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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�شاق��ط ال�شع��ر  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

�سركة م�سعل للرعاية الطبية املنزلية

پ عالج جميع اأنواع ال�شلــــل )كال�شلــل الن�شفــي ـــ الرعــا�ش ــ الوجــه ـــ �شلــل الأطفال( 

پ الإ�شابات الريا�شية   پ الإ�شابات الع�شلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�شن وذوي 

الحتيــــاجات اخلا�شة   پ عناية خــا�شـــــة لطريــحـي الفــرا�ش واجللـطــات الدماغية  

پ رعاية �شاملة ملر�شى ال�شكر واإعطاء حقن الن�شولني پ رعاية الأمهات وحديثي الولدة

لدينا فريق طبي متخ�ش�ش

ومرخ�ش من وزارة ال�شحة

نقدم اأف�شل اخلدمات العالجية للعناية ب�شحتك يف منزلك

التمري�شية الرع��اي�����ة  خ��دمات 

24588217 - 24588216 -99588320 - 99188330

امل��ش�اج الط�ب�ي )التدليك(

الطبي��ع��ي ال�����ع����الج  خ��دم���ات 

الدكتور اأحمد الرويح
ا�شت�شاري جراحة العظام واملفا�شل

البورد ال�شويدي يف جراحة العظام واملفا�شل

املفا�شل يف  اخل�شونة  وعــالج  ت�شخي�ش   -

الــــ�ــــشــــنــــاعــــيــــة املــــــفــــــا�ــــــشــــــل  تــــــركــــــيــــــب   -

- ت�شخي�ش وعالج اأمرا�ش ه�شا�شة العظام

الك�شور حـــالت  جميع  وعـــالج  ت�شخي�ش   -

- ت�شخي�ش وعالج حالت اأمرا�ش العظام لالأطفال

- ت�شخي�ش وعالج حالت اإ�شابة املالعب وحوادث الطرق

ميدان حويل على الدائري الرابع 25628517 - 97506000  فاك�ش 25663896

8.30 �شباحًا - 12.30 ظهرًا

4.30 م�شــــاًء - 8.30 م�شاًء

1.30  -  8.30 اخلمي�ش 
مواعيداملركز اال�شت�شاري الطبي

العيادة:

الذكرى األولى لتولي أوباما: صفعة جمهورية تفقده أغلبيته الموصوفة في مجلس الشيوخ
بوسطنـ  أ.ف.پ: مرت الذكرى األولى 
لتسلم الرئيس باراك أوباما منصبه في 
20 يناير 2009، مبرارة كبيرة مع فقده 
أغلبيته املوصوفة في مجلس الشيوخ 
بانتزاع املرشح اجلمهوري سكوت براون 
مقعد السيناتور الدميوقراطي الراحل 
تيد كينيدي في نكســـة تهدد مستقبل 
اصالحاتـــه وخاصة خطـــة اإلصالح 

الصحي.
وللمرة األولى منذ عقود يفوز مرشح 
جمهوري في والية ماساشوســـيتس 
)شمال شرق(، الدميوقراطية تقليديا، 
مبقعـــد في مجلـــس الشـــيوخ ليفقد 
الدميوقراطيون بذلك أغلبية الســـتني 
صوتا املوصوفة فـــي املجلس والتي 
كانـــوا ميلكونها بفضل دعم اثنني من 

املستقلني.
ومع فرز جميـــع األصوات تقريبا 
حصد بـــراون 51.8% من االصوات في 
الدميوقراطية  مقابل 47.2% ملنافسته 
مارثا كوكلي التي اقرت بهزميتها مساء 
امس االول لشبكات التلفزيون االميركية، 
فيما وجه الرئيس أوباما التهنئة الى 

الفائز، وفقا للبيت األبيض.
أمـــام جمهور من  وقالـــت كوكلي 
انصارها في بوسطن )ماساتشوسيتس، 
شمال شرق( »اشعر بحزن شديد للنتائج 
واعلم انكم تشـــعرون باألمر نفســـه، 
لكنني أعرف اننا سنســـتيقظ صباح 

الغد ونستأنف املعركة«.
وكان هذا التصويت يعتبر حاسما 
التـــي يريدها  ملســـتقبل االصالحات 
الرئيس وخاصة اصالح نظام التأمني 

الصحي.
وبخســـارة هذا املقعد لم يعد لدى 
األغلبية الدميوقراطية سوى 59 عضوا 
في مجلس الشـــيوخ مقابل 60 سابقا، 
لتفقد بذلك الغالبية املوصوفة الالزمة 
التعرض  بـــدون  العتماد االصالحات 

لعرقلة من األقلية اجلمهورية.
وقال روبرت بالي )30 سنة( »اعطيت 
صوتي لكوكلي لكـــن يجب االعتراف 
بأنها لـــم تكن مســـتعدة جيدا خالل 

املناقشات. انني مستقل لكنني مندهش 
لهذا التصويت«.

الرأي األخيرة  وكانت استطالعات 
الذي  توقعت فوز املرشح اجلمهوري 
حقق تقدما سريعا في األيام األخيرة، في 
حني كانت املرشحة الدميوقراطية متقدمة 
عليه باكثر من ثماني نقاط حتى عشرة 

أيام فقط من موعد االنتخابات.
الناخبني املسجلني في  ويبلغ عدد 
ماساتشوسيتس 4.1 ماليني يفوق فيهم 
عدد الدميوقراطيني عدد اجلمهوريني، 
لكن يبدو ان براون حظي بتأييد الناخبني 
املستقلني الذين حسموا نتيجة انتخابات 

أمس األول وفقا للخبراء.
وقد تدخل الرئيس أوباما شخصيا 
االحد املاضي، حيث قام بزيارة خاطفة 
الى بوسطن لدعم مارثا كوكلي مذكرا 
الناخبني بأن األهداف الكبرى لبرنامج 
رئاسته مثل التأمني الصحي ومكافحة 
غازات الدفيئة واالصالح املالي عرضة 

للخطر.
وكان اصالح النظام الصحي اقر في 
مجلس الشيوخ في قراءة اولى في 24 

ديسمبر بـ 60 صوتا فقط.
وبعد عـــام بالتمام من وصوله الى 
البيت االبيض يشهد اوباما تراجعا في 
شعبيته مع انقسام االميركيني بشأن 

أدائه كرئيس.
كما ان اصالحه الصحي يواجه رفضا 

كبيرا في استطالعات الرأي.
واصـــدر رئيس اللجنـــة الوطنية 
للحزب اجلمهوري مايكل ستيل مساء 
الثالثاء بيانا يصف انتخاب ســـكوت 

براون باحلدث »التاريخي«.
وقال ان »سكوت براون هزم مارتا 
كوكلي في عقر دار احلزب الدميوقراطي 
وأصبح أول سيناتور جمهوري يأتي من 
ماساتشوسيتس منذ اكثر من 30 عاما«، 
مضيفا »لقد اصبح الدميوقراطيون االن 

على علم بذلك رسميا«.

براون ينتزع مقعد السيناتور الراحل كينيدي في ماساشوسيتس معقل الديموقراطيين
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الرئيس األميركي باراك أوباما 

اجلمهوري سكوت براون الذي انتزع مقعد السيناتور الراحل كينيدي في ماساشوسيتس معقل الدميوقراطيني    )أ.پ(

السنة األولى ألوباما في البيت األبيض

معدالت تأييد الرئيس أوباما وكل نتيجة 
اعتمدت على استطالع استمر ثالثة ايام

22 يناير: توقيع قرار تنفيذي 
يأمر بإغالق غوانتانامو خالل 

سنة واحدة

17 فبراير: توقيع قانون 
بخطة اصالح واستثمار 
قيمتها 787 مليار دوالر

4 يونيو: ألقى اوباما خطابا تاريخيا في 
القاهرة كمحاولة لتحسين عالقات 

الواليات المتحدة مع العالم االسالمي

15 يوليو: لجنة في مجلس الشيوخ 
توافق على خطة إلصالح نظام الرعاية 

الصحية االميركية

21-23 يناير 2009 
%68

15-17 يناير 2010 
%50

المؤيدون

نهاية السنة األولى

اور
زنه

اي

ون
كس

ني

ان
ريغ

ون
ينت

كل

دي
يني

ك

رتر
كا

ب
 األ

ش
ج بو

جور

بن
 اال

ش
بو

اما
اوب

معدل السنة األولى

معدالت تأييد الرؤساء األميركيين السابقين خالل سنتهم األولى في الحكم بالنسبة المئوية:

السنة األولى في المكتب البيضاوي من 20 يناير 20 يناير.

غير المؤيدين

احتفل الرئيس األميركي باراك أوباما بنهاية سنته األولى في البيت األبيض امس، ورغم انه حقق 
اعلى نسب الرضا األولى لرئيس جديد في بداية عهده، فإن خسارته الدعم الشعبي خالل السنة 
األولى كذلك سجلت رقما قياسيا بين الرؤساء األميركيين المنتخبين منذ الحرب العالمية الثانية.


