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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. �شامر عا�شور
الطب العام

ماج�شتري باطنية وروماتيزم

زيــارات عائليـة
على مـدار 24 �شاعة

للحجز والإ�شتف�شار

مبا�شر/ د. �شامــر : 97113878

دينار25

ك�شف + فح�ص دم �شامل

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 

 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�ص خا�شة لإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر

پ حقن امليزوثريابي لعالج ت�شاقط ال�شعر ون�شارة الوجه

پ حقن البوتك�ص للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�شفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل 

عيادة اجللدية والعناية بالب�سرة

عرو�ص خا�شة على الليزر مبنا�شبة العيد

د.خالد بودي

كونا: اكدت عدة مؤشرات ان 
اسعار النفط العاملية ستحتفظ 
املقبل وما يليه  خالل األسبوع 
بتوازنها في االس���واق العاملية 
لكنها س���تبقى رهينة لتقلبات 
املتراجع  الدوالر  س���عر صرف 
والوضع السياس���ي في منطقة 
اخلليج واالنباء املتعلقة بحالة 

االقتصاد العاملي. 
وخ���الل االس���بوع املاضي 
النفط وكادت  ارتفعت اس���عار 
ان تالمس مس���توى 80 دوالرا 
للبرميل حيث بلغ س���عر اخلام 
األميركي 79.57 دوالرا للبرميل 
يوم االربعاء املاضي وهو نفس 
اليوم الذي انخفض فيه س���عر 
الدوالر الى ادنى مستوى له منذ 
18 شهرا امام الذهب لتباع اونصة 

الذهب ب� 1153.40دوالرا.
 وعلى صعيد حالة االقتصاد 
العاملي توجد مؤشرات متناقضة 
فقد توقع الرئيس األميركي باراك 
اوباما اخلميس املاضي استمرار 
منو اقتص���اد بالده خالل الربع 
االخير من العام احلالي بعد ان 
بلغت نس���بة النمو 3.5% خالل 

الربع الثالث من العام وهي نسبة 
رأى املراقبون ساعتها انها فاقت 

التوقعات. 
وتعتب���ر الوالي���ات املتحدة 
اكبر مستهلك للنفط  األميركية 
في العال���م وزادت وارداتها من 
اكتوبر  النفط اخلام في ش���هر 
املاضي ب� 220 الف برميل يوميا 
لتصل ال���ى 9.32 ماليني برميل 
يوميا طبقا لبيانات اوابك االخيرة 
وهو مؤشر على حتسن الوضع 

االقتصادي. 
وفي االطار ذاته توقعت منظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية يوم 
اخلميس املاضي أن تسترد كل 
مناطق العالم عافيتها االقتصادية 
وأن تستأنف النمو خالل السنة 
املقبلة مؤكدة أن عددا من أغنى 
أعضائها ال� 39 كالواليات املتحدة 
وبريطانيا تتضاعف نسبة النمو 
املتوقعة لديها بحيث ترتفع من 

0.7 إلى %1.9. 
وتوقعت املنظم���ة ايضا ان 
ترتفع نسبة النمو في االقتصادات 
الصاعدة وتبلغ في الصني %10 
والهن���د 7 وأن يناهز هذا النمو 

مع���دالت البطالة ف���ي االرتفاع 
الواليات املتحدة  خصوصا في 
حي���ث زادت عن 10% وهو اعلى 

معدل منذ 27 عاما. 
وق���ال العضو الس���ابق في 
البترول االعلى د.خالد  مجلس 
بودي »اننا اليوم وفي كل االحوال 
قد جتاوزنا حدة االزمة العاملية 
العامل���ي مير بفترة  واالقتصاد 
نقاهة مبينا انه وان كانت هناك 
بعض املؤشرات السلبية إال ان 
االقتصاد العاملي بشكل عام في 

حتسن وليس في تراجع«. 
واضاف د.بودي ان االقتصاد 
العاملي ال شك سيظل يعاني من 
تداعي���ات االزم���ة العاملية لكن 
املؤشرات تقول ان التعافي قادم 
في العامني 2010 و2011 موضحا 
ان مس���توى البطالة في الدول 
الكبرى امامه فترة قد تستمر 3 

الى 4 سنوات حتى يتحسن. 
وع���زا حالة االس���تقرار في 
اسعار النفط احلالية الى صعوده 
املس���تمر منذ 8 اش���هر تقريبا 
مش���يرا الى ان تاكيدات أوپيك 
انها ستتدخل لزيادة االنتاج اذا ما 

نس���بة 5% في البرازيل و%4.5 
في كوريا اجلنوبية.

 ولعل موج���ة التفاؤل هذه 
هي التي دفعت روسيا الى منح 
ش���ركات النفط التي تعمل في 
حقول سيبيريا اعفاءات كبيرة من 
الضرائب والرسوم في مؤشر على 

توقع حتسن اوضاع السوق. 
وفي املقابل هناك مؤش���رات 
تؤك���د ان االقتص���اد العامل���ي 
وخصوصا األميركي اليزال بعيدا 
عن التعافي من اهمها استمرار 

وصل سعر النفط فوق مستوى 
100 دوالر ساهمت الى حد كبير 

في هذا االستقرار. 
واشار الى ان هذا االستقرار ال 
يعني عدم قابلية االسعار لالرتفاع 
انها سترتفع  مرة اخرى مؤكدا 
م���رة اخرى لكن قد ال تصل الى 
مس���تويات يوليو 2008 عندما 
وصلت الى 147 دوالرا للبرميل 
الن أوپي���ك ليس في مصلحتها 

ارتفاع االسعار بشكل كبير.
 ام���ا الوضع السياس���ي في 
املنطقة فان التدريبات العسكرية 
التي بدأت وتس���تمر  االيرانية 
ايام مترافقة مع حديث  خمسة 
عن توتر ايراني � غربي بش���أن 
مباحثات امللف النووي مع الدول 
الغربية من شأنه ان يشكل داعما 
سياسيا ألسعار النفط ويدفعها 
لالرتفاع.  ويرى بودي ان التوتر 
الغربي � االيراني لم يصل بعد 
الى حدود قصوى مش���يرا الى 
ان أي ارتفاع لالسعار ميكن ان 
ينتج عن الوضع السياسي في 
املنطقة سيكون مؤقتا ثم يزول 

بزوال السبب.

أسعار الدوالر والوضع السياسي عامالن مكمالن

النفط رهينة الوضع االقتصادي العالمي

أكدت دراسة حديثة من االيربيان بيزنيس ان حجم 
مشاريع املكاتب اجلديدة تضاعف ما بني العامني 2009 
و 2010 في منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي. وان 
قيمة املشاريع وصلت الى 34 مليار دوالر في نفس 
الفترة، اضافة ال����ى 4 مليارات دوالر على التصميم 
الداخلي. ووجدت الدراس����ة التي اجريت لصالح دي 
ام دي ورل����د ميديا، منظمي معرض »ذا أوفيس« ان 
االمارات العربية تتصدر دول اخلليج العربي بحجم 

املشاريع التجارية للمكاتب وبنسبة %60.
وحسب الدراس����ة التي قامت بها شركة االبحاث 
املس����تقلة، فينشرز ميدل ايست، جاءت االمارات في 
املرتبة االولى من حيث املساحات املكتبية اجلديدة 
ممثلة ما نسبته ثلث املشاريع التجارية اجلديدة، تليها 
اململكة العربية السعودية بنسبة 14% ثم قطر بنسبة 
9%. وتصل مس����احة املكاتب املوجودة في أبوظبي 
الى نحو 1.3 مليون متر مربع، ودبي 3.1 ماليني متر 
مربع، في حني تقدر قيمة مساحات املكاتب اجلديدة 
مجموعة في االمارات بنحو 22 مليار دوالر بني عامي 
2009 و2010، وبحجم انفاق على التصميم الداخلي 

والتجهيزات يقدر بنحو 2.7 مليار دوالر.
وفي السعودية تقدر مساحة املكاتب بنحو 8 ماليني 
متر مربع ومن املتوقع ان تنمو بنحو 20-30% بحلول 

عام 2010. وتقدر القيمة االجمالية للمشاريع اجلديدة 
بنحو 4.8 ملي����ارات دوالر، و557 مليون دوالر على 

التصميم الداخلي والتجهيزات.
وفي قطر، شهد س����وق املكاتب في الدوحة منوا 
ملحوظا، حيث بلغت القيمة االجمالية ملشاريع املكاتب 
التجارية التي من املتوقع االنتهاء منها بني عامي 2009 
و2010 نح����و 3.1 مليارات دوالر، و374 مليون دوالر 

على التصميم الداخلي والتجهيزات.
أما في البحرين فإن مساحات املكاتب تقدر بنحو 
500 ألف متر مربع، وتتوقع الدراسة ان يزيد حجم 
الطلب ل� 80 ألف متر مربع أخرى. وهناك مش����اريع 
لزيادة مساحات املكاتب تقدر بنحو 1.4 مليار دوالر 
لتلبية احتياجات السوق بني عامي 2009 و2010، و172 

مليون دوالر للتصميم الداخلي والتجهيزات.
ويتركز الطلب على املكاتب في ُعمان في محافظة 
مسقط، حيث يتوقع ان يصل حجم مشاريع املكاتب 
اجلديدة ب����ني العامني 2009 و2010 الى ما قيمته 710 
ماليني دوالر، و85 مليون دوالر على التصميم الداخلي 
والتجهيزات. وقالت مديرة معرض ذا أوفيس شنيد 
برجيت: »بالرغم من االزمة االقتصادية التي جتتاح 
العالم، فإن منطقة الشرق االوسط التزال موقعا جاذبا 

للعديد من الشركات العاملية«.

مشاريع المكاتب الجديدة في الخليج 
بقيمة 38 مليار دوالر بحلول 2010

معهد بروة والديار القطرية للبحوث 
يوقع مذكرة تفاهم مع »بروجاكس«

أعلن معهد ب���روة والديار القطرية للبح���وث، معهد البحوث 
القطري الذي يعنى بأبحاث املعرفة اجلديدة وتطبيقاتها في مجال 
املباني اخلضراء )املستدامة(، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة 
بروجاكس العاملية، إحدى الش���ركات الرائدة ف���ي خدمات إدارة 
املش���اريع والتشييد على مستوى العالم، تهدف إلى إقامة تعاون 
وشراكة بني الطرفني بغرض دفع عجلة تطبيق مفهوم االستدامة من 
خالل تبني املنظومة القطرية لتقييم االستدامة »كيوساس« بدولة 
قطر ودول املنطقة. وجاء اإلعالن عن توقيع االتفاقية خالل مؤمتر 
صحافي عقد على هامش مؤمتر املباني اخلضراء واالستدامة التي 
تنظمه شركة MEED في دبي باإلمارات العربية املتحدة، بحضور 
د.يوس���ف محمد احلر، رئيس مجل���س ادارة معهد بروة والديار 
القطرية للبحوث، وأشرف اجلرف نائب الرئيس التنفيذي لشركة 

بروجاكس العاملية ولفيف من كبار موظفي الشركتني.
ومتثل مذكرة التفاهم تعاونا رائدا بني الشركتني إلقامة عالقة 
استراتيجية متينة تساهم في الترويج ملنظومة »كيوساس« وتبنيها 
من قبل العديد من الشركات واملطوريني العقاريني، حيث يسعى 
معهد بروة والديار القطرية للبحوث الستقطاب املؤسسات الرائدة 
للتعاون معها في تقدمي اخلدمات االستشارية والبرامج التعليمية 
والتدريبية املرتبطة مبفهوم االستدامة، وستقدم بروجاكس العاملية 
من خالل خبرتها العميقة في الس���وق إضافة إلى مختلف أنواع 
األنشطة التي متارسها في إدارة املشروعات والتدريب وما يرتبط 
بها من خدمات استشارية، مبساعدة املعهد، في الترويج ملنظومة 

»كيوساس« وتبنيها من قبل العديد من شركات العقار.

برأسمال 25 مليار دوالر

»دويتشه بان« و»الديار القطرية« تؤسسان 
شركة لتطوير السكك الحديدية

»إعمار« تتوقع إتمام المحادثات الفنية 
لالندماج في غضون شهر

برلني � د.ب.أ: وقعت ش����ركة الس����كك احلديدية 
األملانية »دويتشه بان« امس، في العاصمة القطرية 
الدوحة عقدا مع ش����ركة الديار القطرية لتأس����يس 
شركة مشتركة لتطوير السكك احلديدية القطرية 

برأسمال يقدر بنحو 25 مليار دوالر.
حضر مراسم التوقيع على العقد رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية القطري الش����يخ حمد بن 
جاس����م بن جبر آل ثاني ووزير النقل واملواصالت 
األملاني بيت����ر رامزاور ووقع ع����ن اجلانب األملاني 
رئيس ش����ركة دويتشه بان روديجر جروبيه وعن 
اجلان����ب القطري الرئيس التنفيذي لش����ركة ديار 
القطرية غامن سعد آل سعد. وتبلغ حصة دويتشه 
بان انترناشونال في شركة »تطوير السكك احلديدية 
القطرية« نسبة 49% وستعمل الشركة اجلديدة على 
تنفيذ عمليات التخطيط والتطوير والبناء خلطوط 
املسافات البعيدة ونقل البضائع باإلضافة إلى خط 
مترو للدوحة وخط للقطارات فائقة السرعة. وقال 
جروبير رئيس شركة دويتشه بان اململوكة للدولة 
في أملانيا إن املش����اركة في مثل هذه املشروعات من 
شأنها تأمني فرص العمل في أملانيا، خاصة في ظل 

الظروف االقتصادية الصعبة.
وأضاف رئيس الشركة أن املشروع العمالق في 

قطر س����يمنح الفرصة لدويتشه بان للمشاركة في 
مشروعات مماثلة في الدول العربية اخلليجية التي 
تعتزم انفاق مئات املليارات لبناء وحتسني شبكات 

السكك احلديدية خالل العشرين عاما املقبلة.
من جانب����ه قال وزير النقل واملواصالت األملاني 
إن بناء البنية التحتية ووضع خطة شبكة السكك 
احلديدية في قطر وتوريد عربات القطارات وأنظمة 
التشغيل من شأنه حتقيق مبيعات باملليارات للشركات 
األملانية. وستحمل الش����ركة اجلديدة اسم »شركة 
تطوير سكك احلديد القطرية« وستحصل الشركة على 
ميزانية للتطوير بقيمة 700 مليون يورو وسيتشكل 
مجلس اإلدارة من أربعة أش����خاص، يقوم اجلانب 
األملاني بتعيني اثنني بينهم الرئيس التنفيذي خالل 
السنوات األربع األولى. ومن املنتظر أن يصل إلى قطر 
في وقت قريب 50 من خبراء السكك احلديدية للبدء 
في العمل الذي وضعت خطته خالل العام املاضي. 
ويشمل املشروع بناء شبكة مترو للعاصمة الدوحة 
بطول 300 كلم وتضم أربعة خطوط باإلضافة إلى 
خط للقطارات فائقة الس����رعة إلى مملكة البحرين 
بطول 180 كلم وتصل سرعة القطارات فيه إلى 350 
كلم/ساعة، كما س����يتم بناء خطوط أخرى للركاب 

ولشحن البضائع.

ق����ال رئي����س مجل����س إدارة 
إعم����ار العقارية محمد العبار إن 
الش����ركة تتوقع امتام املباحثات 
الفنية الندماجها املزمع من شركات 
عقاري����ة مملوك����ة للحكومة في 
غضون شهر. وستعلن الشركة 
اجلديدة عن مشاريع جديدة بعد 
االندم����اج لكنه لم يذكر تفاصيل 
بشأن حجم املشاريع املزمعة أو 

املوعد  احملدد المتام االندماج.
وقال العبار إن وجود مؤسسة 
قوية لديها حجم احتياطات ضخم 

من االراضي سواء املتوسطة او 
العالية سيكون له تأثير ايجابي 
على املدى الطويل على عمليات 

الشركة وعلى أداء  السهم.
كانت دب����ي القابضة اململوكة 
حلاكم االمارات واعمار قالتا في 
يونيو انهم����ا جتريان محادثات 
بلغت مراحلها املتقدمة لدمج اربع 

شركات عقارية محلية.
وفي ذلك الوقت قال الطرفان 
ان اخلطوة س����تدمج اعمار التي 
تشيد في دبي أعلى برج في العالم 

مع ثالث شركات عقارية مملوكة 
حلكومة دبي هي دبي للعقارات 
وسما دبي وتطوير. وكانت اعمار 
قالت انه����ا تتوقع امتام االندماج 
أربعة أش����هر.  في غضون نحو 
وقال العب����ار ان التأخير يرجع 
ال����ى احلجم الضخم للش����ركات 
املعنية ومشاريعها. والشركات 
االرب����ع ثالث منه����ا غير مدرجة 
من الالعبني الرئيسيني في قطاع 
تلقى ضربات عنيفة جراء االزمة 
املالية العاملي����ة بعد طفرة دامت 

أرباح »تمويل« تهوي 95% بالربع الثالث
دبي � رويترز: أعلنت شركة »متويل« في دبي 
ام���س، أنها حققت أرباحا صافية قدرها عش���رة 
ماليني درهم »2.72 مليون دوالر »في الربع الثالث 
بانخفاض 95% عن الفترة نفسها من العام املاضي 
وجنبت الش���ركة مخصصات النخفاض القيمة 

قدرها 53 مليون درهم في الربع الثالث.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق دبي 
املالي على االنترنت إنها منيت بخس���ائر صافية 
قدرها 65 مليون درهم في أول تسعة شهور من 

عام 2009. 
وقد حققت متويل أرباحا صافية قدرها 185.7 

مليون درهم في الربع الثالث من العام املاضي.


