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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

)أ.ف.پ( جانب من توقيع االتفاقية  

تشكل نقلة نوعية في العالقة بين البلدين وشراكة طويلة تدوم لنحو 100 عام قادمة

اإلمارات توّقع صفقة مع كونسورتيوم كوري
لبناء مفاعالت نووية بقيمة 20.4 مليار دوالر

رويترز: وقعت اإلمارات أمس 
مع كونس����ورتيوم من ش����ركات 
كورية بقيمة 75 مليار درهم مبا 
يع����ادل 20.4 مليار دوالر لتنفيذ 
االنش����اءات والعمليات املشتركة 
والصيانة الربع محطات للطاقة 
النووية في البالد.  وأشاد رئيس 
دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان الذي شهد توقيع العقد مع 
نظيره الكوري اجلنوبي لي ميونغ 
باك بتنامي عالقات الصداقة بني 
اإلمارات وكوريا معربا عن أمله في 
ان تشكل االتفاقيات اجلديدة نقلة 
نوعية جديدة في عالقات البلدين 
الصديقني.  وقال ان عالقة بالده مع 
كوريا والتي منت بصورة متواصلة 
الس����نوات االخيرة دخلت  خالل 
االن مرحلة جديدة من الش����راكة 
االس����تراتيجية ملا فيه فائدة كال 
الكوري لي  الرئيس  اما  البلدين، 
الذي يزور اإلمارات حاليا فأعرب 
عن امتنانه لالمارات ملنحها العقد 
الحتاد الشركات الكورية ولتأسيس 
الشراكة االستراتيجية.  من جهته 
عبر وزير اخلارجي����ة اإلماراتي 
الشيخ عبداهلل بن زايد ال نهيان 

املؤسسة تركز على تقييم وحتديد 
املزايا واالمكانات التي تتمتع بها 
التحالفات املتنافسة والتي ميكن 
ترجمتها وصوال الى اختيار افضل 
الذي  النووي  ش����ريك للبرنامج 
تتولى مؤسسة اإلمارات تنفيذه.

 يذك����ر ان االتفاقيات اخلاصة 
بالتعاون الثنائي وقعها عن جانب 
دولة اإلمارات وزي����ر اخلارجية 
الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 
فيما وقعه����ا عن اجلانب الكوري 
اجلنوبي وزي����ر اقتصاد املعرفة 
تشوي كيونغوان، وينص العقد 
على ان يقوم فريق الشركة الكورية 
للطاقة الكهربائية بتصميم وبناء 
واملساعدة في تشغيل أربع محطات 
للطاقة النووية السلمية بقدرة 1400 
ميغاواط لكل محطة وتعادل قيمة 
اعمال االنشاء والتشغيل والوقود 
النووي مبلغا وقدره 75 مليار درهم 

كتكلفة ثابتة خالل تنفيذ العقد.
 ومن املق����رر ان تبدأ احملطة 
االولى بتوفير الطاقة الكهربائية 
عبر الش����بكة في عام 2017 على 
ان يتم استكمال احملطات الثالث 

املتبقية بحلول عام 2020.

عن اعجابه بكم االتفاقيات ومذكرات 
التفاه����م التي وقعه����ا اجلانبان. 
املفاوضات  انه »مع تق����دم  وقال 
بني اإلمارات وكوري����ا اجلنوبية 
في مجال الطاقة النووية السلمية 
اتضح لكلت����ا احلكومتني وجود 
امكانات كبيرة للتعاون املشترك 
في الكثير م����ن اجلوانب ايضا«.  
ومن جهة اخرى أعلنت مؤسسة 
اإلم����ارات للطاقة النووية )اي ان 

اي س����ي( أن اختياره����ا لتحالف 
الش����ركات الذي ترأس����ه الشركة 
الكورية للطاقة الكهربائية )كيبكو( 
للقيام بتصميم وبناء واملساعدة 
في تشغيل محطات الطاقة النووية 
في دولة االمارت يأتي بعد مراجعة 
ش����املة لثالثة عروض »ممتازة« 
قدمها نخبة املوردين واملشغلني في 
مجال القطاع النووي في العالم.

ادارة  وق����ال رئيس مجل����س 

املؤسسة خلدون املبارك في بيان 
صحافي ان املؤسس����ة قررت بأن 
الشركة الكورية للطاقة الكهربائية 
هي االفضل اس����تعدادا وجتهيزا 
للوف����اء باملعايير الت����ي حددتها 

احلكومة لهذا املشروع الطموح.
 وأضاف ان طبيعة هذا املشروع 
تتطلب اقامة شراكة طويلة تدوم 
لنحو 100 عام قادمة بني املؤسسة 
والش����ركة الكورية وهذا ما جعل 

»أوراسكوم تليكوم« توافق على إصدار
حقوق بقيمة 800 مليون دوالر

رويترز: وافق حملة األس����هم في شركة اوراسكوم تليكوم أمس 
على إصدار حقوق بقيمة 800 مليون دوالر لتعزيز بيان املوازنة في 
حني تعمل حلل نزاع مع سلطات الضرائب اجلزائرية. وقال مراسل 
يحضر االجتماع ان حملة األسهم وافقوا على الزيادة في تصويت برفع 
األيدي وقالت »اوراسكوم تليكوم« الشهر املاضي ان سلطات الضرائب 
اجلزائرية تطالبها مببلغ 596.6 مليون دوالر كضرائب متأخرة بزعم 

أنها لم تقدم حسابات سليمة في الفترة من 2005 الى 2007.

تريشيه: يجب خفض العجز بمنطقة 
اليورو على أقصى تقدير عام 2011 

رويترز: قال رئيس البنك املركزي األوروبي جان كلود تريشيه انه 
ينبغي على البنوك تقدمي ائتمان كاف بينما يتعني على حكومات منطقة 
اليورو ترش���يد املاليات العامة لدعم االنتعاش االقتصادي العاملي في 
2010. وفي تصريحات له أضاف ان االنتعاش من األزمة املالية يتطلب 
جهودا ملموسة لعالج مشكلة البطالة. وقال »يجب خفض العجز في 
امليزانية في املنطقة بحلول عام 2011 على أقصى تقدير ومبكرا في بعض 

الدول في 2010 من أجل احلفاظ على الثقة في املاليات العامة.

تراجع ناجت السعودية اإلجمالي من القطاع النفطي

شعار جامعة الدول العربية

انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع النفط
في السعودية بنسبة 6.4% خالل 2009

لجنة المفاوضات التجارية تناقش
معوقات إقامة منطقة تجارية عربية

»جولدمان« يعتزم شراء 9.4% في »ماكس إنديا«

بفضل االنتعاش االقتصادي في الخارج

اليابان تتجّنب حدوث انتكاسة
في التعافي من الكساد

رويترز: ذكرت صحيفتا ايكونوميك تاميز 
وبيزنس ستاندرد أمس أن بنك جولدمان ساكس 
سيش���تري حصة قدرها 9.4% في ماكس إنديا 
مقابل 5.4 مليارات روبية مبا يعادل 116 مليون 
دوالر وذلك استنادا إلى نتائج اجتماع مجلس 

إدارة البنك أول من أمس.

وأش���ارت الصحيفتان إلى أن ماكس إنديا 
سيصدر سندات س���يجري حتويلها إجباريا 
إلى أسهم بعد 15 شهرا وأن حصيلة السندات 
ستستخ���دم في متوي���ل أنشط���ة الشرك���ة 
القائم���ة في مج��ال���ي التأم������ني والرعاي���ة 

الصحي��ة.

 طوكيو � رويترز: قال وزير االس���تراتيجية 
الوطنية الياباني ناوتو كان أمس إن اقتصاد بالده 
بإمكانه جتنب حدوث انتكاس���ة في التعافي من 
الكساد بفضل االنتعاش االقتصادي في اخلارج 
وحتس���ن أوضاع السوق وخطط التحفيز املالي 

من جانب احلكومة اليابانية.
ويعاني االقتصاد الياباني من االنكماش وتخشى 
احلكومة اجلديدة التي ش���كلت قبل ثالثة أشهر 
بقي���ادة احلزب الدميوقراطي من جتدد الكس���اد 
خالل الع���ام املقبل خاصة قبل انتخابات مجلس 
املستشارين املقرر عقدها منتصف عام 2010 رغم 
أن زيادة حديث���ة في الصادرات اليابانية خففت 

تلك املخاوف.
لكن احملللني مازالوا يتوقعون أن تسجل اليابان 
صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم منوا بطيئا 
جدا في النصف األول من العام املقبل. وقال كان 
خالل برنامج حواري بقناة اساهي التلفزيونية 
»انتعشت االقتصادات اآلسيوية والعاملية واإلنفاق 

املالي لدينا، من املتوقع أن يعزز الطلب.
وأضاف »الني يشهد تراجعا وانتعشت أسعار 

األسهم لتتجاوز مستوى عشرة آالف نقطة. أعتقد 
أن بإمكاننا تفادي انتكاسة في الكساد«، ووافقت 
احلكومة اليابانية يوم اجلمعة املاضي على ميزانية 
قياسية قدرها 92.3 تريليون ين مبا يقدر تريليون 
دوالر للسنة املالية املقبلة التي ستبدأ اعتبارا من 
األول من ابريل لتس���جل احلد األقصى املفروض 
من جانب الدولة على إصدارات السندات في ظل 

مخاوف املستثمرين بشأن تضخم الدين العام.
وأشار كان إلى أن القطاع البيئي سيكون أكثر 
القطاعات التي ستركز عليها احلكومة في خطة 
النمو االس���تراتيجي واملتوقع اإلعالن عنها قرب 
30 ديس���مبر، وأضاف أنه يجب النظر إلى األمر 
باعتب���اره عهدا جديدا من إحداث طلب جديد في 

االقتصاد.
وذكرت صحيفة »نيكي« االقتصادية اليومية 
أمس أن خطة احلكومة لتحقيق النمو االستراتيجي 
خالل الس���نوات العش���ر املقبلة حتى عام 2020 
ستشمل حدا مستهدفا بتوفير 1.4 مليون وظيفة 
جديدة ف���ي القطاع البيئي و2.85 مليون وظيفة 

جديدة في قطاع الرعاية الصحية.

رويت���رز: أظه���رت بيانات 
الناجت  رس���مية أمس انخفاض 
احمللي اإلجمالي للقطاع النفطي 
في الس���عودية بنس���بة %6.4 
في2009 في أسوأ أداء له خالل 4 
سنوات على األقل بعد أن خفضت 
السعودية العضو األكثر تأثيرا 
في أوپيك اإلنتاج لدعم األسعار 

املتراجعة.
وأظهرت بيانات مبدئية من 
الناجت  أن  الرسمية  اإلحصاءات 
احمللي اإلجمالي للقطاع النفطي 
السعودي الذي يشكل نحو %54 
من إجمالي الناجت ألكبر اقتصاد 
عرب���ي بل���غ 234.3 مليار ريال 
مبا يع���ادل 62.48 مليار دوالر 
باألس���عار الس���ائدة في 2009، 
وانخفض إجمالي الدخل احمللي 

كونا: عقدت جلنة املفاوضات 
التجارية اجتماعها رقم 46 في 
مقر جامعة الدول العربية أمس 
برئاسة تونس وبحضور ممثلي 
وزارات االقتص���اد والتج���ارة 
العربية، وش���ارك  ال���دول  في 
في االجتم���اع مراقب العالقات 
االقتصادية العربية بوزارة املالية 

في الكويت علي شعبان.
العام املس���اعد  وقال األمني 
للشؤون االقتصادية باجلامعة 
العربية السفير محمد بن ابراهيم 
التويجري ان اللجنة ناقشت عددا 

من املوضوعات املتعلقة باستكمال االجراءات التي 
تعوق اقامة منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى. 
وأضاف التويجرى انه في مقدمة املوضوعات القيود 

غير اجلمركية في اطار منطقة التجارة.

كما ناقش���ت اللجنة مذكرة 
قدمتها األمانة العامة بشأن الرأي 
الفني حول الرسوم والضرائب 
ذات األثر املماثل والرسوم مقابل 
اخلدم���ات في ال���دول االعضاء 
الهياكل  بجانب مقترح توحيد 
واملس���ميات للرس���وم وأجور 
اخلدمات ف���ي املنافذ اجلمركية 

للدول االعضاء.
ومن املق���رر أن تعقد جلنة 
املتابعة والتنفيذ التابعة للمجلس 
االقتصادي واالجتماعي اجتماعا 
له���ا غدا عل���ى مس���توى كبار 
املسؤولني في وزارات املال واالقتصاد العربية ملتابعة 
تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس االقتصادي 
واالجتماعي واالعداد للدورة املقبلة للمجلس املزمع 

عقدها في الكويت خالل فبراير 2010. 

للمملكة من اس���تخالص النفط 
والغاز 7.6% في 2009 إلى 199.7 

مليار ريال.
القطاعات  وس���جلت جميع 
االقتصادي���ة األخ���رى زي���ادة 

متوس���طة هذا العام مما ساعد 
الناجت احمللي اإلجمالي الكلي على 
االرتفاع 0.15% مبعدالت حقيقية 
إلى 838.2 مليار ريال منخفضا 

عن منو بلغ 4.3% في 2008.


