديون اإىل اأن قرارات العاهل ال�صعودي، تاأتي يف اإطار 

�صيا�صة التق�صف وخف�س النفقات احلكومية التي باتت اململكة تنتهجها.

 اأعرب وزير الطاقة الرو�صي األك�صندر نوفاك، عن اأمله بتوقيع اتفاق 
حكومي دويل ب�صاأن "ال�صيل الرتكي" لنقل الغاز.

 وقال نوفاك على هام�س اأعمال املنتدى الدويل لال�صتثمار "�صوت�صي 
العمل  جمموعة  جانب  من  مكثف  عمل  يجري  حاليا   ،"  2016
امل�صرتكة بني وزارة الطاقة و�رصكة )غازبروم( وهناك م�صعى لتوقيع 

اتفاقية بني احلكومتني.
 من جانبه، اأكد األك�صي ميلر رئي�س �رصكة "غازبروم" الرو�صية للطاقة، 
باأن ال�رصكة ح�صلت على اإذن من اأنقرة يخولها م�صح اجلزء البحري 
بالعمل  البدء  يخولها  ما  الرتكي"  "ال�صيل  اأنابيب  خط  م�رصوع  من 

حتى قبل توقيع اأي اتفاق حكومي دويل.
حول  تركيا  مع  خالف  بعد  مو�صكو  علقته  الذي  امل�رصوع  وي�صمل   
الغاز  لنقل  اأنابيب  خط  بناء  �صوريا،  فوق  رو�صية  قاذفة  اإ�صقاطها 
اليونان،  اأوروبا عرب  اإىل  اإىل تركيا ومنه  الأ�صود  البحر  الرو�صي عرب 
على  وال��ربي  ك��م،   910 ح��وايل  البحري  اجل��زء  ط��ول  يبلغ  اأن  على 

الأرا�صي الرتكية نحو 180 كم.
 ويت�صمن امل�رصوع بناء اأربعة اأنابيب لنقل الغاز با�صتطاعة 15.75 
وقت  يف  للم�رصوع  الإجمالية  التكلفة  قدرت  كما  مكعب،  مرت  مليار 

�صابق بنحو 11.4 مليار يورو.

اليورو: كيف تهدد العملة الموحدة مستقبل أوروبا؟
�صوؤال  التالية؟،  الكبرية  الأزمة  اليورو  يجتاز  هل   
م�صريي يبحث عن اجابته املحللون وامل�صوؤولون 
اليورو  منطقة  ت�صهده  مل��ا  العجوز،  ال��ق��ارة  يف 
بتفاقم  تتمثل  خطرية  اقت�صادية  �صعوبات  من 
دفع  من  والتهرب  الف�صاد  وتف�صي  الديون  اأزم��ة 
اجتماعية كربى  ا�صطرابات  اىل جانب  ال�رصائب، 
يف  وال�صعبوية  املتطرف  اليمني  لت�صاعد  نتيجة 
التناف�س  عن  ف�صال  العجوز،  القارة  احت��اد  دول 
ال�صيا�صي بني القوى الكربى -املانيا وفرن�صا- يف 
القدمية  العاملية  القوة  الحتاد املرتهل وبني  هذا 
والوروبية حاليا "اململكة املتحدة" التي ان�صحبت 
العوامل  هذه  جل  لت�صهم  الأوروب��ي��ة،  الوحدة  من 
العجوز  القارة  احتاد  وحدة  باإ�صعاف  الذكر  اآنفة 
النهيار،  حافة  اإىل  به  تدفع  وقد  ودوليا  حمليا 

مما ادى بالتايل اىل تعايل الدعوات نحو التفكيك.  
يف الأيام الخرية اكت�صبت �صفات مثل "يف النزع 
"م�صاب بالت�صلب" �صعبية  "عاجز" اأو  الأخري" اأو 
 19 ت�صم  التي  اليورو  منطقة  اقت�صاد  و�صف  يف 
�صفات  تعد  مل  اأنها  رمب��ا  لكن   - اأوروب��ي��ة  دول��ة 
رويدا  اليورو  منطقة  وب��داأت  الآن.  للحال  مالئمة 
التحفيز  ت��داب��ري  راأ�صها  على  لأ�صباب   - روي���دا 
 - الوروبي  املركزي  البنك  اأخذها  التي  ال�صخمة 
ذلك  وميثل  القت�صادي.  التح�صن  عالمات  تظهر 
امل�صوؤولون  يكافح  جديدة  مرحلة  فجر  انبالج 

لرعايتها حتى ترى �صوء النهار.
 ورمبا ل يكون هذا التطور حم�صو�صا بالقدر نف�صه 
من  كل  بالبطالة يف  يتعلق  فيما  اأي  عامة  ب�صفة 
الذي  الن�صاط  مع  باملقارنة  واليونان  اإ�صبانيا 
الأرقام  اأن  اأملانيا. غري  البناء يف  ت�صهده �رصكات 
فكرة  ا�صتبعدنا  اإذا  حتى  عموما  اإيجابية  تبدو 

ال�صني  فيه  تواجه  وقت  النتعا�س يف  هذا  حدوث 
على  تقلبات.   املالية  الأ�صواق  وت�صهد  م�صاعب 
ال�صوؤون  يف  املتخ�ص�صون  ي��رى  م�صابه  �صعيد 
اأمامها  زال  ما  املركزية  البنوك  ان  القت�صادية 
الكثري الذي ميكنها فعله ملجابهة تباطوؤ القت�صاد 
منطقة  يف  التعايف  توقعات  يغري  ل  مبا  العاملي 
اليورو، فهم يخ�صون من اأن امل�صي قدما قد يعمق 
الأزمة  �صنوات  بعد  اأوروبا  جتاه  ال�صعبي  ال�صتياء 
نتائج  وارتفعت  البطالة  زادت  التي  القت�صادية 
الأحزاب ال�صعبوية املت�صككة يف الحتاد الأوروبي 
املحللني  يتوقع بع�س  فيما  الراأي.   با�صتطالعات 
ان ي�صل اليورو قريبا اىل التعادل مع الدولر قبل 
ان يعود اىل الرتفاع، وا�صار هوؤلء املحللون اىل 
تطرح  ال��دولر  �صعر  يف  املتوا�صلة  "الزيادة  ان 
مع�صلة بالن�صبة لالحتياطي الفدرايل" وخ�صو�صا 
على  )المريكيني(  امل�صدرين  قدرة  "تعيق  لنها 

احلفاظ على قدرتهم التناف�صية".
البنك املركزي الوروبي  اليورو ب�صيا�صات   وتاأثر 
لربنامج غري  النطالق  ا�صارة  الثنني  اعطى  الذي 
ي�صمح ب�صخ  ان  يتوقع  ل�رصاء ديون عامة  م�صبوق 
اليورو  منطقة  اقت�صاد  يف  اليورو  مليارات  مئات 
على امل اعادة تن�صيطه، ما يوؤدي اىل تراجع قيمة 

العملة املوحدة الوروبية.
الأم��ري��ك��ي  ال���ص��ت��ث��م��ار  ب��ن��ك  قل�س  جهته  م��ن   
بنزوله  متنبئا  لليورو  توقعاته  �صاك�س  جولدمان 
عام  غ�صون  يف  ال��دولر  مع  التعادل  م�صتوى  عن 
نهاية  بحلول  جديد  قيا�صي  م�صتوى  اإىل  وهبوطه 
لليورو  �صاك�س  جولدمان  توقعات  وتعد   .2017
هي الأكرث ت�صاوؤما بني تقديرات جميع املوؤ�ص�صات 

املالية الكربى يف الوقت احلايل.
اليورو  �رصف  �صعر  تدهور  وت��رية  ت�صارعت  وقد   
الوروب��ي  املركزي  البنك  ب��دء  مع  ال��دولر  ام��ام 

تطبيق برناجمه ل�رصاء ا�صول، ومع ات�صاع الفجوة 
التعادل  اىل  عودة  ان  يبدو  املتحدة  الوليات  مع 
الفق. وعلق كريغ  باتت يف  وال��دولر  اليورو  بني 
"بدء  ان  للو�صاطة  اوان��دا  �رصكة  يف  املحلل  ارلم 
املركزي  للبنك  الكمي  التي�صري  برنامج  تطبيق 
يف  معقولة  غري  حتركات  اثار  الثنني  الوروب��ي 
الحتاد  يف  امل�صوؤولون  وي��رى  وعليه  ال�صواق"، 
اأزمة اليورو يحتاج  اأوروبا على  الأوربي ان تغلب 
اليورو  منطقة  م�صري  اأ�صبح  وبالتايل  ل�صنوات، 
التفكك  بخطر  مهدداً  املوحدة  الأوروبية  والعملة 

حتى يف امل�صتقبل القريب.
اأوعز به جاك  ال�صياق يقول تقرير حديث   يف هذا 
لن  اإن��ه��ا  امل��وح��دة  العملة  مهند�صي  اأح��د  دي��ل��ور 
ال�صيا�صات  �صناع  ويحث  الأرج��ح  على  جتتازها 
الأوروبية  النقدية  للوحدة  فورية  تغيريات  على 
امل�صطربة من اأجل تفادي النهيار احلتمي. ياأتي 

بعد  واليورو  النمو   - والإع��داد  "الإ�صالح  تقرير 
اخلروج الربيطاين" يف وقت يحذر فيه حتى اأ�صلب 
املدافعني عن اليورو من زيادة التكامل اإثر ا�صتفتاء 
بريطانيا ل�صالح الن�صحاب من الحتاد الأوروبي.  
ويقر كتاب التقرير وهم جمموعة من الأكادمييني 
والباحثني و�صناع ال�صيا�صات ال�صابقني من اأنحاء 
ل  ال�صا�صة  اإن  يقولون  لكنهم  بالعقبات  اأوروب��ا 
ميلكون ترف النتظار. وقد و�صعوا خطة من ثالث 
�صيا�صيا  اأنها ممكنة  اليورو يعتقدون  مراحل لدعم 

رغم اأجواء ال�صطراب بح�صب رويرتز.
يحظى  ل  ق��د  ال��ي��ورو  "اإ�صالح  التقرير  وي��ق��ول   
بقبول �صعبي. لكنه �رصوري وعاجل: يف وقت ما 
اقت�صادية  لأزمة  اأوروبا  �صتتعر�س  امل�صتقبل  من 
جديدة. ل نعرف هل يكون هذا خالل �صتة اأ�صابيع 
بهيكله  اليورو  لكن  �صنوات.  �صت  اأم  اأ�صهر  �صتة  اأم 
احلايل لن يجتاز على الأرجح تلك الأزمة القادمة".

بروكسل - متابعة

ألمانيا تنفي نيتها إنقاذ أكبر بنوكها

 نفت احلكومة الأملانية عملها على اإنقاذ “دويت�صه بنك” مع تعزيز 
اأكرب بنوك البالد مليزانيته عرب بيع اأن�صطة تاأمني بريطانية.

وزارة  قبل  من  دولر  مليار   14 بقيمة  غرامة  امل�رصف  ويواجه   
العدل الأمريكية.

 ودفعت خماوف ب�صاأن متويل هذه الغرامة اأ�صهم البنك لالنخفا�س 
اإىل م�صتوى قيا�صي الثالثاء املا�صي، واأثارت �صكوكا ب�صاأن مدى 

�صالمة القطاع املايل يف اأكرب اقت�صادات اأوروبا.
 ونفت وزارة املالية تقريرا �صحافيا حول الإعداد خلطة اإنقاذ يف 
حالة ما مل يتمكن “دويت�صه بنك” من جمع الأموال املطلوبة ل�صداد 

التكلفة الباهظة التي �صت�صفر عنها الدعوى الق�صائية.
احلكومة  اأن  الأ�صبوعية  الأملانية  ت�صايت”  “دي  �صحيفة  ونقلت   
البنك  لتمكني  لتحركات حمتملة  تعد  املالية  وال�صلطات  الأملانية 

تخفيف  �صاأنها  من  باأ�صعار  اأخرى  لبنوك  اأ�صول  بيع  من 
ال�صغط على البنك.

م�صدر  ع��ن  تف�صح  مل  ال��ت��ي  ال�صحيفة  واأ���ص��اف��ت   
ميكن  الق�صوى  ال�رصورة  حالة  يف  اأن��ه  معلوماتها 

ح�صة  على  احل�صول  الأملانية  احلكومة  تعر�س  اأن 
مبا�رصة بن�صبة 25%.

 لكن وزارة املالية الأملانية نفت هذه املعلومات 
خاطئ.  التقرير  “هذا  وقالت:  ر�صمي،  بيان  يف 

ول  اإنقاذ  خطط  اأي  تعد  ل  الأملانية  احلكومة 
يوجد �صبب للتكهن مبثل هذه اخلطط”.

الرقابة  هيئة  اأن  مطلعان  م�صدران  وذكر   
ل  )بافني(  اأملانيا  يف  الحتادية  املالية 

تعمل على خطة اإنقاذ.
التي  بنك”،  “دويت�صه  اأ�صهم  وارتفعت   

خ�رصت نحو ن�صف قيمتها هذا العام، 
نحو %3 ام�س.

“بيلد”  �صحيفة  مع  مقابلة  يف   
التنفيذي  الرئي�س  نفى  اليومية 

هذا  �صحة  كريان  ج��ون  للبنك 
اأطلب دعما  “مل  التقرير، وقال 

من امل�صت�صارة ومل اأقرتح اأي 
�صيء من هذا القبيل”.

اإعالمية  تقارير  وكانت   
ذكرت الأ�صبوع املن�رصم 

من  ط��ل��ب  ك��ري��ان  اأن 
الأملانية  امل�صت�صارة 

دعما  مريكل  اأجنيال 
 14 قيمته  ماليا 

دولر  م���ل���ي���ار 
دعاوى  لت�صوية 

ق�صائية تتهمه 
مب���م���ار����ص���ة 

الت�صليل يف 
اأوراق  بيع 

م���ال���ي���ة 

مدعومة برهون عقارية.
 وتوا�صل اأ�صعار اأ�صهم البنك الهبوط اإىل اأدنى م�صتوى يف ربع قرن، 
لتخ�رص يف اإحدى جل�صات تعامالت نهاية الأ�صبوع، اجلمعة، نحو 8 

يف املئة من قيمتها.
 مل تبداأ م�صكالت "دويت�صه بنك" خالل الأ�صابيع الأخرية، بل منذ 
وامل�صتثمرين، وخ�رصت  امل�رصفيني  اأنظار  العام وهو حمل  مطلع 

اأ�صهمه منذ يناير نحو ن�صف قيمتها تقريبا.
الأزمة  منذ  ف�صلية  خ�صائر  اأول  عن  اأعلن  بنك"  "دويت�صه  وكان   
نتيجة  وذل��ك  املا�صي،  يناير  يف   2008 عام  العاملية  املالية 
قابلة  �صندات  يف  وم�صكالت  ي��ورو،  مليار   5 من  باأكرث  غرامات 
للتحويل بنحو 4.6 مليار يورو، كانت متثل خطة البنك للطوارئ 

يف حالة الأزمات.
اأنه لي�صت لديه م�صكلة  البنك على   ومع ذلك، ي�رص كبار م�صوؤويل 

�صيولة، واأنه لي�س بحاجة لإنقاذ حكومي.
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