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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

خسائر بعض أسواق المال العربية
فاقت نظيراتها المتسببة في األزمة

في يوليو 2007، حيث ظهرت 
بوادر بأن هناك أزمة قادمة.

وطالب كرانتز املستثمرين 
في كل أسواق العالم بضرورة 
التقييم  اس���تخدام وس���ائل 
الس���ليمة قبل الشراء والبيع 
لألسهم، مش���ددا على أهمية 
الشفافية واإلفصاح في أسواق 
العالم، فضال عن وجود دور 

أكبر للرقابة على األسواق.
وق���ال ان االقتصاد العاملي 
عانى الكثير من املشكالت في 
العامني األخيري���ن منها عدم 
ثبات الدوالر ونقص السيولة، 
فضال عن املشكالت االئتمانية 
وصعوب���ة تقييم املخاطر في 

الفترة السابقة.

في األزمة.
إل���ى أن األس���واق  ولفت 
أقل األس���واق  العربية كانت 
ارتدادا وتعويضا للخس���ائر 
رغم التعاف���ي امللحوظ الذي 
شهدته البورصات العاملية من 
تأثيرات األزمة، حيث عوضت 
العربية 31% فقط  البورصات 
من خس���ائرها التي منيت بها 
املالية  بسبب تداعيات األزمة 
العاملية مقابل 49% لألسواق 
املتقدمة و58% لألسواق الناشئة 

مبتوسط %54.
ومن جانبه، قال األمني العام 
العامل���ي للبورصات  لالحتاد 
توماس كرانتز ان األزمة املالية 
مرت بالعديد من املراحل بدأت 

القاهرة � أ.ش.أ: قال األمني 
العام الحتاد البورصات العربية 
ورئيس بورصة بيروت د.فادي 
خلف ان األزمة العاملية أثرت 
على جمي���ع بورصات العالم 
بنسب كبيرة وأدت إلى إحلاق 
خسائر تعد األكبر واألصعب 
منذ أزمة الكس���اد العاملي عام 

.1929
وأض���اف خلف � في كلمته 
خالل افتتاح املؤمتر السنوي 
األول الحتاد البورصات العربية 
أمس والذي تستضيفه البورصة 
املصرية � ان األسواق العربية 
تأثرت بشدة باألزمة العاملية، 
ورمبا فاقت خس���ائر بعضها 
خسائر األسواق التي تسببت 

لبنان يقايض سندات بـ 3.4 مليارات دوالر
بيروت � رويترز: أبلغت وزيرة املالية اللبنانية 
ريا احلسن بأن لبنان يعتزم مبادلة سندات خارجية 
بقيمة 3.4 مليارات دوالر تس����تحق في 2010 حيث 
تستحق الش����ريحة األولى وهي بقيمة مليار دوالر 
السداد في مارس. وأضافت »علينا العودة إلى السوق 
لدراس����ة املبادلة الطوعية أو إعادة التمويل. نحن 
محظوظون في الوقت احلالي ألن أسعار الفائدة التي 
نتفق عليها منخفضة ونأمل في أن نتمكن من إعادة 

التمويل بأسعار فائدة أقل من ذي قبل«.
وذكرت الوزيرة ان هناك ديونا أساسية بقيمة 2.1 
مليار دوالر وفائدة بقيمة 2.1 مليار دوالر مما يجعل 
إجمالي الدين عند االس����تحقاق نحو 3.4 مليارات 
دوالر. وقالت الوزيرة ريا احلسن إن احلكومة رمبا 
تس����عى إلصدار س����ندات خارجية جديدة لكن من  
السابق ألوانه قول ما إذا كانت ستفعل ذلك أو حتديد 

حجم اإلصدار.

دبي لن تبيع أصواًل لسداد ديون »دبي العالمية«
دبي � رويترز: قال املدير العام للدائرة املالية في دبي عبدالرحمن 
الصالح لقناة اجلزيرة التلفزيونية اإلخبارية ان حكومة دبي لن 
 تبيع أي أصول للوفاء بالتزامات مجموعة دبي العاملية اململوكة

للدول���ة ولك���ن املجموعة نفس���ها قد تبيع بعضا م���ن أصولها 
اخلارجية.

وقال الصالح ان جزءا من احلصول على أموال سيأتي من بيع 
أصول متتلكها املجموعة وليس احلكومة.

واضاف انه يجب »الفصل بني احلكومة واملجموعة التي تضم 
عدة شركات تنشط في قطاعات مختلفة ومنها نخيل وليمتلس. 
ووص���ف إعادة هيكلة مجموعة دبي العاملي���ة بأنه إجراء عادي 
يحدث في دول ومع ش���ركات كثيرة. وقال ان »الهدف الرئيسي 
من إعادة هيكلة دبي العاملية هو أن تس���تمر في إطار جديد وأن 
تواكب التغيرات«. وقال املس���ؤول إن »دبي العاملية« متلك أصوال 
محلي���ة ميكن بيعها للوفاء بالتزاماتها، مؤكدا »ان عقود تأس���يس 
املجموعة تن���ص على عدم ضمان حكومة اإلمارة ديونها«. وطلبت 
دبي العاملية احلكومية يوم 25 نوفمبر املاضي وقف املطالبة بسداد 
 س���ندات إس���المية تبلغ قيمتها 3.52 مليارات دوالر تس���تحق هذا
الش���هر في حني تتطلع إلعادة هيكلة دي���ون تبلغ قيمتها 26 مليار 

دوالر.

سوق دبي يغلق على تراجع بـ %5.84
واللون األحمر يسيطر على تداوالت »الخليج« 

 دبي � أ.ف.پ: أغلق سوق دبي املالي االثنني 
على خسارة بنسبة 5.84% مع تراجع سعر سهم 
اعمار القيادي باحلدود القصوى )10%(، اما مؤشر 
ابوظبي فأغلق على تراجع بنس���بة 1.73%، ما 
يعكس استمرار املخاوف الناجمة عن ازمة ديون 
مجموعة دبي العاملية. وفي نهاية تداوالت أمس، 
اغلق مؤش���ر دبي عند مستوى 1744.83 نقطة 
متراجعا بنسبة 5.84% عن مستوى إغالق أول 
من أمس.  وكان سوق دبي ارتفع بنسبة %1.18 
االح���د للمرة األولى منذ اإلعالن عن صعوبات 
مجموعة دبي العاملية. اال ان التراجع أمس أظهر 

ان املخاوف إزاء هذه املصاعب مستمرة السيما 
إزاء مصير صكوك نخيل التي تستحق منتصف 
هذا الشهر والتي تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دوالر. 
وكانت حكومة دبي اعلنت في 25 نوفمبر انها 
ستطلب تأجيل استحقاقات ديون مجموعة دبي 
العاملية، السيما ديون مجموعة نخيل. وسجلت 
أسهم معظم القطاعات في ابوظبي خسائر عدا 
القطاعني االس���تهالكي والصناعي. وتراجعت 
أسعار أسهم القطاع املصرفي ب� 1.54% اما حجم 
التداوالت ف���ي ابوظبي فكان نحو 250 مليون 

درهم )نحو 68 مليون دوالر(.

محافظ المركزي البحريني: من السابق ألوانه الحديث
عن نظام ربط العملة الخليجية الموحدة

املنامة � رويترز: أعرب محافظ مصرف البحرين املركزي 
رشيد املعراج امس االثنني عن ثقته في العوامل األساسية 
القتصادات دول اخلليج العربية وقال ان من السابق ألوانه 
احلديث عن نظام ربط العمل����ة اخلليجية املوحدة املزمع 
إطالقها. وسببت األزمة االقتصادية العاملية تباطؤا هذا العام 
في االقتصادات الرئيسية في منطقة اخلليج العربية ومن 
بينها الس����عودية ودولة االمارات العربية املتحدة لكن من 
املتوقع أن يساعد انتعاش أسعار النفط أكبر منطقة منتجة 

للخام في العالم على العودة للنمو  العام املقبل.
ونتيجة لذلك يتصاعد اجلدل بشأن ربط العمالت اخلليجية 
بالدوالر مرة أخرى كما  دفع تراجع العملة األميركية ألقل 
مستوى لها في شهور بعض أصحاب القرار في اخلليج إلى  

القول انه سيتم دراسة ربط العملة املوحدة املزمعة بسلة 
عمالت بدال من الدوالر.

وقال املعراج في تصريح����ات للصحافيني على هامش 
مؤمتر مالي إن من الس����ابق ألوانه اتخاذ قرار بهذا الشأن 
وأضاف انه يعتقد أن ما يهم اآلن هو التصديق على الوحدة 

النقدية في أسرع وقت ممكن.
والبحرين من بني الدول التي وافقت على االنضمام للوحدة 

النقدية إلى جانب السعودية والكويت وقطر.
ويلتقي حكام اخلليج األسبوع املقبل في الكويت لبحث 

املشروع.
وردا على سؤال عما إذا كان االقتصاد البحريني سيشهد 
العام املقبل منوا أس����رع مقارنة بعام 2009 أعرب املعراج 

ع����ن أمله في حتقيق ذلك وقال إن اململكة متكنت هذا العام 
م����ن مواجهة الكثير من تداعيات األزم����ة املالية وإن هناك 

شعورا بالتفاؤل.
وأظهر مسح أجرته »رويترز« الشهر املاضي حتسنا في 
آفاق اقتصادات اخلليج لكن يتوقع أن تكبح أزمة ديون دبي 

منو االمارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي.
ويتوقع اقتصاديون منو الناجت احمللي االجمالي للبحرين 
2.6% في 2010 بعد أن سجل 1.5% في 2009 و6.1 % في 2008. 
وأضاف املعراج أن تعرض اململكة ملجموعة دبي العاملية ال 

ميثل تعرضا كبيرا ويبلغ 281 مليون دوالر.
وأكد أن هذا ال يعتب����ر تعرضا كبيرا بأي حال فهو أقل 

من 0.1% من إجمالي أصول البنوك البحرينية.

2% انخفاض في الذهب مع ارتفاع الدوالر

لندن � رويترز: نزلت أس����عار الذهب بنسبة 2% إلى 1135.80 دوالرا 
لألوقية في أوروبا امس متأثرة بارتفاع الدوالر إلى أعلى مستوياته في 
خمسة اسابيع أمام اليورو األمر الذي أدى إلى تراجع االقبال على املعدن 
النفيس. وس����جل الدوالر كذلك أعلى مستوياته في خمسة أسابيع أمام 
سلة عمالت اليوم االثنني مواصال ارتفاعه الذي بدأ بعد صدور بيانات 

العمالة األميركية التي جاءت أقوى من املتوقع اجلمعة املاضي.
كما انخفضت أسعار النفط ألقل من 75 دوالرا للبرميل، أمس، مقتفية 
أثر أسواق األسهم األوروبية كرد فعل على ارتفاع الدوالر. وانخفضت 
عقود النفط تس����ليم يناير في بورصة نيويورك التجارية »ناميكس« 
54 سنتا إلى 74.93 دوالرا للبرميل. ونزل العقد 99 سنتا ليستقر عند 

75.47 دوالرا يوم اجلمعة املاضي.

بنك مسقط : التعرض لمديونية دبي
لن يؤثر على أرباح الربع األخير

مسقط � رويترز: قال بنك مسقط العماني أمس إن 
تعرضه ملجموعة دبي العاملية لن يؤثر على أرباحه 

في الربع األخير من العام.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك عبد الرزاق علي 
عيسى ل� »رويترز«: »إنه قرض يتم خدمته بشكل 
منتظم ولن يؤثر على اداء البنك في هذا الربع أو في 
عام 2009 إجماال«. وقد أعلن بنك مسقط اول من امس 

أن����ه متعرض مببلغ 19.25 مليون ريال )50 مليون 
دوالر( ملجموعة دبي العاملية. وذلك في مذكرة للهيئة 
العامة لسوق رأس املال إن تعرضه جزء من قرض 
مجمع وإن خدمة القرض التزال مستمرة. وأعلنت 
أكبر بن����وك عمانية أمس أن اجمالي تعرضها لدبي 
العاملية يبلغ 77 مليون دوالر مما دفع أسهم معظم 

هذه البنوك للهبوط %6.

ميناء خورفكان يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا قدره 
343 حركة بالساعة في تفريغ السفينة »ديرة«

الش���ركة  أعلنت غلفتينر، 
املوان���ئ  إدارة  ف���ي  الدولي���ة 
واخلدم���ات اللوجس���تية، عن 
حتقيق مرس���ى احلاويات في 
ميناء خورف���كان الذي تتولى 
إدارته بالنيابة عن سلطة موانئ 
الشارقة، إلجناز آخر يضاف إلى 
سلسلة اإلجنازات املتميزة التي 
املين���اء حتقيقها على  يواصل 
صعيد اإلنتاجية، بتسجيل رقم 
قياسي جديد قدره 343.3 حركة 
بالساعة، عند تفريغ السفينة 
»ديرة« التابعة لشركة املالحة 
العربية املتحدة خالل رسوها في 

ميناء خورفكان مؤخرا.
ومت تفريغ حمولة الس����فينة 

بصافي سرعة قدره 343.3 حركة 
بالساعة، فيما بلغ املعدل الوسطي 
لسرعة تفريغ احلموالت الثقيلة 
103.8 حركات بالساعة. وذلك عند 
رسو السفينة العمالقة التي يبلغ 
طولها 277 مترا، واستطاعتها 3800 
حاوية منطية، في مرسى احلاويات 
في ميناء خورفكان في الثالثني من 
نوفمبر املاضي، في إجناز يعزز 
من السمعة العاملية التي اكتسبها 
امليناء في السنوات األخيرة على 
صعيد السرعة والكفاءة والفاعلية 

وترشيد النفقات.
وفي حديث له حول اإلجناز 
املتمي����ز، قال مدي����ر املجموعة، 
واملدير العام لشركة غلفتينر بيتر 

ريتشاردز »يسرنا أن نعبر مرة 
أخرى عن فخرنا بتحقيق إجناز 
قياسي آخر في مرسى احلاويات 
في ميناء خورفكان، مبا يؤكد من 
جديد مدى أهمية مشاريع التوسعة 

اجلارية في املرسى«.
وتابع »نح����ن على ثقة أن ما 
نقدمه من إنتاجية عالية سيساعد 
على تسريع مغادرة السفينة ديرة 
ورسوها في املوانئ األخرى طبقا 
للجدول املقرر، ويسهم في ترشيد 
نفقات الوقود املترتبة على شركة 
املالحة العربية املتحدة، حيث باتت 
سبل تقليص النفقات ذات أهمية 
بالغة في ظل التحديات االقتصادية 

الراهنة«.


