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الشعار التجاري لڤيڤا

لقطة جماعية ملمثلي الدول املشتركة في »أوپيك« عقب البيان اخلتامي الجتماع املنظمة

»أوپيك« تقّر اإلبقاء على مستويات اإلنتاج الحالية 
وتوصي بااللتزام بالحصص بين الدول األعضاء

استمرار رفض أوپيك تقييد حصص 
التصدير. وفي احلقيقة وفي ضوء 
تراجع العوامل األساسية للطاقة 
فان املنظمة محظوظة لعدم هبوط 

األسعار عما هي عليه بالفعل«.
 وسيقود التزام أكبر بخفض 
قررته »أوپيك« لالنتاج بواقع 4.2 
ماليني برمي����ل يوميا طوال العام 
احلالي إلى خفض املخزونات إلى 
أكثر قبوال بالنسبة  مس����تويات 
للمنتجني.  وبلغ االلتزام ذروته في 
فبراير شباط عند 80% تقريبا لكنه 
تراج����ع من ذ ذلك احلني إلى %60 
وهو ما أضاف قرابة 800 ألف برميل 
يوميا أو 3% إلى امدادات »أوپيك« 

خالل التسعة أشهر املاضية.
النف����ط العراقي   وذكر وزير 
حس����ني الشهرس����تاني انه ميكن 
للمنظمة التخلص من املخزونات 
الزائ����دة ع����ن طري����ق االلت����زام 

باملستويات املتفق عليها.
 وأردف »اذا م����ا الزم األعضاء 
انفسهم مبستويات االنتاج املتفق 
عليها سيقلل هذا أكثر من مليون 
برميل يوميا من الس����وق، ليس 
هناك حاجة لتعديل االتفاق كل ما 

نحتاجه هو االلتزام به«.
 وقال نيل اكتنسون من »كيه.
بي.س����ي خلدمات السوق« على 
هامش االجتماع ف����ي لواندا »في 
ضوء توقعات السوق بشأن الطلب 
التي الت����زال ضعيفة للغاية فقد 
تتعرض دول أوپيك لضغوط في 
اجلزء األول من العام املقبل لعمل 

شيء«.

رفع املخزونات في الدول الصناعية 
املستهلكة إلى 60 يوما من الطلب، 
وقال النعيمي عن االلتزام »نتوقع 
املزيد«. وبينما تلتزم السعودية 
والكويت ودولة االمارات العربية 
املتحدة بالكام����ل تقريبا بخفض 
االنتاج لم تقدم اجنوال ونيجيريا 
وايران مس����اهمة تذك����ر في هذا 
الص����دد. ويرى بع����ض احملللني 

في الس����وق أن أوپيك قد حتتاج 
لالقتراب من مس����تويات االنتاج 
املستهدفة إن أرادت ابقاء األسعار 
فوق 70 دوالرا للبرميل خالل عام 
2010.  وقال ادوارد مير من ام.اف 
جلوبال »نعتقد أن اجتاه األسعار 

فيما بعد سيكون نزوليا«.
وتابع: »على أقل تقدير سيشعر 
املشاركون في السوق بالقلق من 

الرزوقي: الكويت تتطلع اللتزام
 أعضاء »المنظمة« بالحصص اإلنتاجية

لوانداـ  كونا: قالت ممثلة الكويت لدى منظمة 
الدول املصدرة للنفط )أوپيك( سهام الرزوقي ان 
الكويت تتطلع الى التزام اكبر باحلصص االنتاجية 
احملددة باعتبار ان ذلك يسهم في استقرار معدالت 
ــعار مذكرة بأن دول اخلليج من اكثر الدول  االس

التزاما بهذه احلصص.
واعربت الرزوقي التي ترأس وفد الكويت نيابة 
ــيخ  عن وزير النفط ووزير اإلعالم الكويتي الش
احمد العبداهلل الصباح قبيل افتتاح اعمال املؤمتر 
الوزاري ملنظمة أوپيك في العاصمة االنغولية لواندا، 
ــق ازاء تراجع معدل االلتزام باحلصص  عن القل
ــتوى 80% مطلع العام احلالي  ــة من مس االنتاجي
ــى أهمية التزام بقية  ــددة عل 2009 الى 60% مش
الدول باحلصص احملددة لها حفاظا على استقرار 
السوق واالسعار. وحول ابرز املواضيع املطروحة 
ــى جدول اعمال املؤمتر الوزاري أوضحت ان  عل
ــيبحث جملة من املواضيع من ابرزها  املؤمتر س

مراجعة وضع السوق النفطي بشكل عام وقضية 
االلتزام باحلصص االنتاجية. وفيما يتعلق بآلية 
االلتزام باحلصص التي تعتزم املنظمة تطبيقها 
حلث الدول غير امللتزمة على ابداء قدر اكبر من 
االلتزام رأت الرزوقي ان اآللية واضحة وتتمثل 
في االلتزام مبا مت االتفاق عليه بني جميع االطراف 

خالل املؤمترات الوزارية. 
وفيما اذا كان هناك توقع بتعديل سقف االنتاج 
خالل االجتماع الوزاري احلالي استبعدت الرزوقي 
وهي عضوة جلنة مراقبة السوق الوزارية املنبثقة 
عن »أوپيك« أن تلجأ املنظمة ملثل هذا اخليار خالل 
هذه املرحلة معتبرة »ان واقع االسعار يبدو افضل 
ــابق اال ان الوضع ال يزال  مما كان عليه في الس
يتطلب الكثير من احلذر واملتابعة لتطورات السوق 
ــتويات االسعار احلالية  النفطية«. ووصفت مس
ــبة  ــد 70 الى 75 دوالرا بأنها مريحة ومناس عن

جلميع االطراف.

واملنتجني واملستثمرين«.
العربية  اململك����ة   وأوضحت 
السعودية أكبر منتج في »أوپيك« 
أنها ال تريد املخاطرة بخروج أسعار 
النفط عن السيطرة خشية عرقلة 
االنتعاش الهش في منو االقتصاد 
العاملي. لكن النعيمي وعدة وزراء 
آخرين عبروا عن قلقهم من تراجع 
االلتزام بحصص االنتاج األمر الذي 

لواندا � رويترز: اتفق منتجو 
النف����ط في »أوپي����ك« امس، على 
اإلبق����اء على مس����تويات االنتاج 
املس����تهدفة دون تغيير لكن رمبا 
يواجهون معركة صعبة لتحسني 
االلتزام بهذه املستويات إذا ما أرادوا 
العاملية  النفط  خفض مخزونات 

الضخمة.
 وقال رئيس الوفد الليبي في 
اجتماع »أوپيك« شكري غامن إن 
البيان اخلتامي الجتماع »أوپيك« 
سيدعو إلى االلتزام بقيود االنتاج 
املتفق عليها والتي تركتها املنظمة 

دون تغيير.
 وقال غامن إن البيان اخلتامي 
ينص عل����ى أن ال����دول األعضاء 
»تريد االلتزام وأن األمانة العامة 
س����تراقب ذلك«. وشهدت منظمة 
الدول املصدرة للنفط التي تضخ 
نحو 50% من صادرات اخلام في 
العالم ارتفاعا في أس����عار النفط 
لنحو املثلني منذ بداية العام بعد أن 
خفضت انتاجها عندما أضر الركود 

العاملي بالطلب على النفط.
 و»أوپيك« راضية عن مستويات 
األسعار التي بلغت اليوم 73.40 

دوالرا لبرميل اخلام األميركي.
وتراوحت األسعار خالل الشهر 
املاضي ب����ني 70 و80 دوالرا وهو 
النطاق الذي يق����ول كثيرون في 

»أوپيك« إنهم يفضلونه.
النفط السعودي   وقال وزير 
علي النعيمي »عند سعر بني 70 
و80 دوالرا يشعر اجلميع بالرضا، 
الس����عر احلالي جيد للمستهلكني 

» VIVA« تعلن انعقاد اللقاء العلمي الثاني 
لرأس المال البشري في البحرين

مركز »أميزنج تريننج« يشارك 
في معرض الفرص الوظيفية السادس 

أكدت املدير العام ملركز أميزجن تريننج للتدريب 
مي التركيت أن الشباب الكويتي من اجلنسني أثبت 
جدارته في ميادين العمل املختلفة حتت راية القطاع 
اخلاص، والدليل اإلقبال املتزايد عاما بعد عام على 

القطاع اخلاص.
وقالت التركيت مبناسبة مشاركة املركز في أنشطة 
مؤمتر ومعرض الفرص الوظيفية السادس »وظائف 
2009« والذي سيقام برعاية إستراتيجية لبرنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
ف����ي الفترة من 27 وحتى 30 من ديس����مبر اجلاري 
بقاعة الراية وتنظمه شركة فيجن لالستشارات، أن 
الهدف من املشاركة هو تشجيع الشباب الباحث عن 
النجاح والتحدي في اثبات الذات والذي سيتواجد في 
املعرض على اعتبار انه ميثل فرصة هامة للطاقات 

الشابة التي تبحث عن التميز في كل املجاالت. 

وأضافت أن مركز أميزجن تريننج سيقدم خالل 
أنشطة املعرض ندوة تثقيفية للشباب حتت عنوان 
»وظف نفسك« والتي سيقدمها عبدالرحمن القريشي، 
وذل����ك في اليوم الثاني من أيام املعرض، مش����يرة 
الى ان الندوة س����تتطرق ملناقشة منظومة التفكير 
السليمة ملن يرغب في أن يخطط حلياته على أسس 
س����ليمة متكنه من اختيار الوظيفة التي تناس����ب 
قدراته ومؤهالته. وأش����ارت الى انه الوقت احلالي 
أصبح هناك وعي كبير سواء من الباحثني عن فرص 
عمل أو من ارباب العمل حول أهمية املش����اركة في 
معارض الفرص الوظيفية، نظرا ألنها توفر إمكانية 
جمع الطرفني حتت سقف واحد، وهو ما يتيح فرصة 
كبيرة ومهمة لكل طرف لتحقيق مأربه، مشيرة الى ان 
الباحث عن عمل يرغب في فرصة مناسبة وصاحب 

العمل يرغب في ضم كفاءات متميزة.

العلمي الثاني لرأس املال البشري 
على عدد من احملاور ذات البعد 
اإلستراتيجي ومنها أثر األزمات 
املالية على إدارة رأس املال البشري 
ومواءمة االستراتيجيات لرأس 
املال البش����ري مع الرسالة التي 
حتملها الش����ركة والقي����م التي 
تقوم عليه����ا عالوة على الثقافة 
التنظيمية للمؤسسة باإلضافة 
إلى بعض األدوات املس����تخدمة 

بهذا املجال.
أيض����ا  اللق����اء  ويناق����ش 
أس����اليب التفاعل مع املتطلبات 
الدميوغرافي����ة االجتماعية منها 
والسكانية، وكذلك عرض حلول 
متنوعة إليجاد التكامل بني املوارد 
البشرية لتحسني عمليات إدارة 
القوى العاملة وخلق بيئة عمل 
ميكن من خاللها النجاح مع إيجاد 
بيئة عمل تقوم على ثقافة األداء 

الفاعل.

إل����ى بع����ض اخلب����رات احمللية 
وذلك بغرض ع����رض خبراتهم 
وجتاربهم الناجحة حول التحول 
نحو اس����تراتيجيات رأس املال 

البشري.
وقال نائب الرئيس لرأس املال 
البش����ري مبجموعة االتصاالت 
الس����عودية ص����الح ب����ن محمد 
الزامل »إن رأس املال البش����ري 
وإدارت����ه بفاعلية من أكثر املهام 
أهمية لبناء شركات واعية مؤثرة 
ومنتجة، فالشركات التي تستطيع 
إيجاد التوازن الصحيح لرأسمالها 
البش����ري تستطيع التغلب على 
أكبر التحديات التي تواجه قطاع 
الزامل  اليوم« كما أشار  األعمال 
الى أن املوارد البشرية يحب أن 
تكون شريكا استراتيجيا لقطاع 
األعمال باملؤسسات وعامال مؤثرا 

في إجناحها.
اللقاء  وترك����ز موضوع����ات 

اعلنت شركة »VIVA لالتصاالت« 
ونيابة عن مجموعة االتصاالت 
السعودية STC، باعتبارها إحدى 
الش����ركات الفاعلة ب����رأس املال 
البشري، عن انعقاد اللقاء العلمي 
الثاني لرأس املال البشري »امليزة 
التنافسية 2010«، والذي تقيمه 
STC ومبشاركة متحدثني دوليني 
خ����الل الفترة من 9 إلى 10 يناير 
2010 بفندق الريتز كارلتون في 
البحرين، داعية جميع املختصني 
واملهتمني وكبار التنفيذيني برأس 
املال البشري في الكويت حلضور 

هذا اللقاء.
اللقاء كبار  ويس����تهدف هذا 
التنفيذيني العاملني في مجال املوارد 
البشرية بالش����ركات السعودية 
واخلليجية الكبرى وجميع املهنيني 
واخلبراء وأصحاب االختصاص 
الستعراض التجارب واملستجدات 
التحوالت اإلستراتيجية  ورصد 
الناجحة في هذا املجال، والتوصل 
إلى مجموعة من املبادرات الكفيلة 
التوجهات ذات  بدعم واستمرار 
العالقة برأس املال البشري، كما 
سيشارك في هذا اللقاء مجموعة 
مختارة من الشركات االستشارية 
الدولية العاملة مبجال رأس املال 
البش����ري واملوارد البشرية مثل 
ميرسير، وهاي جروب، وواتسون 
وايت، وبوز أند كو، وسني ديالني، 
وبرميا كاكس، وآخرين باإلضافة 

 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


