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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

الحمد: »الكويتية ـ الصينية« ضمن مؤشر البورصة اليوم

في االقتصاد العاملي. ومن املتوقع 
أن يصبح االقتصاد الصيني مع 
حلول عام 2050 أكبر اقتصاد في 
العالم، واالقتصاد الهندي الثالث 
عامليا. بهذه التوقعات، تقع الشركة 
الكويتية الصينية االس����تثمارية 
على بوابة آس����يا لربط الرأسمال 
اخلليجي بالفرص االستثمارية في 
آس����يا وآسيا بالفرص في الشرق 

األوسط«.

جدوى اقتصادية

من ناحيته، ق����ال نائب املدير 
العام في ش����ركة االس����تثمارات 
العميري: »كان  الوطنية، حم����د 
لش����ركة االس����تثمارات الوطنية 
دور أساسي في تأسيس الشركة 
الكويتية الصينية االس����تثمارية 
وذلك بعد زيارة صاحب الس����مو 
األمير الشيخ صباح األحمد إلى آسيا 
في يوليو 2004 ورغبته السامية 
في تعميق األواصر والروابط بني 
الكويت والص����ني حيث اعتمدت 
شركة االستثمارات الوطنية على 
دراس����ة دقيقة قمنا به����ا لتقييم 
اجلدوى االقتصادية لالستثمار في 
األسواق النامية في آسيا والفرص 
االس����تثمارية في قطاعات واعدة 
الرعاية الصحية والتمويل  منها 
والطاق����ة والعق����ار، موضحا أن 
الشركة ستدرج بوضع مالي قوي 

وأصول ذات قيمة عالية. 

دور االستثمارات الوطنية

من جانبها، قال����ت مدير أول 
إدارة متويل الشركات في شركة 
االستثمارات الوطنية، نورة سليمان 
الفصام: »كانت شركة االستثمارات 
الوطنية املتعهد واملدير الرئيسي 
لالكتتاب العام للشركة الكويتية 
الصينية االستثمارية والتي مت عام 
2005 حني قام مؤسس����و الشركة 
باتخاذ قرار طرح 400 مليون سهم 
في االكتتاب العام، ما يعادل 50% من 
رأسمال الشركة الذي يبلغ 80 مليون 
دينار موزعة على 800 مليون سهم 
على شركات وأفراد كويتيني. وكان 
االكتتاب م����ن أكبر االكتتابات في 
القطاع اخلاص في الكويت ليومنا 
هذا، مما ميثل االمكانيات القوية 
لشركة االستثمارات الوطنية في 
مجال االكتتاب وثقة عمالئنا في 

إدارة استثماراتهم«.

محمود فاروق
ذكر العضو املنتدب في الشركة 
الكويتية الصينية االستثمارية، 
أنه منذ  أحمد عبداللطيف احلمد 
تأسيس الشركة عام 2005، ونحن 
نعتمد على استراتيجيات استثمارية 
بحته تقوم على أساسيات معتمدة، 
مما أدى إلى حتصني الشركة ضد 
الهبوط احلاد الذي شهدته الكثير 
من الش����ركات االستثمارية خالل 

األزمة االئتمانية.
وق���ال احلمد خ���الل املؤمتر 
الذي  الصحافي األول للش���ركة 
عقد امس بالتعاون مع ش���ركة 
الوطنية، مستشار  االستثمارات 
االدراج لإلعالن عن إدراج أسهمها 
في سوق الكويت لألوراق املالية، 
اليوم بالسوق الرسمي في قطاع 
االس���تثمار حتت رم���ز التداول 
باللغة   »KCIC« أو »الصيني���ة« 
االجنليزي���ة، إنه خ���الل الفترة 
املاضي���ة ش���هدت »الصيني���ة« 
عوائد ملحوظة انعكست إيجابيا 
على األرباح وحقوق املساهمني 
ف���ي الفترة ما قبل األزمة وخالل 
العام احلالي، مبينا أنه »في الفترة 
املنتهية في 30 سبتمبر 2009، كان 
الوضع النقدي للشركة يعادل %29 
من أصولها، وقد حققت الشركة 
للفترة ذاته���ا أرباحا بلغت 12.6 
مليون دينار بربحية 15.1 فلس���ا 
للسهم، فيما زادت حقوق املساهمني 
بنسبة 16% من السنة املنتهية في 
30 ديس���مبر 2008 لتبلغ اليوم 
86.9 مليون دينار، وللفترة ذاتها، 
وكانت ديون الشركة الكويتية � 
الصينية االس���تثمارية هامشية 
على ميزانيتها العمومية مما يعزز 
املالية املستقرة ويثبت  مكانتها 

جناح استراتيجيتها.
وأفاد بأن الشركة تستثمر في 
قطاعات تعتمد ف����ي منوها على 
الطلب احمللي في آسيا، وباألخص 
ف����ي قطاعات الطاق����ة والعقارات 
والرعاية الصحية والبنية التحتية 

والتمويل.

»الحرير الجديد«

واستعرض احلمد استراتيجية 
»طريق احلرير اجلديد« للشركة، 
والتي تعتمد على النمو في العالقات 
االستثمارية والتجارية بني اخلليج 
وآسيا النامية، حيث قال: »خالل 

10 سنوات األخيرة، تضاعف حجم 
االستثمارات والتداول بني الشرق 
األوسط وآسيا أربعة مرات، ويتوقع 
احمللل����ون أن يتزايد خالل العقد 
القادم فيما تتولى آس����يا النامية 
العوامل األساسية  مكانتها كأحد 

التي تقود النمو العاملي«.
وتوقع أن تواصل آسيا النامية 
قيادة األسواق العاملية، حيث تعتمد 
محفزات النمو في آسيا على الطلب 
احمللي املتصاعد، الذي فاق معدل 

الطلب ملجموعة الدول الصناعية 
الثمانية الكبار G8، والذي يدفعه 
توسع شريحة الطبقة املتوسطة في 
آسيا التي تخلق قاعدة مستهلكني 
أفضل علما وتطورا بصورة سريعة، 
وستوفر هذه القاعدة خالل العقود 

القادمة اقتصادا محليا حيويا.
وتابع قائال: »عندما نضع هذه 
املؤشرات في سياق عاملي، نرى أن 
آسيا ستقود حتما منو االقتصاد 
العامل����ي. ويذكر أنه خالل العقود 

الثالث����ة األخيرة، من����ا االقتصاد 
الصيني خمسة عشر ضعفا عما 
كان عليه سابقا، فقد وصل معدل 
النمو الى 10% س����نويا على مدار 
العش����رين عاما املاضية، كما منا 
االقتصاد الهن����دي ثالثة أضعاف 
مبع����دل وس����طي مق����داره %6.4 
س����نويا، أما الصني فقد أصبحت 
ثال����ث أكبر اقتص����اد عاملي خالل 
اخلمس سنوات املاضية، في حني 
احتلت الهند املركز الثاني عش����ر 

بوضع نقدي يعادل 29% من أصولها وحقوق مساهميها بلغت 86.9 مليون دينار

حقائق عن إستراتيجية »طريق الحرير الجديد«
 من املتوقع أن تفوق االستثمارات اخلليجية 
في آسيا النامية 350 مليار دوالر خالل العقدين 
املقبلني، معتبرين أن متوسط سعر النفط يقف 

على 80 دوالرا للبرميل.
 في الع��ام 2000، كان الناجت اإلجمالي احمللي 
آلس��يا النامية يعادل 18% م��ن الناجت العاملي، وفي 
العام 2020 من املتوقع أن يساهم الناجت اآلسيوي 

ألكثر من ثلث الناجت العاملي.
 خالل العقد املقبل، من املتوقع أن يفوق سكان 
املدن في الصني والهند 520 مليون شخص، ما 
يفوق 20% من عدد س����كان املدن في الواليات 

املتحدة اليوم.
 م��ن املتوقع أن ينمو الن��اجت اإلجمالي احمللي 
آلس��يا بنسبة 6.5% خالل السنوات ال� 10 املقبلة، 
م��ا يعادل 3 مرات النم��و املتوقع ملجموعة الدول 

الصناعية الثماني الكبار.
 فرص النمو اآلسيوية هائلة، فاليوم، يشكل 
سكان آسيا واخلليج أكثر من 60% من سكان 
العالم، فيما تساهم املنطقتان في 26% من الناجت 
اإلجمالي احمللي العاملي فق����ط، ومع االنتقال 
من اقتصاد عاملي يعتمد على االقتصاد املالي 

إلى اقتصاد يعتمد على احلجم الدميوغرافي، 
ستتجه الفرص إلى آسيا.

 اليوم، تستورد الصني أقل من 50% من نفطها 
من اخلليج، وفي الس��نوات ال� 5 املقبلة، ستزيد 

هذه النسبة إلى %70.
 خالل الس����نوات العش����ر القادمة، سينمو 
سكان آسيا في س����ن العمل بنسبة أسرع من 

باقي سكان العالم في سن العمل.
 ف��ي العام 2010، س��تعادل ش��ريحة الطبقة 

املتوسطة في الهند 34% من إجمالي سكانها.
 تضاعف حجم االستثمارات والتداول بني 
الشرق األوسط وآس����يا خالل السنوات ال� 10 
األخيرة 4 مرات، ومن املتوقع أن تتزايد خالل 

العقد املقبل.
 منذ العام 2006، أصبحت آس��يا أكبر شريك 
ت��داول للدول اخلليجية. في العام 2008، س��جل 
التداول ب��ني الكويت والصني رقما قياس��يا بلغ 
6.78 مليارات دوالر )زيادة بنسبة 85% من 3.67 
مليارات دوالر سجلت في العام 2007(. في العام 
2009، فاق��ت الص��ني الواليات املتح��دة كأكبر 

مصدر إلى الشرق األوسط.

)محمد ماهر()من اليمني( نورا الفصام وحمد العميرى وعمر قتيبة الغامن وجاسم بودي وأحمد احلمد خالل املؤمتر الصحافي 

1.35 تريليون دوالر قيمة مشاريع البناء 
قيد اإلنشاء في الخليج

اكد تقري���ر الحصائية اجري���ت خصيصا 
ملجموعة سترميالين للتسويق من قبل شركة 
بروليدز ونش���رها »اريبي���ان بيزنس« ان ما 
مجموعه 3398 مشروعا انشائيا تقدر قيمتها 
بحوالي 1.35 تريلي���ون دوالر قيد التنفيذ في 

منطقة اخلليج وحدها.
واظهرت مجموعة س���ترميالين للتسويق، 
اجلهة املنظمة ملعرض »اخلمسة الكبار بي ام في« 
في دبي وهو املعرض املتخصص في قطاع آالت 
ومعدات ومركبات االنشاء في الشرق االوسط، 
صورة ايجابية عن صناعة االنشاءات في املنطقة 
والتي خاض���ت صراعا مريرا لصد اآلثار التي 

ولدتها االزمة االقتصادية العاملية.
وتقود دولة االمارات هذا التوجه العمراني 
بوجود ما مجموعه 1853 مشروعا قيد التنفيذ في 
الدولة تقدر قيمتها بحوالي 661.443 مليار دوالر، 
والتي تغطي اربعة قطاعات: القطاع التجاري 
ومبيعات التجزئة، قط���اع التعليم والصحة، 

السياحة والترفيه واخيرا القطاع السكني.
واظه���رت االحصائية ان اململك���ة العربية 
السعودية تضم ما مجموعه 847 مشروعا قيد 
التنفيذ تقدر قيمته���ا بحوالي 417.859 مليار 

دوالر.
ويوجد في الكويت 160 مشروعا قيد التنفيذ 
تقدر قيمتها بحوالي 142.759 مليار دوالر، في 
حني يصل عدد املشاريع القائمة في قطر الى 186 
مشروعا بقيمة 48.215 مليار دوالر، اما البحرين 

فتضم 232 مشروعا بقيمة 40.258 مليار دوالر، 
في حني تدير عمان 116 مش���روعا تقدر قيمتها 

بحوالي 38.512 مليار دوالر.
بشكل عام، تظهر آخر حتليالت السوق ان 
ما يقارب ال� 75% من املشاريع املعلن عنها في 
املنطقة التزال قيد التنفيذ، والتي بدورها تقدم 
نظرة تفاؤلية في بداية اسبوع على قدر بالغ من 

االهمية لصناعة االنشاءات في املنطقة ككل.
وفي هذا الصدد، قال امييل ريدماير، املدير 
في شركة بروليدز »في الوقت الذي ال مفر فيه 
من حقيقة ان عددا كبيرا من املشاريع الضخمة 
في املنطقة لم تباشر اعمالها بعد، او مت الغاؤها، 
نتيجة االزمة العاملية، اال ان االبحاث االخيرة 
تؤكد ان عددا اكبر بل اضخم من مشاريع البناء 

في املنطقة ال تزال مستمرة.
ذلك ويجتمع في احلدث، الذي يشكل منصة 
ملزودي مكائن ومعدات ومركبات االنشاء ملقابلة 
املشترين واملهتمني من مختلف انحاء املنطقة 
وجها لوجه، حش���د دولي كبي���ر من املقاولني 
واملطورين وم���زودي اخلدمات في مركز دبي 
الدولي للمعارض واملؤمترات للمش���اركة في 
معرض »اخلمس���ة الكبار ب���ي ام في«، والذي 
يس���تمر ملدة اربعة ايام، ويض���م 149 عارضا 
م���ن 20 دولة عاملي���ة تضم ايطالي���ا، الصني، 
 الهن���د، وكوريا اجلنوبية والتي ميثل كل منها

جناحا وطنيا يس���لط الضوء على مشاركاتها 
القوية.

2.7% نسبة النمو 
المتوقع للكويت

في 2010
دبي � رويترز: أظهر مسح 
لرويترز أن دول اخلليج العربية 
س���تنعم مبعدالت منو قوية 
في العام القادم بفضل ارتفاع 
التضخم  النفط وإن  أس���عار 
قد يرتفع قليال مجددا بسبب 
انخفاض أسعار الفائدة وضعف 

الدوالر. 
ويتوقع أن حتقق عمان منوا 
بنسبة 4.3% العام القادم، في 
حني يتوقع أن حتقق الكويت 
والبحرين منوا بنس���بة 2.7 

و2.6% على الترتيب.
وأظهر املسح الذي شمل 13 
محلال وأجري في الفترة من 11-
23 نوفمبر أن قطر ستتجاوز 
باقي دول املنطقة مبعدل منو 
في الناجت احمللي االجمالي يبلغ 
12.5% في العام القادم من %8 
هذا العام بدعم من التوس���ع 

الكبير في منشآت الغاز.

العميري: نعتزم االستثمار في آسـيا بقطاعات الطاقة والعقارات والبنية التحتية والتمويل 

الذهب يسجل رقمًا قياسيًا
والخام األميركي يقفز دوالرين

لندن � رويترز: واصلت أس���عار الذهب مكاسبها في أوروبا 
امس لتسجل مس���تويات قياسية مرتفعة عند 1170.55 دوالرا 
 لألوقية )األونص���ة( مع تعرض العمل���ة األميركية ملزيد من

التراجع، األمر الذي عزز االقبال على املعدن النفيس كاستثمار 
بديل.

وشهد الدوالر تراجعا عاما في معامالت امس وفقد نحو %1 
مقابل سلة من ست عمالت رئيسية بعد تصريحات مهادنة من 
مسؤول مبجلس االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األميركي( 
عززت وجهة النظر القائلة بأن أسعار الفائدة األميركي ستظل 

منخفضة لفترة ممتدة.
وقد سجل سعر ش���راء الذهب في السوق الفورية 1170.45 
دوالرا لألوقية مرتفع���ا نحو 2% من 1148.20 دوالرا في أواخر 

معامالت نيويورك يوم اجلمعة.
من جهة أخ���رى ارتفعت العقود اآلجل���ة للنفط من اخلام 
األميركي دوالرين امس متأثرة بضعف الدوالر والتوترات بشأن 

مناورات للدفاع اجلوي أجرتها إيران أمس االول.
واس���تمد النفط دعما إضافيا من بيان���ات تظهر أن الطلب 
الصيني على النفط في أكتوبر كان أعلى بكثير من مستوياته 
قبل عام رغم تراجعه قياسا إلى سبتمبر، وقد ارتفع سعر اخلام 
تس���ليم يناير في بورصة نيويورك التجارية )ناميكس( 1.89 
دوالر أي ما يعادل 2.44%مس���جال 79.36 دوالرا للبرميل بعد 

تداوله في نطاق 77.71 إلى 79.50 دوالرا.


