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العمر: نتوسع في دورنا االجتماعي لنعبر عن صورة الكويت المشرقة

»بيتك« يوقع اتفاقية تعاون
لرفع مستوى الخدمات المقدمة لمرضى السكري

أرجان بومبرصورة جماعية للمشاركني

عبدالرحيم نقيعدنان احلداد

»كارات« تّعين بومبر
مديراً تنفيذياً جديداً

»الراية« توقع اتفاقية لتنظيم
مؤتمر الفرص االستثمارية الخليجية التركية

أعلن���ت ش���ركة »كارات« 
ع���ن تعي���ن أرج���ان بومبر 
مديرا تنفيذيا جديدا، ليتولى 
مسؤولية إدارة أعمال الشركة 
الش���رق  املتنامية في منطقة 

األوسط وافريقيا.
الش���ركة في بيان  وذكرت 
صحافي أمس أن بومبر، الذي 
يعد عضوا في مجلس اإلدارة 
التنفيذي ملنطق���ة أوروبا، قد 
أشرف على عملية إلعادة هيكلة 
املقر اإلقليمي للشركة في إمارة 

دبي.
وقد متكنت شركة »كارات«، 
باعتباره���ا وكال���ة إعالمي���ة 
مستقلة، من االستحواذ على 
امللكية الكاملة ألعمالها في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة وانتهت 
مؤخرا من إعادة تسجيلها لدى 
مدينة دبي لإلعالم. وتأتي هذه 
التوافق بن  اخلطوة لتحقيق 
مكتب الشركة والشبكة العاملية 
التابعة لها كما متكن دبي من 
حتقيق طموحها باحتالل مكانة 

رائدة في السوق اإلقليمية.
ومتثل شركة »كارات« إحدى 

مماثلة للش���ركة ف���ي منطقة 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

ودول افريقيا.
املناسبة قال بومبر  وبهذه 
ان شركة »كارات« هي الوكالة 
اإلعالمية األقوى في أوروبا وقد 
متكنت في الس���نوات األخيرة 
من تعزيز حضورها في منطقة 
آسيا واحمليط الهادئ والواليات 
املتح���دة األميركي���ة بصورة 
ملحوظة. وذلك ما أعتزم القيام 
به في منطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقيا، وهو أن نقدم 
لعمالئنا نفس اخلدمات الشاملة 
في جمي���ع أنحاء املنطقة وأن 
إلى  الدولية  جنلب خبراتن���ا 
منطقة الشرق األوسط نتيجة 
لذلك، م���ع احملافظة في نفس 
إثب���ات قيمتنا  الوقت عل���ى 

للعالمات التجارية احمللية.
وأض���اف بومبر ان منطقة 
الشرق األوس���ط متثل سوقا 
رائعة قادرة على حتقيق النمو 
مبعدالت ضخمة، الس���يما في 
مجال اإلع���الم عبر اإلنترنت. 
وباعتبارن���ا رواد العال���م في 
االس���تثمارات الرقمي���ة فإننا 
نأمل أن نك���ون رواد التغيير 
في املنطقة ولذلك سوف نضخ 
مقدارا ضخما م���ن املوارد في 
املنطقة من أج���ل إحداث هذا 

التغيير.

اإلدارة  قال رئيس مجل���س 
والعضو املنتدب لشركة مجموعة 
الراية عدنان احلداد ان الشركة 
وقعت اتفاقية مع احتاد غرف دول 
مجلس التعاون اخلليجي لتنظيم 
الفرص االس���تثمارية  مؤمت���ر 
اخلليجي���ة � التركية بالتعاون 
مع هيئ���ة االس���تثمار التركية 
التابعة لرئاسة مجلس الوزراء 

التركي.
وذكرت الش���ركة ف���ي بيان 
صحاف���ي أمس أن���ه مت توقيع 
االتفاقية م���ع احتاد غرف دول 
مجلس التع���اون اخلليجي بن 
كل من أمن ع���ام احتاد الغرف 
عبدالرحيم نقي وعدنان احلداد 
رئيس مجلس ادارة شركة الراية 
إلقام���ة وتنظيم مؤمتر الفرص 
االستثمارية التركي � اخلليجي 

االقتصادي.
وبن احل���داد ان اجلمهورية 
التركية تفكر جديا في لعب دور 
حيوي في املنطقة، يرتكز على 
إقامة عالقات اقتصادية وجتارية 
ومالية قوي���ة تلبى احتياجات 

ش���ركات مجموع���ة »إيجيس 
ميديا«، وتعد في الوقت الراهن 
الوكالة اإلعالمية األسرع منوا في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا، حيث أنشأت املجموعة 
في العام املاضي فروعا تغطي 

15 سوقا جديد.
إقامة  واس���تطاعت عب���ر 
االس���تراتيجية  الش���راكات 
واملشاريع املشتركة أن حتقق 
منوا في عدد املكاتب من أربعة 
مكات���ب فق���ط إل���ى 19 مكتبا 
جديدا، تكون جميعها جزءا من 
املس���ؤولية التي يضطلع بها 
بومبر بصفته املدير التنفيذي 
لشركة كارات في املنطقة. وفي 
الوقت نفسه، يعكف بومبر كذلك 
على تطبيق استراتيجية منو 

شعوب املنطقة وتقوم على أسس 
قوية ومتينة ومرنة في الوقت 
نفس���ه مع دول اخلليج خاصة 

والدول العربية بصفة عامة.
وأوضح ان املؤمتر يهدف إلى 
فتح آفاق جديدة من االستثمار 
االقتص���ادي والتج���اري بن 
الكيانن في عدد من القطاعات 
االقتصادي���ة واالس���تثمارية 
والتجارية والعقارية والصناعية 
والزراعية والصحية والتعليمية 

وسيقام املؤمتر في شهر يوليو 
املقب���ل في العاصم���ة التركية 
اسطنبول حتت رعاية رئيس 
مجلس ال���وزراء التركي رجب 
طيب أردوغان، وسيشارك في 
املركزية  البنوك  املؤمتر بعض 
م���ن دول اخللي���ج وكثير من 
البنوك اخلليجية باإلضافة الى 
كثير من الشركات واملؤسسات 
االستثمارية في الكويت ودول 

اخلليج.

1.6مليون دينار أرباح »الوطنية للسينما«  
اعتمد مجلس إدارة الشركة الكويتية الوطنية 
للسينما البيانات املالية املرحلية للشركة للفترة 
املنتهية ف���ي 31 مارس املاضي في اجتماعه أمس، 
حيث حققت الشركة أرباحا بلغت 1.6 مليون دينار 
بربحية للس���هم الواحد بلغت 16.05 فلسا مقارنة 
بارباح بلغت 576.3 الف دينار عن الفترة ذاتها من 

العام املاضي بربحية للسهم الواحد بلغت حينها 
5.77 فلوس.

وبلغ إجمالي موجودات الش���ركة 69.2 مليون 
دين���ار فيما بلغ اجمالي املطلوب���ات 23.3 مليون 
دينار كما في 31 مارس املاضي. وبلغ اجمالي حقوق 

املساهمن 45.9 مليون دينار. 

1.29 فلس أرباح 
»الوطنية للمسالخ«

في الربع األول
الوطنية  حققت شركة 
للمس���الخ )وط مسالخ( 
ارباحا بلغت 37 ألف دينار 
في الرب���ع األول من العام 
احلال���ي بربحية للس���هم 
الواحد بلغ���ت 1.29 فلس 
مقارنة بأرباح بلغت 23.8 
ألف دينار عن الفترة ذاتها 
العام املاضي بربحية  من 
للسهم الواحد بلغت حينها 
0.83 فلس واعتمد مجلس 
إدارة الش���ركة البيان���ات 
املالي������ة للش���ركة ف���ي 
انعق���د  ال�����ذي  اجتماعه 

ام��س.
وبلغ إجمالي املوجودات 
ف���ي الش���ركة 3.1 مالين 
بل���غ إجمالي  دينار فيما 
املطلوب��ات 85.1 ألف دينار 
ف���ي ح��ن بل�����غ إجمالي 
حق��وق املساهمن 3 م��الين 

دين��ار.

محمد الشايع رئيسًا 
إلدارة »إنجازات«

الكوي���ت  ذك���ر س���وق 
ل���أوراق املالية ان ش���ركة 
العقارية  اجنازات للتنمية 
افادته بأنه بناء على اجتماع 
العادية  العمومية  اجلمعية 
املنعقدة في 29 ابريل املاضي 
والذي مت فيه انتخاب أعضاء 
مجلس إدارة الشركة فقد مت 
تشكيل مجلس اإلدارة بحيث 
يتولى محمد الشايع رئاس���ة 
مجل�����س اإلدارة وفيص���ل 
الشايع نائبا للرئيس وكل 
من محم���د الفرحان وخالد 
امل��رزوق  الصق�ر ومحم���د 

أعض��اء.

قال الرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل الكويتي )بيتك( محمد 
العمر ان »بيتك« يتوس���ع في 
دوره االجتماعي ليشمل محيطه 
اخلليج���ي والعرب���ي والعاملي 
ويحقق جناحا من خالل قيادة 
وتبني مشاريع وأنشطة تخدم 
الش���عوب وتعبر عن  مختلف 
الوج���ه احلض���اري للكوي���ت 
وش���عبها وتع���زز العالق���ات 
ووسائل التعاون والتفاهم بن 
األمم واحلضارات، وأن ما حتقق 
لبيتك في توسعاته اخلارجية 
في اجلانب املالي واالستثماري 
س���يتحقق للدور االجتماعي، 
ألن األس���اس واحد وهو املنهج 
الشرعي امللتزم بقضايا املجتمع 
واله���ادف إلى حتقي���ق اخلير 

والنماء لإلنسانية.
وأض���اف العمر في تصريح 
صحافي على هامش حفل توقيع 
»بيتك« واالحتاد الدولي للسكري 
مذكرة تفاهم وتعاون تعد األولى 
من نوعها على مستوى البنوك 
وتهدف لرفع مستوى اخلدمات 
املقدمة ملرضى السكري في منطقة 
اخلليج والش���رق األوسط، ان 
الي���وم باجتاه  »بيتك« يخطو 
توسيع دوره االجتماعي خلدمة 
مالين األفراد في منطقة اخلليج 
والشرق األوسط تعزيزا لدوره 
الساحة احمللية  املتواصل على 
والذي أصبح يحظ���ى بتقدير 

واهتمام كبيرين.
وتقضي االتفاقية التي وقعت 
بحضور املدير التنفيذي لالحتاد 
الدول���ي للس���كري آن كيلينج 
ووكيل وزارة الصحة بالوكالة 
د.يوسف النصف ورئيس مجلس 

املري���ض في هذه الس���ن، وقد 
اعتمدت اجلامعة العربية مؤخرا 
اخلطة الوطنية الكويتية ملكافحة 
العربية  الدول  السكري ودعت 

إلى االستفادة منها.
وتوقع د. طارق املخيزمي أن 
يس���اهم »بيتك« بشكل معمق 
واستراتيجي في جهود مكافحة 
مرض السكري على ضوء هذه 
االتفاقية ومن خالل استعراض 
ال���دور الفاعل الذي يأخذه على 
عاتقة عند املشاركة في أي نشاط 
سواء كان اجتماعيا أو استثماريا، 
مشيرا إلى الدور املهم واالساسي 
الذي لعب���ه »بيتك« في إحداث 
نقلة نوعية في عمل مستشفى 
الس���الم، بداية من حتويله من 
شركة عائلية إلى شركة مساهمة 
في عام 2001، ثم الدفع بتطوير 
قدراته وإمكانياته ليصبح رقم 
واحد في مجال اخلدمات الصحية 
اخلاصة ف���ي الكويت، ومن ثم 
التطلع ليلعب دورا أوس���ع في 
مجال عمله على النطاق اخلليجي 

والعربي خالل الفترة املقبلة.
الدولي  يذك���ر أن االحت���اد 
للسكري هو املظلة التي تشمل 
أكثر م���ن 200 جمعية ورابطة 
وطنية للس���كري في أكثر من 
160 دولة. وه���ي متثل وترعى 
متطلب���ات األع���داد املتزاي���دة 
م���ن املصابن بالس���كري وكذا 
املعرضون لإلصابة به. ويقود 
االحتاد املجتمع الدولي للسكري 
منذ العام 1950. وهدف االحتاد 
الدولي للس���كري هو: تطوير 
الوقاية والشفاء من  اخلدمات، 
مرض السكري في جميع أنحاء 

العالم.

اإلدارة والعضو املنتدب ملستشفى 
السالم الدولي د.طارق املخيزمي 
الع���ام د.أمين املطوع  ومديره 
ود. عبداهلل بن نخي ود.منيرة 
العروج من مركز دسمان ألبحاث 
السكر، وعدد من مسؤولي »بيتك« 
ووزارة الصحة، بتعاون اجلانبن 
التعريفية  في تنظيم احلمالت 
والندوات واحملاضرات والبرامج 
التثقيفية حول مرض السكري 
وس���بل الوقاية وطرق العالج 
وغيره���ا من الفعالي���ات التي 
تساهم في احلد من انتشار املرض 

والسيطرة على مضاعفاته.
من جانبها قالت آن كيلينج أن 

االحتاد الدولي للسكري على يقن 
بأن التعاون مع بيتك- سيمثل 
دعما مهما جلهوده في الكويت 
ودول مجلس التعاون وسيكون 
»بيتك« ش���ريكا قوي���ا لزيادة 
املعرفة عن السكري واملساهمة 
في رفع مستوى اخلدمات املقدمة 
ملرضى الس���كري ف���ي منطقة 
اخلليج والشرق األوسط، مشيرة 
إل���ى أن هناك أكثر من 160 ألف 
مصاب بالس���كري في الكويت، 
وهي ضمن الدول العشر األكثر 
إصابة باملرض ف���ي العالم من 

حيث معدالت اإلصابة.
م���ن جانبه قال د.يوس���ف 

النصف ان »بيت���ك« من خالل 
هذه االتفاقية واألنشطة العديدة 
التي نظمها بالتعاون مع الوزارة 
ملكافحة مرض الس���كري يقدم 
النم���وذج األمثل الذي يجب أن 
التي  املالية  يحتذى للمؤسسة 
تعي جيدا دوره���ا االجتماعي 
بأبعاده املختلف���ة ومتطلباته 
املتعددة، مشيرا إلى أن الكويت 
لديها خطة وطنية ملكافحة مرض 
السكري ملن هم دون 20 عاما ومن 
هم فوق األربعن، وقد حتققت 
نتائج جي���دة للمرحلة األولى 
وجار التركيز على املرحلة الثانية 
رغم تعدد العناصر املؤثرة على 

التوقيع على االتفاقية


