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مسؤوالن بمجلس االحتياطي األميركي 
يقلالن من تأثير ضعف الدوالر

وحدة تابعة لـ »جنرال إلكتريك«
 تقترب من بيع سندات إسالمية

زيادة موازنة االتحاد األوروبي لـ 2010 
بنسبة 6٪ لتصل إلى 122.9 مليار يورو

برنامج تمويل التجارة العربية وبنك عودة 
يوقعان اتفاقية ائتمان بـ 30 مليون دوالر

1.48 مليار درهم إجمالي
مبيعات األراضي في دبي خالل أسبوع

هونغ كونغـ  رويترز: قلل مسؤوالن في مجلس االحتياطي 
ــن تداعيات ضعف الدوالر وأكدا على أن  االحتادي األميركي م
االنكماش االقتصادي اليزال ميثل تهديدا السيما مع تراجع أسعار 
ــة. وقال رئيس بنك االحتياطي االحتادي في  العقارات التجاري
داالس ريتشارد فيشر في مقابلة مع ماركت نيوز انترناشيونال 
ــتوى له في 15 شهرا  ــجل أدنى مس ان ضعف الدوالر الذي س
مقابل العمالت الرئيسية يوم االثنني ليس اال عامال واحدا من بني 
عدة عوامل يأخذها املجلس في االعتبار عند رسم السياسات. 
ــر:  ــول تأثيرات ضعف الدوالر قال فيش ــؤال ح وردا على س
ــن جانب آخر وفي ضوء عوامل  ــي هذا األمر«، وتابع »م »نراع
ــد تراجع قيمة الدوالر ـ على نحو تدريجي ـ  التضخم لن يزي
بالضرورة من معدل التضخم بدرجة كبيرة ما لم تسير األمور 

بطريقة فوضوية«.

دبي ـ  رويترز: قال مصرفيون إن من املتوقع أن تغلق وحدة 
ــجالت أوامر الشراء أمس بشأن  تابعة لـ »جنرال الكتريك« س
صكوك ألجل 5 سنوات مقومة بالدوالر إذ تتطلع الشركة لتنويع 
قاعدة استثماراتها. وقال مصرفيون على صلة بالطرح إن السعر 
االسترشادي غير الرسمي لصكوك »جنرال الكتريك كابيتال« 
ــعر أذون اخلزانة  ــاس فوق س يتراوح بني 165 و175 نقطة أس

األميركية وقد تبلغ قيمة اإلصدار نحو مليار دوالر.

بروكسلـ  د.ب.أ: عقب مفاوضات شاقة، وافقت 
حكومات دول االحتاد األوروبي والبرملان األوروبي 
على موازنة منطقـــة اليورو املؤلفة من 16 دولة 

لعام 2010.
وقال ديبلوماسيون في بروكسل إنه مت التوصل 
لقرار بزيادة النفقات بنسبة 6% لتصل إلى 122.9 
مليار يورو، واليزال يتعني احلصول على موافقة 

البرملان على املوازنة في ديسمبر املقبل.
وقال وزيـــر الدولة للمالية الســـويدي هانز 
ليندبالد بعد مباحثات اســـتغرقت 12 ســـاعة إن 
»املوازنة هي رد فعل قوي على األزمة االقتصادية«، 
وكانت املفوضية األوروبية الذراع التنفيذية لالحتاد 

األوروبي قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر 
أن اقتصاد االحتاد األوروبي يتجه نحو التعافي 
التدريجي وسط توقعات بأن ينمو ناجته احمللي 
اإلجمالي بنسبة 0.7% العام املقبل وبنسبة 1.6% في 
العام التالي عليه. غير أن املفوضية عدلت مؤخرا 
تقديراتها للنمو في عام 2011 بشكل طفيف ليصل 
إلى 1.5% وذلك في أحـــدث توقعات لها، وجاءت 
عملية التعافي بفضل ضخ حكومات الدول أموال 
بكميات ضخمة في أسواق املال وإجراء حتسينات 
عليها وزيادة حجم التجارة الدولية عقب تعرض 
اقتصاد التكتل األوروبي لواحدة من أسوأ حاالت 

الركود يشهده منذ عقود.

واشـــنطن ـ أ.ف.پ: أعلـــن 
اوباما  الرئيس األميركي باراك 
التـــي  املتحـــدة  الواليـــات  ان 
خرجت خالل الصيف من أزمتها 
أزمة  االقتصادية األطـــول منذ 
الثالثينيات، ستشهد أيضا منوا 
في إجمالي الناجت الداخلي خالل 
الفصل األخير من العام 2009.

وقال اوباما فـــي مقابلة مع 
محطـــة التلفزيـــون االميركية 
»فوكس نيوز« من الصني »مهمتنا 
األولية هي العمل على نهوض 
االقتصاد وهذا ما نراه. ونحن 

نتوقع منوا اقتصاديا في الفصل 
املقبل ايضا«، وشـــهد اجمالي 
الداخلـــي ألول اقتصاد  الناجت 
عاملي تقدمـــا في الفصل الثالث 
من العـــام احلالي مبعدل %3.5 

نسبة الى الفصل السابق.
النمو توقعات  وتخطى هذا 
احملللني وشـــكل اكبـــر ارتفاع 
في اجمالي الناجت الداخلي منذ 
الفصل الثالث من العام 2007، 
واقر اوباما انه وبالرغم من هذا 
التقدم فـــي االقتصاد االميركي 
فاملطلـــوب ايضـــا املزيـــد من 

الوقت حلل مسألة البطالة التي 
تخطت الشهر املاضي عتبة الـ 
10% الرمزية للمرة االولى خالل 

26 عاما.
واضاف »قلت دائما ان منو 
الوظائـــف يأتـــي وراء النمـــو 
االقتصادي«، موضحا »لم يكن 
احد اكثر احباطا مني في رؤية 
املستوى الذي وصلت اليه نسبة 
البطالة وأقضي كل وقتي عندما 
ابحث مع فريقي االقتصادي على 
مسألة معرفة كيف وأين سنعيد 

الناس الى العمل«.

نيودلهيـ  د.ب.أ: وصل نادي 
املليارديرات الهندي إلى الضعف 
تقريبا من 27 عام 2008 إلى 52 
عام 2009 ويعود السبب في ذلك 
بصورة واسعة إلى ازدهار سوق 
األوراق املالية والنمو االقتصادي 

الذي بلغ %6.
وأفادت قائمة معهد فوربس 
آسيا ألغنياء الهند بأن موكيش 
امباني رئيس مؤسسة ريالينس 
انداستريس ليميتد على رأس 
اغني أغنياء الهند بثروة قدرها 
32 مليـــار دوالر، بينمـــا جاء 

الكشامي ميتال الرئيس التنفيذي 
الرسيلور ميتال أي ايه في املركز 
الثاني بثروة مقدارها 30 مليار 

دوالر.
وجاء في املركز الثالث انيل 
أمباني الشقيق األصغر ملوكيش 
أمباني بصافي ثروة قدرها 17.5 
مليار دوالر، وبلغت صافي ثروة 
اغني 100 هندي مجتمعة 276 
مليار دوالر بحســـب فوربس 
آسيا التي أضافت ان هذا ميثل 
نحو ربع إجمالي الدخل القومي 

للبالد.

وفي حـــني ان صافي ثروة 
أغنى 100 هندي يقل كثيرا عن 
مثيلهـــا األميركـــي البالغ 775 
مليار دوالر فإنها تسبق صافي 
ثروة مثيلتهـــا الصينية على 
الرغم من ان الصني تزهو بان 
بها عددا أكبر من املليارديرات، 
وتبلغ ثروة موكيش امباني )32 
مليـــار دوالر( 5 أضعاف ثروة 
وانغ شانفو صاحب شركة بي 
واي دي ليميتـــد وقدرها )5.8 
مليـــارات دوالر( اغنى أغنياء 

الصني بحسب فوربس.

أبوظبـــي ـ كونا: وقع برنامج متويل التجارة 
العربية ومقره مدينة ابوظبي في دولة االمارات 
وبنك عودة )مجموعة عودة ســـرادار( في لبنان 
اتفاقية خط ائتمان بقيمة 30 مليون دوالر ليصل 
عدد خطوط االئتمان التي قدمها البرنامج لوكاالته 
الوطنيـــة املعتمدة في لبنان الى 122 خط ائتمان 

قيمتها االجمالية 1.3 مليار دوالر.
وقام بتوقيع االتفاقية نيابة عن برنامج متويل 
التجارة العربية الرئيس التنفيذي رئيس مجلس 
ادارة البرنامج د.جاسم املناعي ونيابة عن بنك عودة 
)مجموعة عودة سرادار( رئيس مجلس االدارة املدير 
العام د.جورج عشي. وأشاد املناعي في بيان صدر 
أمس بالدور الذي يؤديه بنك عودة والتعاون القائم 

بني املؤسستني، مشددا على أهمية اخلدمات التي 
يوفرها البرنامج من تسهيالت ائتمانية بشروط 
ميسرة وخدمات املعلومات التجارية والترويج 
في تنمية القدرات اإلنتاجية والتنافسية للمنتج 
واملصدر العربي. وأوضح ان تلك األنشطة التي 
يقدمها البرنامج تعمل على دعم اقتصاديات الدول 
العربية وتشجيع التبادل التجاري تعزيزا ملسيرة 
التكامل االقتصـــادي العربي، مضيفا ان خدمات 
البرنامج تعتبر خدمات تنســـجم مع التوجهات 
إلنشاء منطقة حرة للتجارة العربية، داعيا الوكاالت 
الوطنية األخرى الى حتقيق االستفادة القصوى 
من هذه التســـهيالت واخلدمات لإلسهام في دفع 

مسيرة التنمية والبناء في الدول العربية.

دبــــي ـ كونــــا: ذكــــر التقرير 
األســــبوعي للمبيعــــات امس ان 
مبيعات األراضي في دبي حققت 
أكثر مــــن 1.48 مليار درهم خالل 
األســــبوع املاضي منها مبايعات 
جتاوزت قيمتها 996.78 مليون 
درهم في مناطــــق مختلفة وبلغ 
الرهون نحــــو 486.63  مجموع 

مليون درهم.
واوضح التقرير الذي تصدره 
دائرة األراضي واألمالك في دبي انه 
سجلت 66 مبايعة خالل االسبوع 
املاضي أهمها مبايعة بقيمة 17.26 
مليون درهم وأخرى بقيمة 13.29 
مليون درهم مبنطقة مدينة دبي 

الصناعيــــة األولى وثالثة بقيمة 
13.18 مليــــون درهــــم في منطقة 

املدينة الرياضية.
وتصدرت املرابع املناطق في 
عدد املبيعات، اذ سجلت 14 مبايعة 
تليها مدينة دبي الصناعية األولى 
بعدد سبع مبيعات، فيما تصدرت 
مدينة دبي الصناعية األولى املرتبة 
االولى في قيمة املبالغ بوصولها 
الــــى 720.58 مليون درهم تلتها 
املرابع بقيمة 40.58 مليون درهم 
ثم املدينة الرياضية بقيمة 30.13 

مليون درهم.
ولفت التقرير الى تسجيل 84 
رهنا بقيمة إجمالية بلغت 169.57 

مليــــون درهم أهمها قطعة ارض 
مبنطقة »ورسان االولى«، حيث 
سجلت مبلغ 21.24 مليون درهم 
وأخرى فــــي جبل علي مببلغ 21 

مليون درهم.
وأضاف انه سجلت 485 مبايعة 
من ضمن مبيعات الشقق والڤلل 
في مناطــــق التملــــك احلر منها 
441 للشــــقق حيث بلغت قيمتها 
404.18 ماليني درهم، فيما سجلت 
44 مبايعــــة للڤلل مببلغ 69.99 
مليون درهم، وأشار التقرير الى 
تســــجيل 72 رهنا مقابل 109.59 
ماليني درهم مــــن حيث مجموع 

الرهون على الشقق والڤلل.

أوباما يتوقع نمواً في إجمالي الناتج الداخلي 

»فوربس«: أعداد المليارديرات تضاعفت في الهند إلى 52

خالل الفصل األخير من 2009

موكيش أمباني على رأس القائمة بثروة قدرها 32 مليار دوالر

الكشامي ميتال موكيش امباني

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساءا – 9:30 م�ساءا

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة املمار�س العام وال�سكر

م��ع��اجل��ات ت��ق��ومي��ي��ة ث��اب��ت��ة  پ 

ومتحركة

تن��ظي��ف وتبيي����ض الأ�س���ن���ان  پ 

باأحدث الط�رق 

ح�س���وات جتميلي���ة وت�س��كي����ر  پ 

امل�سافات بني الأ�سنان

پ تيجان وج�سور والفينري

عالج ع�سب الأ�سنان پ 

خلع الأ�سنان پ 

پ عرو�ض خا�سة لإزالة ال�سعر

 وعالج ال�سعريات الدموية بالليزر

ت�ساقط  لعالج  امليزوثريابي  حقن  پ 

ال�سعر ون�سارة الوجه

پ حقن البوتك�ض للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�سفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �سينية للعناية بالب�سرة والتجميل

پ جهاز الكتولين للعناية بالب�سرة 

عيادة الأ�سنان
د. حممـد عمـراند. مـازن نا�سيف

عيادة اجللدية والليزر

خ�سوم��ات خا�س��ة
على جمي��ع الع��الج��ات 

بعي��ادة الأ�س��ن��ان

العر�ض ال�سيفي املتميز لإزالة

�سعر  اجل�سم كاماًل بالليزر

 240 د.ك

ال�شاملية - �شارع بغداد - تليفون : 25727004 - 25728004  

داخلي : 511 - فاك�س : 25729004    اخلط ال�شاخن: 1823344

عيادات طبية عامة ومتخصصة
General & Specialized Medical Clinics

امل���ت���اب���ع���ة ال���دق���ي���ق���ة جل���م���ي���ع ح����االت 

والدم  )كال�شغط  الباطنية  االأمرا�س 

وال�شكر( واالإلتهابات واالإنفلونزا.

عيادة الطب العام والباطنية

د. �سامر عا�سور
الطب العام

ماج�ستري باطنية وروماتيزم

زي��ارات عائلي�ة
على م�دار 24 �ساعة

للحجز والإ�ستف�سار

مبا�سر/ د. �سام��ر : 97113878

دينار25

ك�سف + فح�ض دم �سامل

اخلط ال�شاخن: 25664569 - 25664570 ال�شاملية - �شارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ عالج تاأخر احلمل االأويل والثانوي.

پ عالج تكي�شات املبي�س واالإجها�س املتكرر.

پ ت�شخي��������س جمي�������ع العي�������وب اخللقي�������ة اأثناء 

احلمل.

پ اإكت�شاف االلتهابات الفريو�شية وحتورات عنق 

الرحم من خالل املنظار التلفزيوين املكرب.

پ حتدي�������د موع�������د الوالدة من خ���������������������الل جه�����از 

.Fetal Monitor
پ اإختبارات ما قبل الزواج للك�شف عن االأمرا�س 

الوراثية.

پ تطعيم�������ات تقي من �شرطان عنق الرحم مدى 

احلياة.

پ تق�������ومي اال�شنان املبكر م�������ن من عمر 6 �شنوات 

باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل ك�شور االأ�شنان 

االأمامي�������ة. پ تف�شي�������ل واق�������ي خا��������س لالأ�شنان 

لوقاي�������ة طفل�������ك اأثن�������اء اللعب. پ ع�������الج رائحة 

الف�������م الكريهة. پ ع�������الج فوبيا اخلوف من عالج 

االأ�شن�������ان. پ عالج و�شد الفرغ�������ات التجميلي�������ة. 

پ تنظيف اللثة العميق. پ ح�شوات جتميلية.

پ جراحات تن�شيق القوام. پ �شفط وحقن 

الدهون. پ �ش�������د ترهالت البطن واالرداف. 

پ تكبري وت�شغ�������ري ورفع ال�شدر. پ جتميل 

االن�������ف. پ �شد الوجه واجلفون. پ اإ�شتعادة 

ن�ش�������ارة الب�ش�������رة. پ حق�������ن البوتك��������س. پ 

حق�������ن الكوالجني للخ�������دود وال�شفايف. پ 

حقن امليزوثريبي لت�شاق�������ط ال�شعر واإزابة 

ال�شحوم. 

الن�ش�������اء والتولي�������د - اجللدي�������ة والتنا�شلي�������ة - 

التجمي�������ل - االأ�شنان والتجميل - االأنف واالأذن 

واحلنجرة - الطب العام.

بـإشـراف د. فـيـصــل دشــتــيد. محمــــد فـريـد صـــالح مختبر الهالل بوليكلينيكد. أحمد علي حسن

نرحب بكم في
جميع عياداتنا األخرى

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �شرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�شركة اللبناني�������ة ال�شوي�شرية لل�شم�������ان. پ ال�شركة االأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �شركة ال�شف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �شرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �شرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �شركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

جمهزة باأحدث الو�سائل التكنولوجية

مواعيد عمل املخترب:

من 9 �سباحًا اإىل 1 ظهراً

ومن 5 اإىل  9 م�ساء

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل االأ�سناناخ�سائي  اأمرا�ض الن�ساء والوالدة

ع�سو االأكادميية االأمريكية لطب اأ�سنان االأطفال

ع�سو اجلمعية االأوربية لل�سحة العامة - اأ�سنان

أول عيادة متخصصة في عالج أسنان األطفال
وكل أفراد األسرة

 اخت�سا�سي  جراحة التجميل

ا�ستاذ جراحة التجميل - م�سر 

الجاسر: ربط العملة الخليجية الموحدة
بسلة عمالت خيار مطروح

محمد اجلاسر

فرانكفورتـ  رويترز: قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي 
)البنك املركزي( محمد اجلاسر أمس، ان ربط عملة خليجية جديدة 
مزمعة بسلة عمالت خيار مطروح على الطاولة رغم انه ال يوجد حل 
مثالي. وسئل اجلاسر عن رأيه بشأن املوضوع فقال للصحافيني على 
هامش منتدى »يورو فاينانس ويك«: »هذا هو أحد االحتماالت لكن 
يوجد العديد من االحتماالت مبا في ذلك االبقاء على الربط أو عمل شيء 
آخر«، وقال انه ال يوجد شيء مستبعد وال يوجد حل مثالي. وجتدد 
االهتمام بقضية ربط العملة مع تراجع قيمة الدوالر وانتعاش أسعار 
النفط مما ساعد اقتصادات أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم على 
التعافي من التباطؤ. ومعقبا على ارتباط الريال السعودي بالدوالر 
األميركي، قال اجلاسر »ما لدينا اآلن يخدمنا على أفضل نحو وال أرى 

سببا لتغييره اآلن، إذا تغيرت االحوال فسنقوم مبراجعته«.


