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أوباما يشيد بتمديد مهمة بن برنانكي على رأس »المركزي األميركي«
واشنطنـ  وكاالت: أشاد الرئيس االميركي 
باراك اوباما بتمديد مجلس الشيوخ االميركي 
مهمة بن برنانكي على رأس البنك املركزي 

االميركي لوالية ثانية من اربع سنوات.
وقـــال اوباما »اشـــيد بتصويت مجلس 
الشـــيوخ لتأكيد تعيني بن برنانكي لوالية 
اخرى على رأس البنك املركزي«، ولم يخف 
اوباما خالل االشهر املاضية دعمه لبرنانكي 
وقد اقترح متديد مهمتـــه لفترة ثانية منذ 

اغسطس املاضي.
واضاف »في الوقت الذي التزال فيه البالد 
تعاني من نتائج التضخم السيء، استعمل بن 
برنانكي حكمته وقيادته خالل االزمة املالية 
واالقتصادية«، مشيرا الى ان متديد مهمته 
حصل على دعم دميوقراطيني وجمهوريني.

وتابـــع اوبامـــا قائال مـــا كان اعلنه في 
خطابه الســـنوي حول حـــال االحتاد امام 
الكونغرس مســـاء االربعاء املاضي »اذا كان 
األســـوأ في العاصفة )االقتصادية( قد مر، 
فإن خســـائرها مازالت قائمة وهناك الكثير 
من العمل الذي يجب القيام به من اجل اعادة 

بناء اقتصادنا«.
واوضح »أهنئـــه على متديد مهمته وانا 
متلهف للعمل معه خالل االيام املقبلة«. وكان 
الرئيس االميركي السابق اجلمهوري جورج 

بوش قد عني برنانكي في منصبه.
واقر مجلس الشـــيوخ بدعم قســـم من 
اجلمهوريني، متديد مهمة برنانكي بأغلبية 
70 صوتا مقابل30، وتنتهي والية برنانكي 

االولى في 31 يناير.
وحصل برنانكي على اصوات قســـم من 

املعارضة اجلمهورية.
في املقابل، رفض عدد من اعضاء مجلس 
الشيوخ من احلزب الدميوقراطي )11 سيناتورا( 
املوافقة على خيار الرئيس باراك اوباما باعادة 
تعيـــني برنانكي علـــى رأس البنك املركزي 

االميركي.
ويأخذ روس فاينغولد وبرباره بوكسر 
وجيف ميركالي على برنانكي ارتباطه الوثيق 
باوســـاط وول ستريت وانه انتهج سياسة 
نقدية ساهمت في اخطر ازمة اقتصادية منذ 

ازمة ثالثينيات القرن املاضي.
ومن ناحيـــة اخرى قالت وزارة التجارة 
األميركية امس ان االقتصاد األميركي سجل 
منوا أســـرع من املتوقع بلغ 5.7% في الربع 
األخير من العام املاضي مسجال اسرع معدل 
منو في أكثر من ست ســـنوات، فيما قللت 

الشركات مخزوناتها بوتيرة ابطأ.
وأشار التقدير األولي إلى ان منو الناجت 
احمللي االجمالي في الربع األخير سجل أسرع 
وتيرة منذ الربع الثالث لعام 2003. وسجل 
االقتصاد منوا مبعدل سنوي بلغ 2.2% في 

الربع الثالث.
وتوقع محللون اســـتطلعت »رويترز« 
آراءهم، منـــو الناجت احمللي االجمالي ـ الذي 
يقيس اجمالي ناجت السلع واخلدمات داخل 
حدود الواليات املتحدة ـ بنســـبة 4.6% في 

الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر.

وباستبعاد السحب من املخزونات، يكون 
االقتصاد قد شـــهد منوا مبعدل سنوي بلغ 
2.2% مقابل 1.5% في الربع الثالث مما يعكس 
قوة أداء القطاعات املختلفة لالقتصاد بصورة 
نســـبية. وقالت الوزارة انـــه في عام 2009 
بكامله انكمش االقتصاد مبعدل 2.4%، وهو 
اكبر انكماش منذ عام 1946 العام األول بعد 

انتهاء احلرب العاملية الثانية.
وفي االشهر الثالثة األخيرة من عام 2009 
زاد انفاق املستهلكني مبعدل سنوي بلغ %2 
انخفاضا من 2.8% في الربع السابق عندما لقي 
انفاق املستهلكني دفعة من برنامج حكومي 

للدعم املالي.
وفي الربع االخير بلغت مساهمة انفاق 
املستهلكني في الناجت احمللي االجمالي 1.44 

نقطة مئوية.
وتباطأ انفاق املستهلكنيـ  الذي يشكل في 
العادة حوالي 70% من النشاط االقتصادي 
في الواليات املتحدة ـ بســـبب أسوأ سوق 

للعمالة في ربع قرن.
ومنت استثمارات الشركات في الربع االخير 
للمرة االولى منذ الربع االخير من 2008 مع 
تعويض انفاق قوي على املعدات والبرمجيات. 
وزادت استثمارات الشركات مبعدل 2.9% بعد 

ان هبطت 5.9% في الربع الثالث.
وتراجع منو االنفاق على تشييد املساكن 
اجلديدة بشـــدة في الربع االخير الى معدل 
ســـنوي قدره 5.7% من معدل بلغ 18.9% في 

الربع الثالث.

االقتصاد األميركي ينمو 5.7% بالربع الرابع بأسرع وتيرة في 6 سنوات 

)رويترز( الرئيس االميركي باراك أوباما دعم بقوة التجديد لنب برنانكي 

منتدى دافوس: هناك حاجة إلى أدوات
وأفكار جديدة لمواجهة تحديات العصر الحديث

اليورو يهبط إلى 1.39 دوالر للمرة األولى منذ ستة أشهر

دافوس ـ سويســــرا ـ كونا: اذا 
اردنا مواجهــــة التحديات العاملية 
اخلطيرة التــــي تواجهنا فان ذلك 
يتطلب حدوث تغييرات جوهرية 
لعملية صنع القرار داخل املؤسسات 
الدولية اضافــــة الى وجود توجه 
جديد من جانب الدول املتقدمة التي 
لم تهتم باحتياجات الدول الناشئة 

الفقيرة.
هذه الرســــالة وجهها ستة من 
رؤساء الدول املشاركة في املنتدى 
االقتصادي العاملي األربعني املنعقد 
هنا خالل معاجلتهم لقضايا إعادة 
تشكيل النظام املالي العاملي والتغير 
املناخي والفشــــل الــــذي منيت به 
جولة مفاوضات الدوحة التجارية 

ومعاجلة الفقر.

وأشــــار رئيس جنوب افريقيا 
جاكــــوب زوما الى ان الفشــــل في 
اتفاق في مفاوضات  الى  التوصل 
الدوحة والفقر املدقع الذي أثر على 
غالبية شعوب العالم دليل على أن 
املؤسسات متعددة اجلنسيات غير 
مجدية. وقــــال »لدينا كيانات منذ 
عقود مضت في ظل ظروف مختلفة 
لكن هذه الظروف قد تغيرت اليوم 
وفي النهاية ليس ألغلبية شعوب 
العالم احلق في اخذ قرارات ألنفسهم 
وقد توصلنا اليوم الى نقطة العادة 
التفكير والتصميم ومنها عمليات 
صنع القرار بالنســــبة للمنظمات 

املوجودة«.
وقال رئيــــس كوريا اجلنوبية 
لي ميونغ باك رئيس قمة مجموعة 

العشرين »من املهم أن تصل مجموعة 
الذين لم  الى هــــؤالء  العشــــرين 
يشاركوا وان تستمع الى متطلباتهم 
وتعكس رأيهم في مناقشاتنا واال 

فانها لن تكون فعاله«.
كما دعا زعماء العالم الى فعل 
كل ما في وسعهم لرفض كل اشكال 

احلمائية. 
بيد ان رئيــــس وزراء ڤيتنام 
نغوين تــــان دونغ رئيس منظمة 
دول جنوب شــــرق اسيا )اسيان( 
لعام 2010 اشار الى ان االزمة املالية 
كشفت عن وجود »ضعف وقصور« 
فــــي احلوكمة العاملية قائال »نحن 
بحاجة الى عالم اكثر دميوقراطية 
وبحاجة ايضا الى التوصل الى الدور 

السليم للدول النامية«.

لندن ـ أ.ف.پ: هبط ســـعر صرف اليورو أمس إلى 1.39 دوالر للمرة األولى منذ أكثر 
من ســـتة أشهر مع اســـتفادة العملة اخلضراء من مجموعة مؤشرات جيدة في الواليات 

املتحدة.

الصناديق السيادية عبر االستثمار
في الطاقة النظيفة

ــوس ـ رويترز: تتجه األنظار نحو صناديق الثروة  داف
ــا 3 تريليونات دوالر  ــوال قيمته ــيادية التي تدير أص الس
ــتثمار في التكنولوجيا النظيفة، وذلك للمساعدة في  لالس
ــالزم للتصدي لظاهرة  ــد النقص املزمن في التمويل ال س

التغير املناخي.
والن ثلثي ثروة تلك الصناديق التي أسستها دول مثل 
النرويج ودول الشرق األوسط والصني يأتي من مشروعات 
ــن صورتها عن طريق  ــأنها أن حتس النفط والغاز فمن ش

املساعدة في متويل مشاريع الطاقة النظيفة.
ــنويا قدره 150 مليار دوالر في  ويواجه العالم عجزا س
متويل مشاريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولم 
يقدم فشل قادة العالم أثناء قمة كوبنهاغن في ديسمبر في 
االتفاق على موعد نهائي للتوصل الى اتفاقية جديدة للمناخ 

ملزمة قانونا بأي مساعدة لتعزيز قوة الدفع.
ــي  ــيادية دور رئيس ورمبا يكون لصناديق الثروة الس
ــتثمر  ــك الصناديق التي تس ــرات فان تل ــب التقدي وبحس
ــة لديها  ــح األجيال املقبل ــدول لصال ــض الكبيرة لل الفوائ
ــهم تبلغ نحو 1.5 تريليون دوالر، كما  استثمارات في األس
ــجلة في  ــركات املس ــتحوذ بالفعل على 4% من الش أنها تس
ــم. ومن املتوقع أن تتضاعف أصول تلك الصناديق الى  العال
ــني لتبلغ 7 تريليونات دوالر خالل أقل من 10  أكثر من املثل
سنوات. وبدأت بعض الصناديق بالفعل وخصوصا صندوق 
ــم لنفسها  النرويج الذي يبلغ حجمه 400 مليار دوالر، ترس

صورة املستثمر الذي يدرك ان عليه مسؤولية اجتماعية.
ــتقبل التكنولوجيا النظيفة فهذا أمر  لكن أن متول مس
ليس بتلك البساطة، وأكبر العقبات حتى اآلن كما هو احلال 
بالنسبة للمؤسسات االستثمارية األخرى هي ضعف العائد 
ففي سوق ناشئ تهيمن عليه صناديق رأس املال املخاطرة 
وينقصه عمق السيولة ال توجد دالئل مقنعة على تفوق أداء 
ــا النظيفة على األصول من األنواع األخرى فال  التكنولوجي

يوجد معيار واحد لقياس أداء ذلك القطاع.
ــتثمار  ــة االس ــرفني مبؤسس وقال رئيس مجلس املش
ــن الدعم  ــوم بذلك كنوع م ــني ليكون »لن نق ــة ج الصيني
ــنفعل ذلك فقط عندما نرى أننا سنحقق ربحا سنمارس  س
مسؤوليتنا االجتماعية بتحقيق أرباح وإعطاء املال لشعبنا«. 
ــيولة كبيرة لالستثمار هناك عالمات  لكن في ظل وجود س
ــركة أبوظبي لطاقة  ــد فطاملا دعمت ش ــى اهتمام متزاي عل
ــتقبل استثمارات صغيرة في القطاع من خالل متويل  املس
ــدوق الصني في  ــة، وكذلك دخل صن ــا النظيف التكنولوجي
ــاريع أكبر للطاقة النظيفة، ونشطت  اآلونة األخيرة في مش
بعض الصناديق السيادية بالفعل في تعزيز األنشطة األكثر 

حفاظا على البيئة في مجموعة كبيرة من استثماراتها.

ــركة هو القوة  وصندوق النرويج الذي ميلك 8 آالف ش
ــتثمار املسؤول بيئيا فهو الى جانب  الرائدة في مجال االس
ــني  ــي نيوزيلندا من املوقعني املؤسس ــدوق التقاعد ف صن
ــؤول، وهو إطار عمل تقوده األمم  ــتثمار املس ملبادئ االس
ــارك فيه نحو 600 مؤسسة استثمارية قيمتها  املتحدة تش
ــك نورجيس إلدارة  ــار دوالر. وحدد بن ــة 18 ملي اإلجمالي
ــرف على الصندوق تفاصيل رؤيته  ــتثمار الذي يش االس

بشأن ادارة التغير املناخي في أي شركة ميتلك أسهمها.
ــركات أن حتلل اآلثار التجارية  وقال انه يتوقع من الش
ــرات املناخية وتقيس  ــتجابة اجلهات التنظيمية للتغي الس
ــببة لالحتباس احلراري في  ــات االنبعاث الغازية املس كمي

الصيغ املناسبة وحتدد أهدافا واضحة لالنبعاثات.
ــرة فان  ــتثمارات املباش لكن عندما يتعلق األمر باالس
ــيكون فعليا دعما  ــاء ما س ــي تفادي إعط ــبء يكمن ف الع
ــع برنامج  ــة بصدد وض ــة النرويجي ــا. واحلكوم حكومي
ــتثمار جديد لصندوقها يركز على االستثمارات البيئية  اس
مثل الطاقة الصديقة للمناخ وحتسني كفاءة الطاقة والتقاط 
ــاه وإدارة املخلفات  ــا املي ــون وتكنولوجي ــن الكرب وتخزي
ــو 20 مليار كرونة  ــتثمر نح ــوث. وقالت انها قد تس والتل
ــروعات الطاقة  ــارات دوالر( في مش ــة )3.45 ملي نرويجي

النظيفة على مدى سنوات.
ــذي يدير الصندوق  ــزي النرويجي ال لكن البنك املرك
ــي مجرد  ــزال دوره فعليا ف ــال ان اخت ــككا قائ ــدى تش أب
ــة النظيفة التي تروق  ــر الدعم احلكومي خلطط الطاق توفي
ــاب تفويضه  ــي على حس ــد يأت ــة ق ــة النرويجي للحكوم
الواضح حتى اآلن للسعي وراء أرباح مستدامة. وقد تخدم 
ــروعات التكنولوجيا النظيفة أو االستثمارات املسؤولة  مش
ــاع صناديق الثروة  ــا مجموعة من االغراض لقط اجتماعي
ــيادية املزدهر، وأهم تلك األغراض هو تعزيز الصورة  الس
اإلجمالية عند األخذ في االعتبار ما تسميه املخاطر البيئية 
ــى تلك الصناديق على  ــة واحلوكمة فالنظرة ال واالجتماعي
أنها تقوم باستثمارات مسؤولة ميكن أن تساعد الصناديق 
ــكون في  ــيني غربيني يش التي تتعرض لضغوط من سياس

أنها قد تكون تهديدا لألمن القومي.
وهناك أيضا مكاسب مالية محتملة، فالدخول في املزيد 
ــؤولة اجتماعيا هو طريقة لتنويع احملافظ  من املجاالت املس
ــن حيث األصول البديلة التي ميكن أن توفر عائدات غير  م
مرتبطة بأنواع تقليدية من األصول مثل األسهم والسندات، 
ــتوى االقتصاد  ــيلة »للتحوط على مس ــا أنها تتيح وس كم
ــض مخاطر التقلبات في األوضاع  الكلي« أو طريقة لتعوي
ــعر النفط أو  ــببها أي تراجع في س املالية للدول والتي يس

مصادر الطاقة التقليدية.

انتعاش كبير لمبيعات »بورش« في 6 أشهر

ارتفاع كبير في أسعار العقارات البريطانية في يناير
لندنـ  أ.ف.پ: شهدت اسعار 
العقـــارات ارتفاعا كبيرا فاق 
املتوقع في يناير في بريطانيا 
وبلغت نسبته 1.2% خالل الشهر 
و8.6% بالقياس السنوي، وهي 
اعلى نسبة ارتفاع منذ عامني، 
بحسبما اعلن امس املصرف 

املتخصص »نايشنوايد«.
وجاءت هذه االرقام اعلى من 
توقعات خبراء االقتصاد الذين 
توقعوا ارتفاعا بنسبة %0.5 
خالل الشهر و7.5% بالقياس 
السنوي، بحســـب وكالة دو 

جونز.
وارتفع معدل سعر املنزل 
الواحد في بريطانيا الى 163 الفا 
و481 جنيها استرلينيا )نحو 
264 الف دوالر( ولم تشـــهد 
بريطانيا مثل هذا السعر منذ 

اغسطس 2008.
انـــه ما لم  وقال املصرف 
يحصل تراجع في االسعار في 
فبراير، فان الزيادة السنوية 
في اسعار العقارات لن تقل عن 
10% الشهر املقبل وذلك للمرة 

االولى منذ مايو 2007.
وجاء هذا االرتفاع مفاجئا 

خاصة ان الكثير من احملللني 
كانوا يرون ان اسعار املنازل 
العام  ســـتنخفض في بداية 
احلالي بسبب مسارعة املشترين 
الى اجناز عمليات الشراء قبل 
نهاية 2009 بهدف االفالت من 
ضريبة على العقارات في يناير 
العام  كانت احلكومة علقتها 
املاضي لتخفيف وطأة االزمة 

االقتصادية.
غيـــر ان احملللني اليزالون 
يعتقدون ان اسعار العقارات 
ستنخفض في الفصل الثاني 
من العام مع الزيادة املتوقعة 
العام،  البطالة هذا  في نسبة 
الســـيما انها تدفع باملوظفني 
للقبـــول بتجميد روابتهم بل 
حتى خفضهـــا، ما يؤثر على 

قدرتهم الشرائية.
وخرجـــت بريطانيـــا في 
الفصـــل االخير من 2009 من 
الكســـاد بعد ستة فصول من 
تراجع اجمالي ناجتها الداخلي، 
غير ان اول تقديرات رسمية 
اشـــارت الى منـــو اقتصادي 
ضئيل لم يتجاوز 0.1% مقارنة 

بالفصل السابق.

شتوتغارت د.ب.أ: قالت شركة 
»بورش أتوموبيـــل هولدنغ« 
الرياضية  األملانية للســـيارات 
الفارهة إن مبيعاتها من السيارات 
انتعشت بشكل كبير في النصف 
األول من العام املالي 2009ـ  2010 

املنتهي في 31 يناير.
وبعد أن هوت املبيعات بنسبة 
25% في الفترة نفسها قبل عام، 
قالت »بورش« إنها قلصت حجم 
التراجع إلى 3.1% فقط في األشهر 

الستة املنتهية في يناير.

وقال رئيس الشركة مارتني 
فينتركورن في بيان إن »االجتاه 
الصعـــودي ملحـــوظ بشـــكل 

واضح«.
و»بورش أتوموبيل هولدنغ« 
التي طرحت العام املاضي السيارة 

الفارهة »باناميرا« بسعر 94 ألف 
يورو )131300 دوالر( في غمرة 
أزمة عقب إخفاقها في االستحواذ 
على شـــركة »فولكس واجن« 
األملانيـــة للســـيارات قد باعت 
33200 سيارة في فترة األشهر 

الستة تلك.
وقال بيان »بورش« إنه رغم 
أن املؤشـــرات مشجعة للسوق 
األوروبيـــة، »إال أن الوضع في 
ســـوق أميركا الشمالية اليزال 

صعبا«.

حاملو األسهم في شركة بورش )من اليسار الى اليمين( الشيخ جاسم بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني يليه 
فولفغانغ بورش رئيس مجلس األمناء في بورش القابضة ثم مايكل ماخت رئيس مجلس االدارة ثم مارتن 
فينتركورن رئيس فولكس واجن والشيخ خليفة جاسم الكواري من قطر القابضة وذلك اثناء اجتماع حاملي 

االسهم في المانيا.
ومن المتوقع ان تأتي ارباح النصف االول منخفضة وذلك نتيجة لعدم تمكن الموديل الجديد »باناميرا« والتي 
)رويترز( فشلت في زيادة المبيعات التي تراجعت مع موديل »كاين« 


