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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

ستراوس: استمرار إخفاء البنوك لخسائرها يعرض عملية تعافي االقتصاد للخطر

زيادة عدد البنوك األميركية المعرضة لالنهيار
إلى 552 بنكًا مسجاًل أعلى مستوى خالل 16 عامًا

واشنطنـ  د.ب.أ: قالت هيئة 
تنظيمية حكومية في الواليات 
املتحدة إن عدد البنوك األميركية 
املعرضة لالنهيار زاد إلى أعلى 
مستوى في 16 عاما، في مؤشر 
على استمرار أسوأ أزمة مالية 

تتعرض لها البالد منذ عقود.
وقالت شـــركة التأمني على 
الودائع االحتاديـــة، »إف دي 
آي سي«، التي تضمن الودائع 
االدخارية فيما يقرب من 8200 
بنك في أنحاء الواليات املتحدة 
إن هناك 552 بنكا في قائمتها 
»للبنوك التي تواجه مشاكل« 

بنهاية سبتمبر.
أكثر من مائة  ودفع إفالس 
بنك، معظمها ذات نشاط صغير، 

في الربع الثالث في أكبر عدد 
منذ عام 1990.

من جانبه قال مدير صندوق 
النقد الدولي دومينيك ستراوس 
إن البنـــوك تواصـــل إخفـــاء 
خسائر ضخمة عن مستثمريها 
مبا يعـــرض عمليـــة التعافي 

االقتصادي للخطر.
وقال ستراوس وهو وزير 
مالية فرنسي سابق لصحيفة 
»لوفيجارو« الفرنســـية أمس 
إنه »اليزال يتم إخفاء خسائر 
ضخمـــة 50% )مـــن إجمالـــي 
اخلســـائر( رمبا التزال مخفاة 

في دفاتر )البنوك(«.
وعلى الرغم من إشارته إلى 
أن األزمـــة املالية كانت »حتت 

املاضـــي، ورغم ذلك ســـجلت 
مؤسســـة التأمني على الودائع 
االحتادية إعالن 50 بنكا إفالسه 

دومينيك ستراوس

توفيق بكار

منذ بداية العام احلالي املؤسسة 
إلى تســـجيل ثاني خسائر لها 

على اإلطالق.
وتكبدت املؤسسة التي تقوم 
بجمع رسوم تأمينية من أعضائها 
خسائر بلغت 8.2 مليارات دوالر 

بنهاية سبتمبر.
وأجبرت اخلســـائر بالفعل 
املؤسسة على اإلعالن عن أنها 
ستجمع رســـوما مقدما لثالث 
سنوات على أمل أن جتمع حوالي 
45 مليار دوالر من أجل ضمان 
عدم إخفاق مزيد من البنوك كما 

هو متوقع في العام القادم.
كان القطاع املالي األميركي 
استقر إلى حد ما منذ أن شارف 
العام  على االنهيار عند نهاية 

السيطرة بشكل كبير أو أقل«، 
حذر ستراوس كان من أنه »لن 
يكون هنـــاك منو )اقتصادي( 
قوي ومتني بدون تنقية كاملة 

حلسابات البنوك«.
وقال ستراوس إن التعافي 
االقتصادي كان قويا في آسيا 
لكنه اليزال »هشا« في مناطق 

أخرى من العالم.
»األزمـــة  ان  واضـــاف: 
االجتماعية التزال قاسية جدا 
وخصوصا في الدول املتقدمة. 

وهذا هو هاجسي األساسي«.
وتتوقع أغلب التنبؤات أن 
يستمر عدد العاطلني عن العمل 
في الزيادة لعام آخر على األقل 

في أغلب الدول الصناعية.

بكار يشيد بالوحدة النقدية الخليجية ويعتبرها خطوة كبيرة للعالم العربي

مجلس الشورى البحريني 
يقر مشروع الوحدة النقدية الخليجية

صندوق النقد منقسم 
إزاء إشارات اإلنذار بشان الدين العام

واشــــنطن ـ أ.ف.پ: يبــــدو أن 
إشارات اإلنذار بشأن ارتفاع الدين 
العام في الدول املتطورة، لم تلق 
عموما آذانا صاغية وتنقسم بشأنها 
االراء في صنــــدوق النقد الدولي 
الذي يبدو مديره العام دومينيك 
ستراوس حريصا بالدرجة االولى 
على استمرار سياسات االنتعاش.  
فمع االزمة االقتصادية، أصبحت 
املؤسسة املالية الدولية التي مقرها 
في واشــــنطن وتعتبــــر احلارس 
التقليدي لدقة امليزانيات، املدافع 
االول عن سياسات االنتعاش. لكن 
بقدر ما لهذا االنتعاش من اهمية، 

فان وقفه يعتبر ايضا مشكلة.
وقــــد جســــد ســــتراوس هذا 
امام  االثنــــني والثالثاء  التناقض 
املؤمتر الســــنوي الحتاد اصحاب 
العمل البريطانيــــني في لندن ثم 
امام مؤمتر حول القطاع املصرفي 
في باريس، بتحدثه عن مشــــكلة 
هذه »االســــتراتيجيات للخروج« 

من االزمة.
وقال في لندن: »ان مشــــاريع 
تعزيز امليزانيــــة يجب ان حتتل 
االولويــــة املطلقــــة خصوصا في 

االقتصادات املتطــــورة. وفي هذا 
املجال، فان املخاطر اكبر واجلانب 
السياسي اكثر تعقيدا وآلية الضبط 

اقل مرونة«.
 لكنه استطرد ان »اخلروج باكرا 
جدا يكلف اكثر من اخلروج في وقت 
متأخر جــــدا«، مضيفا انه »مازال 
الوقت مبكرا حاليا للخروج )من 

االزمة( بشكل شامل«.
وشدد على ان »اخلطر احلقيقي 
الوحيد في ان نغرق مجددا في االزمة 
)...( هو ان تنفذ اســــتراتيجيات 

اخلروج بسرعة كبيرة«.
ونادرا ما يتحدث ســــتراوس 
املقتنــــع بان االزمــــة االقتصادية 
العاملية اظهرت صالحية نظريات 
كينس )االقتصادي البريطاني جون 
كينس( لدعم امليزانية للنمو، عن 
مشكلة الدين الشائكة لدى الدول 

الكبرى االعضاء في مؤسسته.
لكن صنــــدوق النقــــد الدولي 
القسم االكبر  يسعى، منذ جتاوز 
من االزمة، الــــى اقناع احلكومات 
بضرورة االفصاح عن كيفية سد 
العجز الهائل، لكن االخيرة لم تعط 

اذانا صاغية.

والتكامل االقتصادي والتجاري 
خليجيا وعربيا.

وذكــــر »نحن في تونس قمنا 
الشــــقيقة في  بتجربة مع ليبيا 
مجال تيسير تبادل العمالت بتمكني 
املواطن التونسي من الدخول الى 
ليبيا بالدينار التونسي لتيسير 

عملية تبادل العملة وصرفها«.
واوضح ان هذه التجربة عادت 
بالفائدة على شعبي البلدين ألنه 
»عوضا عن قيام املواطن بتبديل 
العملة الى الدوالر في تونس ثم 
يذهب الى ليبيــــا ليبدل الدوالر 
باجلنيه الليبي ثم يعود لتبديل 
ما تبقى من الدوالرات ثانية الى 
الدينار التونســــي فــــان دخوله 
التونســــي ومتكينه  بالدينــــار 
من اســــتخدامه في ليبيا ميكنه 
من توفيــــر الكثير من العموالت 
والتكاليف التي يتحملها في كل 

مرحلة«. 
وشــــدد على ان »التعامل مع 
عملة واحدة هو دائما افضل من 
التعامــــل مع عمــــالت عديدة من 
حيث املبدأ« مبينا انه »عند قيام 
االحتاد االوروبي بتوحيد العملة 
الــــى اليورو كنــــا متخوفني لكن 
العكس  أثبتت  العملية  التجربة 
متاما الن التعامل مع عملة واحدة 
مثلما سيكون عليه الوضع في دول 
مجلس التعاون بعد إقرار الوحدة 
النقديــــة ســــيخفض حتما كلفة 

املعامالت املالية والنقدية«.

البينية وتسهيل وتيسير املعامالت 
التجاريــــة والنقدية واملالية بني 
دول مجلــــس التعاون اخلليجي 
الــــدول العربية من جهة  وبقية 
وبــــني دول املجلس ودول العالم 

من جهة أخرى.
وأضــــاف »نحن نبــــارك هذه 
اخلطوة اخلليجية الكبيرة التي 
ميكــــن ان تكون منوذجا يحتذى 
للبلــــدان العربيــــة واملجموعات 
العربيــــة اإلقليمية  االقتصادية 

األخرى«.
وأوضــــح ان حتقيق الوحدة 
النقدية اخلليجية يخدم باألساس 
مصلحة املواطن اخلليجي ويعزز 
قدرته الشرائية وكذلك املواطن 
العربي عموما الى جانب النتائج 
املرتقبة لهذا املشروع  االيجابية 
الضخــــم على مســــيرة التنمية 

املنامة ـ تونــــس - رويترز: 
ذكر مسؤول بحريني ان مجلس 
الشورى البحريني وافق أمس على 
انضمام البالد إلى العملة اخلليجية 
املوحدة املزمع طرحها في منطقة 
اخلليج. وقال املسؤول مبجلس 
الشورى البحريني لـ »رويترز«: 
»وافقوا... جميعهم«. وكان مجلس 
النواب قد أقر املشروع األسبوع 
املاضي، وقال املسؤول إن قانون 
الوحــــدة النقدية اآلن في انتظار 
توقيع الشــــيخ حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البالد حتى يدخل 
حيــــز التنفيذ. وتنضم البحرين 
النقدية إلى  في مشروع الوحدة 
اململكة العربية السعودية وقطر 
والكويت.  وأرجأ البرملان الكويتي 
األســــبوع املاضي االقتراع على 
الوحدة النقدية حتى الثامن من 
ديســــمبر حيث قال النواب إنهم 
بحاجة إلى املزيد من الوقت لتقييم 

اآلثار االقتصادية للمشروع.
من جانبــــه أكد محافظ البنك 
املركزي التونســــي توفيق بكار 
أمس أن مشروع الوحدة النقدية 
اخلليجية الذي سيطرح على القمة 
اخلليجية املقبلة في الكويت في 
ديسمبر املقبل يعد »خطوة كبيرة 
لدول املجلس خصوصا وللبلدان 

العربية عموما«.
وقال بكار في تصريح لـ »كونا« 
ان هذه الوحدة النقدية اخلليجية 
ستســــاهم في تطويــــر التجارة 

الذهب يرتفع لمستوى قياسي جديد عند 1180 دوالرًا

االقتصاد البريطاني ينكمش في الفصل الثالث بنسبة %0.3

لندنـ  رويترز: ارتفعت اسعار الذهب الى مستوى 
قياســــي جديد عند 1180 دوالرا لالوقية في اوروبا 
امس مع تنامي االقبال على الشراء مدعومة بهبوط 
الدوالر وتقارير ذكرت ان البنك املركزي الهندي قد 

يدرس شــــراء مزيد من الذهب. وقد بلغ الذهب في 
املعامالت الفوريــــة 1179.20 دوالرا لالوقية مقارنة 
مــــع 1168.90 دوالرا في اواخــــر معامالت نيويورك 

اول من امس.

لندنـ  يو.بي.آي: انكمش االقتصاد البريطاني 
في الفترة بني يوليو وســـبتمبر بنســـبة %0.3 
بوتيرة أبطأ مما هو متوقع، وذكرت هيئة اإلذاعة 
البريطانية »بي.بي.سي« ان االقتصاد البريطاني 
انكمش في الفصل الثالث من العام 2009 بنسبة 
0.3% وهـــو أقل من نســـبة 0.4% التي توقعها 

املراقبون، غير ان املســـؤول في البنك املركزي 
البريطاني أندرو سنتنس قال ان هناك مؤشرات 
علـــى ان االقتصاد البريطاني عاد إلى النمو في 
الفصل الثاني من العام احلالي، وهذا هو الفصل 
السادس على التوالي الذي يشهد فيه االقتصاد 

البريطاني انكماشا.

دبي تطلب من دائني »دبي العالمية« و»نخيل« 
وقف المطالبة بمستحقاتهم

.. وتجمع 5 مليارات دوالر 
عبر بيع سندات لمصرفين في أبوظبي

دبيـ  رويترز: قالت حكومة دبي في بيان أمس 
انها ســــتطلب من دائني شركتيها دبي العاملية 
ونخيل العقارية وقف املطالبة مبستحقاتهم في 
إطار خطة إلعادة هيكلة مجموعة دبي العاملية. 
وقال البيــــان إن دبي »العاملية« تعتزم مطالبة 

جميع مقدمي التمويل لـ »دبي العاملية« و»نخيل« 
بوقف املطالبات ومد مواعيد االستحقاق حتى 30 
مايو 2010 على أقرب تقدير. وأضاف أن عملية 
إعادة الهيكلة ستصمم بحيث تفي بااللتزامات 

املالية وحتسن كفاءة العمل في املستقبل.

دبيـ  أ.ف.پ: أعلنت حكومة 
دبي أمس أنها جمعت 5 مليارات 
دوالر عبر بيع سندات عادية 
وصكوك إسالمية ملصرفني من 
إمارة ابوظبي ضمن الشريحة 
الثانية من برنامجها للسندات 
الذي أطلقته في وقت سابق هذا 
العام. وذكر البيان الذي تلقت 
وكالة »فرانس برس« نسخة 
منه ان مصرف ابوظبي الوطني 
ومصرف الهالل )اسالمي( الذي 
مقــــره العاصمــــة االماراتية، 
اكتتبا بالســــندات بالتساوي. 

البيان، فإن حجم  وبحســــب 
السندات املبيعة تقرر مبوجب 
االحتياجات وااللتزامات احلالية 
المارة دبي. واالصدار يشــــكل 
الشريحة الثانية ضمن برنامج 
السندات البالغة قيمته 20 مليار 
دوالر والذي اعلنت عنه دبي في 
فبراير املاضي. وسبق ان اكتتب 
املصرف املركزي االماراتي بكامل 
الذي  ســــندات االصدار االول 
بلغت قيمته عشــــرة مليارات 
دوالر. وتسيطر حكومة ابوظبي 
اللذين اشتريا  على املصرفني 

سندات الشريحة الثانية اذ ان 
ذراعها االستثمارية »مجلس 
ابوظبي لالستثمار« ميلك هذين 
املصرفني. ويدير عائدات برنامج 
السندات صندوق خاص يعمل 
خصوصا على مساعدة الشركات 
التابعة حلكومة دبي على الوفاء 
املالية بعد االزمة  بالتزاماتها 
االقتصادية العاملية. وميكن ان 
تستفيد من هذه السندات شركة 
نخيل العقارية التي يستحق 
قرض لها بقيمة 3.5 مليارات 

دوالر في ديسمبر.


