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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. �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 

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�ص

لقطة جماعية للوفد الزائر يتوسطه سعد الشويب

استضافت مؤسس���ة البترول الكويتية وفدا رفيع املستوى من 
 .Valero Marketing & Supply Co ش���ركة فاليرو للتسويق والتزويد
يترأس���ه وليم روبرت كليس � الرئي���س التنفيذي ورئيس مجلس 
اإلدارة وذل���ك بهدف توطيد أواصر التعاون ولتبادل وجهات النظر 

حول مجموعة من القضايا املتعلقة بالصناعة النفطية.
وقد وضعت مؤسسة البترول الكويتية برنامجا مميزا لوفد شركة 
فاليرو، استهل بزيارة للمكتب الرئيسي لشركة البترول الكويتية 
العاملية، ثم زيارة للمجمع النفطي ثم قام الوفد بزيارة لشركة نفط 
الكويت ومعرض الش���ركة في مدني���ة االحمدي، ومن ثم أقيم حفل 
غداء حضره كل من س���عد الشويب، وعبداللطيف احلوطي وهاشم 
الرفاعي وعدد من قياديي القطاع النفطي، وأثنى وليم كليس � الرئيس 
التنفيذي لشركة فاليرو على حرارة االستقبال وكرم الضيافة، ووجه 
الشكر للمؤسسة على اجلهود التي تبذلها من أجل تأمني احتياجات 

العمالء والزبائن من النفط.
واجلدير بالذكر ان ش���ركة فاليرو للتس���ويق والتزويد تعد من 
كبرى الشركات لتكرير النفط اخلام في أميركا الشمالية ومن اكبر 

مستوردي النفط اخلام الكويتي في الواليات املتحدة االميركية.

انخفاض صادرات الكويت من النفط الخام
إلى الصين بنسبة 49.2% خالل شهر أكتوبر

..وتوقع عقدًا لتوريد 3.5 ماليين طن من الديزل لباكستان

النفط يتراجع صوب 77 دوالرًا
لن����دن � رويترز: تراجع النفط صوب 77 دوالرا 
للبرميل امس بسبب قوة الدوالر لكن التعامالت كانت 
ضعيفة قبل عطلة عيد الشكر في الواليات املتحدة 
وبيانات من املتوقع ان تظهر ارتفاع مخزونات اخلام 
في الواليات املتحدة وارتفع الدوالر مع اقبال بعض 
املستثمرين على شرائه أو الغالق مراكز مدينة قبل 
عيد الش����كر. وذكر بيتر ماكجوير العضو املنتدب 

لكوموديتي وارنتس استراليا »تراجع النفط على 
نحو طفيف هذا الصباح بسبب قوة الدوالر لكن األمر 
ليس كبيرا ولن يحدث الكثير قبل عطلة عيد الشكر«. 
من جهة أخرى، اعلنت منظمة الدول املصدرة للنفط 
)أوبيك( امس، عن ارتفاع سعر سلة خاماتها ال� 12 
مبقدار 95 سنتا لتستقر عند 76.73 دوالرا للبرميل 

بعد ان كان 75.78 دوالرا في اليوم الذي سبقه.

»جلوبل«: أسعار النفط تسعى
للبقاء فوق مستوى 80 دوالرًا للبرميل

»مؤسسة البترول« بحثت التعاون
المشترك مع شركة فاليرو للتسويق والتزويد

الطلب العالمي على النفط يتجاوز المعروض في 2010

مقترح قطري بتأسيس بنك خليجي
للتنمية على غرار البنك األوروبي

طوكيو � »كونا«: انخفضت صادرات الكويت من 
النفط اخلام الى الصني بنس����بة 49.2% خالل شهر 
اكتوبر املاضي مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي 
الى 311 الف طن أي ما يعادل حوالي 73 الف برميل 
يوميا. وأظهرت البيانات الرس����مية الصادرة عن 
االدارة العامة للجمارك الصينية امس، ان الصادرات 
الكويتية الى الصني قد انخفضت للش����هر الثالث 
على التوالي. وتزود الكويت الصني بالنفط اخلام 
الذي تصل نسبته 1.6% من اجمالي واردات الصني 
مقارنة مع ما كانت عليه النسبة في سبتمبر املاضي 
اذ بلغت نح����و 2.7%. وبلغت صادرات الكويت في 
االش����هر العش����رة االولى من عام 2009 نحو 5.95 
ماليني طن م����ن النفط اخلام اي ما يعادل 144 الف 

برميل في اليوم.
في غضون ذلك ارتفع اجمالي واردات الصني من 

النفط اخلام في شهر اكتوبر املاضي بنسبة %19.7 
على اساس سنوي ليصل الى 19.34 مليون طن اي 

ما يعادل 4.58 ماليني برميل يوميا.
وتعد الصني ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم 

بعد الواليات املتحدة األميركية.
وتتصدر أنغوال املرتبة االولى من ضمن اكبر الدول 
املصدرة للنفط اخلام الى الصني مع زيادة شحناتها 
بنسبة 53% عن العام املاضي لتصل الى 3.83 ماليني 

طن اي ما يعادل 905 آالف برميل يوميا.
وتأتي اململكة العربية السعودية في املرتبة الثانية 
مع صادرات تبلغ 3.82 ماليني طن اي نحو 903 آالف 

برميل في اليوم بزيادة بلغت نسبتها %1.1.
وحتتل ايران املرتبة الثالثة مع انخفاض بلغت 
نسبته 6.4% ليصل الى 1.65 مليون طن اي ما يعادل 

389 الف برميل في اليوم.

أحمد مغربي
ذكرت وكالة بلومبورغ لألنباء 
االقتصادية ان مؤسسة البترول 
الكويتية وّقعت عقدا مع شركة 
نفط باكس���تان احملدودة، اكبر 

موزع للوقود في باكستان، وذلك 
لتوريد الديزل في عام 2010.

وأوضحت الوكالة ان العضو 
املنتدب لشركة نفط باكستان 
احملدودة عرفان قرشي قال ان 

الشركة ستشتري 3.5 ماليني طن 
من الديزل من مؤسسة البترول 
الكويتية في 2010، موضحا ان 
العق���ود وقعت خالل الش���هر 

اجلاري.

قال تقرير بيت االستثمار العاملي )جلوبل(، ان اسعار النفط تسعى 
جاهدة في سبيل البقاء فوق مس���توى 80 دوالرا للبرميل. وأوضح 
»جلوبل« في تقرير له حول اسعار النفط خالل الفترة من 20 أكتوبر 
املاضي حتى 19 اجلاري ان االسعار حامت خالل الفترة املاضية حول 
مستوى 80 دوالرا للبرميل، حيث أطفأ الشكوك في استمرارية االنتعاش 
االقتصادي بريق البيانات االقتصادية االيجابية. وأشار التقرير الى 
منو الناجت احمللي االجمالي األميركي بنسبة 3.5% على أساس سنوي 
في الربع الثالث من العام 2009 مقارنة مبس���تواه في الربع السابق، 
موضحا ان أكثر من نصف هذا النمو كان يعزى الى برنامج استبدال 
السيارات القدمية بسيارات حديثة وبرنامج احلوافز املقدمة ملشتري 
املنازل للمرة االولى. واستبعد ان يشهد االقتصاد األميركي منوا مماثال 
ف���ي الربع الرابع من العام 2009 م���ع انتهاء مدة العمل بهذه التدابير 
التحفيزية، مشيرا الى ان سعر النفط اخلام األميركي انخفض بنسبة 
2.1% خالل الفترة من 20 اكتوبر املاضي حتى 19 اجلاري ليستقر عند 
مستوى 77.46 دوالرا للبرميل. وتوقع ان يصل معدل الطلب العاملي 
على النفط الى 84.31 مليون برميل يوميا في العام 2009 بانخفاض 

قدره 1.39 مليون برميل يوميا.

لندن � رويترز: م����ن املرجح أن يتجاوز الطلب 
املتزايد على النفط العاملي معدل منو املعروض منه 
في 2010 مما سيقلص املخزونات الضخمة من اخلام 
التي ارتفعت على مس����توى العالم منذ بدء األزمة 
املالية العاملية. وأظهر مس����ح أجرته رويترز شمل 
10 من أبرز احملللني واملؤسسات التي ترصد حركة 
النفط ان م����ن املتوقع أن يرتفع الطلب على النفط 
1.3 مليون برميل يوميا العام املقبل إلى 85.9 مليون 
برمي����ل يوميا. وفي الوقت نفس����ه فمن املتوقع أن 
ينمو إنتاج اخلام من خارج منظمة البلدان املصدرة 
للبترول )أوپيك( وسوائل الغاز الطبيعي من دول 

أوپيك بنحو 800 ألف برميل يوميا فقط.
وقال كوستانزو جاكازيو احمللل في بنك باركليز 

»العامل األساسي للسعر هو العرض«.
وأضاف »2010 عام انتقالي، إذا استمرت االقتصادات 
ف����ي حتقيق األداء اجليد الذي حققته خالل املراحل 
األولى من االنتعاش فاعتق����د أنه بحلول عام 2011 
ستكون مس����تويات الطلب  عند مستواها في عام 

2008 أو أعلى منه«.
ومن املتوقع أن يبل����غ اإلنتاج من خارج أوپيك 
في املتوس����ط 51 مليون برميل يوميا في عام 2010 
ارتفاعا من 50.8 ملي����ون برميل يوميا في حني ان 
انتاج أوپيك من سوائل الغاز الطبيعي التي ال تخضع 
لنظام حصص اإلنتاج املستهدفة داخل املنظمة من 
املتوقع ان يرتفع إلى 5.6 ماليني برميل بزيادة أكثر 

من 20% منذ عام 2008.

دبي � رويترز: قال األمني العام ملجلس التعاون 
اخلليج���ي عبدالرحمن العطي���ة امس، إن قطر 
ستقترح على دول املجلس تأسيس بنك اقليمي 
للتنمية على غرار البنك األوروبي للتنمية خالل 
قمة املجلس التي س���تنعقد في الكويت الشهر 
املقبل. وقال العطية ف���ي تصريحات صحافية 
إن اقتراح قطر يهدف الى تأسيس بنك للتنمية 
يتبع مجلس التعاون على غرار البنك األوروبي 
للتنمية وهو ما سيساهم بدون شك في تعزيز 
العمل املش���ترك بني بلدان املجلس. وسيحاول 
أيضا قادة دول مجلس التعاون اخلليجي العمل 
على االسراع في تنفيذ اتفاقية الوحدة النقدية 

املزمعة منذ فترة طويلة.
من جهة أخرى اظهرت بيانات رسمية ان معدل 
التضخم الس���نوي في أسعار املستهلكني سجل 
1.9% في املتوس���ط خالل العشرة اشهر األولى 
من العام لكن األسعار تراجعت 0.1% على أساس 

شهري في أكتوبر. 

بنك إنجلترا يقدم قروضًا
بـ 60 مليار جنيه إسترليني

لندن � رويترز: كش��ف بنك اجنلترا 
املركزي امس، انه قدم أكثر من 60 مليار 
جنيه استرليني من القروض الطارئة لبنكي 
ار.بي.اس وا تش.ب��ي.او.اس وقت ذروة 

أزمة االئتمان العام املاضي.
 ولم يورد البنك املركزي تفاصيل عن 
القروض في تقريره الس��نوي املنش��ور 
في مايو بسبب مخاوف من أثر ذلك على 
الثقة في القطاع املصرفي. غير أنه أوضح 
انه ال داعي للسرية اآلن بعد أن حتسنت 

األوضاع املالية للبنكني.
 وقال نائب محاف��ظ البنك بول تاكر 
أمام جلن��ة اخلزانة بالبرملان »في ظروف 
استثنائية وفي إطار وظائف البنك املركزي 
يتصرف البن��ك باعتباره امل��اذ االخير 
لاقراض للمؤسس��ات املالية في األوقات 
الصعبة للحيلولة دون تبدد الثقة في القطاع 

املصرفي بشكل عام«.

مفاوضات بين الكويت والعراق
الستغالل الحقول النفطية المشتركة

الكويت � أ.ش.أ: كشف وكيل وزارة النفط للشؤون الفنية علي بن 
س���بت امس، عن مفاوضات فنية جترى حاليا بني الكويت والعراق 
من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق االستغالل األمثل للحقول النفطية 
املش���تركة بني الطرفني. وقال بن س���بت، ان التشاور جار من أجل 
اختيار آلية تضمن حقوق الطرفني بطريقة عادلة وحتقق مصاحلهما 
معا، مش���يرا الى انه تتم � حاليا � دراسة عدد من التجارب العاملية 
املعمول بها في مثل هذه احلاالت لالسترشاد بها والوصول إلى أفضل 

احللول باتفاق الطرفني.

الذهب يصل إلى  1167 دوالرًا
بعد ارتفاعات قياسية

لندن � رويترز: اس���تقرت أسعار الذهب 
في أوروبا بعد أن سجلت ارتفاعات قياسية 
في اجللسة السابقة إذ عوض الدوالر بعض 
خس���ائره أمام اليورو مما خفف الضغوط 
التي تدفع سعر الذهب للصعود. وفي السوق 

الفورية س���جل سعر الذهب 1167.45 دوالرا 
لألوقية »األونصة« مقابل 1165.85 دوالرا في 
نيويورك أمس االثنني. وسجل سعر الفضة 
18.58 دوالرا باملقارنة مع 18.59 دوالرا لألوقية 

في نيويورك أمس االول. 


