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∂```æ«∏`c á````æ«µ``°ùdG 

QÉ£ŸG ≥jôW øe ´ôØàe – Å`aÉ£ŸG π`HÉ≤e – á`«fGhôØdG

GAÉ°ùe 9:30 – GAÉ°ùe 5 øeh Gô¡X 1 – ÉMÉÑ°U 9 øe :πª©dG ó«YGƒe

24754377 – 24754366 – 24754355 :QÉ°ùØà°SEÓd 

ôµ°ùdGh ΩÉ©dG ¢SQÉªŸG IOÉ«Y

 á`̀à`̀HÉ`̀K á`̀«`̀Áƒ`̀≤`̀J äÉ``÷É``©``e  ̊

ácôëàeh

 ¿É```æ```°SC’G ¢†```««ÑJh ∞``«¶``æJ  ̊

 ¥ô`£dG çóMCÉH

 ô````«µ``°ùJh á```«∏«ªŒ äGƒ```°ûM  ̊

¿Éæ°SC’G ÚH äÉaÉ°ùŸG

Òæ«ØdGh Qƒ°ùLh ¿Éé«J ˚

¿Éæ°SC’G Ö°üY êÓY  ̊

¿Éæ°SC’G ™∏N  ̊

ô©°ûdG ádGRE’ á°UÉN ¢VhôY ˚

Qõ«∏dÉH ájƒeódG äGÒ©°ûdG êÓYh 

 §bÉ°ùJ  êÓ©d  »HGÒKhõ«ŸG  ø≤M  ˚

¬LƒdG IQÉ°†fh ô©°ûdG

óFGõdG ¥ô©àdGh ó«YÉéà∏d ¢ùµJƒÑdG ø≤M ˚

OhóÿGh ∞jÉØ°ûdG ÒÑµJ ˚

 »µdÉH π«dGƒãdGh ájó∏÷G óFGhõdG ádGREG ˚

π«ªéàdGh Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d á«æ«°U á«æa ˚

 Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d øj’ƒàc’G RÉ¡L ˚

¿Éæ°SC’G IOÉ«Y
∞«°UÉf ¿RÉ`e .O¿Gô`ªY ó`ª .O

Qõ«∏dGh ájó∏÷G IOÉ«Y

á``°UÉN äÉ``eƒ°üN
 äÉ``LÓ``©dG ™``«ªL ≈∏Y

¿É``æ``°SC’G IOÉ``«©H

ádGRE’ õ«ªàŸG »Ø«°üdG ¢Vô©dG

Qõ«∏dÉH kÓeÉc º°ù÷G  ô©°T

∑.O 240 

  25728004 - 25727004 : ¿ƒØ«∏J - OGó¨H ´QÉ°T - á«ŸÉ°ùdG

1823344 :øNÉ°ùdG §ÿG    25729004 : ¢ùcÉa - 511 : »∏NGO

عيادات طبية عامة ومتخصصة
General & Specialized Medical Clinics

 ä’É```̀M ™``̀«``̀ª``̀÷ á``̀≤``̀«``̀bó``̀dG á``̀©``̀HÉ``̀à``̀ŸG

 ΩódGh  §¨°†dÉc)  á«æWÉÑdG  ¢VGôeC’G

.Gõfƒ∏ØfE’Gh äÉHÉ¡àdE’Gh (ôµ°ùdGh

General & Specialized Medical Clinics

 ä’É```̀M ™``̀«``̀ª``̀÷ á``̀≤``̀«``̀bó``̀dG á``̀©``̀HÉ``̀à``̀ŸG

عيادة الطب العام والباطنية

Qƒ°TÉY ôeÉ°S .O
ΩÉ©dG Ö£dG

Ωõ«JÉehQh á«æWÉH Òà°ùLÉe

á`«∏FÉY äGQÉ``jR
áYÉ°S 24 QGó`e ≈∏Y

QÉ°ùØà°SE’Gh õéë∏d

97113878 : ô``eÉ°S .O /ô°TÉÑe

25QÉæjO

πeÉ°T ΩO ¢üëa + ∞°ûc

QÉ°ùØà°SE’Gh õéë∏d

25QÉæjO

πeÉ°T ΩO ¢üëa + ∞°ûc

25664570 - 25664569 :øNÉ°ùdG §ÿG   25664548 - 25664342 :ä - OGó¨H ´QÉ°T - á«ŸÉ°ùdG

.…ƒfÉãdGh ‹hC’G πª◊G ôNCÉJ êÓY ˚

.QôµàŸG ¢VÉ¡LE’Gh ¢†«ÑŸG äÉ°ù«µJ êÓY ˚

 AÉæKCG á``````̀«≤∏ÿG Üƒ``````̀«©dG ™``````̀«ªL ¢``````̀ü«î°ûJ ˚

.πª◊G

 ≥æY äGQƒ–h á«°ShÒØdG äÉHÉ¡àd’G ±É°ûàcEG ˚

.ÈµŸG ÊƒjõØ∏àdG QÉ¶æŸG ∫ÓN øe ºMôdG

 RÉ`````¡L ∫Ó`````````````````````N øe IO’ƒdG ó```````Yƒe ó``````̀jó– ˚

.Fetal Monitor
 ¢VGôeC’G øY ∞°ûµ∏d êGhõdG πÑb Ée äGQÉÑàNEG ˚

.á«KGQƒdG

 ióe ºMôdG ≥æY ¿ÉWô°S øe »≤J äÉ``````̀ª«©£J ˚

.IÉ«◊G

 äGƒæ°S 6 ôªY øe ø``````̀e ôµÑŸG ¿Éæ°S’G Ëƒ``````̀≤J ˚

 ¿Éæ°SC’G Qƒ°ùc π«ªŒh êÓY  ̊.äÉ«æ≤àdG çóMCÉH

 ¿Éæ°SCÓd ¢``````̀UÉN »``````̀bGh π``````̀«°üØJ ˚ .á``````̀«eÉeC’G

 áëFGQ êÓ``````̀Y ˚ .Ö©∏dG AÉ``````̀æKCG ∂``````̀∏ØW á``````̀jÉbƒd

 êÓY øe ±ƒÿG É«Hƒa êÓ``````̀Y  ̊.á¡jôµdG º``````̀ØdG

 .á```````«∏«ªéàdG äÉ```````ZôØdG ó°Sh êÓY  ̊.¿É``````̀æ°SC’G

.á«∏«ªŒ äGƒ°ûM ˚ .≥«ª©dG áã∏dG ∞«¶æJ ˚

 ø≤Mh §Ø°T ˚ .ΩGƒ≤dG ≥«°ùæJ äÉMGôL ˚

 .±GOQ’Gh ø£ÑdG äÓgôJ ó``````̀°T ˚ .¿ƒgódG

 π«ªŒ ˚ .Qó°üdG ™aQh Ò``````̀¨°üJh ÒÑµJ ˚

 IOÉ©à°SEG  ̊.¿ƒØ÷Gh ¬LƒdG ó°T  ̊.∞``````̀f’G

 ˚ .¢``````̀ùµJƒÑdG ø``````̀≤M ˚ .Iô``````̀°ûÑdG IQÉ``````̀°†f

 ˚ .∞jÉØ°ûdGh Ohó``````̀î∏d ÚL’ƒµdG ø``````̀≤M

 áHGREGh ô©°ûdG §``````̀bÉ°ùàd »HÒKhõ«ŸG ø≤M

 .Ωƒë°ûdG

 - á``````̀«∏°SÉæàdGh á``````̀jó∏÷G - ó``````̀«dƒàdGh AÉ``````̀°ùædG

 ¿PC’Gh ∞fC’G - π«ªéàdGh ¿Éæ°SC’G - π``````̀«ªéàdG

.ΩÉ©dG Ö£dG - Iôéæ◊Gh

بـإشـراف د. فـيـصــل دشــتــيد. محمــــد فـريـد صـــالح مختبر الهالل بوليكلينيكد. أحمد علي حسن

نرحب بكم في
جميع عياداتنا ا�خرى

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة (غلوب - مد) من عمالء الشركات التالية:
 .»∏aÉµàdG ÚeCÉà∏d IÉ``````̀Ø°üdG ácô°T ˚ .»∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d ¤hC’G ácô°ûdG ˚ .¿É``````̀ª°†∏d ájô°ùjƒ°ùdG á``````̀«fÉæÑ∏dG ácô°ûdG ˚ .IÉ``````̀«◊G äÉæ«eCÉà∏d è``````̀«∏ÿG á``````̀cô°T ˚

.»∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d â``````̀jƒµdG ácô°T  ̊.Ú``````̀eCÉà∏d á``````̀«fÉæÑ∏dG á``````̀«Hô©dG á``````̀YƒªéŸG  ̊.»``````̀∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d QRBÉ``````̀J á``````̀cô°T  ̊.»``````̀∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d ¥É``````̀Kh á``````̀cô°T ˚

á«LƒdƒæµàdG πFÉ°SƒdG çóMCÉH Iõ¡›

:ÈàîŸG πªY ó«YGƒe

kGô¡X 1 ¤EG kÉMÉÑ°U 9 øe

AÉ°ùe 9  ¤EG 5 øeh

IO’ƒdGh AÉ°ùædG ¢VGôeCG  »FÉ°üNG¿Éæ°SC’G π«ªŒh »¶ØëàdG êÓ©dG  »FÉ°üNG

∫ÉØWC’G ¿Éæ°SCG Ö£d á«µjôeC’G á«ÁOÉcC’G ƒ°†Y

¿Éæ°SCG - áeÉ©dG áë°ü∏d á«HQhC’G á«©ª÷G ƒ°†Y

أول عيادة متخصصة في عالج أسنان ا�طفال
وكل أفراد ا�سرة

π«ªéàdG áMGôL  »°UÉ°üàNG 

 ô°üe - π«ªéàdG áMGôL PÉà°SG

فيجن غروب للحلول اإللكترونية 
تفوز بالمرتبة األولى لجائزة الدولة 2009

الواجهة الرئيسية للموسوعة

اكتس����بت فيجن غروب التابعة ملجموعة الراية للمش����اريع 
مكانتها في الكويت ودول مجلس التعاون كاس����م جتاري شهير 
نتيجة سنوات طويلة من العمل واحملافظة على الريادة في سوق 

صناعة تكنولوجيا املعلومات والدعاية واإلعالن.
وبهذه املناسبة صرح مساعد السلطان العضو املنتدب ملجموعة 
كيو ايت فيجن بان فوز الش����ركة بجائزة الدولة لعام 2009 عن 
مش����روع املوس����وعة الكويتية االلكترونية اوصلنا الى العاملية 
 ،WSA لننافس على اجلائزة العاملية التابعة ملنظمة األمم املتحدة
ومنحنا امليزة التنافس����ية واسما أقوى في السوق، حيث صرح 

قائال: »فيجن غروب هي الشركة الوحيدة املتخصصة في 
احللول االلكترونية والدعاي����ة واإلعالن التي فازت 

بجائزة الدولة وقد مت اختيارنا لهذه املكانة ألننا 
س����جلنا اجنازا كويتيا وعربيا في مجال عملنا 
واحملافظة على ميراثنا وتراثنا األصيل وذلك 

باستخدام تكنولوجيا املعلومات«.
كما اوضح مساعد السلطان ان الشركة مت 
تأسيسها في عام 1998 وذلك لتقدمي احللول 
املتكاملة في مجال صناعة تكنولوجيا املعلومات 

واخلدمات االعالمية للسوق الكويتي، وفي عام 
2006 قامت مجموعة الراية للمش����اريع بشراء 

حصة مؤثرة فيها تصل الى 90% من اجمالي اسهم 
الش����ركة وذلك ملا تتمتع بها فيجن غروب من خبرة 

واسعة في هذا املضمار املتطور والسمعة الطيبة في الوسط 
التجاري على مس����توى الس����وق احمللي وملا متتلكه الشركة من 

وكاالت وعالقات عاملية.
ومن جانبه اكد طالل السلطان رئيس مجلس ادارة مجموعة 
الراية للمش����اريع قائال: »لقد شهدت مشاريع ومنتجات الشركة 
توسعا كبيرا خالل السنوات املاضية، اضافة الى اكتساب الشركة 
اخلبرة ف����ي مجال اعداد وصناعة االص����دارات االلكترونية على 
مستوى عاملي، مما حقق توسعا بارزا في مجمل اعمال املجموعة، 

كما اتاح هذا التوس����ع امام مجموعة فيجن غروب للعمل مع عدد 
من الش����ركات العاملية املتخصصة في مجال النشر واالصدارات 
االلكترونية ولعب الدور الرئيس����ي في تنفيذ مش����روع مشترك 
س����يضع الكويت بإذن اهلل على خارطة العالم السياحية، لذلك 
يعد قرار مجموعة الراية للمشاريع في عام 2006 للدخول كشريك 
استراتيجي واالستثمار في هذه الشركة الواعدة اجنازا في مسيرة 
مجموعة الراية للمش����اريع على مستوى التخطيط ودفع عجلة 

التنمية وحتقيق افضل العوائد االستثمارية.
وتابع طالل السلطان قائال: »اننا نتطلع للعمل والتعاون مع 
احدى ش����ركات القطاع اخلاص إلصدار نسخة معدلة من 
املجموعة الكويتية مستخدمني بها التكنولوجيا احلديثة 
»كمبيوتر Animation«، بهدف نقل املعرفة لألطفال 
من سن 5 حتى 12 سنة بأسلوب القصة والرسوم 
املتحركة، ونأمل توزيع اكثر من نصف مليون 
نسخة مجانا حتى تعم الفائدة ملا يحمله هذا 
العمل في طيات����ه وللمحافظة على تاريخنا 
وميراثنا الكويتي األصيل. وأكد السلطان ان 
املوسوعة الكويتية اصبحت من اهم املراجع 
املوثقة للعديد من اجلهات احلكومية واملنظمات 
العاملية ومراكز البحوث، ناهيك عن كونها مرجعا 
رئيس����يا ألولياء األمور واملعلمني للحصول على 
املعلومات املتعلقة بتاريخ وتراث الكويت، حيث مت بيع 
اكثر من 96 الف نسخة من املوسوعة الكويتية منذ االصدار 
االول في عام 2004، كما اننا نس����عى لزيادة املبيعات خالل العام 
املقبل مع االصدار اجلديد ضمن خطة التسويق لعام 2010 داخل 
وخارج الكويت. وختم السلطان قائال: »ان لقاءنا صاحب السمو 
األمير وتكرميه لنا للمرة الثانية ومنحنا جائزة الدولة هو اكبر 
اجناز بالنس����بة لنا وهذا ليس بجديد على صاحب السمو األمير 
وتشجيع ابنائه الكويتيني وحرصه على تقدمي الدعم واملشورة 

لرفع اسم الكويت في مختلف امليادين«.

مبرة اآلل واألصحاب تشارك في المهرجان الثقافي بالبحرين

آل خليفة: نّثمن دور مبرة اآلل واألصحاب 
في دعم الوحدة الوطنية وتصحيح المفاهيم الخاطئة

الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة خالل تفقده املعرض

الشيخ عزام الصباح يتسلم بعض إصدارات املعرض

ليلى الشافعي
أكد الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة نائب رئيس مجلس 
الوزراء البحريني ما تتبوؤه 
مملك���ة البحرين م���ن مكانة 
ثقافية وفكرية تعكس الصورة 
احلقيقية لإلنسان املثقف الذي 
هو محور التنمية وما يتمتع به 
الكتاب من أهمية وضرورة لدى 
القراء على مختلف مستوياتهم 
على الرغم مما تتجه له اليوم 
تقنية العصر وإبداعاتها من 
معلوم���ات وفيرة وس���ريعة 
الكتاب ولكن ال تقلل  تنافس 
من دوره ومكانته وقيمته لدى 
القارئ، جاء ذلك خالل املهرجان 
الثقافي السابع عشر الذي اقيم 
في مملكة البحرين الش���قيقة 
حتت رعاية ومبشاركة مبرة 
اآلل واألصح���اب من الكويت 
االيام  والذي نظمته مؤسسة 
للنشر مبشاركة 180 مؤسسة 
ودار نشر والذي عرضت فيه 
مجموعة كبيرة من دور النشر 

العربية.
وعن املشاركة باملعرض قال 
رئيس مبرة اآلل واألصحاب 
د.عبداحملسن اخلرافي: نحرص 
دائما على املشاركة وتقدمي كل ما 

واملؤسسات احلكومية ودور 
النشر.

من جانبه، اشاد سفيرنا 
البحرين الشيخ عزام  لدى 
الصباح بدور املبرة في دعم 
الوحدة الوطنية وتصحيح 
املفاهي���م اخلاطئة عن اآلل 
واهتمامه���ا  واألصح���اب 
بتوحيد صفوف املس���لمني 
داخل وخارج الكويت، جاء 
ذلك خالل جولته في اجلناح 
اخلاص مببرة اآلل واألصحاب، 
حيث اطلع الشيخ عزام على 
محتويات اجلناح التي تبرز 
رسالة املبرة وأنشطتها وآخر 
إصداراته���ا التي تعمل على 
غرس محبة اآلل واألصحاب 
رض���ي اهلل عنهم في قلوب 

املسلمني.
كما تقدم مسؤول املعارض 
اخلارجي���ة للمب���رة ناصر 
السيد بالشكر لكل من الشيخ 
محمد ب���ن مبارك آل خليفة 
والى الش���يخ عزام الصباح 
لزيارتهم���ا جلن���اح مبرة 
اآلل واألصح���اب باملعرض، 
وأهداهما بعضا من إصدارات 
املبرة املطبوعة واملسموعة 

تذكارا بهذه املناسبة.

هو مفيد وجديد للقراء الذين هم 
في تزايد مستمر بفضل الوعي 
الذي تنشره مثل هذه املعارض 
وانه يسعدنا مشاركتنا في هذا 
املهرجان الضخم الذي تنظمه 
مؤسسة االيام للنشر مبشاركة 
180 مؤسسة ودار نشر. وأشاد 
اخلراف���ي بأهمي���ة مثل هذه 
املعارض ملبرة اآلل واألصحاب 
وجلميع الهيئات واجلمعيات 
اإلسالمية واملؤسسات ودور 
النشر وغيرها داخل الكويت 
وخارجه���ا، وإتاح���ة الفرص 
اللتقاء القارئ باجلهات املشاركة 
والتعرف على كل ما هو جديد 

ومفيد من الكتب واإلصدارات 
املتنوعة حتت س���قف واحد 
وبدون عناء وه���در للوقت، 
فتعد املعارض حلقة الوصل 

بني القارئ والكتاب.
وتق���دم اخلراف���ي بجزيل 
الشكر للشيخ آل خليفة على 
رعايته الكرمية التي تدل على 
العلوم  مدى اهتمامه بنش���ر 
والثقافة االسالمية بني صفوف 
املسلمني ودعم الوحدة الوطنية 
كما شكر مؤسسة االيام للنشر 
على تنظيمه���ا لهذا املهرجان 
الذي يضم  الثقافي الضخ���م 
العديد من اجلمعيات االسالمية 


