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شرگة عالم التگنولوجيا للتجهيزات الطبية واخلدمات ش.م.ك.م 
إعــــالن تذگيري

دعوة حلضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية  و غير العادية 
لشرگة عالم التگنولوجيا للتجهيزات الطبية واخلدمات  ش.م.ك.م

ش.م.ك.م  واخلدمات  الطبية  للتجهيزات  التگنولوجيا  عالم  شرگة  إدارة  مجلس  يسر 
دعوة السادة املساهمني الگرام حلضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية وغير العادية 
وذلك يوم األحد املوافق 2017/10/22 الساعة 11.00 صباحا - بجنوب السرة – الهيئة 

العامة للصناعة.

ملناقشة جدول أعمال اجلمعية العمومية العادية وغير العادية گالتالي:
جـــــدول أعمـــــال اجلمعــــيـــة العمــــومـــــيــة الــــعــــاديــة

أواًل           : ســمـاع تقـريـر مجلـس اإلدارة عن نشـاط الشــركــة ومركــزهــا املـالــي للسـنــة املنتهـيــة 
في 2017/4/30 واملصادقة عليه.

ثانــيــًا: سماع تقرير مراقب احلسابات عن البيانات املالية للشركة املنتهية في 2017/4/30 
واملصادقة عليه.

ثالـــثـًا: منــاقشــة البيــانـــات املالـــيــة للشــركــة عن السنــة املاليــة املنتهيــة في 2017/4/30 
واملصادقة عليها.

رابعـــــًا: املوافقـة على تخصيـص مكـافــآت ألعضــاء مجــلس اإلدارة عن السنــة املاليــة املنتهــيــة 
في 2017/4/30.

خامسًا: املوافقة على توزيع أرباح للسادة املساهمني 5% نقدا و5% منحة. 
سادســًا: سماع تقرير التعامالت مع أطراف ذات صلة التي متت والتي ستتم.

سابعــــًا: سماع تقرير املخالفات واجلزاءات التي رصدتها اجلهات الرقابية.
ثامـــنــًا: املوافقة على حتديد 10% لالستقطاع االحتياطي.

تاسعــــًا: إخالء طرف السادة أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم 
املالية والقانونية واإلدارية عن السنة املالية املنتهية في 2017/4/30.

عاشـــرًا: تعيــني أو إعــادة تعيني مراقــب حسابـات الشركة عــن السنـــــة املالــيــة القادمـــة التي 
تنتهي في 2018/4/30  ويخول مجلس االدارة في حتديد أتعابهم.

جدول أعمال اجلمعية العمومية غير العادية
 لشرگة عالم التگنولوجيا للتجهيزات الطبية واخلدمات ش.م.ك.م

• املوافقة على زيادة رأسمال الشرگة من 1,202,145 د.ك إلى 1,262,252.250 د.ك.  
• املوافقة على تعديل املادة »6« من عقد التأسيس واملادة »5« من النظام االساسي.

مجلس االدارةوالله ولي التوفيق ... 

لالستفسار : املستشار القانوني سعود الضمراني ت: 55848513

الصبيح شاركت في االحتفال باليوبيل الذهبي لرابطة االجتماعيين

حل 4 جمعيات نفع عام قريباً.. 2 بسبب مخالفات و2 بقوة القانون
بشرى شعبان

كشــفت وزيرة الشؤون 
الدولة للشــؤون  ووزيــرة 
االقتصاديــة هنــد الصبيح 
عــن قــرار مرتقــب حلل 4 
جمعيــات نفــع عــام، اثنني 
نتيجة مخالفات وجمعيتني 

بقوة القانون.
جــاء ذلــك فــي تصريح 
صحافي على هامش رعايتها 
احتفال رابطة االجتماعيني 
الكويتية باليوبيل الذهبي.

وقالــت في كلمــة ألقتها 
خــال االحتفال يســعدني 
ان اشــارككم فــي االحتفال 
مبناســبة اليوبيــل الذهبي 
لرابطة االجتماعيني الكويتيني 
بعــد مــرور 5٠ عامــا على 
اشــهارها وتأسيسها كأحد 
العام  النفع  ابرز جمعيــات 
نشاطا وتأثيرا في املجتمع 
الكويتــي وكممثل ملنظمات 

املجتمع املدني احد شــركاء 
التنمية في الباد جنبا الى 
العام  القطاعــني  جنب مــع 
واخلــاص، مؤكدة ان وزارة 

وحتقيق اهدافها التي انشئت 
من أجلها مبــا يعود بالنفع 
على الوطــن واملواطن ومبا 
التنموية  يحقــق االهــداف 

خلدمة الوطن واملواطن، حيث 
ان مــن ابرز اهدافهــا رعاية 
مصالــح العاملني في امليدان 
االجتماعــي والعمــل علــى 
االرتقــاء مبســتواهم املهني 
بشــتى الوســائل واالرتقاء 
باملهــن االجتماعيــة لتتبوأ 
مكانهــا املائــم فــي خدمــة 
االهداف االجتماعية للمجتمع 
واالســهام في تقــدمي وجوه 
الرعايــة االجتماعية لافراد 
واجلماعات الذين ال تسمح لهم 
ظروفهم باالستفادة الكاملة من 
اخلدمات احلكومية واملساهمة 
في اجــراء البحوث امليدانية 
بهدف حتديد حجم املشكات 
والظواهــر االجتماعية التي 
قــد تعيــق ســبيل التطــور 

االجتماعي.
بدوره ، اكد امني عام رابطة 
االجتماعيني عبداهلل الرضوان 
أن الرابطة سطرت مسيرتها 
بأحرف من نور خطه الرعيل 

الشؤون ال تألو جهدا في دعم 
ومساندة وتشجيع جمعيات 
النفع العام لكي يتسنى لها 
املتنوعة  القيام بانشــطتها 

والركائز االساســية خلطة 
التنمية في الكويت ومن بينها 
تعزيز رأس املال البشــري 
االبداعي في مختلف مناحي 
احليــاة وفقــا للــدور الذي 
تقــوم به مختلــف قطاعات 
املجتمع احلكومية واالهلية 
ومنظمــات املجتمــع املدني 
والفــرق التطوعية وغيرها 
من مختلف شرائح املجتمع.
واكدت الصبيــح ان هذه 
مناســبة عزيزة على قلوبنا 
ان نحتفــل مبــرور 5٠ عاما 
على انشاء وتأسيس واشهار 
رابطة االجتماعيني الكويتيني 
ونســتذكر ونثمــن جهــود 
املؤسسني وجهود من تعاقبوا 
على حمل لواء املسؤولية في 
مجالس االدارات املتعاقبة كما 
نثمن ونشيد بجهود االدارة 
احلالية التــي حرصت على 
مواصلة النجاحات وحتقيق 
االهداف وتعزيز دور الرابطة 

األول الذي اساس الرابطة 
وعمل على تكريس أهدافها 
واســتكملت  االجتماعيــة 
املسيرة عبر مجالس اإلدارات 
التــي تســلمت املســؤولية 
وعملت على حتقيق االهداف، 
مؤكدا السير على دربهم طيلة 

مسيرة عملها.
وشــدد الرضــوان علــى 
اســتمرار الرابطــة بعملهــا 
الوجه  االجتماعــي وابــراز 
املشرق لها والعمل الدؤوب 
لنشــر االهداف االجتماعية 
التي على أساسها أنشئت هذه 
الرابطة،  مستعرضا مسيرة 
العمــل الــذي أجنزته خال 
مســيرته الطويلة فترة 5٠ 
عامــا من العمــل في تنظيم 
املؤمترات واللقاءات والندوات 
 الثقافية احملليــة والدولية 
والتي كان لهــا األثر الكبير 
في رصد املشاكل االجتماعية 

واملساهمة في معاجلتها.

هند الصبيح والشيخة عايدة سالم العلي وعبداهلل الرضوان ود.سهام الفريح في مقدمة احلضور

تهدف إلى تنمية وتطوير العمل اخليري بالكويت

البنك الكويتي للطعام يطلق مبادرة »للخير نبادر«
أعلــن البنــك الكويتــي 
للطعام ـ الصــرح اخليري 
األول باملنطقة ـ عن تدشني 
مبادرة »للخير نبادر« لدعم 
مختلــف أعمــال اخلير في 
الكويت من خال الزيارات 
التــي يقوم بهــا فريق بنك 
الطعام للمتعففني واحملتاجني 
واجلمعيــات اخليرية التي 
ترعى األطفال والتعرف على 
اليومية، ومن  احتياجاتهم 
ثم العمــل على دعمها وهو 
ما يعــود بالنفع على قطاع 

العمل اخليري بالكويت.
وتأتي املبادرة بالتزامن 
التي دشــنها  مــع احلملــة 
ناشــطو  مــن  مجموعــة 
التي  التواصــل االجتماعي 
تهدف إلــى تنمية وتطوير 
العمــل اخليــري بالكويت 
وهو ما يأتي ضمن األهداف 
الرئيسية التي يعمل عليها 
بنك الطعام منذ تأسيســه، 
ما دعا بنك الطعام إلى عمل 
هشــتاغ »#للخير_نبادر«، 
بغرض تفاعل اكبر شريحة 
مــن املجتمــع الكويتي مع 

العمل اخليري بالكويت.
وصــرح نائــب رئيــس 
مجلس إدارة البنك الكويتي 
للطعام مشــعل األنصاري 
بأن مبــادرة البنك الكويت 
للطعام »للخير نبادر« تلقى 
تفاعا كبيرا من املجتمع منذ 
اللحظات األولى من إطاقها 
بالكويــت، نظــرا ألهميتها 
اإلنسانية واملجتمعية التي 
تهدف إلى تعريف املواطنني 

واملقيمني على ارض الكويت 
احلبيبة بأهمية املشــاركة 
األعمــال  فــي  والتطــوع 
اخليرية. وأضاف األنصاري 
ان احلملة تراعي في برامجها 
عنصــر التنوع حيث تزور 
جهات خيريــة متنوعة بني 
صحية ودينية واجتماعية. 
وذكــر ان املبادرة تهدف 
أيضا في تقدمي املثل والقدوة 
للقائد اإلنسان املهتم مبعاناة 
املســتضعفة  الشــعوب 
واملنكوبــة والــدور الرائــد 
الســمو فــي دعم  لصاحب 
ورعاية واستضافة ورئاسة 
العديد من املؤمترات الدولية 

الداعمة للعمل اخليري.
وأوضــح األنصــاري ان 
بنــك الطعــام لديــه فريق 
متكامل إلدارة العمل اخليري 
واستقبال املتعففني للتعرف 
على احتياجاتهم من خال 
مختلــف أنــواع التواصــل 
ســواء كانت هاتفية او عن 
التواصــل  طريــق برامــج 

االجتماعي بهدف تلبية جميع 
متطلباتهم، والعمل على حل 

مشاكلهم اليومية.
وأعرب عن فخر واعتزاز 
الكويتــي للطعــام  البنــك 
مبشــاركته فــي النهــوض 
بالعمل اخليــري بالكويت، 
التــي جاءت نتيجــة أعمال 
اخلير التي يحرص صاحب 
السمو األمير عليها، والتي 
امتدت لشتى بقاع األرض، 
وكذلك األعمال اخليرية التي 
تنظمها حكومة الكويت فضا 
عــن مشــاريع اجلمعيــات 
اخليرية الكويتية في جميع 
أنحاء العالــم، الفتا إلى أن 
العمل اخليري واإلســامي 
في الكويت يشــكل منوذجا 
مميــزا للعناية بهموم األمة 

اإلسامية.
وتأتي أعمال واملشاريع 
اخليرية التي يقوم بها البنك 
الكويتــي للطعــام ترجمة 
لتوجيهات صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
باالرتقاء في العمل اخليري 
واإلنســاني، واتســاقا مــع 
األهــداف الرئيســية للبنك 
الكويتي للطعــام أن يكون 
من أولى اجلهات التي تخدم 
اإلنسانية محليا ودوليا في 
توفير الطعام واالحتياجات 
األساسية للمستفيدين من 
خال منظومة عمل احترافية، 
وتثقيــف املجتمــع بأهمية 
حفظ النعمــة، وحتفيز كل 
فئات وشرائح املجتمع على 

العمل التطوعي.

مشعل األنصاري

انطالق »مودة« لتأهيل املقبلني على الزواج االثنني املقبل
عاطف رمضان

أكــد مديــر إدارة البرنامج 
الوطني إلعداد وتأهيل القيادات 
الشــابة )بالتكليف( في وزارة 
الدولة لشــؤون الشباب خالد 
الــوزارة تقدم  العصيــدان ان 
الدعم لبرنامج »مودة« لتأهيل 
املقبلــني على الزواج ملا له من 
أثــر إيجابي يعود بالنفع على 

املجتمع الكويتي.
جــاء ذلــك خــال املؤمتــر 
الصحافي لبرنامج مودة لتأهيل 
املقبلني على الزواج الذي عقد 
أمس في مقر وزارة الشباب الذي 
ينطلق االثنني املقبل بشــراكة 
الوزارة ورعاية النادي العلمي 

الكويتي و»األنباء«.
ان  العصيــدان  وأضــاف 
الوزارة تدعم مثل هذه املبادرات 
الشبابية، مشيرا الى أن برنامج 
»مودة«، الــذي يقدم النصائح 
للمقبلني على الزواج إلرشادهم، 
يحتاج إليه كثير من الشــباب 
خاصــة أنه لوحــظ في اآلونة 
األخيــرة عــزوف كثيــر مــن 
الشباب عن الزواج مع ارتفاع 

أعداد حاالت الطاق في املجتمع 
الكويتي بشكل ملحوظ.

وفــي اإلطــار ذاتــه، أفادت 
رئيسة برنامج »مودة« لتأهيل 
املقبلــني على الــزواج ومديرة 
طاقــات  بشــركة  املشــاريع 
لاســتثمار الشــبابي شــيخة 
فيصل مندني ان برنامج »مودة« 
أحد املشاريع واملبادرات التي 
أطلقناهــا ونديرهــا على مدى 
عامني متتاليني، وذلك من باب 
املسؤولية االجتماعية التي تقع 
على عاتقنا كشــركة وكشباب 

كويتي.

وأضافت مندني ان »طاقات 
لاستثمار الشبابي« تقوم اليوم 
بإطــاق العديد مــن املبادرات 
الشــبابية إلى جانــب برنامج 
»مــودة« والتــي تهــدف الــى 
النهوض باملجتمع، فقد أطلقت 
الشركة األسبوع اجلاري برنامج 
»جاهزين« في موسمه الثالث 
وهو البرنامج املتكامل للتأهيل 
الوظيفي، وأطلقت  والتوجيه 
الشركة كذلك أكادميية »هندس« 
إلعداد القيادات الهندسية والتي 
ســاهمت فــي توفيــر فــرص 
وظيفية لـ 3٠ مهندسا ومهندسة 
من الشباب الكويتي في القطاع 

اخلاص.
وقالــت: نســعى لتقــدمي 
خدمــات استشــارية لتحديد 
املسار األكادميي واملهني لطلبة 
الثانوية واجلامعة، والتي تهدف 

للنهوض باملجتمع الكويتي.
وأوضحت انه نظرا الرتفاع 
نسبة الطاق حلديثي الزواج 
فإننــا أطلقنــا فكرة تأســيس 
برنامج »مودة« في العام املاضي 
والذي يهدف الى توعية الشباب 
والشابات على األمور األساسية 

للــزواج، حيــث منهــا ينطلق 
الشــباب في حياتهم الزوجية 
على أساس واع وثقافي مميز، 
وكذلك نســعى للمساهمة في 
حتفيز الشــباب علــى الزواج 
وبناء أسر مستقرة ومستمرة.
وقالــت ان برنامج »مودة« 
هو األول من نوعه في الكويت 
واخلليج وانــه القى قبوال لم 
نكن نتوقعه من حيث اإلقبال 
الكبير على البرنامج في موسمه 
األول، فقد أغلق باب التسجيل 
فــي أول ١٠ ســاعات من بداية 
احلملة اإلعامية، ومنها المسنا 
حاجة املجتمع ملثل هذه البرامج، 
خاصة بعد النجاح الباهر الذي 
حققه املوســم األول، وطلبات 
االنضمام للبرنامج الكثيرة التي 
وصلتنا قبل اإلعان عن املوسم 
الثاني، وبناء عليها فقد أطلقنا 
املوسم الثاني من البرنامج هذا 
العام، ومتت زيادة عدد املقبولني 
إلى الضعف، من ١٠٠ إلى ٢٠٠ 
مشارك، وأغلق باب التسجيل 
أيضا في فترة قياسية، وهانحن 
بصدد بداية النسخة الثانية من 

البرنامج يوم االثنني املقبل.

شيخة مندني وخالد العصيدان خالل املؤمتر الصحافي         )محمد هنداوي(

مندني: البرنامج 
يهدف إلى توعية 
الشباب والشابات 

على األمور األساسية 
للزواج

»تعاونية الروضة وحولي« افتتحت »عروض النوخذة«
ليلى الشافعي

احتــاد  رئيــس  شــكر 
التعاونيــة علي  اجلمعيــات 
الكنــدري جمعيــة الروضــة 
وحولي التعاونية على البادرة 
الطيبة األولى من نوعها على 
مستوى اجلمعيات، حيث قال 
خال افتتاح عروض النوخذة 
)١( في سوق الروضة املركزي 
ان اجلمعيــة تقــدم األمــور 
اخلدميــة املميزة ملســاهميها 
وهي فكرة رائدة وممتازة لفئة 
وشريحة معينة من املساهمني 
وهي كبار السن واملتقاعدين 
ولــم نر لهذه الفئة اي اهتمام 
مسبقا في أي جوانب أخرى، 
فنشكر رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة اجلمعية على العروض 
للمتقاعدين وكبار السن داخل 
الســوق املركزي بنسبة %5٠ 
وليــس فقط بالســوق وامنا 
داخــل الصيدليات من أجهزة 
وسلع معينة يستخدمها كبار 
الســن ثم العرض لهم عليها 
وأيضا في مكتب الســفريات، 
حيث مت تخفيض تذاكر السفر 
لكبار السن بنسبة ١٠% خصم 
وايضــا عــرض جديــد داخل 
البنشر في اي تصليح أو شراء 
قطع غيار للسيارة يتم عليها 

خصم ١٠%.
مــن جهتــه، قــال رئيــس 
املشروع الوطني للمتقاعدين 
إن  العبداجلــادر،  د.صــاح 
أعضاء مجلس جمعية الروضة 
يحرصون أن يكونوا قريبني من 
املساهمني ويقومون بجهد كبير 
كانت ثمرته هذا العمل الستثمار 
املتقاعدين وتوظيف خبراتهم، 
وان هــذا العمــل تقوم به أول 
جمعيــة تعاونية في الكويت 
ونأمــل أن يتبع هذا النهج في 

جميع مؤسسات الدولة.

بدوره، بنّي رئيس مجلس 
الروضــة  جمعيــة  ادارة 
الشــراح  التعاونيــة طــارق 
حرص اجلمعية على مبادرة 
جديدة من نوعها تقدم لاخوة 
املتقاعديــن اصحــاب اخلبرة 
التراكمية، وقال: حرصنا على 
نشر الثقافة هذه ونساهم مع 
اخواننا في املشروع الوطني 
للمتقاعدين في منطقة الروضة 
التي فيها نسبة كبيرة منهم، 
حيــث قدمنــا لهــم عروضــا 
للشــراء من خال مهرجانات 
بخصومــات تصل الــى %3٠ 
و5٠% خصم خاص للمشتريات 
وبخصومات ١٠% للســفريات 
وايضــا ١٠% الحتياجاتهم من 
الضيدلية، وكذلك خصم ١٠% 
في البنشــر الصاح اي عطل 
خاص بسياراتهم، اضافة الى 
اخلصم داخل السوق املركزي.
وحــول طريقــة الشــراء، 
قــال: يقوم املســاهم املتقاعد 
بالشراء خال 3 ايام العرض 
واحضار فاتورة الشراء لقسم 
العاقات العامة باجلمعية خال 
ســاعات العمل اليومية الخذ 
ورقة اخلصم والتمتع باخلصم 
يكــون خال شــهري اكتوبر 
ونوفمبــر ٢٠١٧ مــن اجلهات 
املقدمــة للعرض، منها خصم 
سفريات الروضة لرحلة العمرة 
والتذكــرة والفنــدق وخصم 
صيدلية الروضة عند شــراء 
االجهزة الطبية فقط وال ينطبق 
علــى شــراء االدوية، وخصم 
خدمة الســيارات تبديل زيت 
وفلتر او ســفايف )خدمة + 
قطع الغيار( وذلك كله خال 
شهري اكتوبر ونوفمبر ملرة 
واحــدة فقــط مع احضــار ما 
يثبت انه مســاهم متقاعد مع 
احضار صورة من التأمينات 

االجتماعية او بطاقة عافية.

)زين عالم( علي الكندري وصالح العبداجلادر خالل افتتاح املهرجان  

جولة داخل املهرجان


