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 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 

»جلوبل«: 37.1% تراجع في ربحية الشركات السعودية في 9 أشهر 
واخلدم���ات املالية الس���عودي 
انخفضت هامشيا بنسبة %2.61 
خالل التسعة أشهر األولى من 

العام 2009. 
وق���ال إن حوال���ي 50% من 
البنوك املدرجة س���جلت زيادة 
في أرباحها خالل التسعة أشهر 
األولى من العام 2009 في حني 
حافظت 60% من البنوك على منو 
ربحيتها خالل الربع الثالث من 
العام 2009. واستقطعت البنوك 
السعودية مزيدا من املخصصات 
الربع  املتعثرة خالل  للقروض 
الثالث من العام احلالي، إال أنه 
لم تقدم أي منها املستوى احملدد 
لالنكشاف على الشركات اخلاصة 

املتعثرة. 

2009 مقاب���ل 70.3 مليار ريال 
سعودي في الفترة املماثلة من 

العام 2008.
وق���ال التقرير ان���ه من بني 
قطاعات الس���وق الس���عودي، 
ساهم كل من قطاعي املصارف 
واخلدم���ات املالية والصناعات 
البتروكيماوي���ة بنس���بة %56 
ف���ي الرب���ع الثالث م���ن العام 
2009، مقابل مس���اهمة بنسبة 
66% في الربع الثالث من العام 
2008. وشهد قطاع الصناعات 
البتروكيماوية � ذو الثقل الوزني 
الكبير � أكبر نس���بة انخفاض 
في الربحية حيث تأثر س���لبا 
جراء انخفاض أس���عار النفط، 
وتراجع الطل���ب على منتجات 

البتروكيماويات كنتيجة مباشرة 
للركود االقتصادي العاملي خالل 
العام 2009.  النصف األول من 
في حني ش���هد قط���اع الفنادق 
والسياحة أكبر نسبة منو من 
حيث ربحية الش���ركات، تبعه 
التأمني. من جهة أخرى،  قطاع 
تكبدت 33 شركة خسائر من أصل 
122 شركة أعلنت عن نتائجها 
املالية للفترة املنتهية في سبتمبر 
من العام 2009. إضافة إلى ذلك، 
شهدت 59 شركة انخفاضا على 
أساس سنوي في نتائجها املالية 
لفترة التسعة أشهر األولى من 

العام 2009. 
وب���ني التقري���ر أن األرباح 
الصافية املجمعة لقطاع املصارف 

في الربع الثالث من العام 2009 
متراجعة من 23.4 مليار ريال 
س���عودي في الربع الثالث من 
الع���ام 2008. عل���ى الرغم من 
ذلك، أظهرت نتائج الربع الثالث 
حتسنا مقارنة بنتائج الربعني 
األول والثاني من العام احلالي، 
مسجلة ارتفاعا بنسبة 62 و%11.3 

على التوالي.
وتراجعت الربحية اإلجمالية 
لفترة التسعة أشهر األولى من 
العام 2009 بنسبة 37.1% مقارنة 
بالنتائج املس���جلة ف���ي العام 
الس���ابق، وس���جلت الشركات 
السعودية أرباحا صافية بقيمة 
44.2 مليار ريال س���عودي في 
التسعة أشهر األولى من العام 

التقرير الصادر عن  أوضح 
ش���ركة بيت االستثمار العاملي 
)جلوب���ل( في حتلي���ل نتائج 
التسعة أشهر األولى من 2009 
أن الشركات السعودية تأثرت 
بالركود االقتصادي العاملي األمر 
الذي دفع بربحيتها إلى التراجع، 
فقد انخفضت األرباح اإلجمالية 
التي سجلتها الشركات السعودية 
بنسبة 24.9% في الربع الثالث 
من العام 2009 مقارنة بالفترة 
املماثل���ة من العام 2008، حيث 
بلغت 17.6 مليار ريال سعودي 

أشارت في تقريرها إلى أنها سجلت 44.2 مليار ريال

الذهب لمستوى قياسي بالغًا 1150 دوالرًا

النفط يتجاوز الـ 80 دوالرًا مع تراجع الدوالر 
لن����دن � رويت����رز: ارتفعت 
أسعار النفط فوق مستوى ال� 
80 دوالرا للبرمي����ل ام����س مع 
تراجع الدوالر أمام سلة عمالت 
أخرى وبعد أن أظهر تقرير ملعهد 
البترول األميركي هبوطا كبيرا 
في مخزونات الواليات املتحدة 

من اخلام االسبوع املاضي.
وانخف����ض الدوالر بش����كل 
منتظ����م خالل معظ����م فترات 
ادنى مستوياته  العام وسجل 
في 15 ش����هرا هذا األسبوع مما 

دفع بأسعار السلع إلى االرتفاع 
حي����ث س����عى املس����تثمرون 
للحصول على أصول حقيقية 
للتحوط من انخف����اض قيمة 
العملة األميركية. ويقّوم النفط 
بالدوالر في االس����واق العاملية 
وكثيرا ما تتحرك اسعار الطاقة 
في اجتاه مخالف حلركة العملة 

األميركية.
وارتفع سعر العقود اآلجلة 
للنفط اخلام األميركي اخلفيف 
تسليم ديسمبر بأكثر من دوالر 

ال����ى 80.23 دوالرا  للبرمي����ل 
للبرميل قبل أن يس����تقر عند 
نحو 80.06 دوالرا، وزاد سعر 
مزيج برنت في لندن 1.03 دوالر 

إلى 80 دوالرا للبرميل.
ورفع بي.ان.بي باريبا تقديره 
ملتوسط السعر املستهدف للخام 
األميركي في 2010 إلى 81 دوالرا 
للبرميل من 78 دوالرا كما زاد 
تقديره ملتوسط السعر في الربع 
األخير من 2009 إلى 77دوالرا 

للبرميل من 66 دوالرا.

لن���دن � رويترز: ارتفع 
الذهب الى مستوى قياسي 
جدي���د ق���رب 1150 دوالرا 
لالونص���ة امس فيما دعم 
املع���ادن النفيس���ة بوجه 
ع���ام بعدما ع���زز تراجع 
ال���دوالر االقبال  مؤش���ر 
على الش���راء مع اختراق 
االسعار ملس���تويات دعم 
فني رئيسية، وارتفع سعر 
الذهب في املعامالت الفورية 
الى 1149.15 دوالرا لالوقية 
عند 1147.30 دوالرا، مقارنة 
ب� 1141.50 دوالرا في أواخر 
ف���ي نيويورك  التعامالت 

امس االول.

مطار الكويت الدولي يستقبل 
»إيرباص A320« جديدة للخطوط السعودية

ان انخفاض حجاج هذا العام بلغ 
50% عن العام املاضي. وكش����ف 
الزامل عن االنتهاء من توس����عة 
مطار الكوي����ت الدولي من خالل 
اضافة 7 بوابات جديدة للمبنى 
احلالي بعد 6 اشهر ومساحة كل 
بوابة 250 مترا مربعا في اجلهة 
الشرقية 3 بوابات واجلنوبية 4 
بوابات وذلك للزيادة املتوقعة في 
أعداد مستخدمي املطار في 2010. 
وتوقع ان تزيد حركة الركاب من 
7.4 مالي����ني ال����ى 8 ماليني راكب 

خالل 2010.
كما كشف عن قرب االنتهاء من 
دراسة النشاء مبنى مؤقت بطاقة 

استيعابية 5 ماليني راكب.

فواز كرامي
استقبل مطار الكويت الدولي 
مس����اء امس الطائ����رة اجلديدة 
الس����عودية  للخط����وط اجلوية 
»ايرباص« A320 وذلك مبناسبة 
الكويت  هبوطها ألول م����رة في 
بحضور مدير عام الطيران املدني 
بدر بوطيبان ومدير إدارة العمليات 
باملطار عصام الزامل، ومن اجلانب 
السعودي امللحق العسكري طالل 
الروقي ممثال لسفير الرياض لدى 
الكويت اضافة إلى مستش����اري 
السفارة السعودية محمد النبهان 
وعبداهلل التومي، ومدير اخلطوط 
السعودية في الكويت عبدالرزاق 

بن ابراهيم البحر.
وأكد مدير عام اخلطوط اجلوية 
السعودية في الكويت عبدالرزاق 
البحر انه مت تسلم 4 طائرات من 
إيرباص A320 على ان يصل العدد 
املتسلم إلى 10 طائرات مع بداية 
2010، من إجمالي 35 طائرة متعاقدا 
عليها ليصل االسطول السعودي 
إلى 60 طائرة م����ع حلول العام 
2013. واوضح البحر ان الطائرات 
املتس����لمة اجلديدة تنقس����م إلى 
اقتصادي����ة ذات حمولة حتتوي 
عل����ى 24 مقعدا درجة أولى و96 
مقعدا للدرجة السياحية، مشيرا 
 Lebeir الى ان الطائ����رة األخرى
تتضمن 12 مقعدا )درجة أولى( 

و130 مقعدا للدرجة الس����ياحية. 
ورحب مدير إدارة العمليات مبطار 
الكويت عصام الزامل بتش����غيل 
الطائرة اجلديدة من إجمالي 35 
طائرة التي تعد من أفضل الطائرات 
احلديثة والتي مت تشغيلها في دبي 
يوم اول من امس، مشيرا الى ان 

الكويت هي ثاني محطة لها.
الرح����الت  اعتم����اد  وح����ول 
االضافية من قبل الطيران املدني 
الكويت����ي اوض����ح الزامل انه مت 
بالفع����ل اعتمادها وتوزع جدول 
جمي����ع الرح����الت أول من امس 
ويتضم����ن الكويتي����ة 30 رحلة 
ذهاب وعودة، والس����عودية 28 
رحلة ذهاب وعودة. واش����ار الى 

»دريك« تشتري حصة في شركة ألمانية

لوكسمبورغ ترحب 
بإنشاء بنوك إسالمية

دبي � رويترز: اش����ترت ش����ركة ديريك آند س����كل انترناشيونال 
للمقاوالت ومقرها دبي حصة نسبتها 82% في شركة املانية ملعاجلة 
املخلفات، وقالت انها تتوقع اس����تحواذا آخر على االقل تصل قيمته 

الى 20 مليون دوالر بنهاية العام.
ودفعت »دريك« 145 مليون درهم، اي في حدود 39 مليون دوالر، 
لالستحواذ على شركة باس����افانت روديجر االملانية املتخصصة في 
تكنولوجيا معاجلة مياه الصرف الصحي واملياه وذلك في اول صفقة 

استحواذ تبرمها الشركة.
وتتوق����ع »دريك« املتخصصة في الس����باكة واالعمال امليكانيكية 
والهندس����ية، التي ادرجت في سوق دبي املالي في مارس، ان تتوسع 
خارج نطاق سوقها الداخلي، حيث تسعى لتنويع محفظتها والتصدي 

لتداعيات االزمة املالية.
وقال رئيس »دريك« التنفيذي ل� »رويترز« خلدون الطبري: صفقة 
اس����تحواذ واحدة على االقل بنهاية العام في الكويت او قطر تقترب 
قيمتها من 70 او 75 مليون درهم، مضيفا ان الشركة املستهدفة ستكون 

متخصصة في السباكة واالعمال امليكانيكية والهندسية.

بروكسل � كونا: رحب رئيس البنك املركزي في لوكسمبورغ ايش 
ميرش امس بانشاء بنوك اسالمية. وقال ميرش في مقابلة مع »كونا« 
على هامش مش����اركته في املنتدى االقتص����ادي اخلامس بني بلجيكا 
ولوكس����مبورغ والدول العربية املنعقد في بروكسل »لقد كان لدينا 
مؤسسات بنكية اسالمية في سبعينيات القرن املاضي لكن ال يوجد 
في الوقت احلالي بنك اس����المي في لوكس����مبورغ وال مانع لدينا من 
انشاء مثل هذه املؤسسات املالية وأود أن أؤكد أن احلكومة سترحب 
مبث����ل هذه اخلطوة«. واش����ار الى ان��ه »نظ��را لزي����ادة الطلب على 
التعام��الت املالية االس����المية ترغب لوكسمب��ورغ باعتبارها مركزا 

ماليا في استيعاب ه��ذا الطل��ب.

الذهب يبلغ مستويات قياسية جديدة

طاقم الطائرة اجلديدة وممثلو اخلطوط السعوددية لدى وصول الطائرة

تقــرير

املصارف
%43.02

االتصاالت
%16.87

أرباح شركات السوق السعودي في األشهر التسعة األولى من العام 2009 وفقًا للقطاع

الصناعات البتروكيماوية
%12.42

اإلعالم %0.21

االستثمار الصناعي %1.94

التجزئة
%1.33

التشييد %2.48
التطوير العقاري %4.16

الزراعة %4.04

الطاقة %3.96

األسمنت
%6.60

التأمني %0.54
االستثمار املتعدد %0.76

السياحة والفنادق %0.82
النقل %0.85


