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ـــــــن عــمـر 6  ـــــــم اال�ســــــــنان املبــــكــر مـــــ پ تقــويـ

�سنوات باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل 

ك�سور االأ�سنان االأماميـــــــة. پ تف�سيل واقي 

خا�ص لالأ�سنان لوقاية طفلك اأثناء اللعب. 

پ عالج رائحة الفم الكريهة. پ عالج فوبيا 

اخلـــــــوف من عالج االأ�سنـــــــان. پ عالج و�سد 

ـــــــات التجميليـــــــة. پ تنظيف اللثة  الفراغـــــــ

العميق. پ ح�سوات جتميلية.

بـ�إ�شـراف د. في�شـل د�شـتـي

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل الأ�سنان

ع�سو الأكادميية الأمريكية لطب اأ�سنان الأطفال

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

أول عيادة متخصصة 
في عالج أسنان األطفال

وكل أفراد األسرة

لالإعــــــالن

يف �شفحــة دلــيـــل الأطـــبــ�ء
االت�ســــــــــــــــال:

24834356  -  24831168

»االستثمارات«: التزام »زين« وإقرار 
التوزيعات حققا استقراراً نسبياً للسوق

»جي بي آي« و»باكنت« توّقعان بروتوكول 
شراكة لالستخدام المتبادل

قال تقرير شركة االستثمارات 
ازم���ة منطقة  ان  الوطني���ة 
اليورو التزال تلقي بظاللها 
على اجتاهات األس���واق العاملية س���واء بالنسبة 
لألوراق املالية أو اسعار صرف العمالت او حتى 
ألس���عار النفط واملعادن الرئيسية، ورغم ان أيا 
م���ن املصارف او الش���ركات املدرجة لم تعلن عن 
انكشافها على األزمة او حتى تأثرها بتغيير اسعار 
الصرف الرئيسية ومشتقاتها املالية اال ان االسواق 
مازالت ترزح حتت الضغوط النفسية لتطوراتها 
واملخاوف من امتدادها او تفاقمها وهو ما أثر بطبيعة 
احلال على توجه السوق احمللي، وقد بدا واضحا 
االرتباط النفسي الكبير في حركة السوق احمللي 
مع األسواق االقليمية الرئيسية في املنطقة، حيث 
كسر املؤشر العام للسوق حاجز 6.800 نقطة نزوال 
اثناء تداوالت منتصف االس���بوع والذي لم يصل 
اليه منذ ديس���مبر عام 2009، في حني لم يشتمل 
ذلك االرتباط على التح���ركات الفنية االعتيادية 

سواء بالصعود او االنخفاض واقتصر على التغير 
اجلوهري في االجتاه مثلم���ا حصل يوم الثالثاء 
املاضي الذي انخفض فيه مؤشر السوق السعري 
مبعدل 186 نقطة ساهمت فيه بعض املخاوف التي 
أش���يعت عن احتمالية تأجي���ل اجتماع اجلمعية 
العمومية لشركة زين وهي متثل اكبر شركة من 
ناحية القيمة الرأسمالية بالسوق وبنسبة تفوق 
أكثر من 15% إلجمالي قطاعاته، اال ان النجاح الذي 
حققته الش���ركة في الوفاء بإعالنها لبيع وحدتها 
األفريقية )عدا السودان واملغرب( بقيمة تبلغ 10.7 
مليارات دوالر والتي تعادل بحجمها اكثر من نسبة 
10% إلجمالي القيمة الرأس���مالية لسوق الكويت 
لألوراق املالية ولاللتزام الذي أبدته في عقد اجتماع 
اجلمعية العمومية باملوعد احملدد وإقرار التوزيعات 
النقدية القياسية والبالغة 170% قد انعكس نحو 
حتقيق استقرار نسبي للسوق وحتديدا باليومني 
األخيرين قبل نهاية األسبوع حيث استقر املؤشر 

على مستواه البالغ 6.810 نقاط.

أعلنت شركة جلف بريدج إنترناشونال )جي 
بي آي(، الش���ركة اخلاصة األولى لتشغيل كوابل 
االتصاالت البحرية في الش���رق األوسط، عن بدء 
اتفاقية بروتوكول شراكة مع شركة باكنت، الشركة 
املستقلة والرائدة في تزويد خدمة االتصاالت في 
آسيا، حيث ستعمل االتفاقية على توسيع الربط 
الدولي للشركتني وعلى توفير حلول جديدة وقليلة 

الكلفة للعمالء.
وسيمنح كابل االتصال البحري اخلاص ب� »جلف 
بريدج إنترناشونال« مشغلي وشركات االتصاالت 
األخرى في املنطق���ة والعالم تنوعا في اخليارات 
واملرونة وجودة خدمات عالية، وستعمل منظومة 
كوابل »جي بي اي«، التي تعتمد على أحدث تقنيات 
كواب���ل األلياف البصرية البحرية، على ربط دول 
اخلليج مع بعضها وستوفر ربطا فوريا ومباشرا 

مع أوروبا وآسيا. 
وفي هذا اإلطار، ق���ال نائب الرئيس التنفيذي 
لش���ركة »جي بي اي« حمد املناعي: »يسرني عقد 

بروتوكول تعاون بني شركة »جي بي أي« و»باكنت«، 
مشيرا إلى ان »الش���راكة بني منظومة كوابل جي 
بي اي البحرية وباكنت في شبكة آسيا، ستمكننا 
من تزويد حلول كاملة وشاملة لعمالئنا في هذه 

األسواق«.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة »باكنت« 
بيل بارني: »ستوفر شراكتنا مع جي بي اي ربطا 
سريعا وغير مسبوق بني آسيا ومنطقة اخلليج، 
وهذا سيتيح لعمالئنا في آسيا االتصال املباشر مع 
االقتصادات الناشئة في الشرق األوسط، وسيمكن 
الشركات في تلك املنطقة من الدخول إلى االقتصادات 

السريعة النمو في آسيا أيضا«.
بدوره علق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس 
ادارة ش���ركة »جي بي اي« احمد مكي على توقيع 
االتفاقية بالقول: »إن كلتا الش���ركتني تستثمران 
بقوة في البنية التحتية لتخدمان بش���كل أفضل 
الزيادة املتوقعة في الطل���ب على االتصاالت بني 

الشرق األوسط وآسيا باسيفيك.

التمييز أّجلت قضية »بيتك« المتعلقة 
بالتسجيل العقاري إلى 27 أكتوبر

»دبي العالمية« تتقدم بطلب 
لدائنيها لتمديد استحقاقات ديونها

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية ان بي���ت التمويل الكويتي 
)بيتك( أفاد بأن قضية التس���جيل العقاري )السكن اخلاص( التي 
كانت منظورة أمام محكمة التمييز بجلسة أمس، قد مت تأجيلها إلى 

جلسة 2010/10/27 لنظر الطعن.

قامت ش���ركة دبي انترناشيونال كابيتال وجلنة تنسيق مكونة 
م���ن مجموعة بنوك بتقدمي طلب الى دائني الش���ركة لتمديد موعد 

استحقاقات بعض ديونها ملدة 3 أشهر حتى 30 سبتمبر املقبل.
حيث ستتيح فترة التمديد الفرصة للشركة لتنفيذ خطة طويلة 
ّكن الشركة من حتقيق أعلى  األجل تتفق عليها جميع األطراف مبا يمُ

قيمة ألعمالها مبا فيها مصلحة جميع األطراف املعنية.

تقــرير


