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صندوق ملياري ملواجهة األزمات املالية

ارتفاع ملحوظ في القروض العقارية باالمارات

الصين: ال حاجة إلى تراجع اليوان الصيني مقابل أي عملة

إطالق صندوق طوارئ بقيمة 120 مليار دوالر
لحماية منطقة »اآلسيان« من األزمات المالية

 دبي ـ األسواق.نت: يعتزم 
عدد من الدول اآلسيوية إطالق 
صندوق طوارئ مالي بقيمة 120 
مليار دوالر في مارس، وذلك 
حلماية املنطقة مـــن األزمات 

املالية. 
ويهـــدف الصنـــدوق الذي 
يعرف باســـم مبادرة تشيانغ 
ماي إلى تبادل عمالت بقيمة 120 
مليار دوالر، تشمل 13 دولة من 
بينها كوريا اجلنوبية واليابان 
والصني والدول العشر االعضاء 
في رابطة دول جنوب شرق آسيا 
)اآلسيان(، ومن شأن الصندوق 
مســـاعدة الدول فـــي التعامل 
بشكل مشـــترك مع التوقعات 
اخلارجية للعملة والســـماح 
للدول املضطربة ماليا باقتراض 
العمالت االجنبية من اآلخرين 
في املجموعة. ومبادرة تشيانغ 
ماي هي مقايضة للعملة أنشئت 
في عام 2000 في أعقاب األزمة 
املالية اآلسيوية، في الفترة 1997 

ـ 1998. 
وتوجد حاليا اتفاقات ثنائية 
بـــني كوريا  العملة،  لتبـــادل 

اجلنوبية بـ 19.2 مليار دوالر 
في هذا الصندوق، وينتظر أن 
تساهم اليابان والصني بـ 38.4 
مليار دوالر لكل منهما، حيث 
سيتم تقاسم املتبقي الذي يبلغ 
24 مليار دوالر، بواسطة الدول 

الـ 10 االعضاء في اآلسيان.
ومـــن جهـــة أخـــرى، قال 
مستشار للبنك املركزي الصيني 
أمس إنه ال يوجد ما يدعو إلى 
اليوان الصيني مقابل  تراجع 
أي عملة مبا فـــي ذلك الدوالر 

أو اليورو أو الني.
وقال العضو األكادميي بلجنة 
السياسة النقدية لبنك الشعب 
البنـــك املركزي فان  الصيني 
جاجن ملنتدى نظمته صحيفة 
املعلومات االقتصادية اليومية 
إن ضغوط التضخم ومخاطر 
تكون فقاعات ألسعار األصول 

في تزايد.
وأضاف فان أن الصادرات قد 
تنمو بوتيرة في خانة العشرات 
في 2010، مشـــيرا إلى أن هذه 
آراؤه الشخصية وال تعبر عن 

أي موقف رسمي.

اجلنوبية والصـــني واليابان 
والدول اخلمـــس الحتاد دول 
جنوب شرق آسيا )االسيان( 
الذي يتكون مـــن 10 اعضاء، 

الدول اخلمس األعضاء  ولكن 
املتبقية في اآلســـيان: ڤيتنام، 
وكمبوديـــا والوس وبروناي 
وميامنار، ستتمكن من استخدام 

جزء من هذا الصندوق عندما 
تواجه صعوبات قصيرة األجل 

في السيولة. 
ومن املقرر أن تساهم كوريا 

الين يتراجع والدوالر يرتفع بسبب العطالت
 لندن ـ رويترز: نزل ســـعر الني أمس في حني استقر الدوالر قرب 
مستوياته املرتفعة التي سجلها في الفترة األخيرة مع استمرار اإلقبال 
على املخاطر في تعامالت محدودة بسبب عطالت عيد امليالد مع ارتفاع 
أسعار األسهم والسلع.  ولم تتأثر السوق بدرجة تذكر بأنباء في مطلع 
األسبوع عن محاولة تفجير طائرة ركاب متجهة إلى ديترويت. وتراجع 
الني بشكل عام مع استفادة املستثمرين من هدوء التعامالت لفتح مراكز 

قبيل انتعاش التعامالت احملتمل في مطلع العام اجلديد.

2.9 مليار دوالر تراجع في احتياطيات 
مؤسسة النقد السعودي

الرياضـ  د.ب.أ: أظهرت بيانات شهرية تصدرها مؤسسة النقد 
السعودي )البنك املركزي( في السعودية أن احتياطيات املؤسسة 
انخفضت بحوالي 11 مليار ريال ما يعادل 2.93 مليار دوالر خالل 
نوفمبر 2009 لتصل إلى 1504 مليارات ريال مقارنة بشهر أكتوبر 
املاضي. وكانت احتياطيات املؤسسة قد شهدت خالل أكتوبر املاضي 
ارتفاعا مبقدار 30 مليار ريال، وهي املرة األولى التي تشـــهد فيها 

احتياطيات املؤسسة ارتفاعا بهذا احلجم منذ عام تقريبا.
وتشير البيانات إلى تراجع ودائع املؤسسة لدى البنوك باخلارج 

بأكثر من خمسة مليارات.

النفط ألعلى مستوياته في 4 أسابيع بالغاً 78 دوالراً

»نيكاي« عند أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر

طوكيو ـ رويترز: ســـجل ســـعر النفط أعلى 
مستوياته في 4 أسابيع متجاوزا 78 دوالرا للبرميل 
أمس )االثنني( مواصال مكاسبه لليوم الرابع على 
التوالي مع استمرار موجة الطقس البارد في الواليات 
املتحدة ووسط دالئل على انتعاش االقتصاد عززت 

توقعات الطلب على النفط.
وارتفع سعر النفط نحو 13% من أدنى مستوياته 
في شهرين ونصف الشهر دون مستوى 70 دوالرا 

قبل أسبوعني وسط آمال انتعاش الطلب، إذ أظهرت 
بيانات حكومية أميركية تراجعا كبيرا متتاليا في 

مخزونات اخلام ونواجت التقطير.
من جهة أخرى، أعلنت منظمة الدول املصدرة 
للنفط )أوپيك( أمس عن ارتفاع سعر سلة خاماتها 
الـ 12 مبقدار دوالر و53 سنتا ليستقر عند 74.24 
دوالرا للبرميل بعد ان كان قد سجل 72.71 دوالرا 

في آخر تسعير له يوم االربعاء املاضي.

طوكيو ـ د.ب.أ: ارتفع مؤشر نيكاي املؤلف من 
225 سهما في بورصة طوكيو أمس ألعلى مستوى 
له منذ أربعة أشهر، حيث أدى صدور بيانات االنتاج 
الصناعي التي كانت أفضل من املتوقع لتعزيز أهم 

شركات صناعة السيارات.
وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات مثل 

تويوتا موتور كورب ونيسان موتور كورب بعدما 
أعلنت احلكومة في وقت سابق من اليوم ان االنتاج 
الصناعي ارتفع بنسبة 2.6% خالل شهر نوفمبر 
املاضي مقارنة بالشـــهر الذي سبقه. كما ارتفعت 
أسهم الصادرات في الوقت الذي بقي فيه الدوالر 

عند مستوى 91 ينا.

137.8 مليار درهم قروض
القطاع العقاري في اإلمارات

 42 مليون طن إنتاج قطر المتوقع
من الغاز المسال العام المقبل

دبي ـ األسواق.نت: وفق البيانات 
الرسمية الصادرة عن مصرف االمارات 
املركزي فإن القـــروض العقارية في 
الدولة شـــهدت ارتفاعا في الشـــهور 
األخيرة مقارنة مع فترة بدايات األزمة 
املالية العاملية، وهو ما يشير الى حركة 
أنشط في السوق العقاري بدبي ودولة 
اإلمارات مقارنة مع الشـــهور األولى 
مـــن العام 2009. وقـــد أكد مطورون 
عقاريون حتدثوا لـ »األســـواق.نت« 
أن ارتفـــاع حجم االقـــراض العقاري 
يؤدي بالضرورة الى تنشيط السوق، 
الذي أصبح في وضع أفضل بكثير في 
النصف الثاني من العام احلالي 2009، 

مقارنة مع النصف األول. 
وحسب البيانات الصادرة أخيرا عن 
»املركزي اإلماراتي« فان إجمالي حجم 
القروض العقارية للبنوك العاملة في 
الدولة زاد بواقع 307 ماليني درهم في 
شهر أغسطس املاضي ليصل الى 137.8 
مليار درهم مقارنة مع 125.8 مليار في 
يناير املاضي، أي بواقع 12 مليار درهم، 

ومبا ميثل ارتفاعا بنسبة %9.5.

 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

اخلمي�س من 9 �صباحًا - 2 ظهرًا

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيـــادة الن�ســاء والتـوليــد

عيادة املمار�س العام وال�سكر

عـيـــــادة الأ�ســــــــــنـــان

پ عرو�ض خا�شة لإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر

پ حقن امليزوثريابي لعالج ت�شاقط ال�شعر ون�شارة الوجه

پ حقن البوتك�ض للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�شفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل 

پ جهاز الكتولين للعناية بالب�شرة

عيادة اجللدية والعناية بالب�سرة

يرحب م�شتو�شف ال�شكينة كلينك بان�شمام

د. دمــيـانـــــة �شـمـيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد - جامعة عني �شم�ض

اخلط ال�ساخن: 25664569 - 25664570 ال�ساملية - �سارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ جراحات: - �س�������فط وحقن الدهون. - تن�س�������يق القوام و�سد 

البط�������ن والأرداف - تكب�������ري وت�سغري ورفع ال�س�������در - جتميل 

الأنف و�سد الوجه.

پ حقن الكولجني - حق�������ن امليزوثريابي لعالج ال�سعر واإذابة 

الده�������ون - حقن البوتوك�س لإزالة التجاعيد - تفتيح الب�سرة 

والن�سارة.

پ متابع�������ة الأطفال اخلدج وحديث�������ي الولدة. پ ت�سخي��������س وعالج ومتابعة 

عي�������وب القل�������ب اخللقية منذ ال�������ولدة.  پ ت�سخي�س وع�������الج ومتابعة حالت 

الرب�������و احل�������ادة واملزمن�������ة والتهاب�������ات اجله�������از التنف�س�������ي - اأمرا��������س اجلهاز 

اله�سم�������ي - اأمرا�س اجلهاز الع�سبي - الغدد ال�سماء - اأمرا�س احل�سا�سية.

پ املتابع�������ة الدورية للنمو اجل�سدي والتطور العقل�������ي لالأطفال منذ الولدة 

وحتى 13 �سنة.

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �سرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�سركة اللبناني�������ة ال�سوي�سرية لل�سم�������ان. پ ال�سركة الأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �سركة ال�سف�������اة للتاأمني التكافلي. 

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

اخت�صا�صي جراحة جتميل

ا�صتاذ جراحة التجميل بجامعة عني �صم�س - م�صر

ا�صت�صاري طب الأطفال وقلب الأطفال دكتوراه الأطفال - دبلوم تخ�ص�س يف قلب 

الأطفال )فرن�صا( - خربة بامل�صت�صفيات اجلامعية الفرن�صية ملدة ع�صر �صنوات

محطة غاز في قطر

الدوحة: كشفت شركة »قطر 
غاز« أمس عن ان العام املقبل 
سيشـــهد وصول انتاجها الى 
42 مليون طن متري ســـنويا 
من الغاز الطبيعي املسال بعد 
تشغيل خطي االنتاج السادس 

والسابع.
وأوضـــح رئيـــس مجلس 
االدارة واملدير العام لشـــركة 
»قطر غـــاز« فيصـــل محمد 
السويدي في تصريح صحافي 
ان منتصف عام 2010 سيشهد 
تشغيل خط االنتاج السادس 
ملشـــروع »قطر غاز 3«، فيما 
يدخـــل خط االنتاج الســـابع 
ملشروع »قطر غاز 4« اخلدمة 

في نهاية العام نفسه.
واضاف السويدي ان االنتاج 
االجمالي للشركة سيرتفع الى 
حوالي 42 مليون طن سنويا مع 
انتاج اخلطني، حيث ان انتاج 
الشـــركة احلالي يبلغ حوالي 
25.6 مليون طن سنويا بعد 
بدء انتاج مشروع »قطر غاز 2« 
لكمية قدرها 15.6 مليون طن 

سنويا خالل السنة احلالية.
وأكد ان الشركة »استفادت 
مما تقدمه ناقالت الغاز املسال 
من سهولة احلركة ومرونتها 

بتحويل بعض الشحنات خالل 
العام احلالي من بريطانيا الى 
أسواق منطقة آسيا واحمليط 

الهادئ واألميركيتني«.


