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استمرار مفاوضات بيع »ساب« التابعة لـ »جنرال موتورز«

النفط الكويتي يستقر عند 71.23 دوالرًا
كونا: انخفض سعر برميل 
النف����ط الكويتي 1.88 دوالر في 
تعام����ات ام����س االول مقارنة 
بتعامات اجلمعة املاضي ليستقر 
عند مستوى 71.23 دوالرا. ورغم 
هذا االنخفاض فإن اسعار النفط 
تظل في املستوى املستهدف من 
قبل منظمة »أوپيك« التي اعلنت 

عنه اكثر من مرة.
وتعتبر األسعار احلالية افضل 
بكثير من املستويات التي وصلت 
اليها خال العامني املاضيني حيث 
تراجعت الى مستوى 32 دوالرا 
للبرمي����ل في نهاية ديس����مبر 
2008 وذلك نزوال من مستوى 
136 دوالرا للبرمي����ل حققها في 

يوليو من العام نفسه.  ويقول 
اخلبراء ان اسعار النفط مازالت 
متأثرة في الوقت احلالي بحالة 
التعافي واملؤش����رات التي تبني 
ان االقتص����اد العاملي قد جتاوز 
مرحلة القاع ف����ي ازمته املالية 
وبدأ يسير في مرحلة الصعود 
واالنتعاش م����ن جديد وهو ما 

يعني زيادة الطلب على النفط. 
كما يأتي تراجع اسعار الدوالر 
مقابل العمات األخرى سببا ثانيا 
الرتفاع اسعار النفط اضافة الى 
بعض التقارير التي تشير الى 
احتم����ال ع����ودة املضاربني الى 

السوق النفطية من جديد.
وتعلن دول أوپيك دائما انها 

تس����عى الى الوصول الى سعر 
يت����راوح ب����ني 70 و80 دوالرا 
للبرميل باعتبار ان هذا السعر 
يحقق مصالح املستهلكني وحقهم 
في احلصول على الطاقة بسعر 
انه يحقق مصالح  مناسب كما 
الراغب����ني في تطوير  املنتجني 

منشآتهم وحقولهم النفطية.

اس����توكهولم � د.ب.أ: أكدت شركة صناعة 
الس����يارات الرياضية الهولندية سبايكر كارز 
استمرار محادثاتها مع مجموعة جنرال موتورز 
األميركية بشأن بيع شركة صناعة السيارات 
اململوكة للمجموعة  السويدية املتعثرة ساب 

األميركية.
وأضافت س����بايكر أن نتيجة هذه اجلولة 
اجلديدة م����ن احملادثات التي بدأت أمس »غير 

مؤكدة«.
وذكرت الشركة الهولندية أنه نظرا التخاذ 
مجموعة جنرال موتورز قرارا بتصفية »ساب« 
يجب إنهاء املفاوضات في أقرب وقت.كانت جنرال 

موتورز قد أعلنت في وقت س����ابق من الشهر 
اجلاري تعيني مصف لشركة ساب.

وذكرت إذاعة إس.في.تي السويدية أنه مت 
التوصل إلى اتفاق ولكن لم يتم تأكيد هذا النبأ 
من أي مصادر محددة. قال متحدث باسم شركة 
السيارات السويدية لوكالة األنباء األملانية إنها 

ال يستطيع تأكيد هذا النبأ.
ورفض متحدث باس����م احلكومة تأكيد ما 
إذا كان برنامج االجتماع يتضمن إقرار تقدمي 
ضمانات قروض لشركة ساب بقيمة 600 مليون 
دوالر سيتم احلصول عليها من بنك االستثمار 
األوروبي. كانت احلكومة السويدية قد ذكرت 

في وقت سابق أنها تريد ضمان قدرة أي مشتر 
محتمل لشركة س����اب على إعادة هيكلتها مبا 
يحقق استمرارها في العمل واحلفاظ على وظائف 

العاملني في مصنعها بالسويد.
وكانت جنرال موتورز قد رفضت عروضا 
سابقة لشراء ساب بدعوى أن سعرها منخفض 
للغاية وال تتضمن رؤية عملية ملستقبل ساب. 
وينفد الوقت أمام س����اب، حيث طالب إي دي 
وايتاكر رئيس جنرال موتورز بالفعل إلى شركة 
استشارية دراسة إغاق الشركة السويدية في 
الوقت الذي يطالب وايتاكر ب� 450 مليون دوالر 

مقابل بيع ساب.

جولة أميركية في الخليج 
لبحث االستقرار االقتصادي فبراير المقبل

عجز الميزانية األميركية سيبلغ 1.3 تريليون دوالر
أوباما يدرس إنشاء قوة مهام لمعالجته

االقتصاد البريطاني خارج الكساد

»المركزي الياباني« يبقي  على سعر الفائدة عند %0.1

واشنطن � كونا: ذكرت وزارة اخلزانة األميركية ان 
نائب وزير اخلزانة األميركي نيل ولني سيقوم بزيارة 
للكويت الشهر القادم ضمن جولة من املقرر ان يقوم 
بها لدول اخلليج منها اململكة العربية السعودية ودولة 
االمارات العربية املتحدة. وذكرت الوزارة خال البيان 
الذي اصدرته في وقت متأخر من امس االول، ان جولة 
ولني التي ستستمر من 13 الى 17 فبراير املقبل سيلتقي 
خالها كبار املسؤولني احلكوميني واملنظمني واعضاء 
من القطاع اخلاص. ومن املتوقع ان تركز احملادثات التي 

سيجريها على مجموعة من القضايا التي ستتضمن 
مناقشة وبحث »استقرار ومنو االقتصادات االقليمية 
وتطور فرص العمل في قطاع الطاقة النظيفة وموارد 
الطاقة املس���تدامة باالضافة الى حتس���ني امن النظام 
املالي«. كما ذكرت ان ولني سيقوم في ال� 14 من فبراير 
املقبل باملشاركة في احللقة النقاشية التي يستضيفها 
منت���دى جدة االقتصادي والتي س���يكون موضوعها 
احملوري ع���ن االدارة االقتصادية العاملية بعد االزمة 

املالية التي شهدها العالم.

واش����نطن � كونا � وكاالت: أعلن مكتب امليزانية 
بالكونغرس األميركي أمس ان عجز امليزانية االحتادية 
في السنة املالية احلالية سيبلغ 1.3 تريليون دوالر أي 
ما يقارب 9% من اجمالي الناجت احمللي للواليات املتحدة. 
وق����ال مدير مكتب امليزاني����ة بالكونغرس االميركي 
دوغاس املاندروف ف����ي تصريح صحافي ان هناك 
حتسنا طفيفا في عجز امليزانية التي ستنتهي في 30 
من سبتمبر املقبل حيث توقعت التقديرات األولية أن 

تبلغ قيمة العجز 1.38 تريليون دوالر.
واضاف ان نس����بة العجز الت����ي بلغت 2.9% هي 
األضخم منذ احلرب العاملية الثانية. وتوقع املاندروف 
ان يتقلص عجز املوازنة الى 980 مليار دوالر في نهاية 
العام احلالي »على ان يتم إنهاء تخفيضات ضريبية 
كانت قد أقرت العام املاضي«. وأكد ان العجز سينكمش 
على مدى السنوات العشر املقبلة مع تعافي الواليات 
املتحدة من اكبر ركود تشهده منذ عقد الثاثينيات من 

القرن املاضي »شريطة زيادة االيرادات وخفض العجز 
ملنع الدين االحتادي من اإلضرار باالقتصاد القومي«. 
من جانب آخر قال البيت األبيض أمس إن الرئيس باراك 
اوباما س����يبحث إنشاء قوة مهام خاصة للتعامل مع 
عجز امليزانية بعدما رفض مجلس الشيوخ األميركي 
تشكيل جلنة متثل احلزبني اجلمهوري والدميوقراطي. 
وقال املتحدث باس����م البيت األبيض روبرت غيبس 
للصحافيني ردا على سؤال بشأن االقتراع الذي جرى 
في مجلس الش����يوخ »هذا بالتأكيد أحد األمور التي 
يجري التباحث بشأنها، ما يأمله الرئيس هو استمرار 
جهود احلزبني لترتيب نظامنا املالي«. ورفض مجلس 
الشيوخ إنشاء قوة مهام من احلزبني حملاولة خفض 

العجز القياسي في امليزانية األميركية.
وأيد 53 عضوا مقابل 46 إنش����اء قوة املهام وهو 
م����ا يقل ب� 7 أصوات عن الع����دد الضروري مبوجب 

اتفاق سابق.
لندن � رويترز: اظهرت بيانات امس، 
ان بريطانيا خرجت من حالة الكساد 
ف���ي الربع االخير من عام 2009 اال ان 
ذلك حدث مبعدل منو اضعف كثيرا من 
املتوقع االمر الذي يشير الى استمرار 

استبعاد تشديد السياسة النقدية.
وقال مكتب االحصاءات الوطني ان 
الناجت احمللي ارتفع بنس���بة 0.1% في 
الفترة من اكتوبر الى ديس���مبر وهو 
دون توقعات احملللني مبعدل منو %0.4 
بعد 18 شهرا من الكساد قلص االنتاج 

بنسبة %6.
وال يزال االنتاج يقل بنسبة 3.2% عن 

نفس الفترة من العام املاضي وانخفض 
الناجت احمللي االجمالي مبعدل قياسي 
بلغ 4.8% في عام 2009. ورمبا تعزز 
انباء خروج بريطانيا من حالة الكساد 
ثقة املس���تهلكني فا يزال من املرجح 
ان يؤثر االنتعاش البطيء على فرص 
رئيس الوزراء ج���وردون براون في 
االنتخابات البرملانية املتوقع ان جتري 

خال 100 يوم.
ورمب���ا تزيد االرق���ام االخيرة من 
الشكوك بشأن وتيرة االنتعاش العاملي 
اذ ان بريطانيا اولى دول مجموعة السبع 

التي تعلن بيانات الربع االخير.

 طوكي����و � كونا: ق����رر البنك 
املركزي الياباني االبقاء على سعر 
الفائدة االساسي دون تغيير عند 
مستوى 0.1% لدعم تعافي ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم ومساعدته على 
مواجهة االنكماش. وصوت محافظ 
الياباني ماساكي  البنك املركزي 
شيراكاوا وزماؤه السبعة بلجنة 

السياسات النقدية باالجماع خال 
اجتماع استمر يومني على االبقاء 
على سعر الفائدة دون تغيير في 
خطوة كانت متوقعة على نطاق 
واس����ع من جانب السوق.  وكان 
البنك املركزي الياباني قرر خفض 
س����عر الفائدة من 0.3% الى %0.1 
في ديسمبر 2008 ليكون بني أدنى 

الفائدة بني االقتصادات  معدالت 
الرئيس����ية. وقال البنك املركزي 
الياباني في بيان انه يدرك أن هناك 
حتديا حاسما أمام اقتصاد الباد 
للتغلب على االنكماش والعودة الى 
مسار النمو املستدام مع استقرار 
األسعار مشددا على أنه سيحافظ 

على »البيئة املالية املائمة«. 

قطر ال تتوقع 
تغير إنتاج »أوپيك«

انخفاض »أوپيك«

الدوحة � رويترز: ق����ال وزير النفط 
القطري عبداهلل العطية امس، إنه ال يتوقع 
أن تغير منظمة أوپيك احلد املس����تهدف 
إلنتاج النفط خال اجتماعها املزمع عقده 
في مارس املقبل وذلك إذا ما ظلت أسعار 

النفط عند مستوياتها احلالية. 
وأض����اف العطية أن وحدة تكس����ير 
االثيلني مبصن����ع رأس لفان في مرحلة 

التدشني حاليا. 
وقال إن قطر ستمنح عقود تطوير حقل 
برزان للغاز هذا العام. مضيفا إن ترسية 

العقود تأخرت بسبب التكلفة.

ڤيينا � د.ب.أ: قالت األمانة العامة ملنظمة 
الدول املصدرة للبترول »أوپيك« في مقرها 
بڤيينا امس، إن خام نفط املنظمة تراجع 
إلى 71.97 دوالرا مع بدء هذا األسبوع في 
أدنى مس���توى له في األسابيع اخلمسة 
املاضية. واستقر خام نفط أوپيك منخفضا 
مبقدار 1.05 دوالر أمس االول عن ختام 

تعامات يوم اجلمعة املاضي. 
وتعرضت أس���واق النفط للضغوط 
خال األيام القليلة املاضية بسبب خطط 
أوباما لتنظيم  الرئيس األميركي باراك 
القطاع املالي بشكل أكثر صرامة وكذلك 
التوقعات بتش���ديد السياس���ة النقدية 

الصينية.

 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

�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:

لالإع������الن

يف �شفحة دلي�ل االأطباء

الت�شــــــــــــــــال:

24834356 - 24831168


