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»األوسط« يعلن فائزي »حصادي« األسبوعي
محمد علي ياسين فاز بالجائزة الكبري وقدرها 20 ألف دينار

الفائز محمد علي ياسني يتسلم اجلائزة من حمد أشكناني

جانب من احلضور العمر يتوسط الهنيدي واجلابر )من اليمني( والفوزان

20 الف دينار لكل فائز، و400 
جائزة بقيمة 1000 دينار لكل 

فائز(.
ثالثا: 2 مليون دينار جوائز 
متميزة »5500 جائزة« )1000 
جائزة بقيمة الف دينار، و1000 
جائزة بقيمة 500 دينار، و1000 
جائزة بقيمة 250 دينار، و2500 

جائزة بقيمة 100 دينار(.

السحوبات واملصنفة كالتالي:
أوال: 6 مالي���ن دينار راتب 
مدى احلي���اة )2 جائزة بقيمة 
ملي���ون دينار ل���كل فائز، و4 
جوائز بقيمة 500 ألف لكل فائز، 
وعدد 8 جوائز بقيمة 250 الف 

دينار لكل فائز(.
ثانيا: 2 مليون دينار جوائز 
أس���بوعية )80 جائزة بقيمة 

وإقامة الوالئم والحفالت. 
ومن هنا تأتي أهمية إقامة 
معرض لألواني المنزلية مرتين 

في العام الواحد.
ويتابع الشطي أن المشاركين 
في المعرض سيس���تعرضون 
مجموعه ضخمة من األطباق 
الخزفي���ة والفخاري���ة وأطقم 
الكاريستال والفضيات  أواني 
واآلالت ومعدات الطبخ اليدوية 
والكهربائي���ة واكسس���وارات 
المطب���خ والمائ���دة واألواني 
األلمنيوم والنحاس والبالستيك 
المطبخ  والزجاج وس���كاكين 

والمائدة.
وتس���تعد معظم الشركات 
المش���اركة لط���رح كل ما هو 
جدي���د لديها ف���ي القطاع مما 
العالمية  المصانع  استحدثته 
السيما إلرضاء الذوق والطلب 
الذي يتسم بسمات  الخليجي 

خاصة ومعينة.

تواصل شركة معرض الكويت 
الدولي استعداداتها وترتيباتها 
إلقامة دورة جديدة في سلسلة 
دورات معرض األواني المنزلية 
الذي دأبت الشركة على إقامته 
سنويا وتقيمه خالل الفترة من 
10 إلى 12 أغسطس على أرض 

المعارض الدولية بمشرف.
وبهذه المناسبة صرح مدير 
المع���ارض بش���ركة معرض 
الدول���ي علي مبارك  الكويت 
الش���طي بأن معرض األواني 
المنزلية يعتبر من المعارض 
التي تس���تقطب  الجماهيرية 
اآلالف من الزوار في كل دوره 
حيث يجتمع فيه تحت سقف 
واحد اكبر عدد من الش���ركات 
العريق���ة المحلي���ة في مجال 
الحديثة من  المنزلية  اللوازم 
أوان وغيرها من مس���تلزمات 

ضرورية للبيت العصري.
ويقول الش���طي ان خبراء 

التسويق يصفون سوق الكويت 
بأنه من أفضل أسواق المنطقة 
من حيث حجم المبيعات وسرعة 
تسويق كل ما هو جديد في ذلك 
القطاع وذلك لطبيعة الظروف 
التي يتسم بها البيت الكويتي 
من حب الجديد واالس���تعداد 
الدائم الس���تضافة الضيوف 

أجرى بنك الكويت والشرق 
األوس���ط س���حبه األسبوعي 
السابع لبرنامج حصادي اجلديد 
بتاريخ 22 اجل���اري، وقد فاز 
باجلائزة األس���بوعية الكبرى 
وقدره���ا 20 الف دينار، محمد 

علي ياسن.
وقد ق���ام املدي���ر االقليمي 
بالوكالة في »األوس���ط« حمد 
أشكتاني بتسلم الفائزة اجلائزة 

الكبرى.
كما فاز مببل���غ الف دينار 
كل م���ن: طابة ش���اهن صالح 
الكواري، ط���ارق حمود علي، 
نور الدي���ن إبراهيم نورالدين 
يوسف، ميرزا رضي علي املؤذن 

وعمر عثمان.
وتص���ل قيم���ة اجلوائ���ز 
اإلجمالي���ة لع���رض حصادي 
واملقدمة خ���الل فترة احلملة 
ال���ى 10 مالين دين���ار، ويعد 
هذا البرنامج من أكبر عروض 
االدخ���ار املطروح���ة لبرامج 

السحب في الكويت.
واملوسم اجلديد ل� »حصادي« 
يتيح فرص فوز كبيرة في جميع 
سحوباته، حيث يخول برنامج 
حصادي العميل تلقائيا لدخول 
الس���حوبات عن طريق ايداع 
مبلغ 50 دينارا بحد أدنى في 
حساب حصادي، وكلما ضاعف 
ايداعاته تضاعفت معها فرص 
الفوز، ويتميز هذا العرض أيضا 
بعدم الت���زام العميل بتحويل 
راتبه للبنك للدخول في هذه 

شدد الرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل الكويتي )بيتك( محمد 
العمر على أن »بيتك« نجح في 
جعل النهج الذي اختطه وسار 
عليه منذ تأسيسه قبل أكثر من 
30 عاما أمرا واقعا يتمثل في 
حقيقة يق���ر بها الجميع وهو 
أن »بيتك« أصبح مصرفا رائدا 
ينتش���ر في مناطق جغرافية 
متنوعة، وأسس بذلك قطاعا 
اقتصاديا رئيسيا وهو صناعة 
خدمات المال اإلسالمية والتي 
تمتل���ك كل مقومات الصناعة 
المتكاملة س���واء فيما يتعلق 
بحسن توظيف الموارد المتاحة 
لها أو بأهمية القيمة المضافة 
التي تس���اهم بها ف���ي تنمية 

المجتمع.

االقتصاد الحقيقي

وأوضح العمر خالل ورشة 
عمل نظمها »بيت���ك« للطلبة 
الجامع���ات  ف���ي  الدارس���ين 
األميركية وذلك بالتعاون مع 

االتحاد الوطني لطلبة الكويت 
-فرع الواليات المتحدة حضرها 
مس���اعد المدير العام للقطاع 
المصرفي محمد ناصر الفوزان 
ومس���اعد المدير العام لقطاع 
الخدمات المساندة عبدالعزيز 
عبداهلل الجابر ومساعد المدير 
العام للقطاع التجاري بالوكالة 
طالل الهنيدي أن المنهج الذي 
يسير عليه »بيتك« باعتباره 
مصرف���ا يعمل وفق���ا ألحكام 
الشريعة اإلسالمية يقوم على 
ان المال ال يعمل وحده، وإنما 
يعمل من خالل األصول وهذا 
ما يجع���ل منتج���ات وصيغ 
التمويل اإلسالمية تتعامل مع 
قطاعات ووح���دات االقتصاد 
الحقيقي، أي م���ا يطلق عليه 
إعم���ار األرض وهذه الوظيفة 
الذي  الرئيس���ي  العنصر  هي 
يجعل عجل���ة االقتصاد تدور 
في االتجاه الس���ليم بما يكفل 
تنمية المجتمع واإلنسان، وأنه 
بالنسبة ل� )بيتك( فإن العمالء 

والموظفين يأتون على رأس 
تلك األصول.

المنفعة العامة

وبّين العمر ان االلتزام القوي 
من »بيتك« بتنفيذ هذا النهج 
المؤسسة  عاد بالمنفعة على 
وعلى المساهمين فيها والعمالء 
والموظفين والمجتمع، وذلك 
في كل منطقة جغرافية يتواجد 
فيها وهو ما جعل »بيتك« يعمل 
بش���كل مباش���ر أو من خالل 
الشركات التابعة له أو الصناديق 
التي أسسها يعمل في مختلف 
القطاع���ات والصناعات مثل 
قطاع الطيران والنقل البحري 
والبتروكيماويات وتكنولوجيا 
المعلومات والصحة حيث لدى 
»بيتك« شركات تحتل مواقع 
الري���ادة في ه���ذه القطاعات، 
وهو أيضا ما يجعل كثير من 
دول العالم توجه دعوات إلى 
»بيتك« للتواجد على أراضيها 
بشكل مباشر وتأسيس مصارف 

أو فتح فروع فيها ومنها دول 
متقدمة، بل إن الكثير من تلك 
الدول تطلب م���ن »بيتك« أن 
تأت���ي بخبراتها م���ن الكويت 
وأن يقوم موظفون كويتيون 
بتدري���ب عمالتها على أصول 
العمل المصرفي اإلسالمي، وهو 
ما يدعو إلى الفخر بان يكون 
الكويتي مطلوبا من  الموظف 
قبل تلك الدول المتقدمة األمر 
الذي يثبت سالمة توجه »بيتك« 
بأن العنصر البشري هو أهم 

األصول التي يمتلكها.

التزام بالمنهج

التميز  ان  العم���ر  وأضاف 
الذي يقوم على أساسه العمل 
في »بيت���ك« يتمثل في وجود 
التزام كامل بالمنهج، وال يمكن 
أن يتح���ول العمل في »بيتك« 
إلى فرص مجردة للبحث عن 
األرباح، ولم يسبق أن تم النظر 
إلى أي مشروع من زاوية تحقيقه 
لألرباح فقط وإنما مدى تحقيقه 

للمنفعة بشكلها الشامل.

عطاء وإتقان

من جهته اوضح مس���اعد 
المدي���ر العام لقطاع الخدمات 
المساندة عبدالعزيز الجابر ان 
بيئة العمل في »بيتك« تشجع 
على اإلبداع والنمو وأن الجو 
العام السائد يعمل على خلق 
بيئة عمل عائلية تشجع على 
العمل،  ف���ي  العطاء واإلتقان 
وه���و م���ا جعل بيئ���ة العمل 
في »بيتك« األكثر اس���تقرارا، 
فمعدل دوران الموظف هو األقل 
بين المؤسسات المنافسة مع 
حرص واضح على تعزيز القيم 
اإلسالمية، كما أن االستثمار في 
العنصر البشري يعتبر أولوية 
رئيسية في »بيتك« فاإلنفاق 
على تدريب الموظف في »بيتك« 
هو األعلى في السوق المحلية 
م���ع تركيز واض���ح على دعم 
الموظ���ف الذي يتخصص في 

مجال محدد.

»كابيتال للتمويل واالستثمار« تحصل على موافقة 
رسمية لمزاولة نشاطها بمركز دبي العالمي

الشطي: كبرى الشركات المحلية تواصل
إعالن مشاركتها في معرض األواني المنزلية

 دبي � كونا: اعلن أمس عن حصول ش���ركة 
كابيتال العربية للتمويل واالستثمار على ترخيص 
من سلطة امارة دبي للخدمات المالية لمزاولة 
نش���اطها في مركز دبي المال���ي العالمي كبنك 

استثماري اسالمي.
وذك���ر مركز دبي المالي العالمي في بيان ان 
الش���ركة الجديدة التي تتخذ مركز دبي المالي 
العالمي مقرا لها س���توفر مجموعة واسعة من 
الخدمات المالية بما في ذلك تنظيم التسهيالت 

االئتمانية أو الصفقات االستثمارية.
كما ستقدم الشركة االستشارات حول المنتجات 
المالية أو االئتمان وإنجاز المعامالت االستثمارية 

»بصفة أصيل أو وكي���ل باالضافة الى ترتيب 
عمليات الحفظ األمين وادارة األصول« كما ذكر 

البيان.
ونقل البي���ان عن نائب رئيس مجلس ادارة 
شركة كابيتال العربية للتمويل واالستثمار احمد 
عم���ران قوله »ان حصولنا على هذا الترخيص 
يعكس التزامنا بالعمل في إطار تنظيمي يتسم 
بالش���فافية والكفاءة والفاعلية ومن خالل هذه 
الخطوة س���يزودنا مركز دب���ي المالي العالمي 
بإطار تنظيمي راس���خ يسمح لنا بتنفيذ خطة 
أعمالنا والوصول إلى شرائح واسعة من العمالء 

والمستثمرين«.

ستوّفر مجموعة من الخدمات المالية منها تنظيم التسهيالت االئتمانية

يقام بأرض المعارض الدولية في 10 أغسطس المقبل

علي الشطي

العمر: نجاح تجربة »بيتك« المصرفية إنجاز لالقتصاد الكويتي
في ورشة عمل نّظمها للطلبة الدارسين في الجامعات األميركية

جانب من أعمال اإلنشاءات في واحة بيتك الصناعية

بؤرة لجذب االستثمارات المهمة في 
القطاع الصناعي بالمملكة.

ولفت المؤيد ال����ى أنه إلى جانب 
انخف����اض تكلفة الطاق����ة التي تعد 
أهم مقومات النشاط الصناعي، فإن 
الشركات التي ستعمل في واحة بيتك 
الصناعية ستعفى من الضرائب لمدة 
عش����ر س����نوات إضافة إلى إعفاءات 
جمركية على جميع المعدات والمواد 
األولية، عالوة على حرية الوصول � 
دون جمارك � إلى أسواق دول مجلس 
التعاون الخليجي والتجارة الحرة مع 

الواليات المتحدة األميركية.
ويج����ري تجهيز جمي����ع مرافق 
البنية التحتية في المش����روع وفق 
أعلى المعايير والمواصفات العالمية 
بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء 
واالتصاالت والصرف الصحي، ومن 
المقرر االنتهاء من جميع المرافق قبل 
إلى وحداتهم  المس����تأجرين  انتقال 

الصناعية.
وكان����ت واحة بيتك الصناعية قد 
عرضت الفرص المتاحة في المشروع 
خالل منتدى »كرانس مونتانا« الذي 
استضافته مملكة البحرين، والمعرض 
التجاري الخليجي األوروبي في لندن، 
وقد القى المش����روع اهتماما عالميا 

كبيرا.
واختت����م المؤيد بالقول إن العمل 
يج����ري على قدم وس����اق لتس����ليم 
المرحلة األولى من المشروع، ثم البدء 
في إنش����اء المرحلة الثانية مع بداية 

العام 2010.

انفتاح����ا، وتحتل المملك����ة المرتبة 
التاس����عة عش����رة عالميا في تحرير 
االقتصاد، إضافة إلى أنها األقل خليجيا 
من حيث تكلفة المعيشة والتشغيل، 
وال تبعد سوى ساعة تقريبا عن %50 

من اقتصاد السعودية.
ومن جانبه أشار الرئيس التنفيذي 
لشركة بيتك لالستثمارات الصناعية، 
نادر المؤيد، الى أن المشروع يتماشى 
مع مبادرات وزارة الصناعة والتجارة 
لتنويع االقتصاد البحريني، حيث إن 
مش����روع واحة بيتك الصناعية يعد 

ديسمبر المقبل«.
وأضاف الخاجة أن الش����راكة مع 
منطقة البحرين العالمية لالستثمار 
تأتي في إطار رؤية الشركة التي تهدف 
إلى تسريع وتيرة التنمية االقتصادية 
في مملكة البحري����ن، وأكد أن واحة 
بيتك الصناعية تعد الموقع المثالي 
ألي شركة تتطلع إلى االستثمار في 
سوق دول مجلس التعاون الخليجي 
بفضل المزايا العديدة التي تتمتع بها 
البحرين، حي����ث يعد اقتصادها أحد 
أكثر اقتصادات منطقة الشرق األوسط 

أعلنت شركة بيتك لالستثمارات 
الصناعية، التابعة والمملوكة بالكامل 
لبيت التمويل الكويتي � البحرين، عن 
االنتهاء من 75% من العمل في مشروع 
واحة بيتك الصناعية، الذي يعد األول 
من نوعه في مملكة البحرين ويقام في 
منطقة البحرين العالمية لالستثمار 
في مدينة الحد الصناعية، بهدف جذب 
االستثمارات لتعزيز التنوع االقتصادي 
في المملكة وبشكل خاص في القطاع 
الصناعي. يمتد المشروع على مساحة 
تزيد عل����ى 154 ألف متر مربع، ومن 
المقرر أن تتس����لم المجموعة األولى 
من المستأجرين وحداتهم الصناعية 
التي يتم تنفيذها وتجهيزها بأحدث 
التقني����ات مع نهاية الع����ام الحالي، 
ويحصل المستأجرون على مزايا عديدة 
منها أن جميع الوحدات الصناعية جرى 
إنشاؤها على أحدث المواصفات العالمية 
وصممت خصيصا للشركات العاملة 
في تصنيع وتجميع المنتجات عالية 
التقنية والقيمة المضافة والصناعات 
الخفيفة إضافة إلى المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة.
وفي هذا ال�ص��دد قال رئيس مجلس 
إدارة واحة بيتك الصناعية أس����امة 
الخاجة، »بالرغم من تداعيات األزمة 
المالية الحالية، فإنه من دواعي سرورنا 
أن نعلن عن استمرار س��ير العمل في 
واحة بيت����ك الصناعية وفق الجدول 
الزمني المحدد، حيث تم االنتهاء من 
75% من العمل، والشركة تتطلع إلى 
تأج�ير نحو ن�ص�ف الوحدات مع حلول 

إنجاز 75% من مشروع واحة بيتك الصناعية
مجّمع صناعي يقام في البحرين على مساحة 154 ألف متر مربع وفق أحدث التقنيات العالمية

مجسم يوضح مشروع الدور إلنتاج الكهرباء واملياه وفي اإلطار هشام الرزوقي

»الخليج لالستثمار« تنجز ترتيبات تمويل مشروع
الدور المستقل للطاقة والمياه بـ 2.1 مليار دوالر

اكملت شركة »جي دي اف سويز« ومؤسسة اخلليج 
لالستثمار ترتيبات متويل مشروع الدور املستقل النتاج 
الكهرباء واملياه مبلكية القط���اع اخلاص IWPP، والذي 
يعتبر اضخم مش���روع صناعي مبلكية القطاع اخلاص 
في مملكة البحرين بتكلفة تق���ارب ال� 2.1 مليار دوالر، 
حيث يعد متويل مش���روع بهذا احلجم اجنازا كبيرا في 
األسواق املالية بعد األزمة االقتصادية العاملية. وسيزود 
املش���روع هيئة املياه والكهرباء بطاقة كهربائية ومياه 
محالة ملدة خمسة وعشرين عاما وذلك بناء على اتفاقية 
ش���راء الكهرباء واملاء، ويتوقع ان تكتمل املرحلة االولى 
من املشروع بصيف عام 2010 على أن تصل احملطة الى 

كامل طاقتها في صيف عام 2011، ويحتوي املشروع على 
قدرة مزدوجة النتاج الكهرباء وحتلية املياة بطاقة توليد 
كهرباء تعادل 1240 ميغاواط وحتلية مياه بسعة 218 الف 
متر مكعب في اليوم، ويعتبر مشروع الدور هو الثالث في 
برنامج خصصة قطاع توليد الكهرباء وحتلية املياه الذي 
تطبقه حكومة مملكة البحرين. وقد اختار حتالف مؤسسة 
اخلليج لالستثمار وسويز شركة هيونداي للصناعات 
الثقيلة للقيام بدور مقاول التصميم والتوريد والتشييد، 
كما ستزود شركة جنرال الكتريك املشروع بتوربينات 
محطة الكهرباء بينما ستقوم  شركة ديجرميو الفرنسية 
بتزويد وتركيب محطة حتلية املياه بتكنولوجيا التناضح 

العكسي والتي تتميز بكفاءة األداء ومالءمة البيئة. وقد 
انضمت 5 مؤسسات رائدة كشركاء جدد في املشروع الى 
جانب مؤسسة اخلليج لالستثمار وسويز،  وهي الهيئة 
العامة للتأمن االجتماعي في البحرين وصندوق انستراتا 
وبيت ادارة املال وبنك البحرين االسالمي ومصرف الطاقة 
األول. وقال الرئيس التنفيذي ملؤسسة اخلليج لالستثمار 
هش���ام الرزوقي ان »اكمال متويل مشروع بهذا احلجم 
وبهذه الظروف يعد بالطبع اجنازا كبيرا بكل املقاييس، 
لقد بذلنا جهودا وموارد كبيرة للمشروع وصممنا على 
اكماله على أفضل وجه. أود أن أش���كر حكومة البحرين 

على دعمها وتعاملها الفعال مع املشروع«.


