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2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

العالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ن�شتـري
 الأثاث الم�ستعمـل

والأجهـزة الكهربائـيـة

معــر�ض الزهــــراء

66590700

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

750 م يف منطقة الندل�س �سارعني دورين و�سرداب
�سركـة الــزوم الـدوليــة للتجــارة العامـــة

مركــز الـزوم العــقـــاري

للبيـــع ڤيــــال 

66677519

ال�شالم لل�شتاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

2456660624839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

اإلصابات وصلت إلى 3765 بزيادة 673 خالل األسبوع األخير

الساير: تحديث اإلجراءات االحترازية الخاصة بإنفلونزا الخنازير
حنان عبدالمعبود

اختتم وزي���ر الصحة د.هالل 
الس���اير والوف���د املرافق له امس 
زيارته الرسمية لبريطانيا والتي 
زارها في اطار جولة شملت كال من 
املغرب واملانيا. وقال د.الساير في 
تصريح ل� »كونا« ان الزيارة توجت 
بالنجاح مت خاللها مراجعة وحتديث 
السياس���ات واالس���تراتيجيات 
واالجراءات االحترازية املتخذة بدول 
اقليم شرق املتوسط حول مختلف 
االمراض وخاصة )ڤيروس اتش1 
ان 1( خ���الل اجتماع ال� 56 القليم 
شرق املتوسط الذي عقد في مدينة 
فاس اضافة الى انه متت دعوة دول 
االقليم حلض���ور مؤمتر الفحص 

املبكر لسرطان الثدي والبروستاتا 
الشهر املقبل.

واكد اهمية مذكرات التفاهم التي 
املانيا وبريطانيا  مت توقيعها مع 
والتي ته���دف الى تعزيز وتنمية 
االستثمارات في مجاالت الصحة 
وتبادل اخلبراء واالطباء سعيا الى 
تطوير وحتسني جودة اخلدمات 
الصحي���ة في الكوي���ت من خالل 
العاملية  االس���تفادة من اخلبرات 
وتطوير االنظمة الصحية وتبادل 
زي���ارة الوفود وابتع���اث االطباء 
للتخصص. كما اكد اهمية االتفاق 
مع مستشفى اخن العاملي في املانيا 
ومستشفى غريت اورماند ستريت 
التخصصي لالطفال في لندن وذلك 

لالستفادة من اخلبرات االجنبية في 
العمليات املعقدة وتدريب  اجراء 
الطواقم الطبية وتبادل زيارة الوفود 

د.هالل الساير

)هاني الشمري(نبيل الرومي وجون ماكينلي وخبير من وزارة الدفاع البريطانية

جهاز التحاليل الطبية

وابتعاث املرضى الكويتيني للعالج. 
هذا واعلنت وزارة الصحة ان عدد 
حاالت االنفلونزا اجلديدة اتش1 ان 1 
التي سجلت خالل االسبوع املاضي 
من���ذ 8 اجلاري وحتى 14 منه بلغ 
673 حالة، ليصل بذلك اجمالي عدد 
حاالت االنفلونزا اجلديدة اتش1 ان 
1 التي سجلتها وزارة الصحة منذ 
ان اعلنت منظمة الصحة العاملية 
WHO(( ع���ن بداية ظهور املرض 
بالعالم ف���ي 24 ابريل املاضي الى 
3765 حالة، هذا وال تعد هذه الزيادة 
حتوال في شدة خطورة الڤيروس 
حيث مت ش���فاء جمي���ع احلاالت، 
وكانت معظمها حاالت بس���يطة 
الطبيعية  عادوا ملمارسة حياتهم 

حيث متاثلوا للشفاء بعد تلقيهم 
العالج الالزم حسب البروتوكوالت 
الصادرة عن منظمة الصحة العاملية 
WHO((، ومركز مراقبة االمراض 
 .)CDC( بالواليات املتحدة االميركية
من جانب آخر علمت »األنباء« من 
مصادر موثوقة انه س���تتم اعادة 
تشكيل املجلس التخصصي للصحة 
العامة، وقد علق د.يوسف النصف 
على هذا اخلبر بأنه س���تتم اعادة 
التش���كيل ولكن بنفس االعضاء، 
لكن فقط بتغيير رئيس املجلس 
حيث كان يرأسه في السابق د.علي 
السيف، وسيكون د.يوسف النصف 
رئيسا، كوكيل مس���اعد لشؤون 

الصحة العامة.

الفوزان: ملتقى الكويت لألمراض الجلدية فرصة 
سانحة للتعرف على جديد الجراحات التجميلية

العبدالهادي: إعادة 
تشكيل لجان تعزيز الصحة 

بالمناطق الصحية
حنان عبدالمعبود

اص����در وكي����ل وزارة الصحة 
د.ابراهي����م العبداله����ادي ق����رارا 
حم����ل رقم 2826 يقض����ي بإعادة 
تش����كيل جلان تعزي����ز الصحة 
باملناطق الصحية وهي الصباح 
واألحم����دي والع����دان واجلهراء 
وحول����ي والفروانية والعاصمة، 
عل����ى ان يترأس جلن����ة منطقة 
الصباح د.عدنان العسعوس����ي، 
املال  العاصمة د.ع����ادل  وجلن����ة 
حسني، ومنطقة األحمدي د.حمدية 
الفضلي، ومنطقة اجلهراء د.سامي 
ابراهيم الطاهر، ومنطقة الفروانية 
د.غالية املطيري، ومنطقة حولي 
د.س����امي عيسى الناصر، على ان 
اللج����ان برفع تقارير  تقوم هذه 
دورية من نسختني احداهما ملدير 
ادارة تعزيز الصحة واالخرى ملدير 

املنطقة الصحية.

ق����ال رئيس ملتقى الكوي����ت لالمراض اجللدية 
2009 د.عبدالوهاب الف����وزان امس ان هذا التجمع 
فرصة سانحة للتعرف على كل ما هو جديد في عالم 
اجلراحات التجميلية. واضاف على هامش افتتاح 
امللتقى الذي بدأ أمس ويستمر يوما واحدا ان نخبة 
من االطباء واملتخصصني املشاركني سيلقون عددا 
من احملاضرات حول املستجدات في مجال اجلراحة 
التجميلية واستخدام الليزر في اجلراحة التجميلية 
اضافة الى العالج الضوئي. واوضح ان من اهداف 
امللتقى اثراء معلومات االطباء الكويتيني والعاملني في 
وزارة الصحة والقطاع اخلاص واملستشفى العسكري 
مبا هو جديد باالمراض اجللدية والتناسلية والعقم. 
واشار الى ان هناك حاجة ملحة للتواصل بني االطباء 
بصورة عامة ملعرفة اجلديد في اجلراحات التجميلية 

وذلك العطاء املريض احدث التكنولوجيا واكثرها فاعلية.
وأفاد بأنه مت احلرص على اشراك االطباء الكويتيني اللقاء محاضرات 
حول االمراض اجللدية وذلك لتشجيعهم واعطائهم الفرصة للمشاركة، 
مش����يرا الى ان املؤمترات العاملية ال تعطي الفرصة في بعض االحيان 

لالطباء داخل دولهم نظرا للمشاركة من اخلارج.
وقال ان االطباء الكويتيني س����يقدمون عددا من 
االبحاث املتخصصة في مجال اجلراحات اجللدية، 
مؤكدا ان اطباء الكويت لهم اسهامات كبيرة في مجال 
اجلراحات اجللدية. واضاف ان هناك مش����اركة من 
اطباء في مصر وتركيا وكندا وغيرهم لبحث ما هو 
جديد في االدوية واملس����تحضرات الطبية وما هو 
جديد في عالجات الليزر، مشيرا الى ان العالم يعيش 
حاليا طفرة العالجات التجملية في االمراض اجللدية 

حيث عليها اقبال كبير من اجلنسني.
واوضح ان املؤمتر مت تس����جيله بنقاط التعليم 
الطبي املستمر بثمانية نقاط، مؤكدا اهمية النقاط 
سواء للطبيب في احلكومة او القطاع اخلاص حيث 
يتم عمل تقارير دورية وسنوية لكل طبيب لزيادة 
معرفت����ه وحتصيله العلم����ي. وافاد بأن امللتقى يول����ي اهتماما كبيرا 
للمع����رض، موضحا انه يبرز ويعكس م����دى التطور الذي وصل اليه 
مستوى عالجات االمراض اجللدية في الكويت من خالل عرض االجهزة 

واالدوية واملستحضرات الطبية املوجودة.

»أنيغماد ياغنوستيكس ليمتد« تطرح 
أحدث جهاز فحص طبي في العالم

االستراتيجية التجارية ألنيغما 
الى زيادة االيرادات الى اقصى 

معدل. 
ويرجع ابتكار هذا اجلهاز 
الى سنة 1980 وقد استخدمه 
اجليش البريطاني في التحاليل 
اخلاصة به. ومن جهة اخرى، 
متلك انيغما ترخيصا حصريا 
العلوم  من مختب����ر تقني����ة 
الدفاعية بالنسبة حملفظة من 
براءات االخت����راع التي متثل 
خب����رة اكثر م����ن 15 عاما من 
االبحاث الت����ي متولها وزارة 

الدفاع البريطانية.

الى هذا  وطورناه لكي يصل 
الش����كل اجلديد. واسترسل 
الرومي في احلديث موضحا 
انه باالم����كان تأجير اجلهاز 
للهيئات او احلكومات داخل 
دول التعاون اخلليجي ومصر، 
كما اوضح انه من املمكن ان 
تفحص الكويت كلها خالل يوم 
أو يوم����ني. واوضح الرئيس 
التنفيذي ج����ون ماكينلي ان 
الش����ركة تس����تهدف الرعاية 
بحيث تؤم����ن احلصول على 
نتائج العينة األولية في اقل 
من ساعة. وقال ماكينلي ترمي 

فاطمة السعيد
عرض����ت »أنيغم������������اد 
ياغنوستيكس ليمتد« أحدث 
جهاز طبي شامل على مستوى 
العالم خالل مؤمتر صحافي 
بفندق الراية مساء امس تعقده 
الرومي جروب،  شركة نبيل 
وق����ال رئيس مجل����س إدارة 
الشركة نبيل الرومي ان ثورة 
التي  التكنولوجي����ا احلديثة 
انبث����ق منها هذا اجلهاز الذي 
يعد اح����دث تطور في اجهزة 
التحاليل الطبية ورغم وجود 
مثيل له إال انه يتميز بالتقنية 
الفنية العالية حيث يتم رصد 
النتائج خالل 45 دقيقة فقط. 
واوض����ح الروم����ي ان جتمع 
تقنية أنيغما املبتكرة يتميز 
بسرعة وحساسية تقنية رد 
الفعل السلسلي بوليماريس 
مع احملافظة على البس����اطة 
املطلوبة لالختبارات واضاف 
انه الوكيل بدول اخلليج ومصر 
وهذا اجلهاز يكش����ف جميع 
العاملية  االمراض واألوبئ����ة 
وقد استعمل هذا اجلهاز من 
قبل مجموعة بريطانيني ونحن 
في الكويت اخترنا هذا اجلهاز 

د. عبدالوهاب الفوزان


