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جميلة جمال الدين 

د.أمين املطوع يتوسط العتيبي لليسار وزياد سالمة 

قفز فوق حاجز الـ 1070 دوالرًا

الذهب يعاود االرتفاع من جديد

الذهب قفز من جديد فوق الـ 1000 دوالر

د.احمد مطر

العام  االم���ن  اكد  مس���قط: 
لالحتاد العربي للتنمية العقارية 
د. احمد مطر ان حجم النشاط 
العقاري في الوطن العربي يبلغ 

27 تريليون دوالر.
وذكر مط���ر ف���ي تصريح 
صحاف���ي، أمس، عل���ى هامش 
مشاركته في املؤمتر االستثماري 
العربي االول بس���لطنة عمان 
العقاري اصبح  النش���اط  »ان 
منافسا للنفط والغاز بل يتفوق 
عليهما الن اصوله ثابتة وتزيد 
وتنمو وليست ثروة ناضبة او 

محترقة«.
واشار الى ان هناك 69 مليون مسكن و4 مالين 
مواطن يعملون في النش���اط العقاري و135 الف 
كيان يعمل ف���ي هذا املجال الذي يؤثر في نتائج 
اجمالي االقتصاد العربي بنسبة 18 % موضحا »ان 
التقرير االقتصادي العربي للعام 2009 يشير الى 
ان حجم النشاط العقاري كان 324 مليار دوالر في 

عام 2008 وهذه كلها ارقام نعتز ونفخر بها.
ويهدف املؤمتر االستثماري العربي االول الذي 
افتتح باالم���س الى فتح آفاق جديدة من االعمال 
وفرص االستثمار وحتقيق شراكات استثمارية 
عربية ودولية في الوطن العربي والسلطنة والسعي 
للتصميم واالبداع في مش���روعات عقارية تالئم 
احتياجات املواطن واملقيم في الوطن العربي ومنو 

وازدهار احلركة االستثمارية فيه.
كما يهدف املؤمتر الى توفير فرص عمل جديدة 

في املشاريع العربية االستثمارية 
املطروحة داخله وطرح الفرص 
االستثمارية املس���تقبلية فيه 
واطالع املستثمرين العرب على 
التسهيالت والضمانات املقدمة 
لهم والشروع في اعداد الكتيب 
االستثماري العربي املوحد الذي 
يشمل املشاريع املطروحة التي 
تأتي حتت مسمى املجلس العربي 
العتماد العقارات الذي يعمل في 
اطار االحت���اد العربي للتنمية 

العقارية.
ويناق���ش املؤمتر من خالل 
اوراق العمل املطروحة عددا من 
املوضوعات املتعلقة بتش���جيع ابعاد االستثمار 
في السلطنة حتت عنوان »االستثمار واالمان في 
السلطنة« و»ابعاد وآفاق االستثمار في السودان 
ومصر والعراق« و»مخاطر املضاربات العقارية 
وتسببها في ضرب االقتصاد« و»الرؤية القادمة 
لالس���تثمار العقاري« و»انش���اء بورصة عربية 

للعقار في الوطن العربي«.
كما ستتم مناقشة ايجابيات وسلبيات االزمة 
املالية العاملية االخيرة واالليات الكفيلة باخلروج 
م���ن الركود العقاري العرب���ي والدولي وضعف 
وسوء التمويل في هذه الصناعة وسبل تشجيع 
املستثمر العربي والدولي لالستثمار في الوطن 
العربي باالضافة الى دور جامعة الدول العربية في 
تذليل العقبات امام املستثمر العربي وابعاد وآفاق 

بناء تكتالت اقتصادية عربية دولية فيه. 

أكد أنه أصبح منافسًا للنفط والغاز

مطر: 27 تريليون دوالر حجم النشاط 
العقاري في الوطن العربي 

أوباما: االقتصاد األميركي اجتاز المرحلة 
األسوأ واستأنف النمو

واشنطن � رويترز: قال الرئيس االميركي باراك اوباما أول 
من أمس ان االقتصاد األميركي اجتاز املرحلة االسوأ واستأنف 

النمو.
 واضاف ف���ي مقابلة مع محطة »س���ي.بي.اس« االخبارية 
التلفزيونية »نش���هد جتاوز املرحلة االسوأ فيما يتعلق بنمو 
االقتصاد من جديد«، وقال ان الش���ركات بدأت في التعاقد مع 
موظف���ن من جديد ولك���ن »ذلك ال ي���حدث بالس������رعة التي 

ننش���دها«.
 وفي إشارة الى بعض التحس���ن في سوق الوظائف قالت 
وزارة العمل األميركية يوم اجلمعة ان معدل البطالة في الواليات 
املتحدة هبط الى 9.7% في يناير مقابل 10% في ديسمبر، ومنا 
االقتصاد األميركي مبعدل 5.7% في الربع األخير من 2009 بعد 

منوه بنسبة 2.2% في الربع الثالث.

أول سيدة ترأس بنكًا إسالميًا

جميلة جمال الدين رئيسًا تنفيذيًا لبيتك ـ ماليزيا
الكويتي  التمويل  أعلن بي���ت 
)بيتك( ع���ن تعين جميلة جمال 
الرئيس  الدين لش���غل منص���ب 
التنفيذي لبيت���ك � ماليزيا كأول 
سيدة في تاريخ املصارف اإلسالمية 
تتولى هذا املنصب الرفيع واملهم، 
حيث يتطلع بيتك إلى دور محوري 
ومهم للسيدة جميلة وهي مصرفية 
ذات خبرة عريقة تزيد عن 25 سنة 
في القطاع املالي للمتابعة واإلشراف 
على تنفيذ إستراتيجية البنك في 

منطقة آسيا � احمليط الهادي. 
وق���د انضمت جميل���ة جمال 
الدين إل���ى بيت���ك � ماليزيا عام 
2005 حيث شغلت منصب نائب 
الرئيس التنفيذي، ورأست أيضا 
قسم اخلدمات املصرفية للشركات 
واالس���تثمار، وقد كان���ت أيضا 
اليومية  العمليات  مس���ؤول عن 
لقسم اخلدمات املصرفية للشركات 
واالس���تثمار الذي يش���مل إدارة 
اخلزانة والشركات اخلاصة والعقار 
البحوث  الدولية وقسم  واألعمال 
كما قامت باإلشراف على العمليات 
العمليات  األخرى للبنك وخاصة 
التجارية والتجزئ���ة واخلدمات 

املصرفية االستهالكية. 
وكانت قد عملت قبل ذلك لدى 
بنك »ار ات���ش بي« RHB املاليزي 

حيث شغلت منصب العضو املنتدب، 
وهي حاصلة على ماجس���تير في 
إدارة األعمال � تخصص متويل من 
جامعة ميشيغان املركزية وشهادة 
بكالوريوس إدارة أعمال � تخصص 
متويل من جامعة غرب ميشيغان � 

الواليات املتحدة األميركية. 
وكان���ت جميلة جم���ال الدين 
مس���ؤولة أيضا عن اس���تقطاب 
ف���رص العم���ل لبيت���ك � ماليزيا 
ضمن منطقة آس���يا حيث شملت 
الرئيسية استقطاب  مسؤولياتها 
املس���تثمرين لالكتتاب في أدوات 
الس���وق الرأس���مالي اإلس���المي 
الستثمارات بيتك � ماليزيا حول 
العالم، باإلضافة إلى تقدمي اخلدمات 
االستشارية املالية وخدمات الهيكلة 
إلى العمالء. ورأست عملية تنفيذ 
الصفق���ات بهدف حتقيق األهداف 
إدارة وعمليات  املالي���ة بجان���ب 

اخلزانة في البنك. 
وقد صرحت قائلة »يشرفني أن 
يتم منحي الفرصة والثقة لرئاسة 
بيتك � ماليزيا، كما اش���كر كل من 
منحوني هذه الثقة وحملوني األمانة 
التي أدعو اهلل أن أوفق في أدائها، 
لقد كنت جزءا من أول بنك إسالمي 
أجنبي في ماليزيا في مراحله األولى، 
ومنحني ذلك الفرصة ألشهد منو 

املبنية على أساس مبادئ الشريعة 
اإلسالمية إلى جميع العمالء«.

من جانبه أفاد رئيس مجلس 
إدارة بيتك � ماليزيا شاهن حمد 
الغامن ب���أن املعرفة واخلبرة التي 
تتمت���ع بهم���ا جميلة س���واء في 
اخلدمات املصرفية اإلس���المية أو 
التقليدي���ة باإلضافة إلى عالقاتها 
القوية والقدرة املتميزة على فهم 
طبيع���ة األعمال ق���د جعلت منها 
األفض���ل واألكثر مالئمة لش���غل 
منصب الرئي���س التنفيذي، وهو 
قرار يستند إلى الكفاءة واخلبرة 
وتقدير األداء املهني كما أن سجل 
اجنازاتها احلافل وخبرتها العريقة 
في ابتكار احللول املالية املبتكرة 
الناجحة ستساعد في دفع عجلة 
منو أعمال البنك إلى األمام ونقل 
بيت���ك � ماليزي���ا املاليزي ليكون 
الرائد واملفضل  البنك اإلس���المي 

على املستوى اإلقليمي. 
وأضاف »كلي ثقة بأن املسؤولة 
اجلديدة ومبساندة فريق اإلدارة 
املتميز ستقود بيتك � ماليزيا إلى 
املزيد من النج���اح، وإن تواجدنا 
في ماليزيا سيستمر في لعب دور 
مهم لتوفير االستثمارات املتبادلة 
والتج���ارة ب���ن ماليزي���ا ودول 
العربية ومنطقة الشرق  اخلليج 

األوسط«.
 يذك���ر أن جميلة جمال الدين 
قبل توليها ملنصبها اجلديد شغلت 
 RHB منصب العضو املنتدب لبنك
اإلسالمي بيرهاد منذ 2007 حيث 
رأست عمليات البنك واإلستراتيجية 
العامة ملجموعة RHB بخصوص 
فرع اخلدمات املصرفية اإلسالمية 
للبنك، وقد قامت أيضا بتأسيس 
قسم اخلدمات املصرفية االستثمارية 
اإلسالمية وقامت بتأسيس 12 فرعا 
لبنك RHB في جميع أنحاء ماليزيا، 
أم���ا اجنازاتها األخرى فتش���مل 
تأسيس وحدة الزهراء التي متثل 
الفرع اإلسالمي الوحيد للخدمات 
املصرفية االستهالكية واملخصص 
للسيدات حيث قامت بتقدمي بطاقات 
اخلصم اإلسالمية وبطاقات االئتمان 

لبنك RHB اإلسالمي. 
تتضمن سيرتها املهنية أيضا 
ش���غل مناصب مهمة ف���ي العديد 
من البنوك الكبرى، مثل الرئيس 
 RHB Sakura ف���ي  التش���غيلي 
Merchant bankers Berhad والعديد 
من املؤسس���ات املالي���ة املعروفة 
واملش���هورة في املنطقة وخاصة 
 Macquarie Malaysia )M( Sdn Bhd
 Perwira Affin Merchant Bankersو

.Berhad

وتطور هذا البنك اإلسالمي الرائد، 
القيم والقواعد واألسس  وباتباع 
الصحيحة ومبساندة فريق اإلدارة 
املخلص فإنه ستكون لدي النظرة 
الواضح���ة لتحديد نقطة انطالق 
املرحل���ة التالية من تطوير بيتك 
� ماليزيا نحو األفضل والى حيث 
ميكنن���ا أن نحقق التميز واملكانة 

األولى على الصعيد اآلسيوي.
وأضافت »يركز بيتك � ماليزيا 
بشكل كبير على التميز التشغيلي، 
وعليه فإن هدفي يتمثل في البناء 
على أس���اس القدرات األساس���ية 
والقيم اإلسالمية للبنك واالستمرار 
في تقدمي احللول املالية الناجعة 

باراك اوباما

من املفترض ان حتتفل ش���ركات النفط العاملي���ة الكبرى باألرباح 
الكبي���رة التي اعلنت عنها اخيرا بالرغم من انها تعتبر مخيبة 

لآلمال مقارنة باألرباح التي حققتها قبل عامن، فقد اعلنت 
رويال داتش شل عن حتقيق 9.8 مليارات دوالر في 2009 

مقارنة ب� 31.4 مليار دوالر في 2008، وفي الوقت ذاته 
بلغت ارباح بريتي���ش بتروليوم في العام املاضي 
14 مليار دوالر. وتقول مجلة »ايكونوميست« ان 
جناح هذه الش���ركات على امل���دى البعيد يعتمد 
على احملافظة عل���ى االحتياطيات، وفي حن ان 
الشركات النفطية الغربية الكبرى تسعى للتوسع 
عن طريق االستحواذات واالستثمارات فإن هذه 
الفرص آخ���ذة بالتقلص. فهنالك حدود ملا ميكن 
للنقود شراؤه مع حرص منافساتها اململوكة من 
الدولة في الشرق االوسط وروسيا وأماكن أخرى 

على حماية احتياvطياتها، كما ان السنوات األخيرة 
شهدت تراجعا في احلقول النفطية الكبرى املكتشفة 

حديثا وبالذات تلك التي يسهل الوصول اليها واستغاللها 
بتكلفة رخيصة.

وتقول املجلة ان الشركات الغربية تبحث باضطراد عن انواع 

اخرى من النمو باستخدام خبراتها في البحث عن النفط الصعب في قاع 
البحر او العودة الى الرمال القطرانية ذات تكلفة االس���تخراج 
الباهظة، ويتجه بعض الشركات مثل توتال الفرنسية الى 
االستثمار في توليد الكهرباء بالطاقة النووية او شل التي 
اعلنت اخيرا عن ش���راكة ب� 12 مليار دوالر مع شركة 
برازيلية النتاج االيثانول من قصب السكر، كما ان 
اكسون وشل تستثمران في اجليل الثاني من الوقود 
البيولوجي املستخرج من الطحالب والفضالت. 
الرهان االكبر هو على الغاز الطبيعي ففي الوقت 
احلاضر يش���كل الغاز نحو 40% من انتاج شل 
وتأتي بعدها توتال وبريتيش بتروليوم، ويحتل 
الغاز اهمية متزايدة في توليد الطاقة والتدفئة 
مع توقع ان يسجل منوا بنسبة 50% بحلول عام 
2030، وفي أواخر العام املاضي اتفقت ش���يفرون 
وشل واكسون على انفاق 37 مليار دوالر لتطوير 

حقل »غورغون« قبالة الساحل االسترالي.
ولكن املستثمرين يتوخون احلذر بعد ان هوت اسعار 
الغاز في العامن املاضين مع دخول مشاريع جديدة مرحلة 

االنتاج بالتزامن مع االزمة االقتصادية العاملية.

»إيكونوميست«: شركات النفط تعيد التفكير بمستقبلها
لندن � رويترز: ارتفعت أسعار 
الذهب ف���ي أوروبا أمس مرتدة 
عن أدنى مستوى في ثالثة أشهر 
الذي س���جلته يوم اجلمعة إثر 
اليورو  أمام  ال������دوالر  تراجع 
وهو ما شجع املس���تثمرين على 
شراء املعدن النفي���س بأس���عار 

منخفضة.
وصعد الذهب في التعامالت 
إل���ى 85. 1069 دوالرا  الفورية 
لألوقي���ة )األونصة(مقارنة مع 
1065.55 دوالرا في أواخر تعامالت 

نيويورك يوم اجلمعة.
وفي تلك اجللسة هبط املعدن 
النفي���س إل���ى 1043.75 دوالرا 
مسجال أدنى مستوى منذ الثاني 
من نوفمبر م���ع تراجع اليورو 
بس���بب مخاوف بشأن النظرة 
املستقبلية لبعض االقتصادات 

الصغيرة في منطقة اليورو.

اإلسترليني يتراجع ألدنى مستوياته
أمام الدوالر في 8 أشهر

اإلسترليني يتراجع بشدة أمام الدوالر

لندن � رويترز: تراجع اجلنيه 
االسترليني ألدنى مستوى له في 
8 أش����هر ونصف مقابل الدوالر 
امس االثنن حيث حتملت العملة 
البريطانية تبعات عمليات البيع 
لتجنب املخاطرة في ظل املخاوف 
حيال الس����المة املالي����ة لبعض 

اقتصادات منطقة اليورو.
 ودفع القلق حيال قدرة بعض 
دول منطقة اليورو مثل اليونان 
والبرتغ����ال على خدم����ة ديونها 
املستثمرين إلى تقليل تعرضهم 
لألصول التي تنطوي على مخاطرة 
ومن بينها تلك املقومة باالسترليني 
الذي عانى في األسابيع األخيرة.  
كما ألقت مشكالت داخلية بظاللها 
على اجلنيه االسترليني. ويقول 
محللون ان االسترليني قد يتعرض 
للمزيد من ضغوط البيع فيما تلقي 
الديون  الواسعة بشأن  املخاوف 
الس����يادية الضوء على األوضاع 
املالية القامتة في بريطانيا نفسها 
وتعزز جتنب املخاطرة. وتراجع 
اجلنيه االسترليني لليوم الرابع 
على التوالي ليسجل 1.5535 دوالر 

في بداية التعامالت في لندن في 
أدنى مستوياته منذ أواخر مايو 
2009. كما ارتفع اليورو أمام الدوالر 
أمس لينتعش من خس����ائره في 
الفترة األخيرة ولكنه مازال قريبا 
من أقل مستوياته في عدة أشهر 
بفعل مخاوف بشأن األوضاع املالية 
لبعض دول منطقة اليورو، وقال 
متعاملون إن املستثمرين محبطن 
إذ لم يثمر اجتماع مجموعة السبع 

عن حترك ملموس ملعاجلة قضايا 
الديون السيادية لدول مثل اليونان 

والبرتغال واسبانيا.
 ومع ذلك سجل اليورو انتعاشا 
طفيفا أمس إذ تباطأ جتنب املخاطر 
مع ارتفاع األسهم األوروبية %0.7 
من أدنى مستوياتها في ثالثة أشهر 
الذي سجلته في اجللسة السابقة 
وذلك بدعم من ارتفاع أسعار السلع 

االولية. 

بسبب عالوات سعرية مرتفعة 

»ماروبيني اليابانية« تلغي صفقة »عقود نفتا« 
مع »مؤسسة البترول«

 س���نغافورة � رويترز: قال جتار أمس إن ش���ركة ماروبيني 
اليابانية وش���ركة نف���ط كبرى قررتا انهاء عقود مع مؤسس���ة 
البترول الكويتية بش���أن إم���دادات للتح����ميل خالل الفترة من 
ابري���ل من الع�����ام احلالي إلى مارس 2011 بس�������بب ع���الوات 

سع���رية مرتف����عة.
وأبرمت مؤسسة البترول الكويتية العقد مع اثنن من املشترين 
عل���ى األقل األس������بوع امل���اضي بع���الوة س������عرية تبلغ 22 
دوالرا للطن على أس���عار الش��رق األوسط بنظام التسليم على 
ظ���هر السفينة »فوب« وهو أعلى س���عر حت���صل ع���ليه ع�لى 

اإلط����الق.
وقال تاجر »العالوة السعرية اجلديدة غير مقبولة بالنسبة 
لش���ركات التجارة إذ ال ميكن إعادة بيع الش���حنات لش���ركات 

البتروكيماويات عند هذه األسعار املرتفعة«.

لن���دن � رويترز: اس���تقرت 
أسعار النفط فوق مستوى 71 
دوالرا للبرميل أمس بدعم من 
انخفاض الدوالر األميركي، إذ رأى 
بعض املستثمرين أن انخفاض 
األسعار في اجللسة السابقة إلى 
أدنى مستوياتها فيما يقرب من 

شهرين فرصة للشراء.
وارتفعت أسعار املعادن ايضا 
مبا فيها النحاس والذهب بالرغم 
من حتول األسهم األوروبية إلى 
االنخفاض بعد أن انتعشت في 
وقت س���ابق، إذ عادت أس���هم 
البنوك للتراجع بفعل مخاوف 
بشأن مشاكل الديون السيادية 

في منطقة اليورو.

وارتفع سعر اخلام األميركي 
في عقود تسليم مارس 38 سنتا 
إلى 71.57 دوالرا للبرميل، وكان 
الس���عر قد انخفض إلى 69.50 
دوالرا للبرمي���ل وه���و أدن���ى 

مستوياته منذ 15 ديسمبر.
وقال احمللل لدى كومرتسبنك 
كارسنت فريتش مشيرا إلى ان 
اخلام األميركي »انخفض دون 
70 دوالرا للبرميل يوم اجلمعة 
املاض���ي وهو قاع مس���تويات 
الت���داول في الفت���رة األخيرة 
واعتب���ر البعض ذل���ك فرصة 
للشراء«. و»بالنظر إلى تراجع 
األساسيات والش���كوك بشأن 
االنتعاش االقتصادي فإنها مسألة 

وقت قبل ان تبدأ األس���عار في 
التراجع مرة اخرى«.

من جهة اخرى، قالت منظمة 
أوپيك أمس ان متوسط أسعار 
»أوپيك« القياسية انخفض إلى 
69.71 دوالرا للبرميل اجلمعة 
املاض���ي ن���زوال 72.73 دوالرا 
اخلمي���س املاض���ي. ويعد هذا 
التراجع أدنى مس���توى لنفط 
»أوپيك« في 4 أشهر، حيث تراجع 
خام نفط »أوپيك« مبقدار 3.02 
دوالرات للبرميل )159 ليترا(، 
بعد أن ارتفع الدوالر أمام اليورو 
التوالي مما  الثالث على  لليوم 
جعل خام النفط املقوم بالدوالر 

أكثر غالء على الشراء.

النفط يتجاوز حاجز  الـ71 دوالرًا من جديد

قال مدي���ر تطوير األعمال 
في إدارة التسويق والعالقات 
العامة في بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( خال���د نايف العتيبي 
إن الشراكة االستراتيجية التي 
يتبناها »بيتك« مع املؤسسات 
واملراكز الكبرى الداعمة ألنشطة 
الوقاي���ة من أمراض الس���كر 
تنطلق من إميانه الراسخ جتاه 
تنمية املشاريع التي تستهدف 
صالح اإلنسان واملجتمع وهو 
دور لم يتوان عن القيام به منذ 
تأسيسه كمؤسسة مالية تلتزم 
الش���ريعة اإلسالمية  بأحكام 
كما أن���ه دور يتعاظم حينما 
تكون هذه املشاريع في مجالي 
الصحة والتعليم. ومبناسبة 
الثالث  العاملي  انعقاد املؤمتر 
للمجموعة اخلليجية لدراسة 
الس���كري والذي بدأ انشطته 
امس مبنطقة جدة حتت رعاية 
صاحب الس���مو امللكي األمير 
د.خالد بن فيصل بن تركي آل 
سعود وكيل احلرس الوطني 
للقطاع الغربي حتت شعار »داء 
السكري: حان الوقت للعمل«، 
أوضح العتيبي أن »بيتك« هو 
أحد الش���ركاء االستراتيجين 

التنفيذي  الصحية واملكت���ب 
لوزراء الصحة بدول مجلس 
التعاون اخلليجي واجلمعية 
الس���عودية لطب األطفال مما 
يدعم توجه »بيتك« في توسيع 
نطاق نشاطه االجتماعي ليشمل 
اململكة العربية السعودية والتي 
أصبحت أحد أهم املراكز التي 

يستثمر بها.
وأك���د العتيبي اهمية دعم 
العلمي���ة املقدم���ة  االبح���اث 
م���ن األطباء واالستش���ارين 
املتخصصن في مجال أمراض 
الس���كر وب���كل األطروح���ات 

للحدث بالتعاون مع مستشفى 
السالم التابع له، ويسعى ألن 
يعزز من دوره في مجال الوقاية 
من أمراض الس���كر من خالل 
االلتق���اء باملنظم���ات العاملة 
واالخصائين الدولين في هذا 

املجال من خالل املؤمتر.
وب���ن أن املؤمت���ر ال���ذي 
سيش���ارك في���ه مدي���ر عام 
الدولي  مستش���فى الس���الم 
د.أمين املطوع تنظمه الشؤون 
الصحي���ة باحل���رس الوطني 
بالتع���اون مع جامع���ة امللك 
سعود بن عبدالعزيز للعلوم 

العلمية الهادفة الى عالج هذا 
الوباء اخلطير والذي استشرى 
وانتش���ر بدرجة مخيفة بن 
الكبار والصغار من اجلنسن 

على حد سواء.
وق���ال العتيبي: ان اللجان 
املنظمة والعلمية لهذا امللتقى 
الطبي الكبير قد تلقت اكثر من 
خمسن ورقة عمل مقدمة من 
األطباء واألس���اتذة املشاركن 
م���ن اجلامع���ات الس���عودية 
واخلليجي���ة والدولية والتي 
تناق���ش األوض���اع احلالية 
واملستقبلية ملرض السكر في 

العالم وفي دول اخلليج حتديدا، 
باإلضاف���ة ال���ى ورش العمل 
التدريبية التي سيتم من خاللها 
تدريب األطباء واملتخصصن 
واخلليجي���ن  الس���عودين 
وغيرهم من العاملن في املجال 
الطبي والتوعوي ملكافحة وباء 
السكري مبستشفياتنا ومراكزنا 
الطبية املختلفة في املنطقة مبا 
يكفل لهم االس���تفادة العلمية 
والعملية في حياتهم ومن ثم 
الفائدة للمجتمع  ايصال هذه 
بأس���ره.  وبن ان مشكلة داء 
السكري تعد من أهم املشاكل 
الصحي���ة العامة عامليا وعلى 
املستوى اخلليجي بل واملستوى 
احمللي ف���ي آن واحد ويعتبر 
احد أهم األمراض املزمنة التي 
تواجه النظم الصحية وتعتبر 
من أولويات التخطيط الصحي 
للمرحل���ة احلالي���ة والقادمة 
خليجيا وإقليميا ودوليا، ويأتي 
هذا املؤمتر ضمن سلسلة من 
العلمية اخلليجية  املؤمترات 
العاملية حيث عقد املؤمتر الدولي 
األول في دبي والثاني في عمان 

خالل السنوات األخيرة.

»بيتك« شريك إستراتيجي بالمؤتمر العالمي الثالث لدراسة السكري


