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 «فيس بوك» تتخذ خطوات باتجاه طرح عام أولي ألسهمها
 عواصمـ  وكاالت: قالت صحيفة «وول 
ستريت جورنال» على موقعها االلكتروني 
إن شركة «فيس بوك» ستبدأ في اإلعالن 
عن نتائجها املالية بحلول عام ٢٠١٢ في 
خطوة من املرجح أن تســــفر عن طرح 

عام أولي ألسهمها.
  وتأتي اخلطوة بعد يومني من جمع 
الشركة ٥٠٠ مليون دوالر ببيع أسهم لبنك 
«جولدمان ساكس جروب» االستثماري 
األميركي وشــــركة «ديجيتال ســــكاي 

تكنولوجيز» الروسية.
  ومع تقييــــم «فيس بوك» التي تدير 
موقع الشبكة االجتماعية الشهير على 
اإلنترنت بحوالي ٥٠ مليار دوالر، أدى 
ضخ «جولدمان ساكس» تلك االستثمارات 
في الشركة إلى تكالب شديد على أسهم 
الشركة من جانب العمالء األثرياء للبنك 
ودفع إلى إجراء حتقيق من جانب جلنة 

األوراق املالية والبورصات األميركية.
  ووفقا لقواعد اللجنــــة، يتعني على 
الشركات التي يبلغ عدد مساهميها أكثر 

من ٥٠٠ مســــاهم البدء في اإلفصاح عن 
بياناتها املالية.

  وقال التقرير إن «فيس بوك» أعلنت 
التزامها بالبدء في إصدار بيانات مالية 
في ملف مكون من ١٠٠ صفحة يرســــل 
إلى مجموعة منتقاة من املســــتثمرين 

احملتملني.
  وأضافت الصحيفة أن امللف كشف أن 
«فيس بوك» حققت في األشهر التسعة 
األولى من عام ٢٠١٠ دخال صافيا بقيمة 
٣٥٥ مليون دوالر مــــع حتقيق عائدات 

بقيمة ١٫٢ مليار دوالر.
  وأوضحت أن عائدات الشركة للعام 
بأكمله تراوحت بني ١٫٩ مليار وملياري 

دوالر.
  وقال بعض اخلبــــراء واملتابعني إن 
موقع التواصل االجتماعي «فيس بوك» 
ماض في طريقه الذي سبق أن بدأه خالل 
السنوات املاضية، وأكدوا أن بلوغ عدد 
أعضائــــه ٥٠٠ مليــــون، عالمة على أنه 
سيســــير على النهج الناجح واملتوسع 

نفسه خالل عام ٢٠١١.
  كان عــــام ٢٠١٠ عاما مميزا لـ «فيس 
بوك» في أميركا، حيث تفوق على غوغل، 
بعد أن أصبح املوقع اإللكتروني األكثر 
زيارة، وعلى الصعيد العاملي، كان ثالث 
أكبر موقع إلكتروني، بعد مايكروسوفت 
وغوغل. وقد اختير مؤسســــه ورئيسه 
التنفيذي مارك زوكربيرغ من قبل مجلة 
«التامي» األميركية ليكون شخصية العام 

.٢٠١٠
  وخالل عطلة نهاية األســــبوع العام 
اجلديد، قام مستخدمو فيس بوك برفع 
٧٥٠ مليون صورة، وهو ما يعني رفع أكثر 
من صورة لكل مستخدم من مستخدمي 
املوقع. وقــــد أعلن أن مصرف غولدمان 
ساكس سيستثمر مبلغا قدره ٤٥٠ مليون 
دوالر (٢٨٨ مليون جنيه إسترليني) في 
فيس بوك، ما تسبب في رفع قيمة املوقع 
السوقية إلى ٥٠ مليار دوالر (أو ما يعادل 

٣٢ مليار جنيه إسترليني).
  وهو ما علقت عليه صحيفة التلغراف 

البريطانية، في تقرير تنشــــره بعددها 
الصادر امس، حيث قالت إن ذلك يعني 
اســــتمرار منو موقع فيس بوك مبعدل 
٧٠٠ ألف شخص يوميا، ومضت تؤكد أن 
زيادة أعداد املستخدمني ال تعني سوى 
زيادة قوة املوقع، وقالت إن األعضاء ال 
يهتمون بأنشطة الدردشة وتبادل الصور 
فحســــب، إمنا يقومون كذلك مبمارسة 
األلعاب، وقــــراءة األخبار، والبقاء على 

تواصل مع املشاهير.
  وبحسب مقربني من زوكربيرغ، الذي 
أضحى أصغر ملياردير في العالم وهو 
يبلغ مــــن العمــــر اآلن ٢٦ عاما، فإن ما 
يدفعــــه لتطوير فيس بوك باســــتمرار 
ليست األموال، وهو ما يبرر سبب تصديه 
للضغــــوط التي كانت متارس عليه من 
أجل بيع فيس بوك، كما أنه يعيش حياة 
متواضعة نسبيا، وكل ما يهدف إليه هو 
أن يدفع باملوقع إلى األمام، وكان جناحه 
في إجناز تلك املهمة مبنزلة األمر املذهل، 

على حد قول الصحيفة. 

 توقعات بهيمنتها على العالم في العقد الجديد و«غولدمان ساكس» سيستثمر فيها ٤٥٠ مليون دوالر

 جان كلود تريشيه

 مؤسس «فيس بوك» زوكربيرغ يتحدث عن موارد «فيس بوك» املالية واالستراتيجية

 تريشيه ال يخشى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو

 «سوني إريكسون» تكشف عن هاتف 
«إكسبيريا أرك» الذكي   استقرار نسبي في سعر صرف الدينار مقابل الدوالر

 شهد األسبوع األول من العام احلالي زيادة طفيفة في سعر صرف الدينار 
مقابل الدوالر بعد البيانات االقتصادية االيجابية في االقتصاد األميركي ليصل 
ســـعر صرف الدوالر في نهاية االســـبوع املاضي الى ٠٫٢٨١ دوالر بعد ان بدأ 

االسبوع بسعر ٠٫٢٨٠ دينار.
  وشهد سعر صرف اليورو مقابل الدينار تذبذبا كبيرا خالل 

االسبوع املاضي حيث افتتح التداوالت يوم االثنني املاضي 
عند سعر صرف بلغ ٠٫٣٧٢ دينار لينهي االسبوع متراجعا 

حوالي ٠٫٠٠٣ دينار عند مســـتوى ٠٫٣٦٩ بعد ان بلغ 
ذروته يوم الثالثاء املاضي عند سعر ٠٫٣٧٤ دينار.
  كما تذبذب سعر صرف اجلنيه االسترليني بشكل 
محدود بني ســـعري صرف ٠٫٤٣٤ و٠٫٤٣٦ دينار 
خالل االســـبوع املاضي حيث افتتح سعر صرف 
اجلنيه مقابل الدينار بداية االسبوع عند مستوى 
٠٫٤٣٥ دينار ليختتم االسبوع يوم اول من امس 
عند مستواه االعلى البالغ ٠٫٤٣٦ دينار في حني 
بلغ اجلنيه ادنى مستوياته خالل االسبوع املاضي 

يوم الثالثاء مسجال مستوى ٠٫٤٣٤ دينار.
  وجاء االرتفاع في سعر صرف الدينار مقابل الدوالر 

يوم اخلميس املاضي بســـبب تقرير العمالة اخلاص 
بوظائف القطاع اخلاص الذي اظهر متكن القطاع اخلاص 

األميركي من اضافة ما يصل الى ٢٧٩ الف وظيفة خالل شهر 
ديسمبر املاضي محققا الرقم االعلى بتاريخ هذا التقرير وليدفع 

الدوالر للصعود مقابل العمالت الرئيسية االخرى جميعها.
  ودخل الدوالر العام احلالي مدعوما بالعديد من البيانات االقتصادية االيجابية 
التي ساهمت في تعزيز مسيرة التعافي االقتصادي في الواليات املتحدة حيث 
بلغ سعر صرف الدوالر في تداوالت يوم اول من امس الى اعلى مستوياته مقابل 

اليورو منذ ســـبتمبر املاضي رغم ان املعضلة الكبيرة امام الدوالر واالقتصاد 
األميركي تبقى في معدالت البطالة التي وصلت الى حوالي ٩٫٨٪.

  اما فيما يخص العملة االوروبية املوحدة التي بدأت العام اجلديد مع انضمام 
استونيا الى تكتل اليورو لتكون العضو السابع عشر في املجموعة 
فبقي متأثرا منذ بداية العام بتداعيات ازمة الديون الســـيادية 
لبعض الدول االعضاء اضافة الى بعض البيانات االقتصادية 
السلبية التي ظهرت االسبوع املاضي عن هذا التكتل حيث 
ساهمت بيانات سلبية عن مبيعات التجزئة االوروبية 

في اذكاء تراجع اليورو.
  في حني ســـاعدت البيانـــات االبجابية الصادرة 
عن اململكة املتحدة في االســـتقرار النسبي للجنيه 
االسترليني مقابل العمالت الرئيسية االخرى السيما 
البيانـــات اخلاصة بالقطاع الصناعي التي اظهرت 
منوا خالل شهر ديسمبر املاضي بوتيرة افضل من 
التوقعات لتعزز موقع اجلنيه مقابل العمالت االخرى 
اضافة الى التقارير التي اظهرت زيادة في املوافقات 

على القروض العقارية في بريطانيا.
  وكانت الكويت قامت في شهر مايو من عام ٢٠٠٧ 
بفك ارتباط ســـعر صرف الدينار بالدوالر األميركي 
والعودة الى نظام السلة اخلاصة لتحديد سعر صرف 
الدينار مما اعطى الدينار هامشا في التحرك مقابل العمالت 

االخرى.
  وساهمت االزمة املالية العاملية التي اعقبت قرار فك االرتباط بعام 
في تأكيد اهمية هذا القرار ومدى ايجابيته على سعر صرف الدينار خصوصا 
بعد التقلبات الهائلة التي شهدتها اسواق العمالت العاملية والتي دفعت بالبعض 

الى تسميتها بـ «حرب العمالت». 

ن الثقة في االقتصاد األوروبي مع قفزة في الطلبات األلمانية  تحسُّ

 االتحاد األوروبي يدرس سبل تحميل 
الدائنين جزءًا من خسائر إفالس البنوك 

عملة مســـتقرة مثلها مثل أكثر 
العمالت السابقة استقرارا ومنها 

املارك األملاني».
  ودعـــا تريشـــيه احلكومات 
لتدعيم مالياتها وأضاف أن قواعد 
التي يفرضها االحتاد  امليزانية 

األوروبي يجب أن تشدد.
  وقـــال «علينا أن نحدث نقلة 
نوعية في حوكمتنا االقتصادية. 
حان الوقت لتشديد قواعد سلوك 
احلكومات خاصة معاهدة االستقرار 
والنمو». وقال انه البد من إحراز 
مزيد مـــن التقدم فـــي تقليص 
العجز املالي داعيا احلكومات إلى 
بذل املزيد مـــن اجلهود ملعاجلة 
السيادية. وأضاف  الديون  أزمة 
النقدية ال  «حصافة السياســـة 
ميكن أن تعوض انعدام حصافة 
احلكومات. االقتراض احلكومي 
املفرط من جانـــب بعض الدول 
األعضاء أدى إلى جتمد ســـوق 

السندات احلكومية». 

 برلـــني ـ د.ب.أ: ذكرت تقارير صدرت 
اول من امس أن املعنويات بشأن االقتصاد 
األوروبي أنهت العام املاضي مرتفعة، مع 
حتقيق الطلبات الصناعية األملانية قفزة 

بنسبة ٥٫٢٪ خالل نوفمبر.
  وسجل مؤشر املفوضية األوروبية الذي 
تتم متابعته عن كثب لثقة املســـتهلكني 
والشركات أعلى مســـتوى في أكثر من 
ثالث سنوات في ديسمبر بعد أن ساهمت 
التوقعات بشـــأن االقتصـــاد العاملي في 
تبديـــد املخــــاوف بشـــأن أزمة الديون 

األوروبية.
  وارتفع مؤشر املفوضية من ١٠٥٫٢ في 
نوفمبر إلى ١٠٦٫٢ الشهر املاضي ليصل 
إلى أعلى مســـتوى منذ أكتوبر من عام 
٢٠٠٧. كان خبراء االقتصاد يجمعون على 

أن املؤشر سيرتفع إلى ١٠٥٫٥.
الدول  التشاؤمية في    لكن املعنويات 
اليورو  األوروبية على أطـــراف منطقة 
اليونان وإســـبانيا تؤكد  جغرافيا مثل 
العام القاســـي الذي تواجهه تلك الدول 
حيث تناضل من أجل خفض مستويات 

الدين وعجز املوازنة املرتفعة.
  وتزامنا مع صدور دراسة املفوضية، 
قالـــت وزارة االقتصـــاد والتكنولوجيا 
األملانية إن الطلب اخلارجي على السلع 
من أكبر اقتصاد في أوروبا قفز بنســـبة 
٨٫٢٪ في نوفمبر على خلفية ضعف قيمة 

اليورو.
  وقال رالف سولفني اخلبير االقتصادي 
مبصـــرف «كومرتســـبنك» األملاني إن 
«الصناعة (األملانية) ستتوســـع بشكل 
كبير في عام ٢٠١١ وكنتيجة لذلك ستكون 
أحد عوامل الدعم الرئيسية ملا نتوقع أن 

يكون منوا قويا مبعدل ٣٪».
  ومتثـــل الزيادة الشـــهرية اإلجمالية 
وتبلـــغ ٥٫٢٪ أكبر زيادة فـــي الطلبات 
الصناعية األملانية في حوالي عام وتعزز 
دور البالد كأقوى اقتصـــاد في أوروبا، 
وارتفعت الطلبات الصناعية بنسبة ١٫٦٪ 

في أكتوبر.
  وكان هناك إجماع بني احملللني بأن تشهد 
الطلبات زيادة بنسبة ١٪، وينظر احملللون 
إلى بيانات الطلبات الصناعية باعتبارها 

مؤشرا اقتصاديا وإن كان متقلبا.
  كانـــت أملانيا خرجـــت كمنتصر من 
تراجع العـــام املاضي في منطقة اليورو 
الذي تبعته مخاوف عميقة بأن أزمة ديون 
منطقة اليورو قد تضرب دوال أخرى في 

التكتل.
  وزادت الطلبات من الدول غير األعضاء 
في منطقة اليورو التي تشمل اقتصادات 
صاعدة بارزة في العالم مثل الصني والهند 

والبرازيل بنسبة ١٤٫٨٪.
  ومن املرجح أيضا أن ذلك ســـاهم في 
هبوط مكون مؤشـــر املفوضيــــة الذي 
يقيس ثقة املستهلكني في منطقة اليورو 
الذي تراجع إلى سالب ١١ في يناير مقابل 
ســـالب ٩٫٤٪ في نوفمبـــر، وانخفضت 
املعنويـــات بقطاع اخلدمـــات إلى ٩٫٨٪ 

مقابل ١٠٫٣٪.
املركـــزي األملاني  البنـــك    ويتوقـــع 
«بوندسبنك» أن يكون اقتصاد البالد قد 
منا مبعـــدل ٣٫٦٪ العام املاضي ما ميثل 
أســـرع معدل منو له في حوالي عقدين 

من الزمن. 

 بروكسل ـ د.ب.أ: قال مسؤولون أوروبيون أول من أمس إن االحتاد 
األوروبي يدرس حاليا خططا لتحميل الدائنني جزءا من اخلسائر الناجمة 
عن إفالس أي بنك مدين في الوقت الذي يعمل فيه االحتاد على تطوير 
آليات حتمل الدائنني جزءا من اخلسائر في حالة عجز أي حكومة مدينة 
عن سداد ديونها. وقال املسؤولون إن املفوضية وهي الذراع التنفيذية 
لالحتاد األوروبي أطلقت «مشــــاورات» لنشر مسودة القواعد اجلديدة 
التي تهدف إلى إنهاء اســــتخدام أموال دافعي الضرائب في إنقاذ البنوك 
واملؤسسات املالية املتعثرة، كانت احلكومات األوروبية قد استخدمت 
مبالغ كبيرة من األموال العامة إلنقاذ هذه املؤسسات خالل األزمة املالية 
عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩. وأشار بيان أوروبي إلى أنه في هذا السياق جتري 
دراسة «اآلليات املمكنة لتصنيف ديون أي بنك منهار بصورة مناسبة 

بحيث يتحمل الدائنون جزءا من اخلسائر».
  وأضــــاف أن الهيئات الرقابية احلكومية هي التي ســــتحدد نصيب 
الدائنــــني من الديون املعدومة للبنوك املنهــــارة مع إمكانية إعفاء فئات 

معينة من الدائنني من حتمل جزء من اخلسائر.
  وستطلب املفوضية من كل األطراف ذات الصلة بهذه القواعد التعليق 
على هذه املقترحات قبل ٣ مارس ٢٠١١. وفي محاولة لتهدئة األسواق شدد 
املسؤولون على أن هذه االقتراحات ستطبق فقط على الديون اجلديدة 
وليس بأثر رجعي. ويجب موافقة حكومات االحتاد األوروبي والبرملان 
األوروبي على هذه املقترحات حتى تصبح قابلة للتطبيق وهو ما يعني 

أنها لن تدخل حيز التطبيق قبل ٢٠١٣.
  

إلى ضمان  املؤشـــرات تشـــير 
استقرار األسعار «في املستقبل 

املنظور».
  وقال في مناسبة حزبية في 
واليـــة باڤاريا بجنـــوب املانيا 
«أوروبا لم تتحول إلى مجتمع 

تضخمي ولن تصبح كذلك».
  وأفاد نص كلمتـــه «اليورو 

 املانياـ  رويترز: قال جان كلود 
تريشـــيه رئيس البنك املركزي 
األوروبـــي امس انه ال يخشـــى 
ارتفاع التضخم في منطقة اليورو 
مستبعدا أي مخاوف بشأن تنامي 

ضغوط األسعار في املنطقة.
  جاءت تصريحات تريشـــيه 
بعدما أظهرت بيانات هذا األسبوع 
أن التضخـــم في منطقة اليورو 
ارتفع ٢٫٢٪ على أساس سنوي في 
ديسمبر متجاوزا املستوى الذي 
يستهدفه البنك املركزي األوروبي 

للمرة األولى منذ عامني.
  وزادت توقعات التضخم أيضا 
في الشهر األخير من ٢٠١٠ وأظهر 
مؤشر مســـتقبلي ملركز أبحاث 
ايكونوميك سايكل أن الضغوط 
إلى أعلى  التضخمية وصلـــت 
مستوى في ٢٥ شهرا في منطقة 
اليـــورو خالل نوفمبر بســـبب 

ارتفاعات في أملانيا وفرنسا.
قـــال إن كل    لكن تريشـــيه 

 الس فيجاس ـ أ.ش.أ: أزاحت شــــركة «ســــوني إريكسون» العاملية 
الستار عن هاتف «إكسبيريا أرك» الذكي اجلديد خالل انشطة معرض 
اإللكترونيات االستهالكية «سي إي إس» املنعقد مبدينة الس فيجاس 
األميركية. وقالت الشــــركة «إن هاتف «أرك» يعــــد أول أجيال هواتف 
«إكســــبيريا» اجلديدة وأول هاتف ذكي يعمل مبنصة (أندرويد ٢٫٣)». 
ويأتي الهاتف الذكي اجلديد بشاشــــة كبيرة تعمل بتكنولوجيا اللمس 
املتعدد مبقاس ٤٫٢ بوصات قادرة على عرض صور طبيعية بنقاء صاف 
بدرجة وضوح تصل إلى«٨٥٤ في ٤٨٠ بكسل». كما يحتوى اجلهاز، الذي 
يــــزن ١١٧ غراما فقط، على كاميرا رقمية درجة وضوحها تصل إلى ٨٫١ 
ميغا بكسل ولها القدرة على تسجل ڤيديو بدقة وضوح عالية، باإلضافة 
إلى تكنولوجيا «ســــوني إكس مور آر» لتحســــني كفاءة التصوير في 
ظروف اإلضاءة املنخفضة. ويعتمد هاتف «إكسبيريا أرك» على معالج 
«سنابدراجون» ذي السرعة ١ غيغا هيرتز، كما أنه يحتوي على ذاكرة 
تخزين داخلية سعتها ٥١٢ ميغا بايت، ويدعم بطاقات التخزين احملمولة 

اخلارجية املؤمنة «مايكرو إس دي» حتى ٣٢ غيغا بايت. 

 إيرلندا تتطلع لتأمين أوروبي 

 الدوالر يسجل أعلى 
  مستوى في ٤ أشهر 

أمام اليورو

ــرز: قال املراقب   دبلن ـ رويت
ــي مقابلة مع  ــي االيرلندي ف املال
صحيفة «ايرش اندبندنت» أمس 
ان ايرلندا التزال تأمل في ان تتمكن 
ــول على برنامج تأمني  من احلص
ــم تعرضها  ــي لتقليل حج أوروب

خلسائر مصرفية في املستقبل.
  ووافقت ايرلندا على ضخ املزيد 
ــال في غالبية بنوكها  من رأس امل
ــة احمللية في إطار خطة  احلكومي
إنقاذ بقيمة ٨٥ مليار يورو (١١١٫٧ 
مليار دوالر) وافق االحتاد األوروبي 
وصندوق النقد الدولي على منحها 
لدبلن العام املاضي وستكشف عن 
استراتيجيتها إلعادة هيكلة القطاع 

املصرفي بنهاية مارس.
ــة تنفيذ برنامج    وجرت دراس
ــات خطة  تأميني في إطار مناقش
ــر وقال ماثيو  اإلنقاذ في نوفمب
ــه قد  ان ــة  ــد للصحيف ايلدرفيل
ــاك «فرصة» للنظر في  تكون هن
املسألة مرة أخرى في وقت الحق

 من العام. 

ــرز: ارتفع  ــورك ـ رويت  نيوي
ــتوى له في  الدوالر الى اعلى مس
اربعة اشهر امام اليورو في تعامالت 
متقلبة امس بعدما اظهر تقرير ان 
ــة اجلديدة في  الوظائف االميركي

ديسمبر اقل من املتوقع.
العمل االميركية    وقالت وزارة 
امس ان الوظائف غير الزراعية زادت 
مبقدار ١٠٣ آالف بينما توقع خبراء 

اقتصاديون زيادتها ١٧٥ ألفا.
  وتراجع معدل البطالة خالفا 
للمتوقع الى ٩٫٤٪، وسجل اليورو 
ــالت ١٫٢٩٥٥  ــي احدث التعام ف
ــة إي.بي.اس  دوالر على منص
للتداول االلكتروني بعدما تراجع 
ــتوى له في اربعة  الى ادنى مس
اشهر عند ١٫٢٩٣٥ دوالر، وسجل 
اليورو ارتفاعا مقابل الدوالر بعد 
ــدور البيانات لكنه بدد هذه  ص

املكاسب.
ــي احدث  ــدوالر ف ــجل ال   وس
ــا مقارنة مع  التعامالت ٨٣٫٣٥ ين

٨٣٫٦٦ ينا قبل البيانات. 

 «جنرال موتورز» تبيع مصنعها 
  في بلجيكا على اإلنترنت

 نيويوركـ  أ.ش.أ: تســـببت األزمة التي تعرضت لها صناعة 
السيارات في عام ٢٠٠٩ إلى جلوء املسؤولني في فرع شركة صناعة 
الســـيارات األميركية «جنرال موتورز» إلى بيع مصنع الشركة 

في بلجيكا على االنترنت خالل شهر مارس املقبل.
  ويعتبر مصنع ســـيارات اوبل في مدينة «انفير» البلجيكية 
من اكبر مصانع جتميع ســـيارات اوبل فـــي اوروبا وهو يعمل 
به ٢٦٠٠ شخص، وينتج ٦٠ سيارة في الساعة ويرجع السبب 
للبيع الى نقص االستثمارات، ويتم حاليا جتميع سيارات اوبل 

في كوريا اجلنوبية.
  يذكر أن شركة «كرايزلر» باعت ايضا مصانعها في ميتشغان 

األميركية عبر االنترنت. 

 أوباما يعين
   سبيرلينج 

  مستشارًا اقتصاديًا 
ـ رويترز: قالت   واشـــنطن 
صحيفـــة ديترويـــت نيوز إن 
أوباما  الرئيس األميركي باراك 
عني امس جني سبيرلينج اخلبير 
من عهد الرئيس األســـبق بيل 
كلينتـــون رئيســـا للمجلـــس 
االقتصادي في البيت األبيض.

  وسيحل سبيرلينج محل الري 
التي  سومرز ويعود للوظيفة 
شغلها خالل النصف الثاني من 
فترة والية كلينتون من ١٩٩٣ 

إلى ٢٠٠١.
  وينسق املجلس السياسات 
االقتصادية بني الوزارات ويتمتع 
رئيسه بنفوذ كبير داخل البيت 

األبيض.
  وقالت ديترويت نيوز على 
موقعهـــا اإللكتروني إن أوباما 
سيعلن تعيينه في مصنع في 

الندوفر مباريالند. 


