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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�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

أوزبكستان تستضيف  مجلس مديري 
بنك التنمية اآلسيوي مايو المقبل

قال س����فير أوزبكستان لدى 
البالد د.عبدالرفيق هاشموف أمس 
ان بالده ستستضيف االجتماع 
السنوي 43 ملجلس مديري بنك 
التنمية اآلسيوي في مايو املقبل. 
ان االجتماعات  وأبلغ هاشموف 
وهي االولى من نوعها التي تنعقد 
في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز 
تأتي تنفيذا لقرار صدر في اللقاء 
األخير ملجلس مديري بنك التنمية 
اإلسالمي الذي عقد في جزيرة بالي 

االندونيسية في مايو املاضي.
وقال ان رئيس أوزبكس����تان 
إسالم كرميوف اصدر توجيهات 
بتشكيل اللجنة التنظيمية وفرق 
العمل لتنفيذ التدابير واإلجراءات 
اخلاصة بالتحضيرات لالجتماع 
برئاسة رئيس وزراء أوزبكستان 
شوكت ميرضيائييف وعضوية 

نواب رئيس ال����وزراء والوزراء 
وحاك����م مدين����ة طش����قند التي 

ستحتضن االجتماع.
وأضاف ان اللجنة التنظيمية 
اتفقت م����ع البنك عل����ى أجندة 

وبرنامج االجتماعات.
يذكر ان أوزبكستان انضمت 
الى البنك في شهر أغسطس عام 
1995 وق����دم البنك لها 25 قرضا 
قدرها مليار دوالر ويتركز التعاون 
بن اجلانب����ن على تنفيذ برامج 
ومش����اريع في مجاالت الزراعة 
والري وتطوير مؤسسات وشركات 
القطاع اخلاص والتعليم العام.

وأشار هاش����موف الى زيارة 
سكرتير البنك روبرت داوسون 
الى اوزبكس����تان أخيرا مترئسا 
التحضيرية  وفدا لتفقد األعمال 

لالجتماع.

على الرغم من التراجع الحالي لقيمة االستثمار فيها بنحو %35

السعد: أتوقع تحقيق أرباح من أي تخارج في استثمارات »الهيئة«
 في »بنك أوف أميركا« وال نزال نراقب الفرص في القطاع المالي

بدر السعد 

أس���واق.نت : توقع العضو 
العامة  الهيئ���ة  ف���ي  املنت���دب 
لالستثمار بدر السعد أن حتقق 
الهيئ���ة نتائ���ج إيجابي���ة على 
صعيد اس���تثماراتها اخلارجية 
إذا ما استمر الوضع كما هو عليه 
حاليا حتى نهاية سنتها املالية 
في مارس املقبل. وتوقع رئيس 
الصندوق السيادي للكويت أن 
حتقق محفظة االستثمارات أداء 
أفضل من األعوام السابقة بالرغم 
مما حمله عام 2009 من حتديات. 
وقال السعد على هامش املنتدى 
االقتص���ادي العاملي في دافوس 
في مقابلة مع قناة العربية، ان 
الهيئة تتطلع حاليا لالستثمار في 

األسواق واالقتصادات التي يتوقع 
أن تسجل منوا اقتصاديا بنسب 
تصل إلى 10% كالدول الناشئة في 
آس���يا وأميركا الالتينية. ورغم 
التحدي���ات الت���ي يتعرض لها 
القطاع املالي، اليزال السعد واثقا 
»بأن اخلدمات املالية واملصرفية 
الراب���ح األكبر من  تكون غالبا 
وراء حتقيق معدالت اقتصادية 

إيجابية«.
وأكد خوض الهيئة بالتحالف 
مع مجموعة من املستثمرين خضم 
املنافسة لشراء شركة »كادبري« 
البريطانية التي فازت بها شركة 

»كرافت« األميركية مؤخرا.
وبحسب السعد، فقد كانت آخر 

صفقة عقدتها الهيئة قد متت في 
شهر يونيو من السنة املاضية 
عندما اكتتبت في زيادة رأس مال 
»بالك روك« بنحو 750 مليون 
دوالر، واس���تطاعت حتى اآلن 

حتقيق ارباح تالمس %40.
وقل���ل العض���و املنتدب في 
الهيئ���ة العامة لالس���تثمار في 
الكويت من أثر الهواجس حيال 
اس���تثمار الهيئة في »بنك أوف 
أميركا« الذي يقدر بنحو ملياري 
دوالر، متوقعا أن حتقق الهيئة 
ارباحا في أي عملية تخارج من 
هذا االس���تثمار على الرغم من 
التراجع احلالي لقيمة االستثمار 

بنحو %35.

»دافوس« لتوسيع مجموعة 
العشرين وتصحيح مسار االقتصاد

خلص املفكرون واالكادمييون 
املش����اركون ف����ي دورة املنتدى 
االقتص����ادي العاملي ال� 40 الذي 
اختتم اعماله أمس أنها كش����فت 
عن وجود تناقض بن توجهات 
املنتدى  القيادات املش����اركة في 
العش����رين  وتوجهات مجموعة 
الت����ي حملت عل����ى عاتقها حل 
املشكالت الناجمة عن األزمة املالية 

واالقتصادية العاملية.
وطالب����ت بع����ض األصوات 
بتوس����يع مجموعة العش����رين 
لتض����م أيضا علم����اء ومفكرين 
وأكادميي����ن بدال م����ن االكتفاء 

بالقيادات السياسية.
واتفقت آراء املشاركن في ندوة 
تبادل االفكار لتقييم اعمال دورة 
املنت����دى االربعن على ان عاملية 
املشكالت تتطلب تضافرا في جميع 

اجلهود للوصول الى حلول من 
الضروري أن تشمل قيم العدالة 
االجتماعية واالمن العاملي لتشمل 
اجلميع حتت مظلته وليس����ت 
مصال����ح فئ����ة أو مجموعة على 

حساب اخرى.
على الصعيد االقتصادي، رأت 
مجموعة املفكرين ضرورة ربط 
االسواق العاملية مبسار االقتصاد 
العاملي بش����كل متوازن يضمن 
اس����تقرار االوضاع االقتصادية 
العاملية، كما انتقد بعض املشاركن 
في الندوة افتقار املنتدى الى طرح 
مشكلة مركزية النظم االقتصادية 
والتكتالت التابعة لها وتأثيرها 

على صناعة القرار السياسي.
كما اكد اخلبراء وجود مشكالت 
لدى املؤسسات متعددة اجلنسية 
مع قياداتها تنعكس على ادائها.


