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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

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

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

پ حقن البوتك�ض 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�ض

اخلط ال�ساخن: 25664569 - 25664570 ال�ساملية - �سارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ جراحات: - �س�������فط وحقن الدهون. - تن�س�������يق القوام و�سد 

البط�������ن والأرداف - تكب�������ري وت�سغري ورفع ال�س�������در - جتميل 

الأنف و�سد الوجه.

پ حقن الكولجني - حق�������ن امليزوثريابي لعالج ال�سعر واإذابة 

الده�������ون - حقن البوتوك�س لإزالة التجاعيد - تفتيح الب�سرة 

والن�سارة.

پ متابع�������ة الأطفال اخلدج وحديث�������ي الولدة. پ ت�سخي��������س وعالج ومتابعة 

عي�������وب القل�������ب اخللقية منذ ال�������ولدة.  پ ت�سخي�س وع�������الج ومتابعة حالت 

الرب�������و احل�������ادة واملزمن�������ة والتهاب�������ات اجله�������از التنف�س�������ي - اأمرا��������س اجلهاز 

اله�سم�������ي - اأمرا�س اجلهاز الع�سبي - الغدد ال�سماء - اأمرا�س احل�سا�سية.

پ املتابع�������ة الدورية للنمو اجل�سدي والتطور العقل�������ي لالأطفال منذ الولدة 

وحتى 13 �سنة.

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �سرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�سركة اللبناني�������ة ال�سوي�سرية لل�سم�������ان. پ ال�سركة الأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �سركة ال�سف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �سرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �سرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �سركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

اخت�صا�صي جراحة جتميل

ا�صتاذ جراحة التجميل بجامعة عني �صم�س - م�صر

ا�صت�صاري طب الأطفال وقلب الأطفال دكتوراه الأطفال - دبلوم تخ�ص�س يف قلب 

الأطفال )فرن�صا( - خربة بامل�صت�صفيات اجلامعية الفرن�صية ملدة ع�صر �صنوات

د.خالد بوديموسى معرفيجاسم السعدون

خبراء: النفط يتجه نحو االستقرار وسط توقعات 
ببقائه في مستوى 80 دوالرًا للبرميل

البحرين تفتتح ميناء خليفة بن سلمان بـ 136.3 مليون دينار بحريني

سوقا دبي وأبوظبي لألوراق المالية
تنتعشان وتعكسان عودة ثقة المستثمرين

77 مليون دوالر قيمة تعرض
البنوك العمانية لديون »دبي العالمية«

رويترز: قالت أكبر ثالثة بنوك في سلطنة عمان أمس إنها متعرضة 
ملجموعة »دبي العاملية« املتعثرة مبا اجماليه 77 مليون دوالر مما أدى 
إلى تراجع أسهمها بنحو 6%.  وطلبت مجموعة دبي العاملية اململوكة 
للحكومة في 25 نوفمبر جتميد مطالبات صكوك اسالمية قيمتها 3.52 
مليارات دوالر تس����تحق الشهر اجلارى في اطار سعيها إلعادة هيكلة 
ديون تبلغ 26 مليار دوالر. وقال بنك مسقط أكبر بنك في سلطنة عمان 
إنه متعرض مببلغ 19.25 مليون ريال عماني مبا يعادل 50 مليون دوالر 
ملجموعة دبي العاملية في إطار قرض مجمع وهو تعرض محدود نوعا 
ما مقارنة مع قيمة تعرض بنوك اقليمية ودولية للمجموعة. وقال عادل 
نصر مدير الوساطة ب� »املتحدة لألوراق املالية« في مسقط أعتقد أن 
تعرض بنك مسقط أفضل مما كان متوقعا ودبي القابضة لديها حصة 
تبلغ 15% في البنك لذا هناك توقعات بأن تعرضه ميكن أن يصل إلى 
50 مليون ريال عماني. وهبط سهم البنك الوطني العماني ثالث أكبر 
بنك في السلطنة من حيث القيمة السوقية 5% بعد أن قال إن تعرضه 
للمجموعة يبلغ 22.6 مليون دوالر. وقفز س����هم بنك ظفار ثاني أكبر 
بن����ك في الب����الد 10% في تداول هزيل بعد أن ق����ال إنه ليس متعرضا 
للمجموعة. كما أعلن كل من بنك عمان الدولي والبنك األهلي العماني 
انه ليس متعرضا ل� »دبي العاملية«.  وتعرض البنوك العمانية ملجموعة 
دبي العاملية محدود باملقارنة مع البنوك البريطانية التي أعلنت أربعة 
منها تعرضا قيمته االجمالية خمسة مليارات دوالر. وكانت صحيفة 
فاينانشال تاميز البريطانية قد نقلت األسبوع املاضي عن مصرفيني 
ومستش����ارين ان رويال بنك اوف سكوتالند هو صاحب أكبر تعرض 
للمجموعة مبا بني مليار وملياري دوالر. وأضافت الصحيفة إن بنوك 
»اتش.اس.بي.سي« و»ستاندرد تشارترد« ومجموعة »لويدز املصرفية 
البريطانية« متعرضة للمجموعة بنحو مليار دوالر لكل منها. وفي دولة 
اإلمارات العربية املتحدة أبلغ مسؤول كبير في بنك أبوظبي التجاري 
رويترز أن تعرض البنك ل� »دبي العاملية« وكيانات مرتبطة بها يدور 
بني 2.18 مليار و2.45 مليار دوالر، بينما قال بنك أبوظبي الوطني إن 

اجمالي تعرضه للمجموعة يبلغ 345 مليون دوالر.

»جنرال موتورز« تتوقع 
تقديم الحكومة األلمانية 

مساعدات لـ »أوبل«
رويترز: ذكر الرئيس التنفيذي 
اجلديد لشركة جنرال موتورز في 
أوروبا نيك رايلي ان الش��ركة لن 
تسرح مزيدا من العاملني في مصنع 
اوبل في أملانيا اذا رفضت احلكومة 
األملانية تقدمي مساعدات حكومية 
للشركة ولكنه قال انه واثق من ان 
برلني ستخفف من موقفها. وقال 
رايلي »أنا متفائل جدا بأن أعمالنا 
في جميع الدول ستمضي قدما بنوع 
من املس��اعدة«. وبنهاية سبتمبر 
كان لدى جنرال موتورز ما قيمته 
42.6 مليار دوالر من نقد وأوراق 
مالية وذلك بفضل خطة انقاذ نفذتها 
احلكومة األميركي��ة. وقال رايلي 
»يظ��ن البعض ان جنرال موتورز 
ميكنها مبا ان لديها قدرا من السيولة 
في الواليات املتحدة ان تستخدم 
جزءا م��ن تلك األموال لتس��وية 
مش��اكلها في أوروبا لكنه أوضح 
ان الشركة ليس لديها اال قدر من 
املرونة في استخدام أموال دافعي 
الضرائب األميركيني. واجلزء املتبقي 
مطلوب لتمويل جنرال موتورز الى 
ان تعود للربح في السوق األميركية 
عام 2011 ولتسديد قروض احلكومة 
األميركية ومتويل انفاق »كبير« في 
الربع احلالي إلعادة هيكلة عملياتها 

في الواليات املتحدة.

دبي � أ.ف.پ: س����جل س����وقا األوراق املالية في 
اإلمارات العربية املتحدة انتعاشا بعد خسائر قوية 
االس����بوع املاضي، ما انعكس في ع����ودة الثقة الى 
املستثمرين. وهكذا، أقفل سوق دبي املالي على ارتفاع 
بنسبة 1.18% للمرة االولى منذ اإلعالن عن صعوبات 
تواجه مجموعة »دبي العاملية« التي اعلنت حكومة 
دبي، مالكتها، عزمها طلب جتميد استحقاقات جزء 

من ديونها ل� 6 اشهر على األقل.
أما سوق أبوظبي فأغلق على ارتفاع بنسبة %3.89، 
واقفل مؤشر سوق دبي على 1853.13 نقطة، بزيادة 
21.65 نقطة مقارنة بإقفال����ه الثالثاء املاضي، آخر 
يوم تداول قبل عطلة العيد الوطني اإلماراتي والتي 
اس����تمرت من األربعاء وحتى صباح أمس وشملت 
السوقني املاليني في البالد، اما سوق أبوظبي، فأقفل 
على 2673.12 نقطة، بزيادة 100.10 نقطة مقارنة بيوم 
الثالثاء. وبينما كانت مكاسب سوق أبوظبي مرتفعة 
وثابتة منذ انطالق التداوالت وحتى انتهائها، تقلب 
مؤشر دبي بقوة، وخصوصا سهم »اعمار« القيادي 
الذي س����جل خس����ائر باحلد األقصى يومي االثنني 
والثالثاء املاضيني. ووصلت خسائر املؤشر خالل 
التداول اليوم االحد ال����ى نحو 2% قبل ان يعوض 

املؤشر اخلسائر وينهي النهار على ارتفاع.
وكان سوق دبي املالية اقفل على انخفاض بنسبة 
5.16% الثالثاء، وخسر يومي االثنني والثالثاء، وهما 
يوما التداول الوحيدان االسبوع املاضي، ما مجموعه 
12.5%، وذلك في رد فعل على اعالن دبي طلب جتميد 
استحقاقات ديون »دبي العاملية«، اما سوق أبوظبي، 
فسجل تراجعا بنسبة 3.5% الثالثاء، وخسر 11.6% من 

قيمته في خالل يومي التداول االسبوع املاضي.
ووص����ل حجم التداول في دب����ي االحد الى 836 
مليون درهم )228 مليون دوالر(، مقابل 37.5 مليون 
درهم )10.2 ماليني دوالر( يوم االثنني املاضي. وفي 
السعودية، كبرى االس����واق املالية العربية، اغلق 

املؤشر على ارتفاع 0.33% عند 6309.05 نقاط.
 وسجلت اسهم غالبية القطاعات ارتفاعات ما عدا 
قطاع املصارف الذي خسر 0.36% اضافة الى تسجيل 

خسائر طفيفة في قطاعي النقل والعقارات.
 اما السوق الكويتي، ثاني اكبر االسواق املالية 
العربية، فقد أغلق على ارتفاع نسبته 0.5%. وكان 
هذا السوق انتعش االربعاء املاضي بعد يومني من 
اخلسائر. اما السوق القطري، فقد اغلق ايضا على 

ارتفاع بنسبة %0.34.

املنامة: افتتح امللك حمد بن عيسى آل خليفة ميناء خليفة 
بن سلمان وذلك ضمن احتفاالت مملكة البحرين بعيد اجللوس 
امللكي والعيد الوطني الثامن والثالثني ململكة البحرين وحضر 
االحتفال رئيس الوزراء األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
وولي العهد ونائب القائد األعلى األمير س���لمان بن حمد آل 
خليفة. باإلضافة إلى كبار املس���ؤولني في الشركة املشغلة 
مليناء خليفة بن سلمان أي. بي. أم.تيرمنلز - بحرين  وعدد 
من ممثلي وسائل اإلعالم احمللية واإلقليمية والدولية. وافتتح 
رئيس مجلس إدارة املؤسسة العامة للموانئ البحرية الشيخ 
دعيج بن س���لمان بن دعيج آل خليفة احلفل بكلمة ألقاها 
على احلضور الكرمي أثنى فيها على جميع القائمني بتطوير 
واس���تكمال امليناء. ومن اجلدير بالذكر أن ميناء خليفة بن 

سلمان، الواقع على مساحة قدرها 110 هكتارات من األراضي 
املستصلحة في شمال شرق مملكة البحرين، قد بدأ عملياته 
في أبري���ل من العام احلالي موفرا خدم���ات النقل البحري 
واخلدمات املالحية واخلدمات اللوجستية على مستوى عال 
مستفيدا من موقعه اإلستراتيجي بالقرب من مطار البحرين 
الدولي والطرق املؤدية إلى جس���ر املل���ك فهد. وقد بلغت 
تكلف���ة بناء هذا امليناء حوالي 136.3 مليون دينار بحريني 
ليس���توعب ما ال يقل عن 1.1 مليون TEU سنويا فضال عن 
السفن السياحية وغيرها من الشحنات واحلاويات الكبيرة 
مما يفوق الطاقة االستيعابية مليناء سلمان بأربع مرات، وهو 
امليناء األساسي السابق في البحرين والذي خدم البالد بكل 
كفاءة واقتدار طوال فترة اخلمسني سنة املاضية. وأضاف 

الشيخ دعيج: »يعد امليناء أول منشأة متعددة االستخدامات 
تركز على االستيراد والتصدير وإعادة التصدير واالنشطة 
احملققة للقيم���ة االقتصادية املضافة في املنطقة، مما ميثل 
نقلة نوعية للبحرين في مجال املالحة البحرية. خصوصا 
أنه من أحدث املوانئ البحري���ة في منطقة اخلليج العربي 
والذي من ش���أنه أن ينعش النش���اط االقتصادي ويجذب 
اس���تثمارات أجنبية إلى املنطقة وباألخص اجلزء الشمالي 
منها. كما أنه يعد من أبرز املشاريع التنموية املساهمة في 
خلق حياة معيشية أفضل للمواطنني وذلك ألنه يوفر فرص 
عمل جديدة ومجزية ألبناء اململكة. ويس���عدنا أن نكش���ف 
اليوم أن حوالي 87% من العاملني في امليناء هم من العمالة 

البحرينية املؤهلة«.

كونا: استوعبت أسواق النفط 
العاملية التداعيات التي اسفرت عن 
تراجع االسعار بسبب عدة عوامل 
مختلفة منها فنية وجيوسياسية 
وعادت مرة اخ����رى لالرتفاع في 
توجه جديد س����يقود نحو مزيد 
من االس����تقرار.  وخالل االسبوع 
املاضي بلغ متوس����ط سعر سلة 
أوپيك 77.18 دوالرا للبرميل طبقا 
ملوقع املنظمة على االنترنت وهو 
سعر يعبر عن حالة التوازن بني 
العوامل الداعمة لالسعار ونظيرتها 
الدافع����ة النخفاضها كما انه يظل 
ضمن النظاق املستهدف الذي طاملا 
عبرت عنه دول أوپيك والواقع بني 

70 و80 دوالرا للبرميل.
 وكان احد اس����باب اس����تقرار 
اسعار النفط العاملية اعالن شركة 
دبي العاملي����ة االثنني املاضي عن 
خطتها العادة ديون هيكلتها تقدر 
ب� 26 مليار دوالر وهو ما س����اهم 
في دفع اس����واق املال العاملية الى 
التخلص من التأثير السلبي الذي 
سيطر عليها في بداية االزمة حيث 

عادت من جديد لالرتفاع.
 وقال اخلبير االقتصادي جاسم 
السعدون ان ازمة دبي كانت اصغر 
من ان تؤثر في االقتصاد العاملي 
مستدركا بانه في االزمات ال ميكن 
تدارك االثر النفس����ي الذي جعل 
االسواق العاملية تتراجع في اول رد 
فعل لها ثم تعود من جديد لالرتفاع 

مع توتر االخبار االيجابية.
 وتوقع الس����عدون ان »تبقى 
اسعار النفط خالل العام املقبل في 
مستوى 70 و90 دوالرا للبرميل 
وهذه ه����ي املنطقة املريحة لدول 

املديني املتوسط والطويل.
 وحول استمرار ارتفاع معدالت 
البطالة في االقتصادات الغربية في 
أميركا واوروبا قال السعدون ان 
حتسن معدالت البطالة يكون عادة 
بعد تعافي االقتصاد بعام تقريبا 
حيث يتشجع املستثمرون لرفع 
انتاجهم وتشغيل عمالة اضافية 
مشيرا الى ان كل التوقعات تؤكد 
استمرار البطالة على حالها حتى 

منتصف عام 2010.
من جانبه قال اخلبير النفطي 
موسى معرفي ان الوضع احلالي 
الس����عار النف����ط مري����ح وحتى 
تذبذباتها تظل في النطاق »املريح« 
جلميع االطراف املنتجة واملستهلكة 
على حد س����واء، مش����يرا الى ان 
تصريحات وزراء أوپيك االخيرة 
كانت مطمئنة ومعبرة عن ارتياح 

للوضع احلالي.
 وتوق����ع معرف����ي اال حتدث 
تغيرات كبرى في اس����عار النفط 
من االن وحتى نهاية الربع االول من 
العام املقبل 2010 اذا اتفقت أوپيك 
في اجتماعها املقبل في 22 ديسمبر 
اجلاري في اجنوال على بقاء االنتاج 

احلالي دون تغيير.
 وقال ان مستوى االسعار ميكن 
ان يصل ال� 85 دوالرا للبرميل كحد 
اقصى لكنه خالل الفترة املذكورة 
سيظل يحوم حول سقف الثمانني 

دوالرا للبرميل.
 وتوقع اخلبير النفطي د.خالد 
بودي ان تظل االس����عار في حالة 
استقرار حول مستوى 80 دوالرا 
للبرمي����ل اذا لم يكن هناك تغيير 

في مستويات انتاج أوپيك.

املنطق����ة حيث توف����ر لها فائضا 
ماليا ميكنها م����ن متويل نفقاتها 
العامة التي تعد عصب االقتصاد 
في هذه الدول«.  واش����ار الى ان 
دول املنطقة ستحظى بنمو ايجابي 
خالل العام املقبل مبا فيها االمارات 
وحول اوض����اع االقتصاد العاملي 
التي تؤثر بدورها على الطلب على 
النفط اوضح السعدون ان النمو في 

االقتصاد العاملي سيكون ايجابيا 
خالل العام املقبل 2010، مشيرا الى 
ان ذلك ال مينع من امكانية وجود 
بعض العثرات ف����ي االقتصادات 

الرئيسية في العالم.
 وافاد بان اه����م هذه العثرات 
ميكن ان تنتج في اوروبا من دول 
مثل اليونان واملجر ودول البلطيق 
وفي اسيا ميكن ان حتدث في كل 

من الصني والهن����د اللتني لديهما 
فقاعات في االصول ميكن ان تنفجر 

في أي حلظة.
 وعلى املستوى األميركي اشار 
السعدون الى ان الواليات املتحدة 
تواجه عجزا كبي����را في املوازنة 
العامة قدره 1.5 ترليون دوالر كما 
انها تواجه مس����توى مرتفعا من 
الدين وكالهما ال ميكن احتماله على 

النعيمي ال يتوقع تغييرًا في إنتاج »أوپيك«
دبي � رويترز: قال وزير النفط السعودي علي 
النعيمي في تصريحات ان منظمة البلدان املصدرة 
للبترول )أوپيك( لن تغير مستويات اإلنتاج املستهدفة 
في اجتماعها الوزاري في أواخر هذا الشهر. وفي ظل 
أس��عار النفط التي حتوم حول 75 دوالرا للبرميل. 
ق��ال العديد من وزراء النف��ط في »أوپيك« انه ليس 
هناك حاجة لدول املنظمة لتغيير مستويات انتاجها 
النفطي في االجتماع املقرر عقده في 22 ديس��مبر. 

عل��ى صعيد متصل، قال من��دوب خليجي مبنظمة 
أوپيك ان من غير املرجح ان تعدل املنظمة من مستوى 
اإلمدادات املستهدف خالل اجتماعها هذا الشهر قائال 
ان أسعار النفط في مستوى معقول بالنسبة للمنتجني 
واملستهلكني. وقال املندوب »من غير املرجح مع وضع 
جميع العوامل في االعتبار ان حتدث أوپيك تغييرا في 
سياسة اإلنتاج في اجتماعها القادم في أنغوال غير ان 

القرار النهائي سيتخذه الوزراء حني يجتمعون.


