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ـــــــن عــمـر 6  ـــــــم اال�ســــــــنان املبــــكــر مـــــ پ تقــويـ

�سنوات باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل 

ك�سور االأ�سنان االأماميـــــــة. پ تف�سيل واقي 

خا�ص لالأ�سنان لوقاية طفلك اأثناء اللعب. 

پ عالج رائحة الفم الكريهة. پ عالج فوبيا 

اخلـــــــوف من عالج االأ�سنـــــــان. پ عالج و�سد 

ـــــــات التجميليـــــــة. پ تنظيف اللثة  الفراغـــــــ

العميق. پ ح�سوات جتميلية.

بـ�إ�شـراف د. في�شـل د�شـتـي

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل الأ�سنان

ع�سو الأكادميية الأمريكية لطب اأ�سنان الأطفال

ع�سو اجلمعية الأوروبية لل�سحة العامة - اأ�سنان

أول عيادة متخصصة 
في عالج أسنان األطفال

وكل أفراد األسرة

لالإعــــــالن

يف �شفحــة دلــيـــل الأطـــبــ�ء
االت�ســــــــــــــــال:

24834356  -  24831168

زائر يتفحص أحد املنتجات املعروضة في معرض أسبوع اإلنشاءات في أبوظبي

النفط يرتفع
باتجاه 71 دوالرًا للبرميل

استراليا ـ رويترز: ارتفـــعت أســعار النفط أكثر من 
1% باجتـــــــاه 71 دوالرا للبرمــيل امــس بـــعد انخفاض 
دام ثالثـــة أيــــــام على التـــوالي لكـــن محللــني قالــوا 
إن املعنويات مازالـــت هـــشـــة باإلضـــافة إلى أن أجواء 
التشاؤم بشأن االقتصاد الكلي قد تلحق ضررا باألسعار 

مجددا.
وارتفـــعـــت أســـــعار النــفط اخلــــــام األمــيركـــي 
تســــــليم يولــيو 70 سنــتا إلى 70.74 دوالرا للبــرميل 
في حــني صــعـــد خــام برنــت في لندن 22 ســـنتا إلى 

71.93 دوالرا.

انطالق أعمال أسبوع »اإلنشاءات العربية 2010« في أبوظبي
افتتـــح النائـــب األول لرئيس غرفة جتارة 
وصناعة أبوظبي خلفان الكعبي أمس أسبوع 
»اإلنشاءات العربية 2010«، الذي يعتبر األول 
في املنطقة وتتمحور أعماله حول االســـتدامة 
واالبتكار في مجال اإلنشاءات ويستقطب أكثر 

من 200 عارض.
ويتضمن املعرض املتخصص الذي ستجري 
أنشطته على مدى 3 أيام واملمتد على مساحة 
8 االف متـــر مربع في مركـــز أبوظبي الوطني 

للمعارض، تنظيم 4 معارض متخصصة.

 أميركا: سنضغط على عنق »بريتش بتروليوم«
 والبقعة النفطية تشكل »أزمة وجود« للشركة

 نيـــو اورلينـــز ـ أ.ف.پ: 
اعتبر وزير الشؤون الداخلية 
االميركي كن ساالزار امس األول 
ان البقعـــة النفطية في خليج 
املكسيك تشكل »أزمة وجود« 
بالنسبة الى بريتش بتروليوم، 
مشككا ضمنا بكفاءات املجموعة 

النفطية البريطانية.
وقال ســـاالزار في مؤمتر 
صحافي »ال اشكك في ان بريتش 
بتروليـــوم تقوم بـــكل ما في 
وسعها حملاولة حل املشكلة الن 
ذلك ميثل ازمة وجود بالنسبة 
لواحدة من اكبر الشركات في 

العالم«.
وأكد ساالزار ان السلطات 

األميركيـــة متـــارس أقصـــى 
الضغوط على املجموعة التي 
تتحمل املسؤولية القانونية عن 

عواقب البقعة النفطية.
وقال »منـــذ بداية القضية، 
وعدت بأننا سنضغط على عنق 
بي بي وهذا متاما ما فعلناه في 

االسابيع املاضية«.
وأضاف »اذا اكتشفنا انهم ال 
يقومون مبا يفترض بهم، فسوف 
نبعدهم عن طريقنا بالشـــكل 
املناســـب ونتصرف لضمان 
القيام بـــكل ما ينبغي حلماية 
سكان خليج املكسيك والثروات 
البيئيـــة لســـواحل اخلليـــج 

وممتلكات األميركيني«.

وفي الســــــياق ذاته هاجم 
حاكم والية لويـــزيانا األميركية 
بوبي جينـــدال شركة »بي. بي« 
العمالقة والسلطات االحتادية 
لعدم حتركــهما بشــكل سريع 
مبا يكفي حلـــماية ســـواحل 
الوالية مـــن النفط الناجم عن 
تســـرب ضخم حتت ســـطح 

البحر.
وقـــال جينـــدال ان خفـــر 
الســـواحل األميركي وشركة 
بي بـــي كانا بطيئني في اتخاذ 
القرارات وأجال توفير معدات 
التطهير الالزمة حتى مع وصول 
النفط الى منطقة املستنقعات 

الهشة بالوالية.


