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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

عـيــادة الأ�شـنـــان
تركيبات ثابتة ومتحركة وتبيي�س الأ�شنان

الفنية/ �شـــويـــان وانـــج
فنية العناية بالب�شرة

»دبي العالمية« يمكن أن تقدم اقتراحًا 
حول إعادة جدولة ديونها في مارس

»نفط الكويت« توقع عقدًا مع »شل«
 لتقديم خدمات لتطوير حقول الغاز

»بي. إن. بي باريبا« يربح 8 مليارات دوالر في 2009

دبيـ  أ.ف.پ: اكدت متحدثة باسم 
حكومة دبي لوكالة فرانس برس امس 
ان مجموعــــة دبي العامليــــة التابعة 
للحكومة ميكــــن ان تقدم في مارس 
اقتراحا لدائنيها حول اعادة جدولة 

حوالى 22 مليار دوالر من ديونها.
وقالت املتحدثة التي طلبت عدم 

الكشف عن اسمها ان »ايا من حكومة 
دبــــي او مجموعة دبــــي العاملية لم 
تتقدم حتى اآلن بــــأي اقتراح حول 
اعــــادة اجلدولة ونتوقع ان يتم ذلك 
في مارس«. وكانت االسواق العاملية 
اهتــــزت عقب اعــــان مجموعة دبي 
العامليــــة في نوفمبــــر املاضي طلب 

جتميد اســــتحقاقات ديون عدد من 
شركاتها السيما العقارية منها. وجتري 
املجموعة مفاوضات شائكة مع الدائنني 
بعد ان متكنت في ديسمبر من سداد 
سندات لشركة نخيل التابعة لها بـ 
1.4 مليارات دوالر بفضل تدخل امارة 

ابوظبي في اللحظة االخيرة.

كونا: اعلنت مؤسسة البترول الكويتية امس ان 
شركة نفط الكويت وقعت مع شركة »شل« البترولية 
عقد خدمات فنية مطورة مدته خمس سنوات تقوم 
مبوجبها االخيرة بتقدمي الدعم الفني لتطوير حقول 
الغاز اجلوراسية املكتشــــفة في شمال الكويت عام 
2006. وقــــال العضو املنتــــدب للعاقات احلكومية 
والبرملانية والعاقات العامة واالعام في املؤسسة 
الشيخ طال اخلالد ان االتفاقية ستوفر خدمات مهمة 
لشركة نفط الكويت. واضاف ان هذه اخلدمات توفر 
العمالة املختصة واخلبرات الفنية الازمة واستخدام 
التكنولوجيا املتطورة لدى »شــــل« لتطوير حقول 
الغاز كما ســــتوفر فرصة لتدريب الكوادر الكويتية 

وتطويرها للتعامل مع نوعية هذه احلقول.
وأوضح ان تطوير الغاز احلر يعد من املشــــاريع 
احليوية واإلستراتيجية التي تعول عليها شركة نفط 
الكويت لســــد جزء كبير من حاجة الكويت للطاقة 
النظيفة حيث سيســــتغل الغاز فــــي محطات توليد 
الكهرباء وفي عمليات الصناعة البترولية ومشاريع 
البتروكيماوية وسيساهم في احلد من تلوث البيئة 

بشكل كبير وملحوظ نتيجة استخدام الغاز كبديل 
للنفط في توليد الطاقة. وأكد على ان تطوير مشروع 
حقول الغاز اجلوراسية يتطلب وجود نوعية خاصة 
من التكنولوجيا والعمالة املختصة وطرق التعامل مع 
جميع املعطيات التقنية احلديثة حيث يعد املشروع 
واحدا من أكثر املشاريع تعقيدا وحتديا من الناحية 

التكنولوجية في أي مكان في العالم.
وأشــــار إلى أن حقول الغاز اجلوراســــية واالبار 
العميقــــة املنتجة تتمتع بطبيعة فريدة وصعبة من 
حيث عمليات حفر اآلبار وعمليات االختبارات املختلفة 

وتطوير هذه النوعية من احلقول.
وأوضح ان هناك حتديات كثيرة وكبيرة لم يكن 
هناك ســــابقة مماثلة لها في حقول الكويت اذ تعتبر 
هذه املكامن غير تقليدية من حيث العمق والتكوينات 
اجليولوجية لهذه اخلزانات. واشار الى صعوبة التعامل 
مع الصخور املوجودة في هذه احلقول كونها صخورا 
مكسورة ومتشققة جيولوجيا اضافة الى ارتفاع درجات 
احلرارة وضغوط اخلزان واحتوائها على مستويات 

عالية من غاز كبريتيد الهيدروجني.

باريس ـ كونـــا: اعلن بنك بي ان 
بي باريبا الفرنسي أمس عن ارتفاع 
في صافي ارباح عام 2009 الى اكثر 
من 8 مليارات دوالر مسجا ضعف ما 
سجله في عام 2008. واشار بيان صادر 
عن الشركة الى ان الفضل في ارتفاع 

صافي االرباح يرجع الى ارتفاع حاد في 
نشاط اسواق رأس املال. وقد جتاوزت 
ارباح عـــام 2009 توقعات احملللني 
في عمليات البنوك. وقال البيان ان 
االيرادات سجلت ارتفاعا مبعدل %47 
خال هذه الفترة الى اقل من 40.2 مليار 

يورو بينما ارتفعت النشاطات املالية 
وعمليات االســـتثمار الى 12.2 مليار 
يورو مبعدل ثاثة اضعاف مستوى 
النشـــاط في عام 2008 عندما سجل 
البنك خسائر في الربع الرابع بسبب 

االزمة املالية واالقتصادية.

ارتفاع النفط لـ 78 دوالرًا 
وسط آمال بانتعاش اقتصادي

سنغافورةـ  رويترز: ارتفع النفط صوب 78 دوالرا 
للبرميل مدعوما بضعف الدوالر وارتفاع أسواق األسهم 
فيما أذكى التفاؤل حيال االقتصاد العاملي اآلمال بارتفاع 

الطلب على الوقود.
وواصلت أسواق األسهم اآلسيوية تقودها اليابان 
وهونغ كونغ ارتفاعها بعد أن سجلت األسهم األميركية 
أكبر مكاســـب يومية من حيث النســـبة املئوية في 
ثاثة أشهر اول من أمس الثاثاء مما يشير إلى عودة 

املستثمرين لاقبال على املخاطرة.
وارتفع اخلام األميركي في العقود اآلجلة تســـليم 
مارس 55 سنتا إلى 77.56 دوالرا للبرميل بالرغم من 
ضعف التعامات بعد أن أغلق مرتفعا 3.9% أمس في 
أعلى مكسب بالنسبة املئوية منذ 30 سبتمبر عندما 

ارتفع %5.8.
وصعد مزيج برنت خام القياس األوروبي تسليم 
ابريل نيســـان 45 ســـنتا للبرميل إلى 76.13 دوالرا 

برميل.
وقـــال العضو املنتـــدب لكومودوتيـــز بروكينج 
سيرفيسز في سيدني جوناثان بارات »تركز السوق 
بالكامل على التوقعـــات بانتعاش اقتصادي وليس 

على املخزونات«.


