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 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساءا – 9:30 م�ساءا

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة املمار�س العام وال�سكر

م��ع��اجل��ات ت��ق��ومي��ي��ة ث��اب��ت��ة  پ 

ومتحركة

تن��ظي��ف وتبيي����ض الأ�س���ن���ان  پ 

باأحدث الط�رق 

ح�س���وات جتميلي���ة وت�س��كي����ر  پ 

امل�سافات بني الأ�سنان

پ تيجان وج�سور والفينري

عالج ع�سب الأ�سنان پ 

خلع الأ�سنان پ 

پ عرو�ض خا�سة لإزالة ال�سعر

 وعالج ال�سعريات الدموية بالليزر

ت�ساقط  لعالج  امليزوثريابي  حقن  پ 

ال�سعر ون�سارة الوجه

پ حقن البوتك�ض للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�سفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �سينية للعناية بالب�سرة والتجميل

پ جهاز الكتولين للعناية بالب�سرة 

عيادة الأ�سنان
د. حممـد عمـراند. مـازن نا�سيف

عيادة اجللدية والليزر

خ�سوم��ات خا�س��ة
على جمي��ع الع��الج��ات 

بعي��ادة الأ�س��ن��ان

العر�ض ال�سيفي املتميز لإزالة

�سعر  اجل�سم كاماًل بالليزر

 240 د.ك

ال�شاملية - �شارع بغداد - تليفون : 25727004 - 25728004  

داخلي : 511 - فاك�س : 25729004    اخلط ال�شاخن: 1823344

عيادات طبية عامة ومتخصصة
General & Specialized Medical Clinics

امل���ت���اب���ع���ة ال���دق���ي���ق���ة جل���م���ي���ع ح����االت 

والدم  )كال�شغط  الباطنية  االأمرا�س 

وال�شكر( واالإلتهابات واالإنفلونزا.

عيادة الطب العام والباطنية

د. �سامر عا�سور
الطب العام

ماج�ستري باطنية وروماتيزم

زي��ارات عائلي�ة
على م�دار 24 �ساعة

للحجز والإ�ستف�سار

مبا�سر/ د. �سام��ر : 97113878

دينار25

ك�سف + فح�ض دم �سامل

اخلط ال�شاخن: 25664569 - 25664570 ال�شاملية - �شارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ عالج تاأخر احلمل االأويل والثانوي.

پ عالج تكي�شات املبي�س واالإجها�س املتكرر.

پ ت�شخي��������س جمي�������ع العي�������وب اخللقي�������ة اأثناء 

احلمل.

پ اإكت�شاف االلتهابات الفريو�شية وحتورات عنق 

الرحم من خالل املنظار التلفزيوين املكرب.

پ حتدي�������د موع�������د الوالدة من خ���������������������الل جه�����از 

.Fetal Monitor
پ اإختبارات ما قبل الزواج للك�شف عن االأمرا�س 

الوراثية.

پ تطعيم�������ات تقي من �شرطان عنق الرحم مدى 

احلياة.

پ تق�������ومي اال�شنان املبكر م�������ن من عمر 6 �شنوات 

باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل ك�شور االأ�شنان 

االأمامي�������ة. پ تف�شي�������ل واق�������ي خا��������س لالأ�شنان 

لوقاي�������ة طفل�������ك اأثن�������اء اللعب. پ ع�������الج رائحة 

الف�������م الكريهة. پ ع�������الج فوبيا اخلوف من عالج 

االأ�شن�������ان. پ عالج و�شد الفرغ�������ات التجميلي�������ة. 

پ تنظيف اللثة العميق. پ ح�شوات جتميلية.

إذا كان طفلك من 2-14 سنة ويعاني من:
پ مر��������س ال�شمن�������ة. پ مر�س االأ�شطراب�������ات الغذائي. 

پ الك�ش�������ل الع�������ام وقل�������ة الن�شاط احلرك�������ي. پ التقلب 

املزاج�������ي. پ �شعوبة يف النوم اأو الت�شخري اأثناء النوم. 

پ �شيق يف التنف�س و�شرعة �شربات القلب عن اللعب. 

پ �شعوب�������ة يف عملي�������ات اله�ش�������م واالإخ�������راج. پ ع�������دم 

االح�شا�س بال�شب�������ع وال�شراهة يف تناول الطعام پ قلة 

الثقة بالنف�س واالإنعزال نتيجة الوزن الزائد.

العيادة المتكاملة في الكويت

مكافحة سمنة األطفال

پ تن�شي�������ق القوام. پ �شف�������ط الدهون. پ جتميل 

الوج�������ه واالأنف. پ �شد وت�شغري وتكبري ال�ش����در. 

پ حقن امليزوثريبي واليوكل�س والكوالجني.

امل�شالك البولية - الن�شاء والتوليد - اجللدية والتنا�شلية - التجميل 

- االأ�شنان والتجميل - االأنف واالأذن واحلنجرة - الطب العام.

بـإشـراف د. فـيـصــل دشــتــيد. محمــــد فـريـد صـــالح د. أحمد علي حسند. مـهـا فرحــات

مختبر الهالل بوليكلينيك

نرحب بكم في جميع عياداتنا األخرى

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �شرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�شركة اللبناني�������ة ال�شوي�شرية لل�شم�������ان. پ ال�شركة االأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �شركة ال�شف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �شرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �شرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �شركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

جمهزة باأحدث الو�سائل التكنولوجية

»مواعيد عمل املخترب من 8 �ص اإىل 10 م بدون توقف

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل االأ�سناناخ�سائي  اأمرا�ص الن�ساء والوالدة

ع�سو االأكادميية االأمريكية لطب اأ�سنان االأطفال

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

أول عيادة متخصصة في عالج أسنان األطفال
وكل أفراد األسرة

ا�ست�ساري طب االأطفال
اخت�سا�سي  جراحة التجميل - ا�ستاذ جراحة التجميل - م�سر

د. منى ال�سعار

 zoom3 تبييــ�ض الأ�ســنــان

اأحدث اأنظمة جتميل الأ�سنان

علج الع�سب واجلذور العفنة 

التقومي الوقائي وتطبيق الفلورايد للأطفال

)TMJ( علج ا�سطرابات املف�سل الفكي

الرتكيبات الثابتة واملتحركة التجميلية 

ا�ستخدام نظم تعقيم مركزية

عــلج وجتـمــيـل الأ�ســنــان

حويل- املغرب ال�سريع - ت: 22621126

فتـح ملــف وك�ســف الأ�سنـان جمانًا عند عمل علج للأ�سنان

ابت�سامة هوليودية جل�سة واحدة بدون اأمل

VENEER
Before
After

اأ�سعــار
تناف�سية

»جلوبل« تحصد جائزة »أفضل مدير
للصناديق العقارية في منطقة الشرق األوسط«

»دار الخبير«: توقعات بتحسن السوق بالتزامن مع ارتفاع النفط
قال التقرير األسبوعي لشركة 
دار اخلبير لالستشارات االقتصادية 
انه على الرغم من أن بداية األسبوع 
املاضي قد شهدت انشطة ملتقى 
الكويت املالي لبحث حتديات األزمة 
املالية على الكويت إال إن استجابة 
السوق كانت عكسية حيث انخفض 
السوق بش����كل حاد في أول يوم 
تداول بعد عملي����ات بيع مكثفة 
العاملية  الهب����وط  مواكبة موجة 
التي اجتاحت أسواق املال العاملية 
وخصوصا السوق األميركية يوم 
اجلمعة قب����ل املاضي بعد ظهور 
بيانات أميركية أثارت الش����كوك 
حول تعافي أكبر اقتصاد في العالم، 
وأشعلت التناقضات التي الزمت 
االقتصاد األميركي خالل األسبوع 
املاضي موجة جديدة من احلذر في 
أوساط املستثمرين وكذلك األخبار 
السلبية من أوروبا حيث أعلن بنك 
»يو بي إس« السويس����ري الذي 
يعد البنك األول في سويسرا عن 
تكبده خس����ائر في الربع الثالث 
من العام، من جه����ة أخرى، فقد 
ارتفعت أسعار النفط هذا األسبوع 
حيث أغلق سعر برميل نفط غرب 
تكساس يوم 3 نوفمبر مسجال 79.6 
دوالرا بارتفاع قدره 0.1 دوالر أو 

ما نسبته %0.2. 
وقد اس����تمرت حال����ة التوتر 
السياسي بني مجلس األمة ومجلس 
الوزراء والتلويح باستجواب جديد 
لرئيس الوزراء لتزيد حالة الترقب 

التي تش����هدها الس����وق انتظارا 
لنتائج أداء الشركات إلى أن شهد 
األسبوع املاضي حركة من التماسك 
في نشاط لسوق الكويت لألوراق 
املالية وشمل هذا االنخفاض كافة 
القطاعية للسوق وقد  املؤشرات 
برز على وجه اخلصوص خالل 

معظم أيام األسبوع اجتاه نزولي 
متوال إال أن اليومني األخيرين شهدا 
نوعا من االرتفاع حيث ش����هدت 
أسهم الشركات الرخيصة تداوالت 
نشطة في حني انخفضت تداوالت 
الشركات القيادية.  وعن توقعات 
األس����بوع املقبل قال التقرير ان 

التي شهدتها السوق  التراجعات 
الكويتية خالل األسابيع املاضية 
نتوقع أن تش����هد السوق حتسنا 
تدريجي����ا متأث����رة باالرتفاع في 
أسعار النفط وانعكاسها اإليجابي 
على املوازنة العامة للدولة والتي 
س����تنعكس بدورها على التفاؤل 

بتوقعات أرباح الشركات إال أن ما 
يحد من حالة التفاؤل هو استمرار 
حالة اجلدال السياسي من ناحية 
وانتظار أداء الشركات الذي يعد 
أخر املهلة لتلك الشركات وبالتالي 
ف����ان نتائج الش����ركات تعد أمرا 
رئيسيا في التأثير على السوق.

أعلن بيت االستثمار العاملي )جلوبل( اليوم عن 
حصوله على جائزة »أفضل مدير للصناديق العقارية 
في منطقة الشرق األوسط« للعام الثاني على التوالي 
من قبل »آي س����ي جي« خالل انعقاد القمة العاملية 
للتمويل العقاري في لندن. وفي االحتفال الذي عقد 
مساء االربعاء املاضي وحضره لفيف من كبار رجال 
األعمال على املس����تويني احملل����ي والدولي، منح ليز 
بيس رئيس مجلس إدارة احتاد العقارات البريطاني 
اجلائزة إلى راكيش باتنايك � نائب الرئيس ورئيس 
إدارة الصناديق العقارية في جلوبل. وعبر باتنايك 
عن سروره وفخره لتس����لم هذه اجلائزة والتقدير 
مجددا، قائال اجلائزة هذه تعكس مدى التزام »جلوبل« 
بتقدمي أفضل الفرص االستثمارية في القطاع العقاري 
لعمالئها املستثمرين في الصناديق، شاكرا في الوقت 
نفسه إدارة الشركة، وفريق إدارة الصناديق العقارية 
للدعم املستمر في حتقيق هذا اإلجناز رغم الظروف 
االقتصادية الصعبة. وأضاف أن عام 2009 كان عاما 

مليئا بالتحديات ملدريري الصناديق واملستثمرين على 
حد سواء.  ش����ارك باتنايك بالقمة العاملية للتمويل 
العقاري من خالل كلمة تناول خاللها بعض النقاط 
املهمة التي تتعلق بالوضع احلالي والنظرة املستقبلية 
للسوق العقاري في منطقة اخلليج، واستعرض بعض 
الفرص الواعدة في اخلليج ومنطقة الشرق األوسط 
وش����مال أفريقيا. ولفت الى انه خالل الس����تة اشهر 
املاضية كان هناك العديد م����ن التطورات اإليجابية 
على صعيد املس����تثمرين الذين أعربوا عن تفاؤلهم، 
خصوصا جتاه العقارات املتواجدة في منطقة الشرق 
األوسط، مؤكدا ان معظم املستثمرين أصبحوا يعون 
متاما ان األسوأ قد انقضى. وفي معرض تعليقه على 
هذه املناس����بة قال راجيف نكاني � نائب رئيس أول 
ورئيس مجموعة االس����تثمارات البديلة في جلوبل: 
»لقد تش����رفنا بهذا التقدير ال����ذي تلقيناه من القمة 
العاملية لالس����تثمار العقاري وبفوزنا بلقب »أفضل 

جانب من تسلم اجلائزةمدير صندوق عقاري إسالمي«.

د.سلطان باهبري

العاملي����ة  اخت����ارت املجل����ة 
 Mobile( لالتصاالت الالس����لكية
 Communication International
Magazine( رئيس مجلس االدارة 
ف����ي ش����ركة »هيت����س تليكيوم 
القابضة« د.سلطان باهبري ضمن 
أهم 40 ش����خصية قيادية عاملية 
يساهمون في تغيير الهيكل العام 

لقطاع االتصاالت.
 وقالت املجلة في عددها الصادر 
خالل شهر أغسطس 2009 ان توجه 
د.باهبري إل����ى قطاع االتصاالت 
كان نتيجة طبيعية للفرص التي 
أتاحتها املرحلة السابقة في مجال 
املبادرات االلكترونية التي نشطت 

خالل اآلونة األخيرة. 
وقال����ت املجل����ة ان »هيتس 
تيليكوم« تعمل حاليا في عدد من 
األسواق االقليمية واالفريقية منها 
على سبيل املثال تنزانيا وليبيريا 
وغينيا االس����توائية وجمهورية 
الدميوقراطية في قارة  الكونغو 
أفريقيا، إضافة الى شبكات عاملية 

خصوصا إن مش����غلي ش����بكات 
االتص����االت الطبيعي����ة ميكنهم 
التواجد والعمل خلدمة س����وق 
واحد، بينما مش����غلو ش����بكات 
 )MVNO( االتصاالت االفتراضية
ميكنهم التواجد في أكثر من سوق 

في آن واحد. 
وحتدث في تصريحات للمجلة 
العاملية لالتصاالت الالسلكية في 
يونيو – حيث كشف عن خطط 
الشركة الكبيرة في مجال املبادرات 
الصحية االلكترونية بالشراكة مع 
أحد أضخم املؤسس����ات الطبية، 
على أن يتم إطالق هذه املبادرة في 
أحد األسواق األفريقية قبل نهاية 
العام، فيما نوه الى ان الش����ركة 
جتهز حلزمة من املبادرات اجليدة 
التي ينتظر ان تنطلق خالل عام 

.2010
وأكد أن الوضع املالي لشركة 
»هيتس تيليك����وم« متني كونها 
بعيدة متاما عن هواجس الديون 

الضخمة.

وفرت لها التواجد في أسواق واعدة 
مثل اسبانيا. 

وفي هذا اإلطار قال د.باهبري 
ان شركة هيتس تيليكوم »شركة 
ذات الطابع 3.0«، كشركة لها وجود 
عاملي منذ اليوم األول من التشغيل. 
فيما يؤكد عل����ى مرونة هيتس 
تيليكوم وقابليتها للعمل حتت 
مجموعة متنوع����ة من النماذج، 

باهبري  ضمن أهم  40 شخصية عالمية
في قطاع االتصاالت

»جاينكس«: اتفاقية تعاون مع »الخليج للمعارض«

»الكويتية« توقع اتفاقية الرمز المشترك مع »الهندية«

قال رئيس مجلس ادارة شركة جاينكس للمعارض 
هيثم الكاظمي ان االتفاقية التعاونية التي وقعتها 
الش���ركة مع مجموعة اخلليج للمعارض تعطينا 
الدفعة القوية إلقامة معارض دولية كبرى انطالقا 
من الكويت، حيث س���تجتمع خبراتنا معا لتقدمي 
معارض ومؤمترات تع���ود بالنفع احلقيقي على 

اجلميع.
وبني الكاظمي، في بيان صحافي أمس، ان قطاع 
املعارض في الكويت يعتبر مازال في بدايته ويحتاج 
إلى الكثير من االهتمام والتنشيط بالرغم من األشواط 
التي قطعها حيث يحت���اج إلى الكثير من األدوات 
واألساليب التي جتعله قويا مبا فيه الكفاية ومنافسا 
قويا على املستوى االقليمي، لذلك يجب التنسيق 

بني الدولة وشركات املعارض واملؤمترات للوصول 
إلى ش���كل فعال حتى نستطيع املنافسة وحتقيق 

ربح يعود بالفائدة على االقتصاد.
واشار الى أن الشركة أطلقت معرض سبورتي األول 
حتت رعاية الشيخ طالل الفهد وهو املعرض األول 
من نوعه الذي يهتم مبجال الرياضة ومستلزماتها في 
آن واحد فالرياضة ال تقتصر على األلعاب بل تشمل 
كل ما يخص ويفيد صحة اإلنسان، فاملعرض جديد 
من حيث الفكرة فاملستلزمات الرياضة من أجهزة 
وخالفه تعتبر في بعض الدول من أساسيات الدخل 
القومي ألنها صناعة وجتارة في الوقت نفسه وهناك 
شركات وإمبراطوريات متحكمة في ماركات عاملية 

معينة حققت من وراء ذلك املكاسب الوفيرة.

أعلنت مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية أنها 
أبرمت مع الطيران الهندي اتفاقية تعاون جتاري 
بصيغة الرمز املشترك CODE SHARE على قطاع 
لندن/نيويورك/لندن باستخدام طائرات املؤسسة 

وذلك اعتبارا من 15 نوفمبر اجلاري.
وفي هذا السياق قال نائب مدير دائرة التخطيط 
للشؤون الدولية في املؤسسة سعود املخيزمي في 
تصريح صحافي إن هذه االتفاقية قد جاءت لتعزيز 
التعاون القائم بني املؤسستني وسيساهم في توفير 
املزيد من التس���هيالت، مضيفا أن هذه االتفاقية 

ميكن متديدها مستقبال لقطاعات أخرى.
وأش���ار إلى أنه مبوجب هذه االتفاقية سيتم 
خدمة مسافري الطيران الهندي على القطاع املذكور 
وس���يخصص عدد من مقاعد الدرجة السياحية 
ودرجة رجال األعمال والدرج���ة األولى لركابها 
باإلضاف���ة إلى اإلعالن عن ج���دول الرحالت بني 
الكويت والهند في انظمة احلجز املختلفة باستخدام 
رمز الطيران الهندي وكذلك مطبوعات اجلداول 
للناقلتني باالضافة الى العالمات االرش���ادية في 

املطارات املعنية.

»المركز الشرقي« ينصح بتجنب الشراء في المستويات الحالية بالسوق
قال التقرير االسبوعي لشركة املركز 
الشرقي لالسش��ارات االقتصادية ان 
س��وق الكوي��ت ل��الوراق املالية فتح 
االسبوع املاضي محدثا فجوة نزولية 
عند مستوى 7290 نقطة ثم هبط حتى 
حقق يوم االثنني قاعه االسبوعي عند 
7151، ثم صعد حتى حقق يوم اخلميس 
قمته االس��بوعية عند مستوى 7343 
وأخيرا أقفل عن��د 7334 محققا بذلك 
صافي نزول اس��بوعي قدره 13 نقطة 
أي 0.18% )بينما حقق االسبوع االسبق 

صافي نزول 260 نقطة(. 
وقال التقرير ان الشعور العام كان 
مختلطا وتذبذب مؤشر السوق طوال 
االسبوع ضمن مجال عرضه 192 نقطة، 
وعن توقعات التقرير لالسبوع اجلاري 
قال التقرير ان الرسوم البيانية تشير الى 
وجود ضعف بالسوق، ال ميكن استبعاد 
حدوث ن��زول اضافي ونصح بتجنب 

الشراء في املستويات احلالية.


