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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

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

الزلزلة: الحكومة مطالبة بوضع 
خططها اإلستراتيجية مواكبة للميزانية

التنمية ولكن املجلس احلالي فيه 
مجموعة من اخلبرات والكفاءات 
القادرة على االس����تماع للمشاكل 
وحلها على أكمل وجه، لذا التواصل 
ب����ن رجال العق����ار والنواب مهم 
ج����دا حلل املش����كالت والتواصل 
بن السلطتن ايضا، كما انه على 
احلكومة ان تعلم انها ستحاسب 

في حال التأخر عن ذلك«.
وزاد قائال: أرى جدية واضحة 
م����ن اجلميع نح����و التنمية وبدأ 
التأزمي يتقلص ونحن اآلن نريد 

ان ننجز املشاريع التنموية.
وتابع قائال »في السابق لم تكن 
لدينا أه����داف لتحقيقها ولكن ما 
مت تقدميه من خطة تنموية يؤكد 
وجود رؤى وأهداف جديدة كما ان 
هذه اخلطة حتوي مساحة واسعة 
من مش����اركة القطاع اخلاص في 
تنفيذه����ا حيث س����يكون له دور 
كبير ويتم إنشاء خمس شركات 
خاصة من احلكومة خالل شهرين، 
متخصصة في اإلسكان والكهرباء 
واملاء وما هو موجود في اخلطة 
االس����تراتيجية اآلن ين����م عن ان 
املستقبل سيكون للقطاع اخلاص 

كمشارك في عملية التنمية.
واضاف قائال »نريد مجموعة من 
التشريعات تعطي للمستثمر املزيد 
من التسهيالت في اقامة مشاريعه 
واستثماراته، كما انه ألول مرة في 
تاريخ الكويت نرى وضوحا تاما 
فيما قدم في اخلطة االستراتيجية 
للدولة ونحتاج بالفعل مس����اندة 
جدي����ة م����ن الس����لطتن للقطاع 
اخلاص باإلضاف����ة الى مجموعة 
من التسهيالت حتى ال تتم عرقلة 
املشاريع«. واكد ان التفاؤل مبا هو 
قادم نابع من جدية خطط الدولة 
القادمة والت����ي نراها في اعضاء 
مجلس االمة احلالين الذين ايقنوا 
ان����ه اذا ما لم يكن هناك اس����تناد 
على القطاع اخلاص فلن يكون في 
استطاعة احلكومة وحدها ان تقوم 
بالتنمية، فيجب ان يتم اش����راك 
القطاع اخل����اص في هذه العملية 
وس����يقع على عاتق����ه ايضا دور 
كبير إلثبات قدرته على حتمل هذه 

املسؤولية خالل الفترة املقبلة.

املستقبل االقتصادي القادم.
 واش����ار الزلزلة الى ضرورة 
توفير السيولة للشركات قائال »من 
املفترض ان جتعل الدولة البنوك 
تساند القطاع اخلاص لرفع مستوى 
أدائها في البلد من خالل رفع سيولة 
هذه الش����ركات ألن����ه عندما يتم 
منع هذه السيولة سيتوقف عمل 
الش����ركات لذا نحن نحتاج ايضا 
لتنظيم عمل البنوك ألن الضوابط 
املوجودة حاليا أوجدت نوعا من 
الش����لل ألداء الشركات وهو األمر 
الذي يحت����اج إلعادة نظر خاصة 
انه معروف أين مواطن اخللل في 

اللوائح والقوانن«.
وقد وضع الزلزلة على عاتق 
رجال العقار مسؤولية التواصل مع 
مجلس األمة حيث قال: »للعقارين 
دور مهم في التواصل والقدوم الى 
األم����ة وتوضيح مواطن  مجلس 
اخللل ومحاولة توضيحها وبعد 
ذلك يقوم املجلس بدوره في حل 
مواطن اخللل هذه إلحياء االقتصاد 

بجميع فروعه وقطاعاته«.
وارجع سبب هذا االنقطاع الى 
االنطباع املأخوذ عن نواب مجلس 
األمة بأنهم يعرقلون مسيرة التنمية 
في البلد حيث قال: »املجلس احلالي 
مقطوع في����ه التواصل مع رجال 
العقار ونتيجة لتجارب سابقة مع 
النواب اصبحت الفكرة الس����ائدة 
ان هؤالء النواب يعرقلون مسيرة 

خلطط التنمية، وفي اجتماع اللجنة 
املالية األخير تبن بالفعل ان هناك 
جدية في تنفيذ اخلطة االسترتيجية 
التنموية للدولة وتوفير األشخاص 
ذوي اخلبرة والقدرة الفائقة على 
تنفيذ هذه اخلطة اإلستراتيجية 
الى مركز مالي  الكويت  وحتويل 

وجتاري 
مع تعديل البنود التي تتطلب 
ذلك وس����يتم تقدمي تقرير شامل 
كل ستة أش����هر يتم فيه شرح ما 
مت اجنازه من هذه اخلطة وأفضل 
ما في هذا األمر هو عدم محاسبة 
الوزير إال على مدى تنفيذه إلجناز 

هذه اخلطة.
 واضاف »ان ما يدعو للتفاؤل 
هو انه في املجالس السابقة كان 
دائما قضية الرقابة مستحوذة على 
كل عمل املجلس وكان واضح من 
انها كانت مجرد  االس����تجوابات 
اختب����ار للمجلس في قدرته على 
االنتقال من الرقابة الى التشريع 
وجن����ح املجل����س في ذل����ك ومت 
تش����كيل فريق حتدي����د أولويات 
املجلس )حتدد األولويات إلصدار 
القوانن ووقت تنفيذها( وكانت 
أغلبية هذه الق����رارات اقتصادية 
كم����ا انه مت وض����ع مجموعة من 
املش����اريع الواجب تنفيذها خالل 
العام املقبل، واعتقد انه خالل هذه 
الدورة ستشهد تقدمي أسس على 
السياس����ي نبني عليه  املستوى 

5 سنوات وهي من شأنها حتقيق 
الهوية الس����ياحية للكويت، ومع 
األس����ف مت وأد هذه اخلطة لفترة 
على الرغم من انه مت تفعيلها مرة 

اخرى بعد ذلك«.
وبدوره اش����اد رئيس اللجنة 
املالية واالقتصادية ملجلس األمة 
د.يوسف الزلزلة بفكرة إقامة مثل 
هذه املؤمترات والندوات التي تناقش 
ابرز القضايا املطروحة على الساحة 
السياسية واالقتصادية خاصة انها 
تواكب القضايا واملشاريع املقبلة 
الدولة وايضا متزامنة مع  عليها 
توجهات مجلس االمة التي بالفعل 
ذاهب����ة نحو التطوي����ر والتنمية 

والتقدم.
وقال »خالل السنوات املاضية، 
كان هناك عدم وض����وح للرؤية 
التنموية من قب����ل الدولة عالوة 
على التأزمي السياسي واملشاحنات 
البرملانية، األمر الذي س����ئم منه 
املواطنون بشكل كبير، مشيرا إلى 
أن اكبر دليل على عدم وجود رؤية 
محددة هي األبراج التي مت انشاؤها 
بص����ورة عش����وائية ومركزة في 
منطقة العاصمة وذلك النه لم يكن 
لدى احلكومة منهج واضح للتنمية 
والتطوير، ولكن اآلن اصبحت هناك 
قناعة عند نواب مجلس االمة على 
انه واجب عل����ى احلكومة وضع 
خططها االس����تراتيجية مواكبة 
للميزاني����ة اي ان امليزانية رديف 

عمر راشد
إدارة  أوضح رئي����س مجلس 
شركة مجمعات األسواق ورئيس 
العقارين، توفيق اجلراح  احتاد 
أثناء ترؤسه اجللسة الرابعة ملؤمتر 
صناع العقار الثاني والذي أقيم اول 
من أمس، ان القطاع اخلاص واجه 
حالة من التشويش في جميع األمور 
املتعلقة مبسيرة أعماله سواء على 
او  القوانن والتشريعات  صعيد 
التموي����ل وتوقف  على صعي����د 
مشاريعه، مشيرا إلى أنه نتيجة 
لذلك ش����هد حالة من اإلحباط في 
عدم اتخاذ اخلطوات الالزمة لتغير 
القوانن وتعديلها س����واء قوانن 
هيئة سوق املال أو القوانن املتعلقة 
بعمليات اخلصخصة، لذلك كان عام 
2009 بالنسبة له )سنة كبيسة( 
أما العام 2010 سيكون عام العمل 

واالجناز.
 واضاف أن العنوان الرئيسي 
خلطة التنمية هو حتويل الكويت 
الى مركز مالي وجتاري، الفتا إلى 
أنها عملية ليست سهلة وحتتاج 
الى الكثير من العوامل والقوانن 
التي تع����زز تنفيذ هذا الهدف كما 
الى جلب املؤسسات  اننا نحتاج 
املالية الكبرى الى الكويت النه يجب 
توطن هذه االستثمارت، مبينا ان 
اجلو في الكويت غير مهيئ جللب 
االسثتمارات األجنبية التي يبلغ 

حجمها 130 مليون دوالر .
ان االئتمان   واك����د اجل����راح 
هو ش����ريان العمل لدى الشركات 
س����واء االس����تثمارية والعقارية 
التي اصبحت عليلة خالل الفترة 
احلالية وهو الوضع الذي يحتاج 
الى مساندة القطاع اخلاص لتجاوز 

هذه األزمة.
 واشار الى ان هناك العديد من 
العقبات التي تواجه خطط التنمية 
في الكويت حيث قال »في عام 2004 
كانت السياحة في الكويت حتت 
مظلة وزارة االعالم التي عملت خطة 
اطلق عليها )االستراتيجية الوطنية 
للسياحة في الكويت( وهي خطة 
فعالة ودقيقة ومتكاملة ومنطقية 
وكانت تبلغ ميزانيتها 8.5 مالين 
دينار وتطبيقها كان سيتم خالل 

خالل الجلسة الرابعة لمؤتمر صناع العقار الثاني

جانب من اجللسة الرابعة ملؤمتر صناع العقار

الكويت توافق على إعادة جدولة ديون صربيا

»مباشر« تكشف النقاب عن خدمة جديدة لتزويد
المستثمرين بالمعلومات الفورية من بورصة بيروت

ارتفاع عائدات السندات األميركية يدعم الدوالر
أسهم أوروبا تسجل أعلى إغالق في 15 شهراً

الذهب يبلغ 1085.20 دوالراً لألوقية

رويترز: وقعت الهيئة العامة لالستثمار أمس 
اتفاقا إلعادة جدولة ديون صربيا للكويت.

وقالت »كونا« ان العضو املنتدب للهيئة بدر 
الس���عد ووزير اخلارجية الصربي الزائر فوك 

يرمتش وقعا االتفاق.
ويقول تقرير منشور في موقع البنك الوطني 

لصربيا على ش���بكة االنترنت ان ديون صربيا 
للكوي���ت وليبيا تبل���غ 333.4 مليون يورو في 
سبتمبر. ولم يذكر التقرير تفاصيل هذا املبلغ.

وكان محلل���ون قالوا ان صربيا عليها ديون 
اجنبية تبلغ نحو 3.6 مليارات دوالر يحن أجل 

استحقاقها في عام 2009.

أعلنت شركة مباشر عن استكمالها مؤخرا تطوير 
اخلدمة اجلديدة التي تزود املستخدمن واملستثمرين 
في منطقة الشرق االوسط مباشرة باملعلومات املالية 
املتعلقة بسوق بيروت املالي، وذلك من خالل خدمة 
»مباشر برو« )Mubasher Pro( التي توفر معلومات 

فورية عن أسواق األسهم بسرعة وفعالية عالية.
وتأت����ي اخلدمة اجلديدة، املتوف����رة في كل من 
العربية املتحدة  الس����عودية واألردن واإلم����ارات 
ومصر والكويت وعمان وقطر والبحرين، متاشيا 
مع االتفاقية املوقعة سابقا بن »مباشر« و»بورصة 
بيروت« )BSE(، والتي تهدف إلى تزويد املستثمرين 
املؤسسين ومستثمري التجزئة باملزيد من املرونة 
والثقة التخاذ قرارات استثمارية مدروسة في بورصة 

بيروت.

وتعد هذه االتفاقية، التي وقعها مؤسس ورئيس 
مجلس إدارة »املجموعة الوطنية للتقنية« م.محمد 
رشيد البالع ود.فادي خلف الذي كان يشغل آنذاك 
منصب الرئيس التنفيذي لبورصة بيروت واملسؤول 
حاليا عن إدارة »احتاد البورصات العربية«، تكملة 
للنشاط االقتصادي املتنامي في لبنان والثقة املتزايدة 
لدى املس����تثمرين األجانب في االقتصاد اللبناني 
والذي يعود بش����كل كبير إلى االستقرار السياسي 

الراهن.
 وقال البالع: »تأتي هذه املبادرة في إطار اجلهود 
املتواصلة التي تبذلها »مباشر« لتوفير منصة جتارية 
الكترونية متقدمة تغطي جميع أسواق األسهم في 
املنطقة، مما يتيح املجال أمام العمالء للتداول ورصد 

ومراقبة محافظهم املالية.

لندن � رويترز: حظي الدوالر 
بدعم على نطاق واس���ع امس 
بعد ان بلغ أعلى مستوياته في 
ش���هرين أمام الن في تعامالت 
محدودة بس����بب عطالت عيد 
امليالد مدعوما ببيانات س���وق 
اإلسكان األميركية القوية وارتفاع 

عائدات السندات األميركية. 
ويتوق���ع املتعامل���ون أن 
تؤكد بيانات اإلنفاق الشخصي 

ومبيع���ات املن���ازل اجلدي���دة 
املنتظر  املتح���دة  الواليات  في 
صدورها الي���وم حالة التفاؤل 
بشأن االقتصاد األميركي بعد ان 
اظهرت بيانات أمس األول ارتفاعا 
كبيرا بنسبة 7.4% في مبيعات 

املنازل القائمة في نوفمبر. 
التفاؤل بشأن  ودفع تنامي 
االقتصاد األميركي عائدات أذون 
اخلزان���ة الرتفاعات قياس���ية 

وعائ���دات الس���ندات طويل���ة 
األجل الى أعلى مستوياتها في 

4 أشهر. 
من جه���ة أخرى، س���جلت 
األس���هم األوروبية أمس أعلى 
إغالق لها فيما يقرب من 15 شهرا، 
املكاس���ب بيانات  لكن حد من 
أميركية أظهرت تراجعا مفاجئا 
ملبيعات املنازل اجلديدة إلى أدنى 

مستوياتها في 7 أشهر.

لندن � رويترز: استقرت أسعار 
الذهب في األسواق األوروبية امس 
بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى في 
سبعة أسابيع في اجللسة السابقة 
مما حفز عمليات شراء مخزونات 
فعلية من املع����دن النفيس، لكن 
الذي سجل أعلى  الدوالر  ارتفاع 
مس����توى أمام اليورو منذ أوائل 

سبتمبر أمس االول حد من حتقيق 
املزيد من املكاسب.

وج����رى ت����داول الذه����ب في 
الفورية عند 1085.20  املعامالت 
دوالرا لألوقية مقارنة مع 1083.55 
دوالرا ف����ي أواخ����ر التعامل في 

نيويورك أمس االول.
وكان سعر الذهب في املعامالت 

الفورية قد صعد إلى أعلى مستوى 
على اإلطالق عند 1226.10 دوالرا 

لألوقية في بداية ديسمبر.
وهبط سعر الذهب في العقود 
األميركية اآلجلة للذهب تسليم 
فبراير 60 س����نتا إل����ى 1086.10 
لألوقي����ة في قس����م كومكس من 

بورصة نيويورك التجارية.

الجراح: االئتمان هو شريان العمل لدى الشركات االستثمارية والعقارية


