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أوباما يتطلع لتطبيق قيود البنوك عالميًا ويفضل تثبيت برنانكي في منصبه 

..وتراجع كبير في بورصات آسيا وأوروبا بعد إعالن إجراءات أوباما

ماينرز: الخطة للبنوك  األميركية مناسبة
لندنـ  رويترز: قال بول ماينرز وزير اخلزانة 
البريطاني إن بالده اتخذت بالفعل إجراءات ملعاجلة 
ــن تتبع بالضرورة  ــاكل القطاع املصرفي ول مش
اإلجراءات التي أعلنها الرئيس األميركي باراك أوباما. 
ــال ماينرز، في مقابلة مع تلفزيون »رويترز«:  وق
»خلص الرئيس أوباما إلى حل للمشاكل غير املعتادة 
التي يراها في القطاع املصرفي األميركي وخصوصا 
في القطاع املصرفي االستثماري. واضاف »توصل 
هو إلى حل ملا يراه في الشؤون األميركية. واتخذنا 

نحن بالفعل اإلجراء الضروري في بريطانيا«.

على تثبيت رئيس مجلس االحتياطي االحتادي »البنك 
املركزي« بن برنانكي في منصب���ه لوالية ثانية مدتها 

اربعة اعوام.
وقال املتحدث باس���م البيت االبي���ض بيل بيرتون 
للصحافيني على منت طائرة الرئاس���ة ان اوباما يشعر 
بالثق���ة في برنانكي ومازال يعتقد انه افضل ش���خص 

لتولي هذا املنصب.
واضاف بيرت���ون »أوباما على ثقة كبيرة فيما فعله 
برنانكي رئيس البنك املركزي إلعادة اقتصادنا من على 
حافة الهاوية ومس���تمر في اعتقاده بأنه أفضل شخص 
لتول���ي هذه الوظيفة وأنه س���يجري تثبيته من جانب 

مجلس الشيوخ األميركي«.
ولالش���ارة ينتهي أجل والية برنانكي احلالية املمتد 
ألربع���ة اعوام كرئيس للبنك املرك���زي في نهاية يناير 

اجلاري.

عواصم � رويترز: قال مسؤول كبير في البيت األبيض 
إن الرئي���س باراك أوباما يبحث كيف تطبق الش���ركات 
األميركية اصالحات مالية فيما ميارس ضغوطا لفرض 

قيود على حجم البنوك األميركية وتعامالتها.
وقال أوس���تان جولس���بي أحد كبار املستش���ارين 
االقتصاديني الوباما لتلفزيون رويترز امس »أعتقد انه 
أمر مهم، كما هو احلال مع كل االصالحات التنظيمية يجب 
عليك أن تفكر في كيفية تنفيذ ذلك في السياق العاملي«. 
وكان جولسبي قال في مؤمتر صحافي في وقت سابق في 
البيت األبيض »نريد القيام بذلك بالتنسيق مع حلفائنا«. 
وستتاح الفرصة لوزراء املالية في مجموعة الدول السبع 
الصناعية الكبرى ملناقشة هذه القضية عند اجتماعهم 

في كندا يومي اخلامس والسادس من فبراير.
كما قال، قال البيت األبيض أمس إن الرئيس األميركي 
باراك اوباما يعتقد أن مجلس الشيوخ األميركي سيوافق 

عواصم - وكاالت: س����جلت بورصات آسيا بغالبيتها 
امس تراجعا كبيرا بعد اعالن الرئيس االميركي باراك اوباما 
عن اجراءات للحد من حجم وانش����طة املصارف ملنعها من 

التسبب بأزمات مالية جديدة.
ففي طوكيو، انهى مؤشر نيكاي السعار االسهم الرئيسية 
جلسة التداول على تراجع بنسبة 2.56%، خاسرا بذلك كل 

االرباح التي سجلها منذ بداية السنة.
اال ان مؤش����ر هانغ سنغ في بورصة هونغ كونغ قلص 
من خسائره حيث فقد 0.65% فقط لدى االقفال بعد ان خسر 
اكثر من 2.5% خالل جلس����ة التداول. وفي شنغهاي، انهى 

املؤشر املركب جلسة التداول بتراجع %0.96.
وخسرت سيئول 2.19% وتايبيه 2.47% ومانيال %2.01. 
وفي سيدني، انهى مؤشر »اس اند بي/ ايه اس اكس 200« 
يومه بتراجع 1.59% وهو اكبر تراجع له في غضون شهرين 

تقريبا. وخسر مؤشر ولينغتون %1.08.

وتراجعت بورصة سنغافورة 1.08% وبومباي %1.00.
واول من امس، فقد مؤش����ر داو جونز في وول ستريت 

2.01% وناسداك %11.12.
ويقول احملللون ان املس����تثمرين يتوقعون ان تتوقف 
املصارف عن االستثمار في االصول التي حتتوي على اكبر 
قدر من املخاطر اذا جتسدت مشاريع اوباما، وهذه االسهم 
التي حتوي مجازفات قد تتعرض بالتالي للتدهور، االمر الذي 

حض املتعاملني في السوق على التخلص منها بكثافة.
واحلملة التي ش����نها الرئيس االميركي على املصارف 
ادت هي االخرى الى قفزة في سعر صرف الني الذي يعتبر 
عمل����ة � ملجأ، امام الدوالر واليورو. كما تراجعت أس����عار 
األسهم االوروبية في تعامالت امس وتراجعت أسهم البنوك 
األوروبية الكبرى في ختام تعامالت األسبوع احلالي بنحو 
8% من قيمتها لتدفع مؤش����رات األسهم األوروبية ككل إلى 
التراجع بنسبة 1%. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه جيام 

إيكجوين املدير اإلداري لبنك »بانكنتير« االسباني الذي فقد 
سهمه 1.24% من قيمته في تعامالت بورصة مدريد امس إن 
اخلطة التي طرحها أوباما في الواليات املتحدة ليس لها أي 

معنى في البيئة املصرفية االسبانية.
وأضاف أنه من »الظلم« أن نفرض رسوم مسؤولية على 
البنوك االس����بانية التي لم حتصل على قروض إنقاذ من 

احلكومة االسبانية كما فعلت البنوك األميركية.
وفي نيويورك استهلت بورصة وول ستريت تعامالت 
اليوم بتراجع بنسبة 0.54% على خلفية حالة القلق والغموض 
التي انتبات املس����تثمرين بشأن حملة البيت األبيض ضد 
القرارات االستثمارية التي تنطوي على مخاطرة عالية في 

القطاع املصرفي.
وفي لندن أنهت س����وق املال تعامالت األسبوع اجلاري 
بتراج����ع على خلفية خطط أوباما حيث تراجعت أس����عار 

أسهم البنوك البريطانية بشدة.

القيود ُتناقش أمام وزراء مالية مجموعة السبع في اجتماعهم المقبل

)رويترز( جانب من تفاعل البورصات اآلسيوية واألوروبية واألميركية بخطة أوباما 

تكاليف غير متوقعة ألدوات المشتقات 
في أسواق األموال

 هاييتي وإصالح النظام المالي
محور منتدى دافوس

سويسرا � إيالف: في مطلع عام 2003 أي في 
زمن توقع له اجلميع آفاقا ذهبية، أطلق وارن 
بوفيه، عمالق االستثمارات العاملية، عليها اسم 
أسلحة الدمار الش���امل املالية، واملقصود هنا 

فقاعة أدوات املشتقات في البورصة.
وقتذاك بدأ حجم التداول بأدوات املشتقات، 
خارج البورصة، املعروفة باسم »أو تي سي« 
)Over-the-counter(، التحلي���ق باجلو حتى 
وصول قيمته الكلية إلى 600 تريليون دوالر 
)600 ألف مليار دوالر(، حتى نهاية عام 2008، 
أما ضمانات »سي دي اس« )CDS(، وهي عبارة 
عن صفقات ائتمان مشتقة مشابهة لشراء تأمني 
ضد احتمال القصور االئتماني، فإن قيمتها قفزت 
من الصفر إلى 60 تريليون دوالر، في نهاية عام 
2007، وبعد مرور عام ونصف، أي في ش���هر 
يونيو من العام املاضي، فإن القيمة الكلية لهذه 

الضمانات تراجعت إلى 30 تريليون دوالر.
يذكر أن مشتقات »أو تي سي« هي بني املتهمات 

الرئيسات في تسبيب األزمة املالية، التي اليزال 
حجمها كبيرا بصورة مخفية، إذا البد من مراجعة 
قوانني التداول بهذه األدوات املالية، لذلك، فإنها 
حتتل املكانة األولى في أجندة مناقشة مراحل 
ما بعد األزمة املالية، من جانبه، يتمسك مجلس 
 )Financial Stability Board( االس���تقرار املالي
بنقل العدد الذي ال يحصى من مش���تقات »أو 
تي س���ي« إلى منصات مركزية أو إلى أسواق 
مالية منظمة، وهذا من ش���أنه توطيد النظام 
املالي، من جهة، وقطع مخاطر تعرض ما تبقى 
من مصارف عاملية عمالقة، خلطر اإلفالس، من 

جهة ثانية.
في أي حال، فإن أدوات املشتقات، املهندسة 
»حسب الطلب«، الذي يجري التداول بها خارج 
األسواق املالية، وغير اخلاضعة بالضرورة حملرك 
التصنيف االئتماني، طاملا مثلت مصدر أرباح 
طائلة للمصارف، إذن فإنها س���تصمد أمام كل 

محاوالت اإلطاحة بها حتى النفس األخير.

جني����ڤ � أ.ف.پ: يلتقي ابرز أقطاب السياس����ة 
واالقتصاد االربعاء املقبل في دافوس في سويسرا 
في إطار املنتدى االقتصادي العاملي التجمع السنوي 
الكبير الذي يتوقع ان تطغى على نقاشاته هذه السنة 
مواضيع إعادة اعمار هاييتي واصالح النظام املالي. 
وسيعطي الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي اشارة 
انطالق هذا اللقاء السنوي ألقطاب الرأسمالية العاملية 
الذي يعقد في اجواء اقل تشاؤما من ملتقى 2009.

وبعد ثالثة اس����ابيع من الزلزال املدمر الذي هز 
هاييتي ستتم دعوة املشاركني ال� 2500 في املنتدى 
الذين مت اختيارهم بعناية، الى جلس����ة تقررت في 
آخر حلظة حول إعادة اعمار هاييتي احد افقر بلدان 

العالم.
وقال مؤسس ورئيس املنتدى االقتصادي العاملي 
كالوس ش����فاب ان »هاييتي س����تكون ف����ي مقدمة 
املباحثات« بحضور الرئيس األميركي األسبق بيل 
كلينتون الذي اصبح مبعوثا خاصا لألمم املتحدة 

لهاييتي.

وأضاف ان الهدف ه����و »اطالق مبادرة ينخرط 
مبوجبه����ا عالم األعمال في إعادة اعمار« دائمة لهذا 

البلد.
وعالوة على هذا امللف الذي اعتبر احد املعتادين 
على املنتدى انه »دعائي«، فان املنتدى الذي ينظم من 
27 الى 31 يناير، سيشكل مناسبة لبحث االنتعاش 
االقتصادي اله����ش وإصالح النظام املالي الذي كان 
اضطرابه س����بب األزمات املالية واالقتصادية التي 

تتالت في 2008 و2009.
وأكد شفاب اس����تاذ االقتصاد السابق »ضرورة 
تواصل اإلصالحات الالزمة«، مؤكدا ان »أمرا أساسيا 
ال يعمل كما يرام« في القطاع املالي. وأضاف »نريد 

مواجهة القادة« بهذه احلقيقة.
واقر ش����فاب بأن »ما نأمله هو إع����ادة التوازن 

للعالقة بني االقتصاد احلقيقي وعالم املال«.
وقال االستاذ في جامعة لوزان جان بيار ليمان احد 
املشاركني ان »الفكرة السائدة هي انه يجب حتسني 

ما هو قائم بدال من إعادة النظر في كل شيء«.

 عثرة دبي تكشف عن حاجة سوق السندات
إلى التنشيط مرة أخرى

 الطيار: االقتصاد الفرنسي سيكون
أحد أركان المنظومة المالية اإلسالمية

ايالف: في تقرير لها حتت عنوان »سوق 
الس����ندات بحاجة إلى تنشيط بعد عثرة 
دبي«، تبرز صحيفة فاينانش����يال تاميز 
البريطانية حقيقة تأثر أسواق االئتمان 
في منطقة اخلليج بالهزة التي تعرضت 
لها دبي نهاية الع����ام املاضي. فتقول إنه 
وفي الوقت الذي سبق وأن شهد فيه العام 
2009 زيادة في إصدار الس����ندات مبقدار 
أربعة أضعاف تقريبا ليصل إلى مستوى 
قياس����ي بلغ 41 مليار دوالر، بعدما كان 
11 مليارا فقط في 2008، وبعد املس����توى 
القياس����ي الس����ابق ف����ي 2007 بقيمة 27 
ملي����ار دوالر، جاء قرار دبي غير املتوقع 
باإلعالن عن رغبتها في إعادة هيكلة ديون 
مجموعة دبي العاملية نهاية نوفمبر املاضي، 
ليجرد األس����واق االئتمانية من احليوية 
التي كانت عليه����ا مطلع العام املنقضي، 
ويصيب األس����عار بحالة م����ن التراجع. 
ومتض����ي الصحيفة لتنقل في هذا اإلطار 
عن عبد القادر حسني، الرئيس التنفيذي 
لشركة »املشرق كابيتال« اإلماراتية، قوله 
»بدأ يتخذ املستثمرون موقفا أكثر حذرا، 
وينتظرون لرؤية ما ستؤول إليه عملية 
إعادة الهيكلة اخلاصة مبا هو مستحق على 
مجموعة »دب����ي العاملية« من ديون«. ثم 

توضح الصحيفة أنه وعلى الرغم من قدر 
االهتمام الكبير الذي نتج من عملية إعادة 
هيكلة ديون دبي، إال أن بقية املنطقة عانت 
أيضا موجة من حاالت اإلعس����ار )التعثر 
عن الس����داد( لدى الشركات وسلسلة من 

تخفيضات التصنيفات االئتمانية.
وفي هذا الش����أن، تلفت الصحيفة إلى 
قيام وكالة التصنيف العاملية »موديز« ب� 
34 إج����راء متعلق بالتصنيف في منطقة 
اخلليج خالل العام املنقضي، مضت كلها، 
باستثناء عمليتني في االجتاه السلبي، مع 
حدوث معظم التخفيضات في دبي. وتنقل 
الصحيفة عن وكال����ة موديز تأكيدها أن 
2009 »كان عاما اختباريا للمشهد اخلاص 
بشركات اخلليج العربي«. ويقال � بحسب 
الصحيفة � إن بعض الشركات أجلت بيع 
الدي����ون في أعقاب اإلعالن عن رغبة دبي 
في إعادة هيكلة ديونها. وقد اعترفت هيئة 
كهرباء ومياه دبي »ديوا« بأنها اضطرت 
لتأجيل عملية بيع دي����ون مت التخطيط 
له����ا بقيمة 1.5 ملي����ار دوالر، على الرغم 
من الضمانات احلكومية. أما ش����ركة دار 
األركان للتطوي����ر العقاري الس����عودية 
فمازالت تخطط الختبار الشهية اخلاصة 
بالس����ندات اإلس����المية، لكن املصرفيون 

يحذرون من أنه قد يكون من الضروري 
إعادة سوق السندات اإلقليمية مرة أخرى 
للحياة بإصدار حكومي مباشر للسندات، 
قبل أن تصبح الشركات اخلاصة أو ذات 
الصلة باحلكومة قادرة على جمع التمويل. 
وهنا، يعاود حسني ليشير إلى أن »الوضع 
في دبي يعمل على إعادة ضبط السوق إلى 
حد ما، فاملستثمرون يتميزون بعقالنيتهم 
في نهاي����ة املطاف، وإذا ما تقاضوا أمواال 
نظير حتملهم املخاطر، فإنهم سيشاركون 
مرة أخرى. لكن عندما يعاد فتح السوق، 
ينبغي أن يتم ذلك من قبل مصدرين على 
أعلى مستوى من اجلودة«. ويرى خبراء أنه 
في الوقت الذي تسبب فيه تدفق مبيعات 
الس����ندات خالل العام املنقضي في إثارة 
إزعاج اهتمام املستثمرين الدوليني، فإن 
بعضهم قد ينسحب من اخلليج متاما، ما لم 
تتم استعادة عاملي الوضوح واملصداقية 
بصورة سريعة. وتختم الصحيفة تقريرها 
بنقلها عن سعد مسعود، املدير اإلقليمي 
للبحوث في يو بي اس، قوله »إن القضية 
الكبرى من وجهة نظري هي تلك املتعلقة 
بإعادة هيكلة ديون دبي. فإن لم تسر على 
ما يرام، فصداها سيتردد في أنحاء املنطقة 
كافة. وهو ما ميثل اختبارا على احملك«.

باري����س � كونا: اكد االمني العام للغرف����ة التجارية العربية � 
الفرنسية د.صالح الطيار امس ان االقتصاد الفرنسي سيكون احد 
اركان دعائم املنظومة املالية االسالمية مشددا على ان الغرفة كانت 
سباقة في ذلك. وذكر الطيار وهو رئيس مركز الدراسات العربي 
� االوروبي في تصريح ل� »كونا« ان »كبار املسؤولني الفرنسيني 
واملاليني اصبحوا مقتنعني متاما بان املالية االسالمية احدى الوسائل 
الناجعة لتمويل وجذب االس����تثمار اخلارجي«. وقال ان فرنسا 
مؤهلة ومتلك كل االمكانات واالدوات لدخول املالية االس����المية 
اذا م����ا مت وضع ضمانات خاصة في املجال الضريبي واالجراءات 
االدارية »فأوال عالقاتها السياسية مع العالم العربي ممتازة كما 

ان تاريخها اكثر بياضا من الكثير من الدول«.
واضاف ان املسؤولني الفرنسيني يدركون اآلن جناعة النظام 
املالي االسالمي وهو ما اثبتته االزمة املالية العاملية حيث ان هناك 
650 مليار دوالر في العالم تدار عبر احملافظ املالية االسالمية وهناك 
دول سبقت فرنسا في هذا املجال مثل بريطانيا.وأوضح أن الغرفة 
التجارية الفرنس����ية � العربية كانت سباقة في الترويج للمالية 
االس����المية حيث اقامت اول منتدى للتمويل االسالمي في فرنسا 
عام 2006 وكان هناك ارادة سياس����ية منقطعة النظير بأن تكون 
فرنس����ا سوقا استثماريا ماليا مثل العديد من الدول وليس فقط 
سوقا سياحيا. واشار الى ان الغرفة وفي سبيل التمهيد لدخول 
املالية االسالمية في فرنسا أنشأت في ديسمبر املاضي بالتعاون 
مع البنك االس����المي للتنمية املعهد الفرنسي للتمويل االسالمي 
بهدف تعزيز مفهوم التمويل االس����المي في فرنسا حيث سينظم 
اكثر من 10 دورات في السنة للمؤسسات املالية الفرنسية للتعريف 
باملنظومة املالية االس����المية. وذكر ان من اهداف املعهد الفرنسي 

للتمويل االسالمي التعريف بأن التمويل االسالمي هو احدى وسائل 
التمويل الطبيعية وخاصة بوجود اكبر جالية اسالمية في اوروبا 
بفرنس����ا حيث هناك اكثر من خمسة ماليني مسلم. وأشار الى ان 
العديد من املصارف الفرنسية املتواجدة في اخلليج العربي تقدم 
خدمات تتماشى مع الشريعة االسالمية وانه من املصداقية مبكان 

ان تقدم هذه املصارف نفس اخلدمات في فرنسا.
وردا على س����ؤال حول تفضيل فرنسا لنهج التكييف مبعنى 
التنقيب في التراث القانوني والتشريعي الفرنسي على ما هو مطابق 
او قريب من العقود االسالمية في تطبيق النظام املالي االسالمي 
على نهج التكيف اي اصدار تشريعات وقوانني خاصة بهذا النظام 
اعرب االمني العام للغرفة التجارية العربية � الفرنسية عن قناعته 

بأن نهج التكيف هو ما يتماشى مع النظام االسالمي.
واوضح د.الطيار أنه يجب ان يكون هناك نظام وتش����ريعات 
وقوانني خاصة لدخول املالية االس����المية في فرنسا مشددا على 
ضرورة تكيف وليس تكييف األنظمة الفرنسية مع املالية االسالمية 

لتلبية حاجة املجتمع االقتصادي.
وحول مدى االستفادة املتبادلة بني املستثمر اإلسالمي وفرنسا 
ذكر د.الطيار ان فرنس����ا ميكنها االس����تفادة من دخول احملافظ 
السيادية في سوق املال والعقار الفرنسية وأيضا متويل العديد من 
املشاريع الكبرى حيث انه على سبيل املثال فان اكبر صفقة لشركة 

»ايرباص« مت متويلها من قبل مؤسسات إسالمية ماليزية.
وقال انه ميكن لفرنس����ا تطبيق النظام املالي اإلس����المي على 
استثماراتها في الدول االفريقية حيث تساعد صغار املستثمرين 
وتقدم القروض االستهالكية حسب النظم البسيطة واملرنة التي 

يقدمها هذا النظام

 مالية »العشرين« يجتمعون
بكوريا الجنوبية

سيئول � أ.ش.أ: أعلن في سيئول امس أن وزراء املالية ورؤساء 
البنوك املركزية لالقتصاديات الرئيسية العشرين في العالم سيجتمعون 
في كوريا اجلنوبية في يونيو وأكتوبر املقبلني قبل قمة رؤساء الدول 

التي ستعقد في نوفمبر بسيئول.
وذكرت وكالة أنباء »يونهاب« الكورية اجلنوبية أن جلنة تنظيم 
القمة االقتصادية ملجموعة العشرين التي تعقد بسيئول في نوفمبر 
املقبل أعلنت عن اختيار مدينة بوس���ان الساحلية في جنوب البالد 
كمكان جللسة يونيو ومدينة كيوجن جو القدمية التي تبعد نحو 370 

كيلومترا عن جنوب سيئول ملكان مؤمتر أكتوبر على التوالي.
وقالت اللجنة في نش���رة صحافية »م���ن خالل نصائح اخلبراء 
واملفاوض���ات بني الوزارات املعنية، قمنا باختي���ار املكانني اعتبارا 
ملختل���ف العناصر مبا فيها احلجم وطبيع���ة اللقاءات، والقرب من 

املطار، واملؤمتر ومنشآت اإلسكان«.
وأضافت أنه من املتوقع أن يشارك أكثر من الف مسؤول وصحافي 

في كل لقاء.
ومن املقرر أن يفتتح منتدى نواب وزراء املالية من الدول العشرين 
في مدينة إنتش���ون الغربية في أواخر الش���هر القادم، مع اجللسة 
الثانية التي تعقد في مدينة كواجنجو التي تبعد 330 كيلومترا عن 

جنوب سيئول في سبتمبر املقبل.

منطقة اليورو تنتعش ومخاوف االنسحاب من خطة التحفيز
برلين � فرانكفورت � رويترز: 
أظهر انتعاش اقت��صاد من�طقة 
اليورو من كس�اد تاريخي دالئل 
على فقده لقوة الدفع مما أثار 
إشارات تحذير من جانب كبار 
صناع القرار األوروبيين بشأن 
النصف األول من عام 2010 الذي 

مازال يشهد تباطؤا.
فق���د أظهر مؤش���ر مديري 
المشتريات أن نشاط ألفي شركة 
في منطقة اليورو تراجع ألول 

مرة من���ذ ذروة األزمة المالية 
العالمية في فبراير الماضي.

وتمسك جان كلود تريشيه 
رئيس البنك المركزي األوروبي 
بتوقعاته الس���ابقة بانتعاش 
معتدل ولكن غير مؤكد في حين 
حذر اكسيل ويبر عضو مجلس 
المحافظين من انتعاش متباطئ 
ولكن مستمر في المانيا أكبر 

اقتصاد أوروبي.
وقال تريش���يه »نتوقع أن 

الي���ورو بمعدل  تنمو منطقة 
معتدل في 2010«.

وأضاف: »يمكنني أن أضيف 
كذلك أن عملية االنتعاش من 
المرج���ح أال تك���ون متوازنة 
والتوقعات مازالت غير مؤكدة 

بدرجة كبيرة«.
وعاد اقتصاد منطقة اليورو 
الماضي فنما في  العام  للنمو 
الربع الثالث بمعدل 0.4% بعد 
انكماش���ه على مدى خمس���ة 

فصول متتالية في أسوأ تراجع 
تشهده المنطقة.

المدفوع  وجاء االنتع���اش 
بجه���ود تحفي���ز ضخمة من 
جان���ب الحكوم���ات والبنوك 
المركزي���ة أس���رع بكثير من 
توقعات االقتصاديين في بادئ 
المخاوف مازال��ت  األمر. لكن 
قائمة من أنه ق���د يفق��د قوة 
دفعه مع االنسحاب من خطط 

التحفيز.

الذهب يرتفع والنفط ينخفض
لندن � رويترز: ارتفع س����عر الذهب في أوروبا امس مع انخفاض 
الدوالر على نطاق واسع متراجعا عن أعلى مستوياته في ستة أشهر 
أمام اليورو بعد أن اقترح الرئيس األميركي باراك أوباما قواعد صارمة 
جديدة للحد من مخاطر البنوك. وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 
1096.25 دوالرا لألوقية باملقارنة مع 1094.20 دوالرا في نيويورك اول 
من امس. وهبط اخلام األميركي اخلفيف للعقود تس����ليم مارس 46 
س����نتا إلى 75.62 دوالرا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ الثالث 
والعش����رين من ديسمبر قبل ان يرتفع قليال إلى 75.76 دوالرا. وكان 
النف����ط األميركي قد أنهى جلس����ة التعامالت ف����ي بورصة نيويورك 
التجارية )ناميك����س( الليلة املاضية منخفضا 1.66 دوالر الى 76.08 
دوالرا للبرميل. وفي لندن، تراجع خام القياس االوروبي مزيج برنت 

23 سنتا إلى 74.35 دوالرا للبرميل.

أرباح غوغل لملياري دوالر بالربع األخير
سان فرانسيسكو � د.ب.أ: أعلنت شركة »غوغل« األميركية صاحبة 
أقوى موقع بحث على اإلنترنت امس أن أرباحها قفزت في الربع األخير 

من العام بأكثر من 400% لتصل إلى 1.97 مليار دوالر.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إريك شميدت في كلمة للمستثمرين 
إن ذلك »كان فصال قويا جدا بالنسبة لغوغل وفي ضوء أن االقتصاد 
العامل����ي اليزال في أيامه األولى م����ن التعافي فإن ذلك كان نهاية غير 
عادي����ة للعام«. ومنت عائدات »غوغل« بنس����بة 26% مقارنة بالفترة 
نفسها قبل عام لتصل إلى 6.67 مليار دوالر، لكنها ظلت مخيبة آلمال 

احملللني الذين كانوا يتوقعون أن تنمو بشكل أكبر.
لكن شميدت قال إن الشركة في وضع طيب مبا يسمح لها االستفادة من 
التقدم التكنولوجي ومواصلة شراء شركات أخرى في ظل سعيها لتعزيز 

سيطرتها على التصفح على اإلنترنت عبر األجهزة احملمولة.


