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نيوي����ورك � رويت����رز: قالت 
مجموعة سيتي جروب املصرفية 
أمس انها توصلت إلى اتفاق مع 
التنظيمي����ة األميركية  اجلهات 
لس����داد 20 مليار دوالر من قيمة 
األسهم التي متلكها احلكومة عن 
طريق إصدار أسهم بقيمة 17 مليار 
دوالر ويسمح للمجموعة باخلروج 
من برنامج إنقاذ األصول املتعثرة 

عام 2010.
وفي اطار االتفاق ستبيع وزارة 
اخلزانة األميركية ما يصل الى 5 
مليارات دوالر من األس����هم التي 

متلكها في سيتي جروب في طرح ثانوي مما يسمح للمجموعة باخلروج من برنامج انقاذ 
األصول املتعثرة في 2010. وقالت س����يتي جروب إنه����ا كان من املقرر أن تدفع 1.3 مليار 

دوالر في صورة توزيعات نقدية وفوائد للحكومة األميركية.
وأضافت أيض����ا أنها قد تصدر ما يصل إلى ثالثة ملي����ارات دوالر من األوراق املالية 
املمتازة في الربع األول من 2010. وتس����عى س����يتي جروب لس����داد مستحقات احلكومة 
األميركية حتى تتمكن من جتنب القيود على رواتب املسؤولني التنفيذيني مبوجب ثالث 

دفعات من املساعدات تلقتها من احلكومة.

وكانت املجموعة اقترضت 45 
مليار دوالر العام املاضي في اطار 
انقاذ األصول املتعثرة.  برنامج 
ووافقت احلكومة األميركية هذا 
العام على حتويل 25 مليار دوالر 
من هذه األموال إلى أسهم عادية في 
سيتي جروب، ما جعل احلكومة 
األميركية تسيطر على حصة تبلغ 

نحو 34 % من أسهم املجموعة.
من ناحيه اخرى، قال امللياردير 
السعودي األمير الوليد بن طالل 
إنه ال يعتزم بيع أسهمه في سيتي 
ج����روب وجدد دعم����ه للرئيس 
التنفيذي وإدارة البنك. وذكر الوليد في بيان إنه لن يبيع حصته في سيتي جروب رغم 
حترك بعض الصناديق السيادية في اآلونة األخيرة لبيع أسهمها، مضيفا أن قرار البنك 

باخلروج من برنامج اإلعفاء من األصول املتعثرة كان »حصيفا«.
وقال البيان إن الوليد يجدد دعمه للرئيس التنفيذي فيكرام باندت وإدارة البنك، وكان 
األمير الوليد اس����تثمر في سيتي جروب عن طريق شركة اململكة القابضة عندما اشترى 
حصة نس����بتها 3.6% عام 1991 وفي يناير 2008 شارك في طرح خاص قيمته 12.5 مليار 

دوالر ألوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم. الدوالر يقلص خسائره مع سلة العمالت

أسعار الذهب مستقرة فوق 1100 دوالر

الدوالر يرتفع قرب أعلى مستوياته منذ شهرين

الذهب عند 1120 دوالرًا لألوقية

أسهم هونغ كونغ والصين تقّلص خسائرها

»فرانس تليكوم« تعرض شراء أسهم التداول الحر
 في »موبينيل« بقيمة 2.2 مليار دوالر

لندن � رويترز: حتدد سعر الذهب في جلسة 
القطع الصباحية امس عند 1120 دوالرا لالوقية 
)االونصة( انخفاضا من 1124 دوالرا في جلسة 

القطع السابقة في لندن، وبلغ سعر الذهب عند 
االقفال الس���ابق في نيوي���ورك 1113.85 دوالرا 

لالوقية.

هونغ كونغ � رويترز: عوضت اسهم هونغ كونغ 
والصني خسائرها املبكرة تقودها البنوك وشركات 
التعدين بعد ان قالت دبي انها تلقت 10 مليارات دوالر 
من أبوظبي األمر الذي هدأ من مخاوف املستثمرين 
بشأن اآلفاق االقتصادية، وارتفع مؤشر هانغ سينغ 
0.84% او 183.64 نقط���ة الى 22085.75 نقطة بعد 

ان تراجع 1.6% في التعامالت املبكرة.

وصعد مؤشر تشاينا انتر برايزز الكبر الشركات 
املدرجة في بورصات الصني األم 0.6% الى 13049.34 

نقطة.
وقاد سهم بنك »اتش. اس. بي. سي« املكاسب 
وارتفع 1.44% الى 91.54 دوالر هونغ كونغ بينما 
صعد سهم ستاندرد تشارترد 4.78% الى 197.20 

دوالر هونغ كونغ.

القاه���رة � رويت���رز: اعلنت فرانس 
تليكوم أمس تفاصيل عرضها لش���راء 
االس���هم القائمة في الش���ركة املصرية 
خلدمات التلف���ون احملمول »موبينيل« 
مح���ددة القيمة الكلية لألس���هم عند 12 
مليار جنيه مصري ما يعادل 2.2 مليار 

دوالر.
التابعة لفرانس  الوح���دة  وتعرض 
تليكوم أوارجن بارتيسيباش���ينز شراء 

اسهم التداول احلر في موبينيل والتي 
هي محل نزاع بني مساهميها الرئيسيني 
فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم بقيمة 

245 جنيها مصريا لكل سهم.
وتبدأ فترة س���ريان العرض لكامل 
االس���هم في 15 ديس���مبر وتنتهي عند 
اغالق جلسة التداول يوم 14 يناير كانون 

الثاني.
ونش���ر اعالن بالصحف بعد صدور 

قرار من الهيئة العامة للرقابة املالية يوم 
اخلميس بإقرار عرض فرانس تليكوم. 
وكانت الرقابة رفض���ت ثالثة عروض 

سابقة.
وفي ع���ام 2007 جلأت اوراس���كوم 
للتحكيم بشأن النزاع اخلاص مبوبينيل، 
وفي ابريل قضى التحكيم بأن تشتري 
فرانس تليكوم حصة اوراس���كوم في 
الش���ركة القابضة التي متتلك 51% من 

موبينيل مببلغ 273 جنيها لكل سهم متلكه 
الشركة القابضة، لكن االتفاق لم يستكمل 
بسبب اخلالف حول ما اذا كان هذا السعر 

ينطبق على االسهم االخرى.
ومتلك أوراسكوم تليكوم نحو 35% في 
موبينيل موزعة بني حصتها في الشركة 
القابضة وملكيتها املباشرة. ومتلك فرانس 
تليكوم نحو 36 % في موبينيل من خالل 

حصتها في الشركة القابضة.

فيس���بادن � د.ب.أ: يتوقع مكتب اإلحصاء االحتادي أن يرتفع عدد الشركات 
اجلديدة في أملانيا خالل العام احلالي إلى 155 ألف شركة ذات أهمية اقتصادية كبيرة 

بزيادة قدرها 6000 شركة مقارنة بعام 2008 بالرغم من األزمة االقتصادية.
وفي املقابل، أعلن املكتب في مقره مبدينة فيسبادن غربي أملانيا أمس استنادا 
إلى بيانات إحصاء عدد الش���ركات التي تأسست وأغلقت خالل الشهور التسعة 
األول���ى من العام احلالي انه من املتوقع أن يصل عدد الش���ركات التي س���تغلق 
أبوابها خالل العام احلالي إلى 129 ألف شركة، بزيادة قدرها 3000 شركة مقارنة 

بعام 2008.

وفي الوقت نفسه يتوقع املكتب أن يرتفع عدد الشركات الصغيرة والفرعية 
التي تأسست العام احلالي من 538 ألف إلى 560 ألف شركة.

ووفقا لتقديرات املكتب من املتوقع أن يتراجع عدد الش���ركات الصغيرة التي 
أغلقت العام احلالي مقارنة بالعام الذي يس���بقه. وفي السياق نفسه ذكر املكتب 
أن عدد الشركات ذات األهمية االقتصادية الكبيرة التي تأسست في أملانيا خالل 
األشهر التسعة األولى من العام احلالي بلغ 117 شركة، بزيادة قدرها 1.8% مقارنة 
بعام 2008. وأش���ار املكتب إلى أن عدد الشركات الصغيرة والفرعية ارتفع أيضا 

خالل الفترة السابق ذكرها.

سيدني � رويترز: ارتفع 
الدوالر في بداية التعامالت 
اآلسيوية امس محلقا قرب 
اعلى مستوى له منذ شهرين 

امام اليورو.
واقترب مؤشر الدوالر من 
اعلى مس���توى له منذ ستة 
اسابيع في الوقت الذي بلغ 
فيه سعر اليورو امام الدوالر 
1.4615 دوالر وهو مستوى ال 
يبعد كثيرا عن ادنى مستوى 
له منذ شهرين والذي سجله 
يوم اجلمع���ة وهو 1.4587 
دوالر، وهب���ط اليورو اكثر 
من 3% منذ وصوله الى اعلى 
مستوى له منذ 16 شهرا في 
نوفمبر عندما س���جل 1.51 

دوالر.
وارتفع الدوالر امام الني 
الى 89.24 ينا بعد ان عززه 
ارتفاع في عائدات اخلزانة 
االميركية وارتفع اليورو امام 

الني الى 130.

155 ألف شركة جديدة في 2009 بألمانيا
بزيادة 6 آالف شركة ورغم األزمة المالية

الوليد بن طالل ال يعتزم بيع أسهمه في المجموعة

 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

»سيتي جروب« تتجه نحو اخلروج من برنامج إنقاذ األصول املتعثرة في 2010

»سيتي جروب« تسدد 20 مليار دوالر قروضًا مستحقة على الحكومة األميركية


