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�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�سائي جلدية وتنا�سلية

د/ دميـانـة �سـميـر

ماج�ستري ن�ساء وتوليد – جامعة عني �سم�س

عيادة املمار�س العام وال�سكر

د/ �سكينة ابراهيم

الفنية/ �سويان واجن

فنية العناية بالب�سرة

الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون متحدثا في املنتدى االقتصادي العاملي

باراك أوباما متحدثا أمام الكونغرس

املصارف« بل »حماية )...( االقتصاد«، حذر اوباما 
من ان مجموعات الضغط التابعة لكبريات املؤسسات 
املالية حتاول من����ذ اآلن »وأد« اإلصالح املالي الذي 
أقره مجلس النواب. وف����ي الوقت الذي بلغت فيه 
ديون الواليات املتحدة ما نس����بته 80% من اجمالي 
الناجت احمللي، اعلن الرئيس االميركي انه سيصدر 
مرسوما لتشكيل جلنة ملعاجلة عجز املوازنة غداة 
سقوط مشروع لتش����كيل جلنة مماثلة في مجلس 
الشيوخ، وقال »بحلول نهاية خطابي، سيكون املزيد 
من االميركيني قد خس����روا ضمانه����م الصحي، لن 
أتخلى عن هؤالء االميركيني. وال احد في هذه القاعة 
يجب ان يفعل ذلك«. وبنبرته الساخرة املعهودة قال 
اوباما ان »إنقاذ البنوك كان شعبيا بقدر ما هي كذلك 
زيارة طبيب األسنان«، داعيا الكونغرس الى اقرار 
مشروع قانون آخر يتعلق بالتغير املناخي ومطالبا 
اجلمهوريني بالكف عن عرقلة إقرار مشاريع القوانني 
لغايات انتخابية. من جهة أخرى أظهر استطالع جديد 
للرأي أن غالبية الش����عب األميركي كان لهم مردود 
إيجابي إزاء خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما عن 
حالة االحتاد الذي ألقاه أمام جلسة مشتركة ملجلسي 
الشيوخ والنواب. هذا وقد اشاد املدير العام ملنظمة 
التجارة العاملية باسكال المي بتصريحات الرئيس 
األميركي باراك أوباما بش����أن زيادة حجم التجارة 
ومضاعفة الصادرات لتعزي����ز االقتصاد األميركي 

تسير في االجتاه الصحيح.

� وكاالت: وضع  واش����نطن 
اوباما  الرئيس االميركي باراك 
مهمة ايجاد فرص عمل جديدة 
في الوالي����ات املتحدة في اعلى 
سلم اولويات ادارته، وذلك خالل 
ادالئه امام الكونغرس بخطابه 
االول ح����ول »ح����ال االحتاد«، 
الرئيس  انتهزها  وهي مناسبة 
الستعادة املبادرة وبروح قتالية 
بعدما شهد عامه االول في البيت 

االبيض سلسلة من الكبوات.
ففي املجال االقتصادي اعلن 
اوباما ان »العاصفة مرت ولكن 
اخلسائر التزال قائمة«، مؤكدا 
الت����ي اتخذتها  ان االج����راءات 
ادارته حالت دون غرق الواليات 
املتحدة في ازمة كبيرة مماثلة 

ألزمة الكس����اد الكبير الذي ش����هدته في ثالثينيات 
القرن املاض����ي. وطلب الرئيس م����ن الكونغرس، 
الذي اجتمع مبجلسيه لالستماع الى خطابه، وضع 
قانون للوظائف، وقال: »اريده على مكتبي من دون 
تأخير«، ورغم ان الواليات املتحدة خرجت من الركود 
االقتصادي الصيف املاضي اال ان سوق العمل اليزال 
يعاني من ارقام بطالة قياسية بلغت 10%. وفي هذا 
املج����ال اعلن اوباما انه يريد »اخذ 30 مليار دوالر« 
من األموال »املستعادة من وول ستريت« ووضعها 
في تصرف املصارف الصغيرة ملساعدة املؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة على ايجاد فرص عمل، متعهدا 
ايضا مبضاعفة صادرات البالد خالل السنوات اخلمس 

املقبلة إليجاد مليوني فرصة عمل جديدة.
واقترح اوباما جتميد االنفاق 3 اعوام في بعض 
البرامج احلكومية وحدد مجاالت خلفض 20 مليار 
دوالر في ميزانية العام املقبل، وقال انه لن يستمر 
في منح تخفيضات ضريبية لشركات النفط ومديري 
صناديق االستثمار ومن يحققون ارباحا تزيد على 
250 الف دوالر س����نويا. كذلك تعهد اوباما باحلزم 
في إص����الح النظام املالي وب����رد كل قانون في هذا 
املجال »ال ينم عن اصالح حقيقي«، وذلك بعدما كان 
الرئيس االميركي دخل االسبوع املاضي في معركة 
حقيقي����ة مع أكبر البن����وك االميركية التي يريد ان 
يتصدى فيها لبعض املمارس����ات املسؤولة بنظره 
ع����ن جزء من األزمة. واذ اكد ان����ه ال يريد »معاقبة 

الفلس����طيني ويفترض ان تصل 
قيمت����ه إل����ى 50 ملي����ون دوالر. 
وخصص الطرفان 15 مليون دوالر 

النطالقة الصندوق.

تخفيف القيود

ه����ذا وقد قال وزي����ر التجارة 
البريطاني ميرفن ديفيز إن اجلهات 
التنظيمية يجب ان تخفف القيود 
التج����ارة لتعكس  على متوي����ل 
الطبيعة األق����ل خطورة لألدوات 
قصيرة األجل من أجل دعم انتعاش 

االقتصاد العاملي.
وأوضح ديفيز قائال »أرغب في 
رؤية إعادة نظر عميقة.. بش����أن 
تخصي����ص رأس امل����ال لالئتمان 
والتجارة في األجل القصير«، وكان 
متويل التج����ارة من أكبر ضحايا 
أزمة االئتمان عام 2008. وتخشى 
منظمة التجارة العاملية والبنوك 
العاملة في هذا املجال من أن تشديد 
اإلجراءات التنظيمية على البنوك 
منذ اندالع األزمة قد يضر بجهود 

انعاش السوق.
كما أعلن وزير املالية السويسري 
هانز رودلف ميرتس عن توصل 
سويس����را وفرنسا الى ما وصفه 
بتفاهم حول حل جيد لطي صفحة 
اخلالف بني البلدين الذي نش����ب 
بسبب سرقة بيانات مودعني لدى 
فرع بنك )اتش اس بي س����ي( في 
جنيڤ وتس����ليمها الى السلطات 

الفرنسية.
وقال ميرتس للصحافيني عقب 
الفرنس����ي  الرئيس  اجتماعه مع 
نيكوال ساركوزي بحضور وزيرة 
االقتصاد السويس����رية دوريس 
لويتهارد على هام����ش فعاليات 
املنت����دى االقتص����ادي العاملي أن 
البلدي����ن اتفق����ا على اس����تعادة 
سويسرا لتلك البيانات املسروقة 
مع حق فرنسا في االحتفاظ بصورة 

منها.

سويس����را � وكاالت: بدأ اليوم 
الثاني للمنتدى االقتصادي العاملي 
ف����ي دافوس أمس مع اس����تحواذ 
مسؤولي البنوك واملؤسسات املالية 
على اهتمام املراقبني، وقد تطرق 
املتحدثون إلى القواعد التنظيمية 

والتعويضات واإلشراف.
وطالب قادة األعمال احلكومات 
بالوف���اء بالتزامهم باس���تكمال 
التج���ارة  محادث���ات حتري���ر 
املتعثرة خالل العام احلالي ودعم 
االقتصاد العاملي، لكن املفاوضني 
التجاريني متشككون في اإلرادة 
السياسية للتغلب على اخلالفات 
بني الواليات املتحدة وأس���واق 
ناشئة رئيسية والتي أحبطت 
التوصل إلى اتفاق في عام 2008 
قبل اندالع األزمة املالية العاملية 
التي أدخلت أغلب مناطق العالم 

في حالة ركود.
التجديد  انتخاب���ات  وتع���د 
النصف���ي للكونغرس األميركي 
املقبل  ف���ي نوفمب���ر  املق���ررة 
واالنتخابات الرئاسية في البرازيل 
من بني العقبات السياسية امام 
التوصل التف���اق، ودعا مجلس 
األعم���ال العامل���ي ف���ي املنتدى 
االقتص���ادي العاملي في منتجع 
دافوس السويسري زعماء العالم 
للوفاء بتعهده���م الذي قطعوه 
العشرين في  في قمة مجموعة 
بيتس���برغ في سبتمبر املاضي 

بالتوصل التفاق خالل 2010.

تحقيق النمو

وق����ال املجلس في بيان »حان 
الوقت ألن تظهر حكومات العالم 
التزامها بالنظام الذي ساعد على 
حتقيق النمو والتنمية على مدى 60 
عاما مضت«، وتعهد لي ميونغ باك 
رئيس كوريا اجلنوبية الذي يرأس 
مجموعة العش����رين لالقتصادات 
الكبرى هذا العام في كلمة ألقاها 

»بجعل هذا األمر على رأس أولويات 
التي  العش����رين  قمة مجموع����ة 
سيستضيفها سول في نوفمبر«.

وقال عن مفاوض����ات منظمة 
التجارة العاملية التي بدأت في عام 
2001 في العاصمة القطرية »ستولي 
األولوية القصوى الستكمال جدول 
اعمال التنمية اخلاص مبحادثات 

الدوحة قبل نهاية العام«.
الرئيس  من جانب����ه، توق����ع 
التنفيذي لش����ركة بي.بي توني 
هايوارد خالل جلسة ضمن اعمال 
املنتدي أن يجري تداول النفط في 
نطاق بني 60 و80 دوالرا خالل عام 
2010، مضيفا »أعتقد أن »أوپيك« 
قامت بعمل جيد جدا في موازنة 
السوق، انخفض الطلب على النفط 
بواق����ع مليوني برميل يوميا منذ 
2007 وقامت بخفض املعروض في 

السوق بنحو ثالثة ماليني برميل 
يوميا وأعادوا التوازن بني العرض 

والطلب«.
هذا، وقد قال الرئيس التنفيذي 
لش����ركة ارامكو السعودية خالد 
الفالح في جلس����ة حول امدادات 
الطاقة في املنتدى إنه مازال هناك 
الكثير من النفط في باطن االرض 
وإنه ينبغي للعالم ان ينبذ جانبا 
مخاوفه بشأن »الذروة النفطية«، 
مضيفا »لقد وضعنا خلفنا املخاوف 

بشأن الذروة النفطية«.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
لش����ركة توتال تيري دمياريه إن 
العالم س����يجد صعوبة لتخطي 
مستوى 95 مليون برميل يوميا 
في املس����تقبل وهو ما يزيد %10 
عن املستويات احلالية، مضيفا أن 

مشكلة الذروة النفطية باقية.

م����ن جه����ة أخ����رى، اعلن����ت 
مجموعة »ابراج كابيتال« اخلاصة 
لالس����تثمار أمس في دافوس انها 
س����تطلق صندوقا لالستثمارات 
من اجل تعزيز اعمال الش����ركات 
الصغرى واملتوسطة في االراضي 

الفلسطينية.
املنتدى  ف����ي  وأب����رم االتفاق 
االقتص����ادي العاملي ب����ني محمد 
مصطفى رئيس صندوق االستثمار 
الفلسطيني الذي يسعى الى تنمية 
االقتصاد الفلس����طيني من خالل 
استثمارات استراتيجية، وعارف 
نقفي رئي����س ابراج كابيتال التي 
تتخذ في االمارات العربية املتحدة 

مقرا.
وهذا الصندوق االس����تثماري 
اخل����اص اجلديد ه����و األول من 
نوعه ال����ذي يخصص لالقتصاد 

اقترح تجميد اإلنفاق 3 سنوات في بعض البرامج الحكومية

أوباما يخصص 30 مليار دوالر للمصارف 
الصغيرة ويتعهد بمضاعفة الصادرات

إنشاء صندوق أسهم خاص بقيمة 50 مليون دوالر لمصلحة الفلسطينيين

»دافوس« يطالب باستكمال محادثات تحرير التجارة المتعثرة


