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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

حاكم دبي يصدر تشريعات مالية جديدة 
لحماية المال العام

»النفط الكويتي« يرتفع 2.80 دوالر
بالغًا 74.49 دوالرًا

مجموعة دايملر ـ بنز 
تأمل تحسين مبيعاتها العام المقبل

»سيسكو« األميركية تستحوذ على »ستارنت نتوركس«

افتتاح أول بنك إسالمي في ألمانيا 
مطلع 2010

دبيـ  د.ب.أ: أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس االمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته 
حاكما إلمارة دبي تشــــريعات مالية جديدة تقضي 
بفرض عقوبات باحلبس لفترة من خمسة إلى عشرين 
عاما للمستولني على املال العام أو اخلاص بغير وجه 
حق في دبي. وذكر بيان أصدره املكتب اإلعالمي حلاكم 
دبي امس، أن الشــــيخ محمد بن راشد »اصدر عدة 
تشريعات مالية واقتصادية مهمة تضمنت مجموعة 
من األحكام الرادعة التي من شأنها تعزيز مستويات 
حماية األموال العامة واخلاصة بإمارة دبي واحلفاظ 
علــــى املصالح االقتصادية لإلمــــارة وكذلك حماية 
املالية والتعاقدية للمشمولني بأحكامها«.  احلقوق 
واضاف البيان أن إصدار هذه التشريعات يأتي »في 
إطار حرصه التام على إيجاد الهياكل التشــــريعية 
التي تساهم بفاعلية في القضاء على جميع أشكال 

الفســــاد وتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عاملي 
مــــن الطراز األول«. وأوضح ان حاكم األمارة أصدر 
»قانونا بشأن إجراءات استرداد األموال العامة واألموال 
املتحصلة بطريقة غير مشروعة وميثل هذا القانون 
مبا تضمنه من أحكام أداة شرعية فعالة تضمن إلى 
حد كبير استرداد األموال العامة واخلاصة من خالل 
دفع األشخاص الذين يثبت من خالل أحكام قضائية 
نهائية وباتة اســــتيالؤهم على أموال اآلخرين دون 

وجه حق وامتناعهم عن ردها«.
وتابــــع البيــــان »لغايات متكني تلــــك الفئة من 
األشخاص على رد تلك األموال فقد تضمن القانون 
حكمــــا يقضي بالســــماح لهم أثناء فترة حبســــهم 
بالتواصل مع اخلارج لتأمــــني هذه األموال وإخالء 
ســــبيلهم فور قيامهم بردها أو إجراء تسوية ودية 

بينهم وبني دائنيهم«.

كونا: ارتفع سعر برميل النفط الكويتي مبقدار 
2.80 دوالر في تعامالت امس األول ليستقر عند 
مستوى 74.49 دوالرا للبرميل مقارنة بتعامالت 
يوم األربعاء املاضي طبقا ملا أعلنته مؤسســــة 
البترول الكويتية. وتشــــهد اســــعار النفط في 
الوقت احلالي حالة من التعافي في ظل مؤشرات 
تبني ان االقتصاد العاملي قد جتاوز مرحلة القاع 
في أزمته املالية وبدأ يسير في مرحلة الصعود 
واالنتعاش من جديد وهو ما يعني زيادة الطلب 

على النفط.
كما يأتي تراجع اسعار الدوالر األميركي مقابل 
العمالت األخرى كسبب ثان الرتفاع اسعار النفط 
باالضافة الى بعض التقارير التي تشير الى احتمال 

عودة املضاربني للسوق النفطية من جديد.
ويعتبر سعر برميل النفط الكويتي احلالي في 
املستوى املستهدف بني 70 و80 دوالرا للبرميل 
ويأتي بعد أن تراجع ســــعره الى مســــتوى 32 
دوالرا للبرميل في نهاية ديسمبر املاضي وذلك 
نزوال من مســــتوى 136 دوالرا للبرميل حققها 

في يوليو 2008.
وتعلن دول »أوپيك« دائما انها تسعى للوصول 
الى سعر يتراوح بني 70 و80 دوالرا لبرميل النفط 
باعتبار ان هذا السعر يحقق مصالح املستهلكني 
وحقهم في احلصول على الطاقة بسعر مناسب 
كمــــا انه يحقق مصالح املنتجــــني الراغبني في 

تطوير منشآتهم وحقولهم النفطية.

برلــــني ـ كونا: اعربت مجموعــــة »داميلر ـ بنز« 
للســــيارات والتقنيات املتطورة امس، عن املها في 
حتسني مبيعاتها العام املقبل السيما في قطاع سيارات 
النقل والشــــاحنات. وفي حديث للصحافيني توقع 
رئيس قسم انتاج سيارات النقل والشحن في املجموعة 
اندرياس رينشالر حتقيق حتسن متواضع باملبيعات 

في العام املقبل.
واكد رينشــــالر ان املجموعة التــــي متتلك فيها 
الكويت حصة تقدر باكثر من 7% ستحتفظ في العام 
املقبل بجميع املوظفني الذين يعملون في قسم انتاج 

الشاحنات علما بان عدد العاملني في معامل ومصانع 
»داميلر ـ بنز« حوالي 175 الف شخص. واوضح ان 
هناك ما يدعو الى التفاؤل النسبي في انتعاش سوق 
سيارات »داميلرـ  بنز« الفتا الى الطلب امللحوظ على 
ســــيارات مرسيدس »مما يدعو للتفاؤل في حتقيق 

انتعاش في مبيعات وارباح املجموعة«.
يذكر ان »داميلــــر ـ بنز« عانت في العام احلالي 
شأنها في ذلك شأن جميع الشركات املنتجة للسيارات 
من ضعف في املبيعات عامليا وذلك بســــبب االزمة 

املالية العاملية.

واشنطنـ  أ.ش.أ: أعلنت شركة 
»سيســـكو« األميركية، عمالق 
الشـــبكات وحلول االتصاالت 
التكنولوجية فـــي العالم، عن 
إمتامها لصفقة االستحواذ على 
شركة »ســـتارنت نتوركس«، 

رائـــدة حلول البنـــى التحتية 
لالتصـــاالت احملمولة املعتمدة 
على بروتوكول اإلنترنت، مقابل 

2.9 مليار دوالر. 
ومتكن اخلدمات التي توفرها 
»ســـتارنت نتوركس« مقدمي 

خدمات االتصاالت من حتقيق 
التـــوازن بني البنـــى التحتية 
لالتصاالت احملمولة اخلاصــة 
إلـــى زيادة  بهـــم، باإلضافـــة 
اســـتثماراتهم عن طريق مدهم 

بخبرات جديدة متنوعة.

مانهامي )أملانيا( ـ د.ب.أ: أكد 
مسؤول مصرفي أملاني أمس أن 
بالده ستشهد افتتاح أول بنك 
إسالمي فيها أوائل العام املقبل، 
كفرع لبنك »كفيت تورك بنك« 

التركي.
ووفقـــا لقواعـــد الصيرفة 
اإلسالمية، ال يتم حتديد أسعار 
فائدة للقروض وال الودائع وإمنا 

يشترك املقرض واملقترض في 
أرباح النشاط االقتصادي الذي 

ميوله البنك.
وذكر مصرف »كفيت تورك 
بنك« أنه سيتم فتح الفرع مبدينة 
مانهـــامي األملانية، حيث توجد 
جالية تركية كبيرة، في مارس 
املقبل. ومن املنتظر أن يقدم البنك 
طلبـــا للحصول على ترخيص 

لتقدمي جميع اخلدمات املصرفية 
بأملانيا في وقت الحق.

ونقلت صحيفة »راين نيكار 
تسايتوجن« األملانية عن مسؤول 
فـــي البنك رفض الكشـــف عن 
التركي  البنك  إن  القول  هويته 
يعتزم افتتاح فرع آخر في أملانيا، 
ثم االنتقال منها إلى دول أوروبية 

أخرى.

»المركزي األوروبي«: تعافي منطقة 
اليورو سيكون ضعيفًا وهشًا

أسهم أوروبا تسجل أعلى إغالق لها في 15 شهرًا

بروكسل ـ رويترز: قال عضو مجلس البنك املركزي األوروبي ايف 
ــي النمو في 2010  ــتمر ف ــرش امس ان اقتصاد منطقة اليورو سيس مي
ولكن تعافيه سيكون ضعيفا وهشا. وأعرب ميرش عن آماله للعام املقبل 
ــوة التحديات التي  ــر في 2010 بخصوص ق ــا انه كان يتمنى الكثي قائ
ــي، الفتا الى ان بوادر االنتعاش اصبحت واضحة  تواجه االقتصاد العامل
ــيواصل اقتصاد منطقة اليورو النمو  في نهاية عام 2009. وأضاف: »س

في 2010 ولكن التعافي سيكون ضعيفا وهشا«.

ــي تعامات محدودة  ــهم االوروبية ف ــدن ـ رويترز: ارتفعت االس لن
ــجل أعلى إغاق لها في 15 شهرا للجلسة الرابعة على التوالي  أمس لتس

وتصدرت شركات التعدين األسهم الرابحة.
ــهم األوروبية الكبرى مرتفعا  ــر يوروفرست 300 لألس وأغلق مؤش
ــبة 0.1% عند 1045.14 نقطة مسجا صعودا للجلسة السادسة على  بنس

التوالي.
ــر فاينانشال تاميز 100 بنسبة %0.7  وفي اململكة املتحدة ارتفع مؤش
إلى 5437.61 نقطة ليتعافى إلى مستويات لم يسجلها منذ ما قبل انهيار 
ــبتمبر 2008. وصعد مؤشر داكس األملاني  ليمان براذرز في منتصف س

بنسبة 0.1% ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة %0.3.

أكدوا أن أرباح المصارف في 2010 ستكون ممتازة

محللون: بيانات »ساما« عن المصارف السعودية مؤشر إيجابي 
برمته طوال الشهور الستة األولى 

من العام 2010«.

العام المقبل ممتاز جدًا

ويتفق مـــع العمري، رئيس 
مجموعة بخيت االستثمارية بشر 
بخيت الـــذي قال لقناة العربية 
ان »العام اجلديد 2010 سيكون 
ممتازا جدا من حيث أرباح القطاع 

املصرفي السعودي«.
وفســـر التراجع فـــي أرباح 
البنوك السعودية بنسبة %25 
خالل شهر نوفمبر املاضي بأنه 
ناجت عن ارتفاع قيمة املخصصات 
التي عادة ما يتم البدء بتجنيبها 
خالل الربع األخير من الســـنة، 
لكنه رغم ذلك يؤكد ان النتائج 
املالية الســـنوية للمصارف في 
اململكة »ستكون أفضل من العام 

2008 على كل األحوال«.
وقـــال بخيـــت ان توقعاته 
بشأن العام املقبل »مبنية على 
أساس عدم وجود أزمة مالية غير 
مسبوقة«، مشيرا الى أن األرباح 
املجمعة للمصارف السعودية قد 
تشـــهد ارتفاعا في 2010 بحدود 
30% الـــى 35% مقارنـــة بأرباح 

العام 2008.

األســـواق.نت: قرأ محللون 
ماليون البيانات التي نشـــرتها 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
)ساما( مؤخرا بصورة ايجابية، 
وقالوا ان العام املقبل 2010 سيكون 
أفضل على كل األحوال بالنسبة 

للقطاع املصرفي السعودي.
التي  البيانـــات   وأظهـــرت 
نشـــرتها »ســـاما« أن القروض 
املصرفية قفزت الشهر املاضي 
الى أعلى مستوى لها منذ 13 شهرا 
لتصل إلى 723.4 مليار ريال، كما 
أظهرت تراجعا في أرباح املصارف 
السعودية في نوفمبر بنسبة %25 
عن شهر أكتوبر املاضي لتصل 

الى 1.75 مليار ريال.

البنوك مازالت متحفظة

وقال احمللل املالي السعودي 
عبداحلميد العمري ان البيانات 
الودائع لدى  أن  ذاتها أظهـــرت 
البنـــوك الســـعودية ســـجلت 
ارتفاعـــا كبيرا أقـــل بكثير من 
االرتفاع في القروض املصرفية 
خالل الشهر املشار اليه، وهو ما 
يعني –بحسب العمري – أن قدرة 
البنوك ارتفعت بثالثة أضعاف 
التسهيالت التي قدمتها، وهو ما 

احلذر على املخاطرة.
ويرجح العمري أن يشهد العام 
املقبـــل 2010 منوا جيدا في أداء 
املصارف السعودية، وقال انه »اذا 
أعيد جزء من املخصصات ومتت 
تسويتها في ديسمبر 2009، فإننا 
مقبلون على عام جيد، وهو أمر 
سينعكس على القطاع املصرفي 

ويرجع العمري االنخفاض في 
أرباح البنوك السعودية الشهر 
املاضي الى كون ايداعات البنوك 
لدى »ساما« شهدت ارتفاعا كبيرا 
لتصل الى 97 مليار ريال، وهذه 
االيداعات ذات عوائد منخفضة 
جـــدا، خاصة مـــع االمتناع عن 
االقـــراض نتيجة تغليب جانب 

أنها »التزال متحفظة في  يؤكد 
سياساتها االقراضية«.

العمري ان احتياطات  وقال 
البنوك تصل في الوقت الراهن 
الى 60 مليار ريال من أصل 104 
مليارات تشكل رأس املال املجمع 
لهذه البنوك، أي نحو 60%، وهي 

»نسبة مرتفعة جدا«.

مقر البنك السعودي البريطاني


