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 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساًء – 9.30 م�ساًء

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة اجللدية والليزر    د.حممد عمران

عيادة املمار�س العام وال�سكر

د/ دميانة �سمري

اإزالة �شعر اجل�شم وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر     پ 

حق��ن امليزوثرياب��ي لع��الج ت�ش��اقط ال�ش��عر  پ 

ون�شارة الوجه

حقن البوتك�س للتجاعيد والتعرق الزائد پ 

الفيلرز لتكبري ال�شفايف واخلدود پ 

اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي  پ 

جهاز االأكتوالين والرولر للعنايه بالب�شرة  پ 

فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل پ 

ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـــرو�س خــا�ســة
لإزالة �سعر اجل�سم كاماًل بالليزر

د.ك240

»الوساطة«: القطاع المالي اليزال يعاني والعالم يحتاج لسنوات للتعافي من األزمة

منظمة العمل العربية: 90 ألف وظيفة فقدتها دول مجلس التعاون بسبب األزمة

أوباما ينتقد »جرأة« وول ستريت 
على محاربة ضريبة اإلنقاذ

»زين األردن« تؤّمن اتصاالت مباشرة 
بين القوات األردنية في هاييتي وعائالتهم

أعفت جميع عمالئها من تكلفة االتصال الدولي لهاييتي

عمانـ  كونا: اعلنت شركة زين 
املتنقلة أمس  االردن لالتصاالت 
انها بالتنسيق مع قيادة القوات 
املســــلحة االردنية قامت بتوفير 
آليات اتصــــال مجانية بني قوات 
حفظ السالم االردنية املتواجدة في 

هاييتي وعائالتهم باالردن.
كما اعلنت »زين االردن« في 
بيان لها عن اعفاء جميع زبائنها 
من تكلفــــة االتصال الدولي عبر 
الهواتف املتنقلة الى هاييتي وذلك 
ابتداء من اليوم حتى السبت املقبل 
الى جانب قيام الشركة باعادة قيمة 
املكاملات التي متت خالل االسبوع 
املاضــــي الى نفــــس الوجهة الى 
ارصدة زبائنها. واعتبرت ان هذه 
املبادرة تأتي في اطار تلبيتها نداء 
الواجب بربط قوات حفظ السالم 

االردنية في هاييتي بأسرهم في 
االردن خاصة مع تعذر وســــائل 
االتصاالت بني البلدين من خالل 
برنامج يتم حتميله على اجهزة 
احلواسيب املتوافرة لدى القوات 
املســــلحة االردنية فــــي هاييتي 
تتيح لهم االتصــــال املجاني الى 
جميع الشبكات العاملة في االردن 
عن طريق تقنيــــة االتصال عبر 

بروتوكوالت االنترنت.
وقال الرئيــــس التنفيذي في 
شركة زين االردن عبداملالك اجلابر 
في تصريــــح صحافي أمس »ان 
مبادرة الشركة تأتي انطالقا من 
نهجها في االســــهام بشكل فاعل 
ورئيسي في املواقف والظروف 
التي تؤكد حرص الشركة والتزامها 

مبسؤوليتها نحو املجتمع«.

واكد ان الطواقــــم الفنية في 
الشركة وفور وقوع الزلزال عملت 
على ايجاد احللول الفنية اخلالقة 
التي تســــهل عملية االتصال بني 
اجلنود وعائالتهم في ظل القلق 
الظروف  الذي يحيط مبثل هذه 
الصعبــــة. من جانبها، كشــــفت 
مدير التســــويق في شركة »زين 
االردن« امامــــة الصرايرة عن ان 
طواقم الشــــركة قامــــت بتجربة 
فاعلية البرنامج حيث مت اجراء 
مكاملات ناجحة بني القوات االردنية 
املســــلحة املتواجدة في هاييتي 
وعائالتهم، واكدت قيام الشركة 
بجميع االجراءات الفنية الالزمة 
لضمان سهولة اجراء االتصاالت 
ســــواء عبر البرنامج اجلديد او 

عبر الهواتف اخللوية.

واشنطنـ  رويترز: انتقد الرئيس األميركي باراك 
أوباما »جرأة« وول ستريت على محاربة ضريبة إنقاذ 
يريد فرضها على الشركات املالية وقال إن خصومه 

اجلمهوريني قد انحازوا إلى البنوك الكبيرة.
وفي وقت حتوم شعبية أوباما عند حوالي %50 
وقبل انتخابات الكونغرس املقررة في نوفمبر يريد 
البيت األبيض أن يبــــدو مبظهر من يقف في صف 
األميركيني العاديني وفي نفس الوقت وصم اجلمهوريني 
بأنهم حزب األغنياء. وقال أوباما في خطابه األسبوعي 
عبر اإلذاعة واالنترنت »حتاول البنوك والساســــة 
املنحازون لها وقف تطبيق هذه الضريبة«، وتعهد 
قائال »لن نسمح لوول ستريت بأخذ املال والهرب، 
سنقر هذه الضريبة لتصبح قانونا ساريا«، وكان 
أوباما اقترح فرض رســــوم جلمع ما يصل إلى 117 
مليار دوالر على مدى األعوام العشرة القادمة تعويضا 
خلســــائر متوقعة عن تكاليف إنقــــاذ البنوك التي 
مولها دافعو الضرائب. ورد عدد من البنوك بالفعل 
التمويــــل الذي حصلوا عليه مبوجب برنامج إنقاذ 
قيمته 700 مليار دوالر أقره في 2008 سلف أوباما 
الرئيس اجلمهوري األسبق جورج بوش، وتشكو 
البنوك من تعرضها لعقوبة غير عادلة عن خسائر 
تكبد معظمها شركات صناعة السيارات األميركية 
وأميركان انترناشونال جروب )ايه.آي.جي( للتأمني 
التي تدخلت احلكومة إلنقاذها في ســــبتمبر 2008، 
وحــــذر بعض اجلمهوريني مــــن أن عبء الضريبة 
ســــيتحمله في نهاية األمر املواطــــن العادي. وقال 
رئيس اللجنة الوطنيــــة للحزب اجلمهوري مايكل 
ستيل »خطط الرئيس أوباما لفرض »رسم مسؤولية 

عن األزمة املالية« السترداد أموال اإلنقاذ من البنوك 
الرئيسية ليست سوى ضريبة جديدة على الشعب 
األميركي«. لكن أوباما قال إن حجم األموال املستحقة 
لدافعي الضرائب ال يذكر إلى جانب املكافآت السخية 
التي تعتزم البنوك صرفها بعدما تدخلت احلكومة 

إلنقاذ األسواق املالية في 2008 وأوائل 2009.

كشفت دراسة اقتصادية حديثة 
صادرة عن منظمة العمل العربية 
نشـــرت امس عن أن دول مجلس 
التعـــاون اخلليجي فقدت نحو 90 
العام املاضي،  ألف وظيفة خـــالل 
بســـبب التداعيات السلبية لألزمة 
االقتصادية العاملية على اقتصادات 

دول املنطقة.
التي أعدها  الدراسة  وأوضحت 
اخلبيـــر مبنظمة العمـــل العربية 
مساعد وزير املالية املصري د.محمد 
معيط ويناقشـــها املنتدى العربي 
للتدريـــب بالريـــاض، أن اإلمارات 
وســـلطنة عمان والبحرين شهدت 
تراجعا في معدالت توظيف العمالة 
الوافدة فيها ليكـــون بحدود %19، 
وأن معدل التراجع ســـيكون جليا 
في القطاع االستثماري واملصرفي، 
لكنه ســـيحافظ على استقراره في 
التحتية والصحة  البنية  قطاعات 

والتعليم والبتروكيماويات.
وأضافت الدراســـة ان »أسواق 
العمل في دول مجلس التعاون تعاني 
من نوعيـــة وليس كمية الوظائف 
القطـــاع اخلاص في  اجلديدة ألن 
البحرين جنـــح في إيجاد أكثر من 
27 ألف فرصة عمل في العام، غير أن 
األجانب استحوذوا على 96% منها، 
وتوجد غالبيـــة هذه الوظائف في 
قطاع اإلنشاء ومتنح أجورا متدنية 
نســـبيا وهو ما ال يخدم تطلعات 

املواطنني«.
وأشارت الدراسة إلى أن »العاطلني 

الوطنيني وتتركز العمالة الوافدة في 
قطاعات الصناعة وجتارة اجلملة 
والتجزئة والبنوك واملستشفيات 

واملطاعم والفنادق.
وحذرت الدراســـة مـــن ارتفاع 
معدالت البطالة العربية، حيث إن 
هناك ما يقرب من 17 مليون مواطن 
عاطل عن العمل في الوطن العربي 
ويصل معدل البطالة الفعلي إلى نحو 
14% في املتوسط على مستوى العالم 
العربي، وهو ما جاء بالتقرير العربي 
األول للتشغيل والبطالة الصادر عن 
منظمة العمل العربية والذي اعتبر 
البطالة العربية األسوأ عامليا وتعاني 
منها الدول العربية الغنية والفقيرة 
على السواء كذلك فإن معدالت البطالة 
في الدول العربية التي تعاني من 
مشاكل أهلية أو حروب مثل فلسطني 
والصومال والعراق أعلى بكثير من 

غيرها.
وتتراوح نسبة البطالة بني أقل 
من 5% في دول اخلليج العربي قليلة 
السكان اإلمارات العربية والبحرين 
وقطـــر والكويت إلى نحو 30% في 

موريتانيا.
وتثير مشكلة العاطلني عن العمل 
من خريجي اجلامعات واملعاهد العليا 
حتديا خاصا، وهي تصل إلى %26.8 
في املغـــرب، و19.3% في اجلزائر، 
و17.7 في األردن وقد لوحظ أن نحو 
94% من العاطلني عن العمل في مصر 
من الفئة العمرية 15-29 عاما وهو 
ما يعكس عدم اتساق خطة التعليم 

مع احتياجات سوق العمل.

قــــال التقريــــر األســــبوعي للمجموعـــة 
املالية في رصده  الــــدوليــة للوســــاطة 
حلركة أسواق املال العاملية انه وعلى الرغم 
من احلديث عن قرب عودة االنتعاش إال انه 
مازالت ذيول األزمة املالية تلقي بظاللها على أداء أسواق املال 
العاملية، األمر الذي يدل على ان العالم يحتاج لعدة سنوات 
لكي يتعافى متاما من آثار هذه األزمة. هذا ما صرح به رئيس 
البنك الدولي حني قال ان العالم سيحتاج لعدة سنوات للخروج 
من األزمة وان الدول النامية ستتأثر سلبا هذا العام بتداعيات 
األزمــــة وليس فقط الدول املتقدمة. وبرز احلديث مجددا عن 
ضــــرورة البدء في اإلصالح للنظام املالي العاملي خاصة بعد 
صدور نتائج سلبية ألداء بنك جيه بي مورغان تشيس آند 
كو عن الربع االخير من العام 2009 ومطالبة الرئيس اوباما 
بفرض رســــوم على البنوك التي قامت احلكومة مبساعدتها 
أثناء األزمة السترداد ما يصل الى 117 مليار دوالر من األموال 
احلكومية، وهو األمر الذي يلقى تأيدا من الكونغرس وصندوق 

النقد الدولي. وأغلقت األسهم األميركية منخفضة يوم اجلمعة 
املاضي متأثرة بخسائر ألسهم البنوك بعد ان أعلن بنك جيه 
بي مورغان تشيس آند كو خسائر قروض في الربع االخير 
من 2009. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي السهم الشركات 
األميركية الكبرى التعامالت في وول ستريت منخفضا 100.90 
نقطة أي بنســــبة 0.94% الى 10609.65 نقطة. وأغلق مؤشر 
ناسداك املجمعـ  الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 
ـ منخفضا 28.75 نقطة أو 1.24% الى 2287.99 نقطة. وينهي 
داو جونز االسبوع منخفضا 0.1% في حني هبط ناسداك %1.3 
وستاندرد آند بورز 0.8%. وفي أسواق الصرف العاملية، تراجع 
اليورو على نطاق واسع يوم اجلمعة املاضي، اذ أبرزت املخاوف 
بشــــأن االقتصاد اليوناني املتعثر ضعفا في منطقة اليورو 
وعززت التوقعات ببقاء أسعار الفائدة في املنطقة منخفضة 
ألشهر. وقال متعاملون ان اليورو تضرر أيضا من شائعات 
باحتمال استقالة املستشارة االملانية أجنيال ميركل رغم نفيها 
فيما بعد. وانخفض اخلام األميركي اخلفيف للعقود تسليم 

فبراير 1.39 دوالر أو 1.75% ليسجل عند التسوية في بورصة 
نيويورك التجارية 78 دوالرا للبرميل بعد ان تراوح في نطاق 
بني 77.70 دوالرًا و79.31 دوالرًا. ومستوى 77.70 دوالرا الذي 
هبط اليه اخلام األميركي أثناء التعامالت هو االدنى منذ ان 
سجل 77.76 دوالرا في الثامن والعشرين من ديسمبر املاضي. 
وفي أسواق املعادن الثمينة، هبطت اسعار الذهب باجتاه 1130 
دوالرا لالونصة يوم اجلمعة املاضي مع تأثر املعدن النفيس 
سلبيا بصعود الدوالر. وسارت حتركات اسواق العمالت في 
غير صالح الذهب مع هبوط اليورو االوروبي امام الدوالر بعد 
ان اثارت مشاكل االقتصادي اليوناني مخاوف من ضعف في 
منطقة اليورو. وتراجع سعر الذهب للمعامالت الفورية الى 
1132.15 دوالرا لالونصة مقارنة مع 1142.15 دوالرا في اواخر 
التعامالت في ســــوق نيويورك اخلميس املاضي. وفي قسم 
كومكس ببورصة نيويورك التجارية، سجلت عقود الذهب 
للتسليم في شــــباط 1132.30 دوالرا لالونصة انخفاضا من 

1143.00 دوالرا في االغالق السابق.

النفط إلى مستوى 78 دوالرًا والذهب إلى 1132 دوالرًا لألونصة

بلغت 17 مليون عاطل وتحّذر من ارتفاع معدالتها بالوطن العربي

الرئيس األميركي باراك أوباما

حتذيرات من ارتفاع معدالت البطالة في الوطن العربي

عن العمل في املنطقة يشكلون طاقات 
غير مســـتخدمة ما يقلل من فرص 
التنمية، كما أن التنمية االقتصادية 
تبقى مقصورة في حال عدم توفيرها 
ســـبل العيش الكـــرمي، أي فرص 
احلصول على وظائف تتناســـب 

ومتطلبات الشباب العربي«.
وقالـــت ان العاطلني عن العمل 
يشكلون تهديدا للسلم االجتماعي 
حيث تعمل الفئات املتشـــددة على 
استقطاب الشباب العاطل عن العمل، 
وفي ذلك خسارة إضافية للمجتمعات 

اخلليجية.
وتشير التقديرات إلى أن نسبة 
القوى العاملة إلى إجمالي السكان 
تبلغ في املتوســـط نحو 36% على 

مستوى الوطن العربي وتتفاوت هذه 
النسبة من بلد آلخر، حيث تتراوح 
بني 27% في العراق و56% في قطر 
باإلضافة إلى ارتفاع معدل منو قوة 
العمل بسبب وجود قاعدة عريضة 
من صغار السن تسمح بوصول أعداد 
متزايدة إلى أسواق العمل سنويا.

ويقدر عدد الداخلني إلى أسواق 
العمل ســـنويا بـ 4 ماليني، وهو ما 
يزيد من مشاكل التشغيل في الوطن 

العربي.
أن  الدراســــة  وأوضحــــت 
النســــبي للمستوى  »االنخفاض 
التعليمــــي لقوى العمــــل العربية 
أدى إلى ضعف إنتاجية العمالة في 
الوطن العربي باستثناء دول اخلليج 

النفطية نتيجة ما حققته هذه الدول 
من تقدم ملحوظ في مســــتويات 
التنمية االقتصادية والبشرية، إلى 
جانب ما ميثله قطاع النفط من وزن 
كبير في االقتصاد الوطني. ويضاف 
إلى ذلك تزايد نسبة التوظيف في 
القطاع احلكومي والعام خاصة بدول 
اخلليج العربي«، وتتركز العمالة 
الوطنيــــة في العديد مــــن البلدان 
العربيــــة في القطاع احلكومي في 
حني تتركز العمالة الوافدة بالقطاع 
اخلــــاص، وال يخضع التعيني في 
القطاع العام لنفس معايير الكفاءة 
القطاع  الســــائدة في  واإلنتاجية 
اخلاص ما يشير إلى ارتفاع نسب 
البطالة املقنعة بني فئات العاملني 

تقـرير


