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م.خالد اسبيته األول من اليمني خالل املؤمتر

الشيخ محمد بن راشد

حميد احلواج

محمد بن راشد: »األزمة« لم توقف طموحات دبي
دبي � رويت����رز: قال رئيس 
وزراء االمارات العربية املتحدة 
وحاكم دبي الش����يخ محمد بن 
راشد آل مكتوم إن األزمة املالية 
العاملية لم تعرقل طموحات دبي 
وإن احلديث عن توتر بني اإلمارة 
وجارتها األكبر واألغنى أبوظبي 

ال أساس له من الصحة.
وأكد الش����يخ محمد أن دبي 
التباطؤ  جتاوزت أسوأ مراحل 
االقتصادي وأع����رب عن ثقته 
الكاملة بق����درة دبي على العمل 
في السوق العاملي، وقال في كلمة 
ألقاها أمام اجتماع اس����تثماري 
نظمه بن����ك اوف أميركا ميريل 
لينش إن األسوأ قد مر وإن دبي 
ف����ي مركز جيد.  أصبحت اآلن 
وأردف »إن األزمة العاملية وعلى 

دب����ي وأبوظبي نح����ن واحد«، 
مضيفا »من ال يفهم هذا فعليه 
أن يتحرى األمر بنفسه قبل أن 
يتحدث، س����وف ندعم بعضنا 

الش����ريحة األولى، وأضاف أن 
عائدات السندات ستستخدم في 
تس����وية االلتزامات املستقبلية 

لإلمارة.
ويبلغ حجم الديون املستحقة 
على االمارة والشركات املرتبطة 
بها نحو 80 مليار دوالر معظمها 
جرت اس����تدانته خالل توسع 
دبي في انش����طتها ف����ي مجال 
املالية  االم����دادات واخلدم����ات 
والعقارات والس����ياحة والسلع 
الفاخرة، وتضرر اقتصاد دبي 
بش����دة من جراء أزمة االئتمان 
العاملي����ة والتراج����ع احلاد في 
أنهى طفرة  الذي  النفط  أسعار 
استمرت ست سنوات في املنطقة 
وأصاب القطاع العقاري في دبي 

بالكساد.

الرغم من تأثيراتها الوقتية لن 
تثني دبي عن طموحها«.

وأوضح ان القطاع العقاري 
ليس احمل����رك الوحيد القتصاد 
دبي، مؤكدا عل����ى ان العالقات 
بني أبوظبي -املساهم الرئيسي 
امليزانية االحتادية- ودبي  في 
يجب أال تكون محل نقاش، وأدت 
تكهنات على نطاق واس����ع بأن 
أبوظبي ستكون ملزمة بدعم دبي 
خالل األزمة االقتصادية العاملية 
- سواء من خالل برامج التحفيز 
االقتصادي االحتادية أو الصفقات 
إلى ظهور  الس����رية-  الثنائية 
العالق����ات املتوترة  حديث عن 

بشكل متزايد بني اإلمارتني.
وقال الشيخ محمد في اجتماع 
لبحث االستثمارات »ليس هناك 

البعض عندما تكون هناك حاجة 
لذل����ك«، ومضى يقول »أريد أن 
أقول ملن يجادلون بش����أن دبي 

وأبوظبي أن يصمتوا«.
وفي وقت س����ابق من العام 
جمع����ت دبي عش����رة مليارات 
دوالر من األم����وال الطارئة عن 
طريق اصدار سندات من مصرف 
االمارات املركزي في إطار خطة 
جلمع نح����و 20 ملي����ار دوالر 
وأنشأت صندوقا الدارة العائدات، 
وقال إن الش����ريحة الثانية من 
برنامج سندات دبي ستجتذب 

مكتتبني.
وتوحي تصريحات الشيخ 
محمد ب����أن مص����رف االمارات 
املركزي لن يش����تري الشريحة 
الثانية بالكامل بعد أن اشترى 

نفى توتر العالقة بين اإلمارة وجارتها األكبر واألغنى أبوظبي

 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.

إذا كان طفلك من 2-14 سنة ويعاني من:
پ مر��������س ال�شمن�������ة. پ مر�س االأ�شطراب�������ات الغذائي. 

پ الك�ش�������ل الع�������ام وقل�������ة الن�شاط احلرك�������ي. پ التقلب 

املزاج�������ي. پ �شعوبة يف النوم اأو الت�شخري اأثناء النوم. 

پ �شيق يف التنف�س و�شرعة �شربات القلب عن اللعب. 

پ �شعوب�������ة يف عملي�������ات اله�ش�������م واالإخ�������راج. پ ع�������دم 

االح�شا�س بال�شب�������ع وال�شراهة يف تناول الطعام پ قلة 

الثقة بالنف�س واالإنعزال نتيجة الوزن الزائد.

العيادة المتكاملة في الكويت

مكافحة سمنة األطفال

پ تن�شي�������ق القوام. پ �شف�������ط الدهون. پ جتميل 

الوج�������ه واالأنف. پ �شد وت�شغري وتكبري ال�ش����در. 

پ حقن امليزوثريبي واليوكل�س والكوالجني.

امل�شالك البولية - الن�شاء والتوليد - اجللدية والتنا�شلية - التجميل 

- االأ�شنان والتجميل - االأنف واالأذن واحلنجرة - الطب العام.

بـإشـراف د. فـيـصــل دشــتــيد. محمــــد فـريـد صـــالح د. أحمد علي حسند. مـهـا فرحــات

مختبر الهالل بوليكلينيك

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 8 �ص اإىل 10 م بدون توقف

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل االأ�سناناخ�سائي  اأمرا�ص 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

ا�ست�ساري طب االأطفال
اخت�سا�سي  جراحة التجميل - ا�ستاذ جراحة التجميل - م�سر

 »المزايا« تبحث اآلفاق االستثمارية
في المنطقة مع مديري الصناديق االستثمارية 

ارتفاع عدد مشتركي »اتصاالت« بالعالم إلى 94 مليونًا
دب���ى � أ.ش.أ: أعلن رئيس 
مجلس إدارة »اتصاالت« محمد 
عمران أن عدد مشتركي اتصاالت 
وصل إلى 94 مليون مشترك، 
وأن هذا العدد س���يصل قريبا 
إلى 100 مليون مشترك، فيما 
أصبحت عملياتها تغطي نحو 
ملياري نسمة يتواجدون في 18 
سوقا حول العالم تتميز بقوة 

أداء عملياتها.
وأوضح عمران إن »اتصاالت« 
حققت منوا بأرباحها الصافية 

في عام 2009 بنسبة 9% وزيادة 
في عائداتها بنسبة 6% مقارنة 
العام  الفترة م���ن  مع نف���س 
املاضي، مضيفا ان »اتصاالت« 
تتواجد في اإلمارات والسعودية 
ومصر والسودان وأفغانستان 
وباكستان وإندونيسيا والهند 
ونيجيريا، كما تقدم خدماتها 
أيض���ا ف���ي بن���ني، والنيجر، 
واجلابون، وبوركينا فاس���و، 
وتوج���و، وجمهورية افريقيا 
الوس���طى، وك���وت ديفوار، 

وتنزانيا وحديثا سريالنكا.
وأش���ار إلى أن »اتصاالت« 
متتلك حاليا أكبر شبكة جتوال 
دولي في املنطقة تضم أكثر من 
520 مش���غال في أكثر من 190 
دولة تقدم من خاللها خدمات 
جتوال دولي تشمل اخلدمات 
الصوتي���ة وخدمات احملتوى 
والبيانات وتقدم »اتصاالت« 
خدمات جت���وال اجليل الثالث 
لعمالئها مث���ل إجراء املكاملات 

املرئية.

 انطالق المؤتمر األول لمكاتب »سنتشري 21«
بمنطقة الشرق األوسط اليوم

»مايكروسوفت« تتربع على عرش شبكة اإلنترنت

دراسة لتحويل بنك التسليف السعودي 
إلى استثماري برأسمال 4.2 مليارات دوالر

تراجع أرباح »غازبروم« %50

 »مبادلة« تعتزم
إقامة مصنع للرقائق

سان فرانسيس����كو � أ.ش.أ: قالت شركة »كومسكور« لألبحاث ان 
شركة »مايكروسوفت« األميركية، عمالق صناعة البرمجيات في العالم، 
التزال تتربع على عرش شبكة اإلنترنت وفي قلوب وعقول مستخدمي 
الشبكة العنكبوتية. وأشارت الشركة إلى أن »مايكروسوفت« استحوذت 
� عبر خدماتها ومواقعها اإللكترونية � على ما يقرب من 15% من الوقت 
الذي يقضيه املستخدمون على شبكة اإلنترنت في جميع أنحاء العالم 
خالل شهر سبتمبر املاضي، ما يضعها في املركز األول عامليا متقدمة 
على ش����ركتي »غوغل« )في املركز الثاني بنسبة 9.3%( و»ياهو« )في 
املركز الثالث بنس����بة 6.3%(. وجاء موقع التواصل االجتماعي »فيس 
بوك« في املركز الرابع بنس����بة 5.1% مستمرا في حتقيق معدالت منو 
مثيرة لالعجاب، حيث قضى زواره ما يقرب من 1.4مليار ساعة خالل 

شهر سبتمبر بزيادة وصلت إلى 193% عن العام املاضي.
وساهمت خدمة احملادثات اإللكترونية )اليف ماسنجر( بالنصيب 
األكبر من خدمات مايكروسوفت على اإلنترنت حيث مثلت ما يقرب من 
70% من الوقت املستخدم على الشبكة، فيما سجلت خدمة »يوتيوب« 
لتبادل لقطات الڤيديو نصف عدد الساعات التي قضيت في استخدام 
»غوغل« والتي وصلت إلى 2.5 مليار س����اعة. وعلى الرغم من تفوق 
»مايكروسوفت« وحصولها على املركز األول من حيث االستخدام في 
كل من أميركا الالتينية وأوروبا وافريقيا والش����رق األوس����ط، إال أن 

»ياهو« انتزعت منها ذلك اللقب في أميركا الشمالية.

السعودية � يو.بي.آي: قال مدير بنك التسليف في الطائف 
غرب الس���عودية طالل الثمالي ان إدارة االس���تثمار في البنك 
بالرياض التي أنشئت حديثا تدرس كيفية جلب تدفقات مالية 
وتحويله إلى بنك اس���تثماري برأس���مال 16 مليار ريال أي ما 

يعادل نحو 4.2 مليارات دوالر.
ونقلت احدى الصحف السعودية عن الثمالي قوله إن »مثل 
هذه التدفقات تعود على البنك والمواطن بالنفع لتعم الفائدة 

على جميع شرائح المجتمع«.
ولف���ت إلى »أن هن���اك اقتراحات لتحوي���ل البنك إلى جهة 
استثمارية وفرض فوائد على القروض خصوصا التي يقدمها 

البنك للمشاريع االستثمارية«.

موسكو � أ.ف.پ: أعلنت مجموعة »غازبروم« الروسية العمالقة 
للغاز انخفاض أرباحها الصافية في النصف االول من 2009 املنتهي 
في نهاية يونيو بنس���بة 49.8% بس���بب زيادة النفقات املرتبطة 
باألنشطة اجلارية في الشركة التي متلكها الدولة الروسية. وأوضحت 
املجموعة في بيان ان األرباح الصافية بلغت 305.8 مليارات روبل 
)7.1 مليارات يورو( مقابل 609.3 مليارات روبل )14.1 مليار يورو( 

في األشهر الستة االولى من العام 2008.

� رويت����رز: تعتزم  أبوظب����ي 
اململوكة  ش����ركة مبادلة للتنمية 
حلكومة أبوظبي تصنيع الرقائق 
اإللكترونية في اإلمارة في محاولة 
القتناص حصة من الس����وق من 
الشركات الكبرى في هذه الصناعة. 
وقال الرئيس التشغيلي ل� »مبادلة« 
وليد املهيري »خالل أربع سنوات 
س����ترون أول مصنع للرقائق في 
أبوظبي«، مضيفا انه مت تخصيص 
10 مليارات دوالر للمش����روع من 

خالل شركة جلوبال فاوندريز.

صيحات تطويرية في انشطتها 
الخارجية والمحلية، مشيرا الى 
ان نائب رئيس الشركة االم في 
الوالي���ات المتحدة االميركية 
كريس كرفانجين سيستعرض 
التي  الوسائل  المؤتمر  خالل 
اتبعتها الشركة في الخروج 
المالية  من تداعيات األزم���ة 

العالمية.
وأكد الح���واج أن المؤتمر 
سيتطرق لعدد من المواضيع 
التي تهم أصحاب االمتياز في 
منطقة الشرق األوسط، حيث 
س���يتناول المؤتمر مواضيع 
مثل: كيفية تس���ويق العالمة 
التجارية وبيعها في المنطقة 
باإلضاف���ة للدعم الذي يقدمه 
أصح���اب االمتي���از لمكاتب 
التابعة،  العقارية  الوس���اطة 
كما سيركز اللقاء على أهمية 
المكاتب  تدري���ب أصح���اب 
وتأهيلهم بالش���كل المناسب 
إدارة  حت���ى يتمكن���وا م���ن 
مكاتبهم بشكل فعال وناجح 
ومس���اعدتهم في اس���تقطاب 
أفضل ممثل���ي المبيعات من 
أصحاب الخبرة والكفاءة في 

األسواق المحلية.

صرح الرئي���س التنفيذي 
في شركة سنتشري 21 أمالك 
الشرق األوسط حميد الحواج، 
بأن الشركة وهي صاحبة الحق 
في منح امتياز العالمة التجارية 
األكثر انتشارا في مجال الوساطة 
العقارية »سنتشري 21«، في 
كل من الكويت ولبنان ومصر 
المتحدة  العربية  واإلم���ارات 
بصدد إطالق »المؤتمر األول 
لمكاتب سنتشري 21 في منطقة 
الشرق األوسط الذي يتزامن 
مع العديد من األحداث العقارية 
المحلية والعالمية والتي من 
شأنها أن تضفي عامل األهمية 

على اللقاء المرتقب.
وق���ال الح���واج ان اللقاء 
الموسع الذي تعتزم الشركة 
اقامت���ه لتب���ادل الخبرات ما 
بين أصحاب االمتياز لمكاتب 
»سنتشري 21« على مستوى 
منطقة الشرق االوسط إضافة 
المس���ؤولين في  الى كب���ار 
الشركة األم بالواليات المتحدة 
االميركية سينطلق اليوم وحتى 

12 نوفمبر الجاري.
اللقاء  أن  الحواج  وأوضح 
سيستعرض أوضاع »سنتشري 

21« عل���ى الصعي���د العالمي 
خصوصا أن لديها عددا كبيرا 
من الفروع والمقار تصل الى 
8800 مقر منتشرة في حوالي 
65 دولة على مستوى العالم، 
الفتا إلى أن الشركة تعمل على 
تطبيق أفضل االستراتيجيات 
وأكثرها فاعلية من أجل تحقيق 
العالم���ي لمكاتب  االنتش���ار 
وشركات الوساطة العقارية.

وأشار الحواج إلى ان اليوم 
االول من لقاء تبادل الخبرات 
سيتم خالله إلقاء الضوء على 
خطط الشركة ومساعيها الطالق 

شاركت شركة املزايا القابضة في مؤمتر »بورصة 
دبي العاملي للمس����تثمرين« ال����ذي عقد مؤخرا في 
العاصمة األميركية نيويورك، مبش����اركة 15 شركة 
مساهمة مدرجة في سوق دبي املالي، وذلك لتوفير 
فرصة فريدة لكبار مسؤولي الشركات املدرجة لاللتقاء 
مبديري الصناديق االستثمارية وكبار املستثمرين 
في نيويورك، واطالعهم على النجاحات التي حققتها 
شركاتهم، واحدث التطورات واآلفاق املستقبلية لتلك 
الشركات. وتعليقا على مشاركة املزايا القابضة في 
هذا املؤمتر، قال الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب 
للشركة: م.خالد اسبيته، »لقد فرحنا بالسمعة الطيبة 
التي متتلكها املزايا بني فئة املس����تثمرين األجانب 
ومديري الصناديق االستثمارية العاملية، وفوجئنا 
باملعلومات واملتابعات التي يوليها هؤالء لنش����اط 
الش����ركات املدرجة في س����وق دبي املالي والتي من 
ضمنها املزايا القابضة، حيث أشاد مديرو الصناديق 
االستثمارية بكل مشاريع املزايا وعلى رأسها مشروعي 
سكاي جاردنز وبزنس أفنيو في دبي، ومشروع سفن 
زونز في الكويت، مما يدلل على أن هذه النوعية من 

املشاريع حتظى باهتمام عاملي واسع«.


