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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

قطر تعتزم طرح سندات سيادية بـ 5 مليارات دوالر
الدوحةـ  رويترز: نقلت صحيفة 
فاينانشــــال تاميز عن مصرفيني 
قولهم إن قطر تعتزم جمع ما يصل 
إلى 5 مليارات دوالر من خالل بيع 
سندات سيادية وذلك بحسب الطلب 

عليها.
وقال مصرفيــــون إن االهتمام 
املبدئي »ايجابي جدا« قبل جولة 
ترويجية خالل األســــبوع املقبل 
أو نحو ذلــــك. وذكرت الصحيفة 
علــــى موقعهــــا االلكترونــــي إن 
القطرية عينت 5  املاليــــة  وزارة 
بنوك إلدارة اإلصــــدار وهم بنك 
قطر الوطنــــي وباركليز وكريدي 
سويس وجولدمان ساكس وجي.

بي مورجان. وجمـــعت قطر أكــــبر 
دولة مصدرة للغاز الطبيعي في 
العـالم 33 ملــــيار دوالر من بيع 

سندات خالل فصل الربيع.
وشملت سنداتها القياسية أذونا 
ألجل 5 سنوات مبلياري دوالر بعائد 
يزيد 340 نقطة أساس على سندات 
اخلزانة األميركية املقــابلة وأذونا 
ألجل 10 سنوات قيمتها مليار دوالر 
بعائد يزيد 380 نقطة أساس على 

السند القياسي األميركي.
من جهة أخرى، قالت شــــركة 
قطر الدولية للبترول وشركة شل 
ايسترن بتروليوم امس انهما أبرمتا 
اتفاقات تشتري مبوجبها الشركة 
القطرية حصصا في مشــــروعني 
مشتركني لـ »شــــل كميكالز« في 
سنغافورة في أول عملية استحواذ 
خارجية للشركة في قطاع منتجات 

النفط.
ومبوجب االتفاق الذي سيستكمل 

في ديسمبر املقبل ستبــيع شـــل 
القائمة من األسهم في  ممتلكاتها 
الشركتني ملشــروع مشترك جديد 
باسم قطر الدولية للبترول وشل 

كميكالز سنغافورة.
وقــــال وزير الطاقــــة القطري 
عبداهلل العطية في بيان إن هدف 
الشركة القطرية هو أن تصبح العبا 
رئيسيا في قطاع الطاقة العاملي.

وأضاف ان قطــــر منتج كبير 
وســــريع النمو ملدخالت صناعة 
إلى  النشــــاط  الكيماويــــات ومد 
البتروكيماويات في منطقة آسيا 
واحملــيط الهادي سيساعدها على 
حتقيق أهدافها العاملية الطموحة 
ورفضت كل من شل وقطر التعليق 

على قيمة الصفقة.

»قطر للبترول« تشتري حصصًا بمشروعين لـ »شل كميكالز« في سنغافورة

..و بنك قطر التجاري يحدد أسعار
سندات بقيمة 1.6 مليار دوالر

دبيـ  رويترز: قال مصرفي امس إن بنك قطر التجاري حدد 
ــعري النهائي لبيع سندات من شريحتني بقيمة 1.6  النطاق الس
مليار دوالر. وذكر املصرفي املطلع على العملية إن البيع يشمل 
سندات ألجل خمس سنوات قيمتها مليار دوالر بعائد يزيد 235 
نقطة أساس على املتوسط احلسابي لسعر فائدة العرض والطلب 
ــنوات قيمتها 600 مليون  ــندات ألجل عشر س بني البنوك وس
دوالر بعائد يزيد 400 نقطة أساس على املتوسط احلسابي لسعر 
ــدة العرض والطلب بني البنوك. وأضاف »كوبون الفائدة 5 %  فائ
ــندات ألجل خمس سنوات و7.5% على السندات ألجل  على الس
ــندات اخلمسية بلغ  ــنوات«. وتابع أن الطلب على الس عشر س
ــتة أمثال املعروض. ويشترك بنكا كريدي سويس ومورجان  س

ستانلي في إدارة اإلصدار.

كل مقتنيات مادوف معروضة للبيع..
حتى سترته »الساتان«

صورة وزعتها 
مجموعة مارشالز 
التجارية االميركية 
لســــــتـرة مـــــن 
الــســـاتـان حتمل 
شـــعـار فـــريـــق 
»نيويورك ميتس« 
للبيسبول وتعود 
للمصرفي املسجون 
برنار مادوف وهي 
معروضـــة للبيع 
بســـعر يتـــراوح 
و700   500 بــــني 
بـــني  مـــن  دوالر 
مئــــــات من قطع 
املالبس واملجوهرات 
العائـــدة ملـــادوف 
روث  وزوجتـــه 
في مـــزاد علـــني 
الســــــبت  يـــوم 
املقـــــبل في مدينة 

)أ.پ(نيويورك. السترة التي حتمل اسم »مادوف« 

النفط األميركي فوق الـ  80 دوالرًا
»طيران اإلمارات« تدرس شراء طائرات جديدة

العازمي: »الكويتية« استعدت لموسم الحج
 أحمد يوسف

حرصا على عادتها الســــنوية من االجتماع مع مسؤولي 
حمالت احلج والعمرة لتذليل كل املشاكل التي تعترض آلية 
السفر وذلك بالتعاون مع اجلهات املختصة من وزارة الداخلية 
وإدارة الطيــــران املدني وإدارتي اجلوازات واجلمارك، أقامت 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية امس مؤمترا موسعا مع 
مسؤولي حمالت احلج والعمرة. وبهذه املناسبة، قال رئيس 
جلنة احلج والعمرة في مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
هادي العازمي ان إدارات املؤسسة ارسلت فريقا خاصا ليسافر 
الى مطار جدة لتسهيل اإلجراءات في حال تغير مواعيد الرحالت 
ألي أسباب من اجل توفير سبل الراحة للحجاج في العودة، 
مشــــيدا بتعاون اجلهات الرســــمية إلجناح هذا املوسم. من 
جانبه، أكد مساعد مدير دائرة اخلدمات األرضية في املؤسسة 
محمد املطيري جهوزية الدائرة للتعامل مع املوســــم والعمل 
مع مسؤولي احلمالت على توعية احلجاج بضرورة االلتزام 

بالتعليمات حتى ال تكون هناك مشكالت اثناء مغادرة واستقبال 
رحالت العودة بعد االنتهاء من اداء مناسك احلج. وفي السياق، 
قال مندوب اإلدارة العامة للطيران املدني عبدالعزيز الربيع 
ان دخول مناطق وزن األمتعة سيكون فقط ملندوبي حمالت 
احلج إلنهاء إجراءات وزن أمتعة احلجاج لعدم اكتظاظ مناطق 
الوزن، داعيا اجلوازات إلــــى ضرورة توزيع بطاقات دخول 
الطائرة الى احلجاج مبقر احلملة قبل السفر أو خارج مناطق 
الوزن في الكاونترات املخصصة. وأكد الربيع ضرورة عدم 
إحضار املشروبات الساخنة والباردة واحللويات الى مبنى 
املطار واعالم احلجاج بضرورة احلضور قبل املوعد احملدد 
القالع الرحالت بـ 3 ســــاعات لتسلم بطاقات دخول الطائرة 
والدخول الى منطقة اجلوازات قبل ساعة على األقل. وشدد 
علــــى ضرورة التواجد عند بوابة املغادرة قبل 30 دقيقة من 
موعد اإلقالع لتالفي التأخير في إنهاء اإلجراءات مما ينعكس 
على التأخير في إقالع الرحالت، مشيرا الى وجود »استاند« 

إرشــــادي حلمالت احلج من قبــــل املندوبني خلدمة احلجاج. 
وقال عيسى بن عيسى من اإلدارة العامة للجمارك الكويتية 
ان فريق اإلدارة سيكون موجودا للعمل مع اجلهات املختصة 
في اإلدارات املختلفة والعمل على تقدمي العون لكل احلجاج. 
على صعيد متصل، قال املقدم صالح العلي من ادارة اجلوازات 
الى وجود فريق متخصص النهاء كل االجراءات وفق اجلداول 
التي أعدت من جانب املسؤولني عن احلمالت، مؤكدا ضرورة 
احلضور الى الكاونترات بوقت كاف النهاء املعامالت في وقت 
قياسي وخلدمة احلجاج. وأضاف العلي أن الفريق سيكون 
جاهزا من أجل تخليص االجراءات للحجاج تالفيا ألي مشاكل 

قد تعترض عملية السفر وكذلك في العودة.
من جهته، قال رئيس قسم األمن في ادارة أمن مطار الكويت 
الدولي النقيب سليمان احلميدان »نحن نعاني وجود شنط 
فيها ممنوعات والبد من وجود صاحبها من اجل تفتيشــــها 

في وجوده«.

لنـــدن ـ رويترز: ارتفع ســـعر النفط فوق 
مســـتوى الــــ 80 دوالرا للبرمــــيل مدفـــوعا 
بانخــــفاض الدوالر إلى أدنى مســـتوياته في 
15 شـــهرا الذي حــــول اهتــمام املســـتثمرين 
بعــيدا عن اساســـيات العـــرض والطلب ومع 
تأخر بيانات املخزونات األميركية األسبوعية 

يوما إلى اخلميس. 
وقال محللون إن الطلب القوي على النفط 
في الصني وبيانات انتاج املصانع هناك دعمت 

السوق كذلك لكن حد من املكاسب ضعف الطلب 
في مناطق أخرى وانتعاش ســـريع نسبيا في 

قطاع النفط بعد إعصار.
وارتفع اخلام األميركي اخلفيف 80.05 دوالرا 
للبرميـــل بعد ان أنهى جلســـة التعامالت في 
بورصة نيويـــورك التجارية )ناميكس( امس 
االول على مكاسب بلغت دوالرين وارتفع خام 
القيـــاس االوروبي مزيج برنت 43 ســـنتا إلى 

77.93 دوالرا للبرميل.

دبي ـ رويترز: ذكر رئيس شــــركة طيران 
اإلمارات تيم كالرك امس ان الشركة قد تشتري 
مزيدا من الطائرات من شركتي بوينغ وايرباص 
وان تسلم بعض طائرات )ايه 380( التي طلبتها 
سيتأخر إلى عام 2010. وقال كالرك لـ »رويترز« 
بالهاتف »نحن ندرس ذلك )شــــراء املزيد من 
الطائرات(، نقوم باعداد التقييمات ولكن من 
الواضح أنه مع ما نحققه من منو وأرباح فليس 
هناك ما يشــــير إلى أننا ال ينبغي أن نتحرك 
سريعا«. وأضاف كالرك أن خطط توسع مقاصد 
الشركة ستتأثر العام القادم نتيجة تأخر تسلم 
طائرات )ايه 380( العمالقة من ايرباص، وقال 
»كان ينبغي أن نحصل على 15 طائرة بحلول 

يونيو 2010، سنحصل على اثنتني في ديسمبر 
والثمانية الباقية بني يناير ونوفمبر من العام 

القادم وهكذا ستتأجل واحدة أو اثنتان«.
 من جهة اخرى، قال رئيس مجلس إدارة 
»طيران اإلمارات«، الشيخ احمد بن سعيد آل 
مكتوم إن الشركة تتوقع حتقيق إيرادات أفضل 
في النصف الثاني مــــن العام مما حققته في 
النصف األول. وهبطت إيرادات الشركة بنسبة 

13.5% في النصف األول من العام. 
ورد الشيخ أحمد على سؤال عما إذا كانت 
الشــــركة ســــتأخذ طائرات من طراز ايه 380  
طلبتها شركات طيران أخرى قائال إن الشركة 

تدرس ذلك بالفعل.

نيويوركـ  د.ب.أ: برأت محكمة أميركية امس 
االول مديرين سابقني لصندوقي حتوط تابعني 
ملؤسسة »بير ستيرنز« االستثمارية العمالقة 
مـــن تهم االحتيال فـــي األوراق املالية في أول 
حكم قضائي يتعلق باألزمة املالية املدمرة التي 

أطبقت على االقتصاد العاملي. 
وكان ماتثيو تانني ورالف كيوفي قد ترأسا 
صندوقي حتوط انهارا في صيف عام 2007 إذ 
كان انهيارهما من أحد األســـباب الكثيرة التي 
أدت إلى إشهار إفالس »بير ستيرنز« في مارس 

عام 2008 وكان بداية لألزمة االئتمانية.

ووجهت اتهامات إلى تانني وكيوفي بالكذب 
على املســـتثمرين بــشـــأن احلالـــة اخلطيرة 

لصندوقيهما.
 وبرأت هيئة احمللفني باحملكمة االبتدائية في 
نيويورك االثنني من كل التهم املنسوبة إليهما. 
وكانت أزمة وول ســـتريت التي دفعت العالم 
إلى االنزالق في أسوأ ركود منذ ستة عقود قد 
أثارت موجة ضخمـــة من الغضب العام جتاه 
املؤسسات املالية التي انهارت بعد أن حتملت 
مخاطر غير مطلوبة وعلى األخص في ســـوق 

العقارات األميركية.

براءة مديري صندوقي استثمار تابعين
لمؤسسة بير ستيرنز من تهمة االحتيال

زوليك يحّذر من استمرار المخاطر
التي تهدد االقتصاد العالمي في 2010 

سنغافورة ـ د.ب.أ: قال رئيس البنك 
الدولي روبرت زوليك إنه يشعر بارتياح 
بالنسبة ألداء االقتصاد العاملي خالل 2009 
لكنه أوصى احلكومات بعدم وقف برامج 
التحفيز االقتصادي العام املقبل. وأضاف 
زوليك على هامش قمة منتدى التعاون 
الهادي  االقتصادي لدول آسيا واحمليط 
)أبك( »أشعر براحة نسبية بشأن آفاق 
النمو خالل 2009، وأرى بعض املخاطر 
في 2010«، مشيرا إلى أن أحد املخاطر هو 
التوسع في اعتماد القطاع اخلاص على 

املال العام نتيجة برامح التحفيز املالي 
التي قدمتها احلكومات خالل العام احلالي 
ملواجهــــة الركود. وقال زوليك إنه يجب 
استمرار إجراءات التحفيز عام 2010 دون 
طرح حزم حتفيــــز جديدة. وأضاف أنه 
يجب ســــحب حزم التحفيز االقتصادي 
بطريقة »تشاورية ومنسقة«. وفي حني 
أشار زوليك إلى أهمية التعاون الدولي 
في مواجهة األزمة االقتصادية فإنه أكد 
ضرورة االعتراف باختالف الظروف بني 

األسواق وبعضها البعض.


