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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

 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.

پ جراحات تن�شيق القوام. پ �شفط وحقن 

الدهون. پ �ش�������د ترهالت البطن واالرداف. 

پ تكبري وت�شغ�������ري ورفع ال�شدر. پ جتميل 

االن�������ف. پ �شد الوجه واجلفون. پ اإ�شتعادة 

ن�ش�������ارة الب�ش�������رة. پ حق�������ن البوتك��������س. پ 

حق�������ن الكوالجني للخ�������دود وال�شفايف. پ 

حقن امليزوثريبي لت�شاق�������ط ال�شعر واإزابة 

ال�شحوم. 

الن�ش�������اء والتولي�������د - اجللدي�������ة والتنا�شلي�������ة - 

التجمي�������ل - االأ�شنان والتجميل - االأنف واالأذن 

واحلنجرة - الطب العام.

بـإشـراف د. فـيـصــل دشــتــيد. محمــــد فـريـد صـــالح مختبر الهالل بوليكلينيكد. أحمد علي حسن

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 9 �سباحًا اإىل 1 ظهراً

ومن 5 اإىل  9 م�ساء

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

 اخت�سا�سي  جراحة التجميل

ا�ستاذ جراحة التجميل - م�سر 

نوال الفزيع 

سلطان السويدي 

جانب من توقيع االتفاقية

الشيخة حصة السعد تلقي كلمتها في امللتقى االقتصادي األول للمرأة العربية

«المركزي اإلماراتي« يطالب البنوك بمخصصات 
تساوي نصف مديونيتها لشركتي سعد والقصيبي 

بيروت ـ داود رمال
اعتبرت اللبنانية االولى وفاء ميشال سليمان 
ان امللتقى االقتصادي االول للمرأة العربية يأتي 
في ظ���ل ازمة مالية واقتصادي���ة خانقة تفرض 
اتخ���اذ خطوات وتدابير فاعلة للعبور منها بأقل 
خسائر ممكنة مما يؤدي الى »حتصني مجتمعاتنا 
وتطويرها اقتصاديا واستثمار طاقاتها ومواردها 
البشرية بالشكل االمثل، خصوصا القدرات املتمثلة 
باملرأة«. ورحبت سليمان مبجلس سيدات االعمال 
العرب الذي امتدت اعماله وانشطته لتشمل مختلف 
الدول العربية، فكان له دور اساسي في دعم املرأة 
العربي���ة وتعزيز مكانتها ف���ي املجتمع وتفعيل 

مساهمتها في التنمية االقتصادية.
ودعت الهيئات واجلهات التي تعنى بشؤون 
املرأة العربية، الى التنسيق فيما بينها والعمل على 

وضع خطط واستراتيجيات لتحسني وضع املرأة 
العربية وتعزيز دورها في شتى امليادين.

جاءت كلمة سليمان مبناسبة رعايتها وحضورها 
امللتقى االقتصادي االول حول دور املرأة في التنمية 
االقتصادية في بيروت بدعوة من ملتقى سيدات 
االعمال واملهن اللبناني حض���ره الوزراء محمد 
الصفدي وعدنان القصار وبهية احلريري وليلى 
الصلح ومنى الهراوي والوزيرة االردنية نانسي 
بكير والوزيرة االماراتية الشيخة هند القاسمي 
التونس���ية ليلى املبروك ورئيسة  والسيناتور 
مجلس سيدات االعمال العرب والرئيسة التنفيذية 
للمؤمتر الش���يخة حصة السعد ورئيسة ملتقى 
سيدات االعمال واملهن اللبناني تيريز نعيم وعدد 
من الش���خصيات النيابية والثقافية واالعالمية 

واالجتماعية.

دبي � رويترز: طالب مصرف اإلمارات املركزي أمس البنوك 
بتكوين مخصصات ت��ساوي نص��ف مديون��ياتها ملج��موعة 
س���عد ومجموعة أحمد حمد القصيب���ي واخوانه قبل نهاية 

العام.
وقالت الصحيفة إن محافظ املصرف املركزي سلطان بن 
ناصر السويدي طلب في إشعار وجهه أمس إلى جميع البنوك 
العاملة بالدولة تك���وين مخص��صات تغطي كل مديونيات 
بنك أوال وهو جزء من مجموعة س���عد ذات امللكية اخلاصة 
ومقرها السعودية وكل مديونيات املؤسسة املصرفية الدولية 
اململوكة ملجموعة القصيبي وذلك بتاريخ اقصاه 31 ديسمبر 

املقبل.
وصرح السويدي في شهر سبتمبر بأن عدد البنوك اإلماراتية 
املتعرضة ملجموعتي سعد والقصيبي بلغ 13 بنكا. وقد أثرت 
الديون املتعثرة لسعد والقصيبي على البنوك احمللية والدولية 

العاملة في دول اخلليج العربية. 

أبوظبي � أ.ف.پ: رأى الرئيس احلالي ملنظمة الدول املصدرة 
للنفط )أوپيك( جوزيه ماريا بوتيلو دي فاسكونس����يلوس 
امس ان سعر برميل النفط يتراوح بني 75 و80 دوالرا سيكون 
جيدا. وقال الرئيس االنغولي ألوپيك في ابوظبي على هامش 
مؤمتر حول امن الطاقة في اخلليج ان »س����عرا بني 75 و80 

دوالرا هو سعر جيد«.
وكانت اسعار النفط االثنني متيل الى االرتفاع في املبادالت 
االلكترونية في آسيا، كما ارتفع سعر برميل النفط اخلفيف 
)اليت سويت كرود( تسليم ديسمبر 71 سنتا ليبلغ 77.06 
دوالرا بينما ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال 55 

سنتا ليصل الى 76.86 دوالرا.
ومن جهة اخرى، رأى وزير النفط االنغولي ان »احترام 

حصص االنتاج م����ن قبل الدول االعضاء في أوپيك« يطبق 
»بنسبة حوالي 65%«، معبرا عن ارتياحه لهذا املستوى.

ويفترض ان تبحث أوپيك مجددا في حصص االنتاج في 
22 ديسمبر في العاصمة االنغولية لواندا بينما اعلنت بعض 
الدول االعضاء، خصوصا ڤنزويال انها ترغب في اإلبقاء على 
السقف احلالي لالنتاج الذي حدد في يناير ب� 24.84 مليون 

برميل يوميا.
وفي لندن ارتفع سعر مزيج برنت في املعامالت اآلجلة 
دوالرا ف����ي أوائل معامالت االثنني )امس( مع هبوط العملة 
االميركية. وبلغ س����عر برنت في عقود يناير 77.31 دوالرا 
للبرمي����ل بارتفاع 1.25% مع تراجع مؤش����ر الدوالر %0.45 

مقابل سلة عمالت.

الذهب قياسي عند 
1130.25 دوالرًا لألوقية

لندن � د.ب.أ: قال مستثمرون ان اسعار  الذهب 
قفزت الى مس���توى مرتفع جديد االثنني )امس( 
لتصل ال���ى 1130.25 دوالرا لألوقية )أونصة( في 

لندن.
وتخطى ذلك السعر املسجل يوم اخلميس املاضي 
بنحو 8 دوالرات، وقد استقر سعر الذهب في لندن 

اجلمعة املاضي عند 1104 دوالرات لألوقية.
وكان سعر الذهب قد تخطى حاجز 1100 دوالر 
للمرة االولى يوم االثنني املاضي ويرجع االرتفاع 
املستمر ألسعار الذهب منذ بداية العام احلالي بنحو 
35% الى ضعف الدوالر وتنامي اهتمام املستثمرين 

والشركات االستثمارية باملعدن النفيس.

التي يعول  ومعدالت االستهالك 
عليها في انعاش االقتصاد مازالت 
الدول  ان اقتصادات  متدنية كما 
الصناعية � باس���تثناء الصني � 
لم تنم بالشكل الذي ميكنها من 
الوصول الى معدل 3% الذي حتقق 

في العام 2007.
وأك���دت ان ارتف���اع املخزون 
النفط���ي لدى ال���دول الصناعية 
يعد ايضا احد العوامل السلبية 
في السوق، مش���يرة الى ان هذا 
املخزون يقدر حاليا بحوالي 60 
يوما وهو اقل منه في بداية العام 
احلالي الذي وصل الى 65 يوما 
لكنه يبقى اكبر بكثير من املخزون 
الذي كان يتراوح بني  التاريخي 

52 و53 يوما في العام.

مازالت تدفع األس���عار لالرتفاع 
وان كان���ت بدرجات اقل عن ذي 

قبل.
وقالت انه وفي املقابل توجد 
عوام���ل أخ���رى تدفع األس���عار 
لالنخفاض أهمها الغموض الذي 
اليزال يس���يطر على مس���تقبل 
االقتصاد العاملي فهناك تساؤالت 
حقيقية حول ما اذا كان بالفعل قد 
تخطى مرحلة الكساد ام انه مازال 
قابعا فيها مبينة ان هناك تقارير 
تؤك���د ان االقتصاد األميركي لن 
يحقق في الربع الرابع من العام 
احلالي ما حققه م���ن نتائج في 

الربع الثالث.
البطالة  وأضافت ان معدالت 
مازالت مرتفعة في الدول الكبرى 

اس���تمرار »أوپيك« في تخفيض 
انتاجها تنفيذا ملا اتفقت عليه العام 
املاضي وكذلك املؤشرات العديدة 
التي تش���ير الى ب���وادر خروج 
االقتصاد العاملي من األزمة التي مر 
بها. وأوضحت ان من هذه املؤشرات 
حتسن اقتصادات الدول الصناعية 
كالواليات املتحدة وبعض الدول 
النمو  إلى  األوروبية باإلضاف���ة 
املستمر في الصني والهند، مشيرة 
الى ان هذه املؤشرات تعني زيادة 
الطلب على النفط اخلام ومنتجاته 
خالل الفترة املقبلة خصوصا مع 
زيادة التوقعات بأن الشتاء املقبل 

سيكون أكثر برودة.
العوام���ل  ب���أن  وأف���ادت 
اجليوسياسية في منطقة الشرق 

وقعت األهلي كابيتال � الذراع االس���تثمارية 
للبنك األهلي، اتفاقية توزيع رئيسية لصناديقها 
االستثمارية مع ش���ركة دراية املالية، وستتيح 
االتفاقية اجلديدة لشركة »دراية« توزيع الصناديق 
االستثمارية التابعة لشركة »األهلي كابيتال« على 
املستثمرين األفراد ع���بر موقع��ها اإللكت��روني 
www.derayah.com وال���ذي ميك���ن األف���راد من 
االستثمار في أول وأكبر سوق موحد للصناديق 

االستثمارية الشرعية في الشرق األوسط.
وتش���كل ه���ذه االتفاقية جزءا أساس���يا من 
عملية التوس���ع املستمرة لدى »األهلي كابيتال« 
والهادفة لتعزيز توافر منتجات وخدمات الشركة 
وزي���ادة قنوات توزيع صناديقها االس���تثمارية 
على املس���تثمرين األفراد، في حني ستثبت هذه 
االتفاقية مكانة ش���ركة دراية املالية كأول سوق 

موحد للصناديق االستثمارية في الشرق األوسط، 
مما ميكنها من توفير أكبر تشكيلة من الصناديق 
االستثمارية التابعة لشركات وبنوك استثمارية 
مختلف���ة، األمر الذي يتيح للمس���تثمر خيارات 
ومقارنات أكبر بني املنتج���ات املختلفة وانتقاء 

األفضل منها.
وفي تعليق له على توقيع االتفاقية اجلديدة 
بني الشركتني قال العضو املنتدب لشركة األهلي 
كابيتال ومدي���ر إدارة الثروات واألصول جودت 
احللبي: »إننا سعداء ومتفائلون بالشراكة اجلديدة 
مع شركة )دراية( التي ستسمح لنا بفتح قنوات 
توزيع جديدة ملنتجاتنا االس���تثمارية وبالتالي 
الوصول إلى عدد أكبر من املستثمرين األفراد عبر 
أول وأكبر سوق موحد للصناديق االستثمارية 

في الشرق األوسط«.

قال���ت وكيل���ة وزارة النفط 
للشؤون االقتصادية نوال الفزيع 
ان املضاربات تلعب دورا كبيرا 
ان  العاملية معتبرة  في األسواق 
تخطي األسعار حاجز ال� 80 دوالرا 
للبرميل في األسابيع األخيرة احد 

مظاهرها.
وأضافت الفزي��ع في ت�صريح 
ل� »كونا« ان اسعار النفط تشهد 
حاليا نوعا من التوازن الذي يدور 
فوق مستوى 75 دوالرا للبرميل، 
مؤكدة ان هناك اقترانا بني بعض 
العوام���ل االيجابي���ة التي تدفع 
األس���عار الى االرتفاع والعوامل 
األخرى الس���لبية الت���ي تدفعها 
لالنخفاض.وأش���ارت إلى ان من 
العوامل التي تدفع السوق لالرتفاع 

األوسط وخصوصا امللف النووي 
اإليران���ي وتوت���ر االوضاع في 
نيجيري���ا تعد م���ن االمور التي 

»األهلي كابيتال« توقع اتفاقية لتوزيع صناديقها مع »دراية المالية«

الفزيع: المضاربات وخفض إنتاج »أوپيك« وراء تراجع أسواق النفط

برنت يرتفع دوالرًا مسجاًل 77.31 دوالرًا

»أوپيك«: سعر البرميل بين 75 و80 دوالرًا عادل

في الملتقى االقتصادي األول للمرأة العربية

اللبنانية األولى والشيخة حصة السعد 
أكدتا على أهمية دور المرأة


