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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

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساًء – 9.30 م�ساًء

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة اجللدية والليزر    د.حممد عمران

عيادة املمار�س العام وال�سكر

د/ دميانة �سمري

اإزالة �شعر اجل�شم وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر     پ 

حق��ن امليزوثرياب��ي لع��الج ت�ش��اقط ال�ش��عر  پ 

ون�شارة الوجه

حقن البوتك�س للتجاعيد والتعرق الزائد پ 

الفيلرز لتكبري ال�شفايف واخلدود پ 

اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي  پ 

جهاز االأكتوالين والرولر للعنايه بالب�شرة  پ 

فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل پ 

ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـــرو�س خــا�ســة
لإزالة �سعر اجل�سم كاماًل بالليزر

د.ك240

لندن � رويترز: ارتفعت أس���عار الذهب إلى أعلى مس���توى لها 
منذ أوائل ديس���مبر أمس، مع صعود املعادن النفيسة بفضل قيام 
املستثمرين بضخ سيولة جديدة وإعالن بيانات أفضل من املتوقع 

للصادرات والواردات الصينية وضعف الدوالر األميركي.
 وارتفع البالتني إلى أعلى مس���توى له منذ السابع من أغسطس 
2008 في حني اقتدت الفضة بالذهب لتصل إلى أعلى سعر في أكثر 
من ش���هر. وارتفع س���عر الذهب في املعامالت الفورية إلى 1153.20 
دوالرا لألوقية مقارنة مع 1137.90 دوالرا في أواخر معامالت نيويورك 
ي���وم اجلمعة املاضي. وزادت الفضة إل���ى 18.76 دوالرا لألوقية من 

18.44 دوالرا.

الذهب ألعلى مستوى في 5 أسابيع 

البنكان الدولي واألوروبي يطلقان صندوقًا
لشراء األصول ذات المخاطر المتعثرة بشرق أوروبا

يعتزم بناء برج يتجاوز ارتفاعه 1000 متر 

الوليد بن طالل: »سيتي جروب« على المسار الصحيح

واش����نطن � رويترز: قال البنك الدولي والبنك 
األوروبي للتعمير والتنمية وسي.آر.جي كابيتال 
إلدارة الصناديق امس، إنهما أطلقا صندوقا لشراء 
األصول العالية املخاطر في وسط وشرق أوروبا والتي 

تأثرت سلبا من جراء األزمة املالية العاملية.
وقالت مؤسس����ة التمويل الدولية ذراع اقراض 
القطاع اخلاص للبنك الدولي وشريكاها إن صندوق 
س����ي.إي.إي للحاالت اخلاصة س����يجمع نحو 200 
مليون دوالر للشراء أو االستثمار في أصول جتارية 
متعث����رة باملنطقة بهدف مس����اعدتها على التعافي 
من رك����ود عميق. وقالت املجموع����ات الثالث إنها 
سترصد بشكل مبدئي 36 مليون يورو للصندوق 
الذي سيركز على »شراء واصالح وتسوية األصول 
التجارية العالية املخاطر«. وقال الرس ثونل الرئيس 
التنفيذي ملؤسس����ة التمويل الدولية في بيان »عن 
طريق معاجلة مشكلة الديون العالية املخاطر فإننا 
نساعد النظام املالي اإلقليمي على استعادة مقومات 
البقاء في األجل الطويل بحيث يصبح مبقدور األفراد 
والشركات الصغيرة واملتوس����طة احلصول على 

التمويل بأسعار في املتناول«. 
وأضاف فاريل فرميان النائب األول لرئيس البنك 
األوروبي للتعمير »س����يضم الصندوق مجموعة 
إدارة ذات باع ستجلب كفاءات جديدة لدعم تعافي 

الش����ركات التي متلك مقومات البقاء لكنها تواجه 
صعوبات«. كانت مؤسسة التمويل الدولية أطلقت 
في أكتوبر برنامجا للديون واألصول سيس����تثمر 
بشكل غير مباشر في شركات بأسواق ناشئة جتاهد 

حتت وطأة ديون متعثرة.
كما قد يستثمر بش����كل غير مباشر عن طريق 
صناديق استثمار مثل سي.آر.جي كابيتال تشتري 

األصول العالية املخاطر وتديرها.
وقالت مؤسسة التمويل الدولية إنها ستستثمر 
نحو 1.5 مليار دوالر في البرنامج الذي تأمل أن ينمو 
إلى خمسة مليارات دوالر وسيستهدف دوال نامية 

في شرق أوروبا وآسيا وأميركا الالتينية.
من جهة أخرى قال استطالع اجرته شركة ميرسر 
االستشارية ان معظم البنوك زادت املرتبات االساسية 
وخفضت املكافآت للمسؤولني التنفيذيني ردا على 

دعوات لبرامج تعويض اقل بعد االزمة املالية.
وقال اربعة اخماس ممن شملهم االستطالع في 
مسح شمل 61 مصرفا وش����ركات اخرى للخدمات 
املالية انهم اجروا او يخططون الجراء تغييرات على 

العالوات السنوية واحلوافز القصيرة املدى.
واش����ارت الدراسة الى ان نحو 65% من البنوك 
زادت املرتبات االساسية في حني خفض 88% عبء 

املكافآت في برامجها للتعويض.

 الرياض � أ.ف.پ: بعد أيام من 
افتتاح دبي »برج خليفة« األعلى 
في العالم أكد امللياردير السعودي 
األمي����ر الوليد بن ط����الل عزمه 
املضي قدما في مش����روعه لبناء 
برج يتجاوز ارتفاعه ألف متر في 
جدة غرب السعودية. وأكد األمير 
الوليد ع����زم مجموعته »اململكة 
القابض����ة« القيام باس����تثمارات 
جديدة في الفنادق مبنطقة اخلليج. 
والبرج الذي ينوي األمير الوليد 
بناءه في جدة هو اجلزء الرئيسي 
من مش����روع »مدينة اململكة في 
جدة« او »جدة كينغدوم سيتي«. 
وكانت مجموعة اململكة القابضة 
أعلن����ت منتصف الع����ام املاضي 
انها اخت����ارت مجموع����ة اعمار 
العقارية العمالقة في دبي، وهي 
مطورة »ب����رج خليفة«، لتطوير 
مشروع »جدة كينغدوم سيتي« 
البرج واإلشراف عليه.  وضمنه 
ويفترض ان يبنى املشروع على 
قطعة ارض قريبة من مطار جدة 
الدولي ويتضمنان معا 23 مليون 
متر مربع م����ن الفضاء التجاري 
والسكني واملكاتب. وتبلغ كلفة 

املشروع 6.26 مليارات دوالر.
من جهة أخرى، قال الوليد بن 

طالل رئيس شركة اململكة القابضة 
واملساهم في »سيتي جروب« إن 
البنك األميركي قد جتاوز األسوأ 
وإنه ميض����ي اآلن على املس����ار 

الصحيح. 
كان الوليد قال األسبوع املاضي 
القابضة« ستخفض  إن »اململكة 
رأس����مالها الى نحو النصف مع 
حتوي����ل بدون مقاب����ل لعدد 180 
مليون س����هم من أسهم »سيتي« 
قدر قيمتها بواقع 3.31 دوالرات 
للسهم من حس����ابه اخلاص إلى 
امليزانية العمومية للشركة. وقال 
الوليد وهو من أغنى أغنياء العالم 
إن »سيتي جروب« جتاوزت األسوأ 
وإن األسواق العاملية تقترب من 
نهاي����ة األزمة وإنه يتوقع نتائج 
ايجابي����ة للبن����ك األميركي في 
العاملية  املالية  2011. كان لألزمة 
أثر حاد  والتباطؤ االقتص����ادي 

على ربحي����ة »اململكة القابضة« 
التي تستمد معظم إيراداتها من 
توزيعات األرباح النقدية ألسهم 
في حيازتها وأنشطتها الفندقية. 
وتبلغ قيمة استثمار الشركة في 
»سيتي« نحو 4.3 مليارات دوالر 
على أساس سعر إغالق »سيتي« 
يوم اجلمع����ة. كما حتوز اململكة 
القابضة استثمارات في العقارات 
واملعدات وأص����ول غير حقيقية 
س����بق أن قدرت قيمتها عند 7.1 
مليارات دوالر بنهاية س����بتمبر. 
وقال األمير الوليد إن عملية خفض 
التي  القابضة«  رأسمال »اململكة 
ميلك فيه����ا حص����ة قدرها %95 
س����تؤدي إلى إلغاء كل اخلسائر 
املتراكمة في الشركة التي تعمل 
باستثمارات متنوعة وإن نتائج 
الربع األخير وعام 2009 بأكمله 

ستكون إيجابية.

ارتفع حجم تداول األس���هم 
في بورصة ناسداك دبي بنسبة 
30% في ع���ام 2009 ليصل إلى 
3.1 مليارات س���هم، مرتفعا من 
2.39 مليار سهم سجلت في عام 

.2008
ومت تداول 410 ماليني س���هم 
خالل شهر ديسمبر 2009، وهو 
ثاني أعلى حجم إلجمالي التداول 
الش���هري خالل العام، بارتفاع 
بلغت نس���بته 170% مقارنة مع 
الرقم املسجل خالل شهر نوفمبر 
2009 والذي بلغ 152 مليون سهم، 
وبنسبة ارتفاع وصلت إلى %170 
أيضا مقارنة مع بيانات ش���هر 
ديسمبر 2008، والتي بلغت 152 

مليون سهم.
وكانت بورصة ناسداك دبي قد 
فرضت آلية إبالغ إلزامية جلميع 
عمليات التداول عبر الكونتر في 

شهر سبتمبر 2008.
ووصل إجمالي عدد مشتقات 
األس���هم املتداولة في البورصة 
خالل عام 2009 إلى 125000، مع 
إجراء 73% م���ن عمليات تداول 

وعلى مؤشر فوتسي ناسداك دبي 
اإلمارات 20 ال���ذي مت تصميمه 
كأداة حت���وط وآلية اس���تثمار 
للمس���تثمرين من دول مجلس 

التعاون اخلليجي والعالم.
وقد أغلق املؤش���ر عند 1851 
نقطة في نهاية ديسمبر، مرتفعا 
بنسبة 48% عن نهاية عام 2008. 
كما بلغ إجمالي حجم التداول في 
أسهم دبي للذهب 81522 سهما في 
عام 2009، منذ إدراج األسهم في 
شهر مارس 2009، مع إجراء %52 
من عمليات التداول خالل الربع 

األخير من العام.
ومت تداول 641 س���هما خالل 
ش���هر ديس���مبر، منخفضا من 
40668 سهما مت تداولها خالل شهر 
نوفمبر 2009. وتبلغ قيمة كل 
سهم من أسهم دبي للذهب حوالي 
10/1 من س���عر الذهب الفوري. 
وتعد أسهم دبي للذهب مبادرة 
مش���تركة بني مركز دبي للسلع 
املتعددة ومجلس الذهب العاملي، 
وهي تعمل وفقا ألحكام الشريعة 

اإلسالمية.

في شهر نوفمبر 2008.
وتدرجت عقود األسهم اآلجلة 
على أس���هم 21 شركة تعمل في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

14100، بانخفاض 31% مقارنة مع 
تداوالت شهر نوفمبر 2009 التي 
بلغت 20490. ومت إطالق سوق 
املشتقات في بورصة ناسداك دبي 

املشتقات في النصف الثاني من 
العام مع توسع السوق.

وبلغ إجمالي عدد املشتقات 
املتداولة خالل ش���هر ديسمبر 

410 ماليين سهم تم تداولها خالل شهر ديسمبر الماضي

زيادة حجم التداول ببورصة »ناسداك دبي« %30 
بنهاية 2009 وصواًل إلى 3.1 مليارات سهم

وصل إلى 83.42 دوالرًا للبرميل 

النفط يسجل أعلى مستوى في 15 شهرًا
لندن � رويترز: ارتفعت أسعار 
النفط 1 % أمس، لتس����جل أعلى 
مستوى في 15 شهرا متجاوزة 83 
دوالرا للبرميل بدعم من انخفاض 
ال����دوالر وبيانات أظهرت ارتفاع 
واردات الص����ني من النفط اخلام 
بنسبة تقترب من 25% في شهر 

ديسمبر.
 واستمرت موجة البرد الطويلة 
في كل من الواليات املتحدة وأوروبا 
في تعزيز الطلب على زيت التدفئة 

مما دعم أسعار النفط.
وارتفع النفط اخلام األميركي 
لعقود تسليم فبراير 67 سنتا الى 
83.42 دوالرا للبرمي����ل متراجعا 
عن ذروته التي سجلها في وقت 
سابق عند 83.67 دوالرا وهو أعلى 

مستوى له منذ أكتوبر 2008.

وارتف����ع مزي����ج برن����ت في 
لندن 60 س����نتا إلى 81.97 دوالرا 
للبرميل. وقال محلل قطاع النفط 
لدى كومرتسبنك في فرانكفورت 
كارسنت فريتش »ضعف الدوالر 
األميركي واملوجة الباردة وبيانات 
الواردات الصيني����ة القوية كلها 

عوامل تدعم النفط«.
وقالت مصادر في شؤون النفط 
إن السعودية أكبر بلد مصدر للخام 
في العالم ابقت على إمدادات النفط 
في فبراير إلى املشترين اآلسيويني 
الرئيسيني وإلى مشتر اخر أوروبي 
كبير دون تغير يذكر عن مستوى 
يناير إذ تأخذ اململكة زمام املبادرة 
في االلتزام بتخفيضات االنتاج 
التي قررتها منظمة البلدان املصدرة 

للبترول )أوپيك(.

من جهة اخرى ارتفعت واردات 
الصني من النفط اخلام 9.47%خالل 
شهر ديسمبر املاضي لتصل الى 
26.21 مليون طن او 5.03 ماليني 
برميل يوميا. ه����ذا وقد أظهرت 
بيانات رسمية امس أن سلطنة 
عم����ان وهي ليس����ت عضوا في 
منظمة أوپيك متض����ي قدما في 
زيادة إنتاجها النفطي للعام الثاني 
التوالي وجتاوز املستهدف  على 
لعام 2009 عند حوالي 800 ألف 
برميل يوميا.  وتغلبت عمان على 
انخفاض اإلنتاج بني عامي 2002 
و2007 باستثمارات كبيرة لدعم 
إنتاج احلق����ول القدمية. وتطمح 
السلطنة لزيادة اإلنتاج مرة أخرى 
إل����ى نحو 900 ألف برميل يوميا 

في عام 2010.

ارتفع إلى 1153.20 دوالراً لألوقية


