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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. �شامر عا�شور
الطب العام

ماج�شتري باطنية وروماتيزم

زيــارات عائليـة
على مـدار 24 �شاعة

للحجز والإ�شتف�شار

مبا�شر/ د. �شامــر : 97113878

دينار25

ك�شف + فح�ص دم �شامل

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.

پ جراحات تن�شيق القوام. پ �شفط وحقن 

الدهون. پ �ش�������د ترهالت البطن واالرداف. 

پ تكبري وت�شغ�������ري ورفع ال�شدر. پ جتميل 

االن�������ف. پ �شد الوجه واجلفون. پ اإ�شتعادة 

ن�ش�������ارة الب�ش�������رة. پ حق�������ن البوتك��������س. پ 

حق�������ن الكوالجني للخ�������دود وال�شفايف. پ 

حقن امليزوثريبي لت�شاق�������ط ال�شعر واإزابة 

ال�شحوم. 

الن�ش�������اء والتولي�������د - اجللدي�������ة والتنا�شلي�������ة - 

التجمي�������ل - االأ�شنان والتجميل - االأنف واالأذن 

واحلنجرة - الطب العام.

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

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 9 �سباحًا اإىل 1 ظهراً

ومن 5 اإىل  9 م�ساء

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل االأ�سناناخ�سائي  اأمرا�ض 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

 اخت�سا�سي  جراحة التجميل

ا�ستاذ جراحة التجميل - م�سر 

 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

اخلمي�س من 9 �صباحًا - 2 ظهرًا

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيـــادة الن�ســاء والتـوليــد

عيادة املمار�س العام وال�سكر

عـيـــــادة الأ�ســــــــــنـــان

پ عرو�ص خا�شة لإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر

پ حقن امليزوثريابي لعالج ت�شاقط ال�شعر ون�شارة الوجه

پ حقن البوتك�ص للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�شفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل 

عيادة اجللدية والعناية بالب�سرة

عرو�ص خا�شة على الليزر مبنا�شبة العيد

في التقرير ربع السنوي لمجموعة »أزاك«:

اإلنفاق على اإلعالنات عبر اإلنترنت ارتفع %4.6 
بالغاً 1.752 مليار جنيه إسترليني في النصف األول

19.3 مليون مستخدم لإلنترنت في الشرق األوسط
50 مليون دوالر حجم اإلنفاق اإلعالني على اإلنترنت في المنطقة

عبدالعزيز العنزي

أشــــــار 
التقريــــر 
ربــــــــع 
لسنوي  ا
ملجموعة ازاك خلدمات التسويق ان 
قطاع اإلعالن يعتبر من القطاعات 
املهمة والتي شهدت تطورا كبيرا 
خالل العقد االخير وخاصة عقب 
الثورة التكنولوجية التي احدثت 
نقلة نوعية في كافة املجاالت في 

جميع أنحاء العالم.
من جانبه قال املدير الشريك 
ملجموعة أزاك عبدالعزيز العنزي 
ان قطـــاع اإلعالنـــات يعد من 
التي متتلك  القطاعات احليوية 
فرصا جيدة للنمو في الشـــرق 
االوســـط وخاصة فـــي منطقة 
اخلليج رغم االزمة املالية العاملية، 
وهو ما بات واضحا من ارتفاع 
ميزانيـــات االعالنات وبشـــكل 
قياســـي خالل االعوام املاضية 

في كافة دول اخلليج.
وأشار العنزي إلى ان العالم 
ينفق سنويا ما يقرب من 600 مليار 
دوالر على اإلعالنات، مستخدما 
في ذلك وسائل اإلعالم املختلفة 
كالصحف والراديو والتلفزيون 
واإلعالنات اخلارجية، مشيرا إلى 
ان قطاع الدعاية واإلعالن يحقق 
دخال في الدول العربية ال يتجاوز 
1.5 مليـــار دوالر على الرغم من 
الكثافة الســـكانية املرتفعة في 

هذه البلدان.
العنـــزي ان قطاع  وأضاف 
االعالنات عبر االنترنت اصبح 
سوقا استثماريا متطورا حيث 
يشهد منوا سنويا على مستوى 
العالم، وخاصة في منطقة الشرق 
أكثر  التي تعتبر ثاني  األوسط 
منطقة ازدهـــارا في العالم بعد 
الصني، باعتبارها أسواقا ناشئة 

تستثمر فيها أموال طائلة.
وأوضح العنـــزي ان العديد 

من الدراســـات أشـــارت إلى أن 
عدد مستخدمي اإلنترنت قد بلغ 
19.3 مليون مستخدم في منطقة 
الشرق األوســـط، وذلك بعد ان 
شـــهدت هذه املنطقة ازديادا في 
 %490.1 استعمال اإلنترنت بلغ 
بني عامي 2000 و2007.كما بلغ 
معدل نفاذ اإلنترنت في منطقة 
الشـــرق األوســـط 17% فيما لم 
يتجاوز الــــ21% في باقي أنحاء 

العالم.
انه من  إلـــى  العنزي  ولفت 
التباطـــؤ  املتوقـــع أن يعمـــل 
االقتصادي في الشرق األوسط 
على تعجيل منـــو اإلعالن على 
اإلنترنت في املنطقة، حيث تختار 
الشركات دعايات الويب األرخص 
عوضا عن اإلعالم التقليدي املكلف 
وخاصة ان اإلعالن على اإلنترنت 
يكلف جزءا بسيطا جدا مما يكلفه 
اإلعالن عبر اإلعالم التقليدي، كما 
أنه يســـهل عملية قياس تأثير 

احلمالت اإلعالنية.
العنزي ان اإلنفاق  وأوضح 
على اإلعـــالن على اإلنترنت في 
الشرق األوسط يقدر بـ 50 مليون 
دوالر، ما يترجم إلى أقل من 1 % 
من إجمالي اإلنفاق على اإلعالنات، 
متوقعـــا ان ترتفع هذه احلصة 

خالل العام احلالي.
العنـــزي ان معظم  واضاف 
الدراسات تتوقع أن يزداد الترويج 
الســـنوات  عبـــر اإلنترنت في 
اخلمس املقبلة ليتجاوز الـ 140 
مليون دوالر بحلول العام 2014.، 
بعد ان بلغت نسبة النمو أكثر 
من 50% في الســـنوات الســـت 
ارتفع اإلنفاق  املنصرمة، حيث 
على اإلعـــالن عبر اإلنترنت في 
نهاية العام 2006 بنسبة %54.6 
مقارنة بعام 2005 والذي كان قد 
بلغ 18.71 مليون دوالر في دول 
مجلس التعاون اخلليجي ودول 

والـــذي بلـــغ 10% وكذلك زيادة 
عدد املعلنني الذين سيلتحقون 
بإعالنات اإلنترنت خصوصا في 
مجال املنتجات الغذائية وبالتالي 
سيرتفع سوق اإلعالنات ليحقق 
14% سنة 2009 أي مببلغ يقدر 
بــــ 2.3 مليار يـــورو من الناجت 

احمللى.
العنـــزي ان هناك  وأوضح 
توقعـــات بزيـــادة منـــو حجم 
اإلعالنات عبر االنترنت بنسبة 
23% في فرنسا حسب تقرير نقابة 
وكالء اإلنترنت الفرنسية والذي 
أشار إلى ان اإلعالنات اإللكترونية 
)األون الين( حققت مدخوالت في 
فرنسا خالل عام 2008 بقيمة 2 
مليار يورو كما شكلت مداخيلها 
6% من مجموع مداخيل نشـــاط 
االتصـــاالت علـــى الرغم من ان 
اإلعالنـــات التلفزيونية مازالت 
السند اإلعالني الرئيسي املسيطر 

على السوق التجارية.
واضح العنزي ان هناك اتفاقا 
من العديد من املؤسســـات على 
زيادة ميزانية التسويق التفاعلي 
»كاإلعالن عبر االنترنت« من خالل 
وقف او تخفيض متويل عمليات 
التقليدي، مشـــيرا  التســـويق 
إلى أن اإلعالنـــات الرقمية التي 
ستبلغ قيمتها 12% من إجمالي 
اإلنفاق علـــى اإلعالنات في عام 
2009، سترتفع إلى حوالي %21 
في غضون 5 ســـنوات. وبشكل 
عام، ليست هناك خطط لزيادة 
ميزانيـــات اإلعالنات خالل تلك 

الفترة.
وأضـــاف العنـــزي ان هناك 
تفاؤال حول منو قطاعات إعالنات 
االنترنت فـــي الواليات املتحدة 
األميركية خصوصا عقب إصدار 
املكتب الدولي لإلعالنات تقريره 
املتعلق بحجم االستثمار في قطاع 
اإلعالنـــات بالواليـــات املتحدة 

األميركيـــة والذي أكـــد فيه ان 
هذا القطاع حقق منوا في األول 
من ســـنة 2009 مبقـــدار %15.2 
مقارنة مع نفس الفترة من سنة 
الروابط  2007 في حني سجلت 
النتيـــة اخلاصة باإلعالنات 5.1 
مليارات دوالر أي بنسبة بلغت 
44% فـــي املجموع متقدمة على 
التي حققت  اللوحات اإلعالنية 
القصيرة %14،  27% واإلعالنات 
مشـــيرا إلى ان ثلثي املصاريف 
في مجال اإلعالنات )األون الين( 
توجد في القارة العجوز )65 % 
حوالي 7.3 مليارات يورو( وقد مت 
حتقيقها في أهم أسواق اإلعالنات 
وهي على التوالي اململكة املتحدة 
وأملانيا وفرنسا. ولفت العنزي 
إلى ان هناك العديد من التقارير 
التي تؤكـــد ان أن اإلنفاق على 
اإلعالنات عبر شبكة اإلنترنت 
في اململكة املتحـــدة قد تفوقت 
وألول مـــرة على اإلعالنات عبر 
التلفزيون. مشيرا إلى ان اإلنفاق 
على اإلعالنات عبر الشـــبكة قد 
ارتفع بنســـبة 4.6% لتصل إلى 
1.752 مليار جنيه إسترليني في 
النصف األول من عام 2009، بينما 
انخفضت اإلعالنات التلفزيونية 
بنســـبة 16.1% لتصل إلى 1.639 

مليار جنيه إسترليني«.
العنـــزي ان أهم  واضـــاف 
الوسائل املستعملة في إعالنات 
اإلنترنـــت حاليا هـــي الروابط 
التجارية حملركات البحث الشهيرة 
وأيضا شرائط اإلعالنات املتحركة 
والتي مثلت خالل 2008 بني %49 
بالنسبة لألولى و42% بالنسبة 
للثانية فيمـــا يخص اإلعالنات 
القصيرة، مشيرا إلى أن »اإلنفاق 
اإلعالني في االنترنت سيواصل 
النمو وسيمثل 9.7% من اإلنفاق 
اإلعالني العاملـــي العام احلالي 

و12.3% في 2010«.

املشرق العربي.
ولفت العنزي إلى ان دراسة 
حديثة لـــدول مجلس التعاون 
اخلليجي كشـــفت ان استمرار 
النمو في اإلعالنات على شبكة 
اإلنترنت في دول مجلس التعاون 
اخلليجي إضافة إلى زيادة معدالت 
استخدام اإلنترنت في هذه الدول 
قد جعلت من اإلعالن على شبكة 
اإلنترنت واحلمـــالت اإلعالنية 
على الشبكة أســـرع القطاعات 
منوا فيما يتعلـــق باإلعالن في 
منطقة الشرق األوسط. وأشار 
العنزي إلى ان الدراسة توقعت 
زيادة حجم اإلنفاق على اإلعالن 
اإللكتروني بنســـبة 30% خالل 
العام احلالي ومبعدل 50% خالل 
عام 2010 نتيجة استفادة املعلنني 
من وسائل إعالنية أكثر فاعلية 
من حيث التكلفة وذات قدرة على 

استهداف أفضل للجمهور.
أما في الغرب فقد أشارت كل 
التقارير االقتصادية في فرنسا 
الى ان القطاع يبدو مشجعا على 
الرغـــم من األزمـــة االقتصادية 
العاملية، ومن املتوقع ان يهيمن 
املشـــهد االعالني عبر االنترنت 
على سوق االعالن وذلك بفضل 
ارتفـــاع عدد عمـــالء اإلنترنت 

أوباما يحث األميركيين
على التحلي بالصبر إزاء االقتصاد

»أجيليتي« تعتزم الطعن بدعوى 
االحتيال المقامة ضدها في أميركا

»فولكس واجن«: خطة استثمارية بـ 25.8 مليار يورو

واشنطن ـ رويترز: حث الرئيس األميركي 
باراك أوباما األميركيني على التحلي بالصبر إزاء 
االقتصاد، وقال إن جولته اآلسيوية األخيرة كانت 
ذات أهمية حاسمة للصادرات األميركية وذلك 

ردا على انتقادات أنه عاد خالي الوفاض.
وفـــي ظل ارتفاع نســـبة البطالة إلى أعلى 
مستوى في جيل عند 10.2% وتراجع شعبيته 
التي كانت طاغية في اســـتطالعات الرأي، قال 
أوباما إن منتدى ســـينظمه البيت األبيض في 
ديسمبر سيبذل كل اجلهود املمكنة خللق فرص 

عمل جديدة.
وقال أوباما في خطابه األسبوعي وسط بوادر 
على نفاد صبر األميركيني على حتقيق نتائج 

»رغم أن األمر سيستغرق وقتا ميكنني أن أعدكم 
مبا يلي: أننا نتحرك في االجتاه الصحيح وأن 

اخلطوات التي نتخذها حتقق نتائج«.
وأظهر استطالع للرأي أجراه معهد جالوب 
اول من امس تراجع نسبة الرضا عن أداء أوباما 
إلى 49%، وهي املرة األولى التي تنزل فيها عن 
50% في هذا املسح، حيث أبدى األميركيون عدم 

رضاهم عن تناوله لالقتصاد وقضايا أخرى.
وتصريحات أوباما عن االقتصاد هي األولى له 
علنا منذ العودة إلى واشنطن بعد جولة آسيوية 
على مدى ثمانية أيام، حيث يقول منتقدون إنه 
لم يحصل على تنازالت مهمة بشأن التجارة أو 

التالعب في العملة من شركاء مثل الصني.

واشنطنـ  يو.بي.آي: حصلت 
شــــركة »أجيليتي« على تأجيل 
محاكمتها في مدينة أتالنتا بوالية 
جورجيا األميركية ما قد يشــــير 
إلى نيتها الطعن بدعوى االحتيال 
ورفع األسعار املقامة ضدها في 

جورجيا أو في مكان آخر في الواليات املتحدة بعدما 
أن أوقفتها احلكومة األميركية مؤقتا عن احلصول 

على عقود جديدة.
 وذكرت صحيفة »واشــــنطن بوست« أمس أن 
شــــركة املخازن العمومية )االسم السابق للشركة 
الذي اســــتخدم في نص االتهام( التي تعرف اليوم 
باسم »أجيليتي« قد عينت شركتي احملاماة »جونز 
داي« في جورجيا و»فينسينت ألكينز« في واشنطن 
»للطعن مبسائل الصالحيات القضائية« وذلك حسبما 
جاء في قرار صادر عن الشركة وقعه مديرها العام 

طارق عبدالعزيز سلطان العيسى.
 وقد أصدرت »أجيليتي« بيانا قالت فيه ان قرار 
تأجيل احملاكمة حتى األول من ديسمبر يهدف إلى 
»التحقق مما إذا كانت احلكومة قد التزمت بالقانون 
حني قدمت اإلشــــعار بالتهــــم«، وكانت »أجيليتي« 
قالت يوم األربعاء املاضــــي إن احلكومة األميركية 

أوقفتها مؤقتا عن احلصول على 
عقود جديدة إلى حني التأكد من 
االتهامات املوجهة ضدها باالحتيال 

ورفع األسعار.
 وأوضحت الشركة في بيان 
نشر على املوقع اإللكتروني لسوق 
دبي املالي ان »وكالة الدفاع اللوجستية أوقفت شركة 
املخازن العمومية )االســــم الســــابق للشركة الذي 
استخدم في نص االتهام( مؤقتا عن احلصول على 
أي عقود جديدة حتى تتقرر مســــؤولية الشركة«. 
وأضافت »لم متنع الشركة نهائيا من احلصول على 
عقود مع احلكومة األميركية ألن األخيرة لم تتخذ 
القــــرار ولن تفعل ذلك قبل مراجعة جميع احلقائق 
املتعلقة بالقضية«، وأشــــارت الشــــركة التي تزود 
اجليش األميركي بالطعام في الكويت والعراق إلى 
ان التعليق املؤقت لــــن يؤثر على عقودها احلالية 
مع احلكومة األميركية.  جتدر االشارة الى أن مكتب 
االدعاء العام األميركي في املقاطعة الشمالية لوالية 
جورجيا كان قد رفع شكوى ضد »أجيليتي« اتهمها 
فيها بالتآمر واالحتيال وارتكاب عمليات خداع وغش 
بحق الواليات املتحدة والتقدم ببالغات ومزاعم كاذبة 

وغيرها من االتهامات.

برلنيـ  د.ب.أ: أعلنت مجموعة 
فولكس واجـــن األملانية ـ أكبر 
منتج ســـيارات فـــي أوروبا ـ 
اعتزامها اســـتثمار 25.8 مليار 
يورو )38.2 مليار دوالر( خالل 
السنوات الثالث املقبلة. وتأتي 
هذه اخلطـــوة في أعقاب إعالن 
املجموعة استحواذها على شركة 

الســـيارات األملانية  مكونـــات 
املفلسة كارمان، كما يأتي اإلعالن 
عن اخلطة االستثمارية في أعقاب 
موافقة مجلس إشـــرافها على 
الصفقة املقترحة لالستحواذ على 
منافستها »بورش« املتخصصة 
في صناعة السيارات الرياضية 
الفارهة. وذكرت »فولكس فاجن« 

في بيان أن مجلس إدارتها وقع 
أمس اخلميس عقودا تتضمن 
تفاصيـــل العالقـــة اجلديـــدة 
مع »بورش«، ووفقا لشـــروط 
الصفقة فإنه سيتم دمج منتجات 
»بورش« في مجموعة منتجات 
»فولكس واجن« التي تنتج 10 

سيارات مختلفة.

تقــرير


