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النفط يرتفع بالغًا 75 دوالرًا وول ستريت من أكبر الخاسرين من الموازنة األميركية

أ.ف.پ: كش����ف   � واش����نطن 
الرئيس االميركي باراك اوباما امس 
االول عن مشروع موازنة يتوقع 
نفقات بقيم����ة 3.721 تريليونات 
دوالر في السنة املالية املمتدة من 
اكتوبر 2010 الى س����بتمبر 2011. 
ويعتبر الرابحون من هذه املوازنة 
هم مؤيدو خطة االنتعاش، حيث 
ميكن لكل من انتابهم القلق من ان 
تضع مكافحة العجز حدا جلهود 
االنعاش االطمئنان:فعدد كبير من 
املشاريع الضخمة ستواصل تلقي 
متويلها السخي، بالرغم من انتهاء 
سريان قانون خطة االنعاش التي 
اقرت في فبراي����ر 2009 في هذه 
املالية. حيث سيخصص  السنة 
حوالي مئة مليار دوالر الستثمارات 
وتخفيض����ات ضريبية من اجل 
إنش����اء فرص عمل. وس����تمنح 
وزارة التجارة 7.2 مليارات دوالر 
ملد شبكة االنترنت عالي الكثافة 

على االراضي االميركية كافة، فيما 
تخصص 4 مليارات ملشاريع البنى 
التحتية، الى جانب مليار يخصص 

للقطار فائق السرعة.
كما تعتبر الشركات الصغيرة 

واملتوسطة من الرابحني في املوازنة 
اجلديدة حيث تن����وي احلكومة 
تخصيص 17.5 مليار دوالر لضمان 
ق����روض لهذه الش����ركات وإلغاء 
الضرائب على زيادة رأس مالها 

نتيجة االستثمارات. قطاع التعليم 
سينال مكانته بني الرابحني حيث 
سيبلغ متويل املنح الدراسية 34.9 
مليار دوالر. وس����ترفع امليزانية 
العامة لوزارة التعليم بنسبة %7، 

تخصص 3 مليارات منها للمدارس 
ودور احلضانة.اما اخلاسرون في 
املوازنة اجلديدة للواليات املتحدة 
األميركية فكانوا مناصري تقليص 
العجز حيث خاب امل هؤالء بسبب 
توقع ارتفاع العجز عام 2010 )1556 
مليارات دوالر(، وسيجدون كل 
األس����باب التهام اوباما بالتمسك 
باحلذر الشديد في عصر النفقات 
املقرر في السنة املالية 2012 وان 
كان غير مضمون.اما وول ستريت 
فهو على قائمة اخر اخلاس����رين 
في املوازنة األميركية على غرار 
عمالقة الطاقة حيث سيحرم مديري 
شركات االستثمار من االستفادة 
من نس����ب ضرائ����ب تفضيلية. 
وستخضع املصارف اخلمسون 
الكبرى في البالد مبا فيها املصارف 
االجنبية لضريبة فرضت من اجل 
املقدمة في اطار  املبالغ  استعادة 

خطة انعاش النظام املالي.

البدري يستبعد تغيير إنتاج »أوپيك« في مارس

لن����دن � رويترز: ارتفع النفط متجاوزا 75 دوالرا 
مواصال مكاسبه لليوم الثاني على التوالي امس، نتيجة 
توقعات بزيادة الطلب بفضل بيانات اقتصادية قوية 
من الصني والواليات املتحدة وهما أكبر مس����تهلكني 
للنفط في العالم، وحد م����ن االجتاه الصعودي قوة 
الدوالر واستمرار ضعف الطلب على الوقود في كثير 

من الدول املتقدمة في الوقت احلالي. وزاد سعر اخلام  
األميركي في التعامالت اآلجلة 77 سنتا الى 75.70 دوالرا 
للبرميل وارتفع مزيج برنت اخلام 77 سنتا الى 73.88 
دوالرا، وقال من باتش كوموديتيز كريستوفر بيلو 
»يبدو ان الس����وق ينتعش بفضل مزيد من البيانات 

االقتصادية اإليجابية وتأثير ذلك على الطلب«.

لندن � رويترز: ق����ال األمني العام ملنظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوپيك( عبداهلل البدري امس، ان 
من املستبعد ان يغير أعضاء املنظمة سياسة اإلنتاج 
خالل اجتماعهم املزمع عقده في مارس املقبل، وذلك 

في حال استمرار الوضع احلالي للسوق.
وق����ال البدري: »إذا ظلت األمور على ما هي عليه 
اآلن وظل السعر عند هذا املستوى فأعتقد ان الوزراء 
سيحجمون عن عمل أي شيء«، وأضاف انه ال يعتقد 
ان الطلب على النفط سيتحسن حتى النصف األخير 

من العام احلالي وان الوضع قبل ذلك سيكون »صعبا«. 
وقال »م����ن 70 دوالرا الى 85 او 90 دوالرا، أعتقد ان 
هذا النطاق مقبول جدا في الوقت احلالي، ال أعتقد ان 

سعرا أقل من 70 دوالرا سيسمح بأي استثمار«.
وتابع: »نرى وفرة من النفط في السوق واملخزونات 
مرتفعة للغاية، النصف األول من هذا العام سيكون 
صعبا للغاية في ظل ارتف����اع املخزونات، ال نتوقع 
انتعاشا في الطلب حتى الربع الثالث والربع الرابع 

من هذا العام«.

موظفة أميركية تقوم بنقل مسودات قانون املوازنة لعام 2011 إلى مجلس الشيوخ ملناقشتها

�شركة م�شعل 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�صل اخلدمات العالجية للعناية ب�صحتك يف منزلك

التمري�صية الرع��اي�����ة  خ��دمات 

24588217 - 24588216 -99588320 - 99188330

امل��ص�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�صت�صاري الطبي

العيادة:

لالإع������الن

يف �صفحة دلي�ل االأطباء

الت�شــــــــــــــــال:

24834356 - 24831168

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �شباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�شاًء – 9:30 م�شاًء

 للإ�شتف�شار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عـرو�ض خـا�صـة
مبن��ا�صب���ة �ص�ه���ر فب��راي���ر

عيادة اجللدية والليزر
د/ حممد عمران - اأخ�شائي جلدية وتنا�شلية

د/ دمـيـانـــة �شـمــيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عيـادة املمـار�س العـام وال�شـكـر
د/ �شكيـنــة ابــراهــيــم

الفنية/ �شـــويـــان وانـــج
فنية العناية بالب�شرة


