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هيئة سوق المال السعودية توافق على طرح 5 صناديق

الواليات األلمانية ستساهم في إصالح »أوبل« للسيارات

إيطاليا تشّيد مصنعًا للصلب لحساب »سابك« بالسعودية

زعماء »أبك« يتعاهدون اإلبقاء على خطط اإلنعاش االقتصادي

الرياض ـ يو.بي.آي: وافقت هيئة السوق املالية 
السعودية على طرح 5 شركات استثمارية في خطوة 
جديدة من شأنها تخفيف حدة املخاطر على مديري 
الصناديق االستثمارية ورفع مستوى السيولة النقدية 
املتداولة في السوق املالية احمللية. وقالت الهيئة في 
بيان أمس علــــى موقعها على اإلنترنت انها وافقت 
على طلب شركة شعاع كابيتال العربية السعودية 
طرح صندوق بوابة األسهم السعودية، وصندوق 
بوابة األسهم السعودية اإلسالمي وصندوق شعاع 
للمرابحة. كما أعلنت الهيئة موافقتها لشركة األهلي 
املالية لطرح صندوق األهلــــي للصكوك واملرابحة 

بالدوالر األميركي وصندوق األهلي النشط للمتاجرة 
باألسهم السعودية، وكان خبراء اقتصاديون وماليون 
أكدوا أن املستثمر األجنبي سيتمكن من االستثمار 
في الصناديق البنكية بشكل مباشر من خالل وحدات 

هذه الصناديق.
من جهة اخرى، أظهرت بيانات رسمية أن التضخم 
السنوي في السعودية انخفض إلى 3.5% في اكتوبر 
من 4.4% في سبتمبر، ووفقا للبيانات التي وردت 
على موقع اإلدارة املركزية لإلحصاء فقد بلغ مؤشر 
كلفة املعيشــــة في اململكــــة 124.3 نقطة في اكتوبر 

ارتفاعا من 120.1 نقطة قبل عام.

برلنيـ  د.ب.أ: أكد وزير االقتصاد األملاني راينر 
برودرليه إمكانية مساهمة الواليات األملانية في 
مساعدة شركة أوبل األملانية لصناعة السيارات. 
وقال الوزير في حديثه »فـــي حال توافر موارد 
مالية فيمكن لرؤســـاء حكومـــات الواليات التي 
يوجد بها مصانع لشركة أوبل مساعدة الشركة 

من ميزانيات الواليات«.
وشـــدد الوزير على رفض احلكومة األملانية 
تقدمي مساعدات من ميزانية الدولة لشركة أوبل، 
وأوضح الوزير أن أوبل مملوكة ملجموعة جنرال 
موتورز األميركية التي تتحمل مسؤولية إعادة 

هيكلة الشركة واخراجها من عثرتها.

دبي ـ رويترز: قالت شركة »حديد« التابعة 
للشركة السعودية للصناعات األساسية سابك 
أمـــس إنها وقعـــت اتفاقا مع شـــركة دانييلي 
االيطاليـــة إلقامة مصنع للصلـــب في اململكة 

العربية السعودية.

وقالت »حديد« فـــي بيان لها إنه مت توقيع 
االتفاق وستشـــيد دانييلـــي مبوجبه مصنعا 
للصلب بطاقة إنتاجية سنوية مليون طن من 
كتل الصلب وخط إنتاج لدرفلة املنتجات الطويلة 

بطاقة إنتاجية سنوية 500 ألف طن.

كواالملبور ـ كونا: تعاهد زعماء قمة التعاون االقتصادي في دول 
آسيا واحمليط الهادي »ابك« بحضور الرئيس األميركي باراك اوباما 
والرئيـــس الصيني هو جيتانو أمس على رفض سياســـة احلماية 
من املنافسة التجارية االجنبية وذلك لتأسيس استراتيجية جديدة 
للنمو االقتصادي العاملي بعد التعافي من االزمة املالية احلالية، فيما 
تعاهـــدوا على اإلبقاء على خطط االنعـــاش االقتصادي حتى عودة 

منو »مستدام«.
ونقلت وسائل االعالم السنغافورية مراسم اعالن زعماء القمة قولهم 
»نرفض جميع اشكال احلماية التجارية ونؤكد التزامنا باستمرارية 
التجارة املفتوحة كما منتنع عن وضع حواجز جديدة حتول دون تقدم 

املشاريع االستثمارية والتبادالت التجارية في اخلدمات والسلع«.
كما صادق زعماء القمة على حتقيق االهداف التي رســـمتها قمة 
مجموعة العشـــرين والتي عقدت مؤخرا في لندن ســـعيا منها الى 
اســـتمرارية النمو والتوازن االقتصادي في العالم مؤكدين ان النمو 
االقتصادي لن يسترجع عافيته املعتادة اال انهم سيقومون بتجديد 
ادواتهم وانظمتهـــم االقتصادية لتقوية صـــادرات بلدانهم واعادة 

التوازن االقتصادي.
ونادوا بتشكيل منوذج ونظام اقتصادي جديد متكامل مشيرين 
الى انهم سيســـعون الى تشـــكيل هذا النظام في املستقبل القريب 
والذي ســـيكون مدعوما باجلانب االبداعـــي واملعرفي في االقتصاد 
العاملي ضمن جهودهم لتحسني االوضاع املالية في دول العالم وخلق 

فرص عمل للشعوب.
واكدوا تطبيق الضمانات السياســـية والهيكلة النقدية واملالية 
بتناسق وتوازن مســـتمر والعمل على دراسة قابلية انشاء منطقة 
للتجارة احلرة في دول اسيا واحمليط الهادئ متعهدين بتخفيض 25 
% في عام 2015 من التكاليف املالية والزمنية العداد االعمال التجارية 
واحلصول علـــى االئتمانات والعقود والرخص التجارية بني الدول 

املجتمعة في القمة.
وتعاهد زعماء القمة على العمل على حتقيق توصيات مؤمتر التغيير 
املناخي الذي عقد في كوبنهاغن حتت اطار وبنود ومبادئ اتفاقية االمم 
املتحدة في التغيير املناخي مؤكدين ان حتقيق هذه التوصيات يجب 

أن يكون متناسقا مع التزاماتهم بقوانني التجارة الدولية.
من جهته قال رئيس وزراء ســـنغافورة هســـني لي في تصريح 
صحافي اليوم »لتحقيق هذا النمو املتوازن سنقوم بتطبيق جميع 
ما اتفقنا عليه خصوصا في اصالح البنية االقتصادية االساســـية 
والتي ســـتمهد لنا الطريق الى توازن اقتصادي عاملي ورفع الناجت 

الكلي القتصاد بلداننا«.
وافـــاد بان زعماء قمـــة )ابك( ســـيبذلون جهودهم خللق فرص 
جتاريـــة كبيرة وتطبيق اســـتراتيجيات اقتصادية اضافة الى بناء 
قاعدة مرنة لتفـــادي االزمات االقتصادية في املســـتقبل معربا عن 
امله بان يكون حلضور الرئيس األميركي وقعه الكبير في التوازن 

االقتصادي بالعالم.

 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.

إذا كان طفلك من 2-14 سنة ويعاني من:
پ مر��������س ال�شمن�������ة. پ مر�س االأ�شطراب�������ات الغذائي. 

پ الك�ش�������ل الع�������ام وقل�������ة الن�شاط احلرك�������ي. پ التقلب 

املزاج�������ي. پ �شعوبة يف النوم اأو الت�شخري اأثناء النوم. 

پ �شيق يف التنف�س و�شرعة �شربات القلب عن اللعب. 

پ �شعوب�������ة يف عملي�������ات اله�ش�������م واالإخ�������راج. پ ع�������دم 

االح�شا�س بال�شب�������ع وال�شراهة يف تناول الطعام پ قلة 

الثقة بالنف�س واالإنعزال نتيجة الوزن الزائد.

العيادة المتكاملة في الكويت

مكافحة سمنة األطفال

پ تن�شي�������ق القوام. پ �شف�������ط الدهون. پ جتميل 

الوج�������ه واالأنف. پ �شد وت�شغري وتكبري ال�ش����در. 

پ حقن امليزوثريبي والبوتك�س والكوالجني.

امل�شالك البولية - الن�شاء والتوليد - اجللدية والتنا�شلية - التجميل 

- االأ�شنان والتجميل - االأنف واالأذن واحلنجرة - الطب العام.

بـإشـراف د. فـيـصــل دشــتــيد. محمــــد فـريـد صـــالح د. أحمد علي حسند. مـهـا فرحــات

مختبر الهالل بوليكلينيك

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 8 �ص اإىل 10 م بدون توقف

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل االأ�سناناخ�سائي  اأمرا�ص 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

ا�ست�ساري طب االأطفال
اخت�سا�سي  جراحة التجميل - ا�ستاذ جراحة التجميل - م�سر

لقطة جماعية لزعماء »ابك«

»دبي لصناعات الطيران« 
تبرم اتفاقا دوليًا

بلير يحذر من تدخل 
الحكومات في االقتصاد

رويتــــرز: قالت شــــركة دبي 
إنها  أمــــس  الطيران  لصناعــــات 
توصلت التفاق قيمته 340 مليون 
دوالر مع إنترناشونال إيرو إجننز 
وهو كونسورتيوم تقوده شركتا 
رولز رويس وبــــرات آند ويتني 
لتوفير محركات طائرات إيرباص 
طراز أي 320.  وأضافت الشركة في 
بيان إن االتفاق ينص على تسليم 

احملركات في عام 2011.

ـ كونــــا: حذر رئيس  زيورخ 
الوزراء البريطاني السابق توني 
بلير من زيادة ســــلطة »الدولة« 
وتدخلها في الشؤون االقتصادية 
أثناء محاوالت احلكومات انقاذ ما 
ميكن انقاذه للبقاء على االقتصاد 
قائما من دون سلبيات كبيرة. وقال 
بلير في محاضرة ألقاها حول تأثير 
االزمة املالية العاملية على مستقبل 
أوروبا بدعوة من جمعية اقتصاد 
زيورخ »يجب على دول القارة أن 
تتمســــك وتتخذ موقفا قويا على 
مائدة املفاوضات الدولية السيما في 
الوقت الذي متيل فيه موازين القوى 
لصالح دول االقتصادات الناشئة ما 
يدعو الى عدم التخلي عن صناعة 

القرار واملشاركة فيه«.

خالف صيني ـ أميركي بشأن العمالت قبل زيارة أوباما للصين
لحذف »أسعار الصرف التي تستند إلى حركة السوق« من بيان المنتدى

الواليات  رويترز: اختلفـــت 
املتحـــدة والصني حول أســـعار 
الفائدة اثناء انعقاد منتدى التعاون 
االقتصادي لدول آسيا واحمليط 
الهادئ، مما يشير إلى محادثات 
صعبة تنتظر الرئيس األميركي 
بـــاراك أوباما حني يقوم بزيارته 
إلـــى الصني ملناقشـــة التوترات 

االقتصادية.
ظهر هذا اخلالف في قمة ابيك 
عندما مت حذف عبارة »أســـعار 
الصرف التي تســـتند إلى حركة 
السوق« من البيان الذي صدر في 
نهايـــة أعمال املنتدى بعد يومني 

من املباحثات.
الوفود  وقال مســـؤول بأحد 

املشـــاركة في اجتماعات ابيك إن 
واشـــنطن وبكني لم تتمكنا من 
التوصل التفاق بشـــأن صياغة 

البيان.
التوترات  ويبرز هذا اخلالف 
التي قد تظهر حني يسافر أوباما 
إلى الصني في وقت الحق، وتأتي 
زيارة أوبامـــا للصني في أعقاب 
خطوات اتخذتها واشنطن لفرض 
قيود جمركية على منتجات عديدة 
ذات منشأ صيني، كما تأتي الزيارة 
أيضا في ظل تزايد الضغوط على 
بكني حتى تسمح لعملتهاـ  اليوان 
ـ بـــأن تزيد قيمتها أمام العمالت 

األخرى.
وينتاب املسؤولون في الصني 

شعور بالضجر حيال تلك الضغوط 
املتعلقة باليوان، وقال ليو مينغ 
كانغ رئيس جلنة تنظيم املصارف 
الصينية في منتدى في بكني، إن 
أسعار الصرف املنخفضة للغاية 
في الواليات املتحدة تغذي املضاربة 
في أســـواق االصول اخلارجية 
باإلضافة إلى انها متثل خطرا على 

تعافي االقتصاد العاملي.
أوباما السبت املاضي  وتعهد 
بتعميق احلـــوار مع الصني بدال 
من السعي إلى احتواء تلك القوة 
الصاعدة التي تســـتعد ألن حتل 
محل اليابان العام القادم باعتبارها 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
لكن مسائل كثيرة بدءا باليوان 

التجارية  ومـــرورا بالتوتـــرات 
ووصوال حلقوق اإلنسان ميكن 
أن تعقد هذه العالقة التي يصفها 
كثيرون بأنها أهم عالقة في القرن 

احلادي والعشرين.
واحتوت مسودة البيان اخلتامي 
ملنتدى التعاون االقتصادي لدول 
آسيا واحمليط الهادئ، على عبارة 
تعهد فيها قادة الدول الـ 21 األعضاء 
في املنتدى باحلفاظ على »أسعار 
الصرف التي تســـتند إلى حركة 
التي تعكس األساسيات  السوق 
االقتصادية األولية« ومت االتفاق 
على البيان خالل اجتماع وزراء 
مالية الدول األعضاء في ابيك يوم 
اخلميس املاضي مبن فيهم وزير 

مالية الصني على الرغم من عدم 
إشارة البيان إلى اليوان بأي حال 

من األحوال.
وترى واشنطن أن اليوان املقيم 
حاليا بأقـــل من قيمته احلقيقية 
يســـهم في حـــدوث اختالل في 
التعامالت التجارية بني الواليات 
املتحدة والصـــني صاحبة ثالث 
أكبر اقتصاد فـــي العالم، وتلح 
الصني على الواليات املتحدة من 
أجل االعتراف بها كاقتصاد سوق 
باإلضافة إلى تقدمي تنازالت في 
قضايا متعلقة بالتجارة، وهو األمر 
الذي ســـيزيد من صعوبة اتخاذ 
الواليات املتحدة ألي اجراءات ضد 

املنتجات الصينية.


