
 27  اقتصاد  الجمعة ١٨ فبراير  ٢٠١١ 
 من خالل تبني مشاريع في مجاالت الصحة والتعليم وخدمة ذوى االحتياجات الخاصة والشباب 

 بدر املخيزمي والكندري واجلسار في افتتاح شاليهات الزور 

 .. وفي لقطة جماعية عقب االفتتاح

 تكرمي لـ «بيتك» عن أحد مساهماته اخليرية االجتماعية لـ ٢٠١٠ 

 املخيزمي والساير يقصان شريط افتتاح أول مركز إسعاف

 العمر يتسلم تكرمي «بيتك» من صاحب السمو األمير في احتفال الهيئة اخليرية 

 استكماال لدوره املشهود له في 
أداء رسالته االجتماعية خالل ٣٣ 
عاما أجنز بيت التمويل الكويتي 
العام املاضي عدة  (بيتك) خالل 
مشـــاريع وبرامج ومســـاهمات 
ملموســـة في مجال املســـؤولية 
االجتماعية التي يرى البنك انها 
تعبر عن وفائه ملجتمعه وقيمه 
النبيلة كما انها احدى ركائز عمله 
ورؤيته لدور املـــال في املجتمع 
كما متثـــل اصرارا مـــن «بيتك» 
على املشاركة في جهود احلكومة 
لتحقيق التنمية املجتمعية وتطوير 

قدرات املجتمع وابنائه.
افتتاح  أبرز املشــــاريع     ومن 
وتشغيل أول ٣ مراكز إسعاف من 
املراكز اخلمسة عشر التي يخطط 
«بيتك» إلنشائها في مختلف مناطق 
الكويت، إلى جانب افتتاح شاليهات 
«بيتك» لذوي االحتياجات اخلاصة 
في منطقة الــــزور، باإلضافة إلى 
التبــــرع املالي الذي قدمه «بيتك» 
ملنكوبــــي فيضانــــات باكســــتان 
مببلــــغ مليونــــي دوالر، كما قدم 
شــــيكا مببلغ ٣٫٣٧ ماليني دينار 
لدعم األنشطة اخليرية املختلفة 
الــــزكاة وشــــارك في دعم  لبيت 
ورعاية العديد من االنشــــطة في 
عدة جوانب شملت صور احلياة 
املختلفة في املجتمع. وقد استتبع 
ذلك حصول «بيتك» على تقدير 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد لقيامه بالدور االجتماعي 
واخليري وذلك في احتفال خاص 
أقامته الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية بحضـــور وحتت رعاية 
سموه مبناسبة مرور ٢٥ عاما على 
تأسيس الهيئة إلى جانب تكرمي 
جهات أخـــرى، وتعد اإلجنازات 
التي قدمهـــا «بيتك» خالل العام 
املاضي خطوات جادة وحقيقية 
أبناء املجتمع وتقدم  يلتمســـها 
خدمة أساســـية في حياتهم، كما 
يتميز الدور االجتماعي الذي يقوم 
به «بيتك» بالتنوع في املجاالت 
التي يخدمها مثل الصحة والتعليم 
واألمن واالهتمام بشريحة الشباب 

وغيرها من املجاالت.
  وعلـــى الرغم مـــن الظروف 
التي مر بها «بيتك»  االقتصادية 
كسائر الشركات واملصارف احمللية 
والعاملية، فلم يتوان «بيتك» عن 
أداء رســـالته، بل تزايـــد الدور 
االجتماعي وبشكل واضح والفت 
حيث اشتمل على مختلف اجلوانب 
احلياتية لدى الفرد واملجتمع، كما 
ظلت املسؤولية االجتماعية في 
سلم أولوياته باعتبار أن املجتمع 
جزء من املؤسسة، وتطبيق ذلك 
املفهوم ال يعنى بالدرجة األولى 
بصـــرف األموال فقـــط بل بنقل 
اخلبـــرة والتجربـــة أيضا لتعم 

املنفعة على اجلميع.

  الجانب الصحي

  حقق «بيتك» إجنازات عديدة في 
املجال الصحي من أبرزها افتتاح ٣ 
مراكز لإلسعاف من أصل ١٥ مركزا 
يخطط «بيتك» إلنشائها في مختلف 
مناطق الكويــــت، وذلك بحضور 
الســــاير  وزير الصحــــة د.هالل 
اإلدارة والعضو  ورئيس مجلس 
املنتدب بدر عبداحملسن املخيزمي 
وعدد من قياديي الوزارة و«بيتك»، 
حيث مت تشغيل تلك املراكز رسميا 
والبدء في خدمة املواطنني واملقيمني 
من خالل القيام بدورها املتمثل في 
أو املصاب  إلى املريض  الوصول 

في أسرع وقت ممكن.
  كما افتتح «بيتك» شـــاليهات 

منتجع الزور بالتنسيق مع وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل حيث 
خصصها لنزالء دور الرعاية وذوي 
االحتياجات اخلاصة، عالوة على 
تأسيس شركة «بوابة التدريب» 
لالهتمام بهذه الفئة من خالل تقدمي 

مشاريع عاملية للنهوض بهم.
  كما وقع «بيتك» أول اتفاقية 
تعاون دولية يوقعها بنك خلدمة 
ماليـــني املرضى بالســـكري في 
الشرق األوسط، وذلك بحضور 
الدولي  التنفيذي لالحتاد  املدير 
للسكري السيدة آن كيلينج وعدد 
من الشخصيات العاملة في مجال 
الصحة، باإلضافة إلى ابتعاث فريق 
طبي كويتي ملركز أكادميي تابع 
جلامعة هارفارد األميركية في دورة 
تدريبية مبجال أمراض الســـكر، 
وكذلك تنظيـــم معرض «اضبط 
سكرك.. حتفظ صحتك» بالتعاون 

مع وزارة الصحة.
   عالوة على ذلك نظم «بيتك» 
زيارة خاصــــة لدعم العاملني في 
موقع بناء مستشفى جابر في منطقة 
جنوب الســــرة ومشروع تطوير 
الدائري االول كمــــا رعى «بيتك» 
مؤمتر الغدد الصماء باإلضافة إلى 
رعايــــة حفل التخرج لطلبة كلية 
الصيدلة واستمرار حملة التشجيع 
على املشي مبشاركة وكيل وزارة 
الصحة الدكتور يوسف النصف، 
قــــدم دعما ماليــــا للجمعية  كما 
املعاقني  الكويتية ألوليــــاء أمور 
في ســــبيل مواصلة عملها وأداء 
رسالتها االجتماعية، عالوة على 
املشاركة في تنظيم مؤمترات طبية 
مختلفة ودعم املراكز الصحية في 

املناطق السكنية.

  التعليم

  أولى «بيتك» التعليم اهتماما 

في إجناح املعارض الشبابية، كما 
ســـعى «بيتك» إلى توفير فرص 
وظيفية للشباب حديثي التخرج 
واملشاركة في املعارض املتخصصة 

في هذا املجال.
  ونظـــم «بيتك» خالل شـــهر 
املبارك أول مسابقة من  رمضان 
نوعها محليـــا على صفحته في 
«الفيســـبوك» والتـــي بلغ عدد 
مشـــتركيها اآلن أكثر من ١٧ ألف 
مشـــترك، حيث خصص جوائز 
قيمة طوال أيام الشـــهر الفضيل 
وحظيت بإقبال كبير جعل «بيتك» 
في صدارة البنوك من حيث التفاعل 
وعدد املشاركني على الفيسبوك، 
باإلضافة إلى تواصله عبر شبكة 
«التويتر» والتي حتظى باهتمام 
عدد كبير من مستخدمي الشبكات 

االجتماعية.
الرياضـــة كرم    وفي مجـــال 
الفائزين  الكويت  أبطال  «بيتك» 
في بطولـــة الكراتيه اخلليجية، 
والبطولة العاملية للدراجات املائية 
والتي أقيمت في الواليات املتحدة 
األميركية، كما دعم أحد موظفيه 
للمشاركة في سباقات «جلف ران» 

الدولية في مملكة البحرين.

  المجتمع

  أصدر «بيتـــك» منتجا خاصا 
باألســـرة وهو «بطاقة األسرة» 
الذي يهدف من خالله إلى ترشيد 
آلية اإلنفاق بني األبناء، كما طرح 
الكترونيا ملســـتخدمي  مصحفا 
 iPhone & iPad اآليفون واآليباد
وهو متاح لكافة املستخدمني حول 
العالم مجانـــا، كما نظم «بيتك» 
املناسبات  انشطة متعددة خالل 
كالقرقيعان واستقبال شهر رمضان 
املبارك وزيارة املرضى خالل أيام 

العيد.  

ويسعى «بيتك» ألن يكون شريكا 
استراتيجيا في دعم برامج التوعية 
التي تقدمها اإلدارة العامة لإلطفاء 
للمواطنني واملقيمني خالل الفترة 

القريبة املقبلة.

  المبدعون

  أطلق «بيتك» جائزة املبدعني 
حيث خصـــص هذه اجلائزة ملن 
يقـــدم إجنـــازا محليـــا أو عامليا 
يشـــرف به الكويـــت حيث كرم 
د.عبدالرحمن السميط عن دوره 
العمل اخليري والدعوي في  في 
القارة األفريقيـــة، باإلضافة إلى 
تكـــرمي املخترع صادق قاســـم 
بعد حتقيقه اجنازا كويتيا على 
مستوى الدول العربية، وتكرمي ٣ 
من املبتكرين من منتسبي النادي 
العلمي الكويتي الذين حصلوا على 
جوائز دولية، باإلضافة إلى تكرمي 
املتميزين في مجال  الصحافيني 
االقتصاد والذين قدموا اجنازات 
ملموسة وذلك بالتعاون مع جمعية 
الصحافيني الكويتية وسيواصل 
«بيتك» دعمه للمبدعني وتشجيعهم 
على مواصلة النجاح في مختلف 
التي تعود بالنفع على  املجاالت 

املجتمع.

  الشباب والرياضة

  انطالقا من اهتمامه بشريحة 
الشـــباب عمـــل «بيتـــك» على 
تنظيـــم عدة انشـــطة بالتعاون 
مع جهـــات مختلفة ومنها رحلة 
إحيـــاء ذكرى الغـــوص الثانية 
والعشرون بالتعاون مع النادي 
البحري الكويتي والتي يتعلم منها 
املشاركون حتمل الصعاب وتراث 
االجداد، باإلضافة إلى تنظيم انشطة 
أخرى خاصة بأصحاب املشروعات 
الصغيرة كورش العمل واملساهمة 

يستطيعون من خالله الوصول 
إلى رجال األمن في حالة الطوارئ، 
حيث كرمت الوزارة «بيتك» على 
هذا الدور باإلضافة إلى دور «بيتك» 
في رعاية أسبوع املرور اخلليجي 
املوحد والذي شاركت فيه وفود 
من مختلف دول مجلس التعاون 
وأقام «بيتك» حفال تكرمييا لهم 
في نهاية األســـبوع، عالوة على 
تكرمي ضباط الدوريات واملرور في 
جميع احملافظات، ودعم القائمني 
على األمن في العشر األواخر من 

رمضان مبسجد الدولة الكبير.
  كما كرم «بيتك» اإلدارة العامة 
املبذولة  لإلطفاء علـــى جهودها 
في خدمة املجتمع وجهود رجال 
اإلطفـــاء والـــدور الكبيـــر الذي 
يؤدونه في سبيل إنقاذ األرواح، 

شاشة تلفزيون الكويت، كما قدم 
«بيتك» دعما لطلبة كلية الهندسة 
والبترول بتوفير عدد من األجهزة 
التـــي يحتاجونها في حتصيلهم 
العلمـــي باإلضافة إلـــى جتهيز 
اســـتراحات الطلبـــة والطالبات 
في كلية احلقـــوق ورعاية حفل 
املتفوقني في كلية التربية وجامعة 
اخلليج التي بنى معها شـــراكة 
التمويل  استراتيجية عبر نادي 
اإلســـالمي وجتديد اســـتراحة 
كلية احلقوق، عالوة على تكرمي 
املتفوقني مـــن خريجي الثانوية 

العامة بشقيها العلمي واألدبي.
  وخص «بيتــــك» كلية العلوم 
اإلدارية بالعديد من االنشطة كونها 
املنتج األول للعناصر البشــــرية 
التي تثــــري االقتصاد حيث دعم 

املتفوقني في حفل تكرميهم السنوي 
وساهم في العديد من أنشطة الكلية 
عبر أنديتهــــا املختلفة ما كان له 
األثر فــــي حصولها على االعتماد 
األكادميــــي الدولي مؤخــــرا، كما 
نظم «بيتك» زيارة خاصة لطلبة 
جامعة ســــنغافورة اإلدارية في 
الكويت لتعريفهم بإجنازات «بيتك» 

والصناعة املصرفية اإلسالمية.

  األمن

  استهل «بيتك» أنشطته في دعم 
األمن خالل العام املاضي مبشاركته 
احلملة اإلعالمية لوزارة الداخلية 
بتغيير رقم األمان من ٧٧٧ إلى ١١٢ 
حيث جنحت احلملة في حتقيق 
هدفها األساســـي وهـــو تعريف 
الذي  املواطنني واملقيمني بالرقم 

بليغا من حيث توفير احتياجات 
املـــدارس واملعاهـــد واجلامعات 
باإلضافة إلى نقل اخلبرة والتجربة 
املصرفية اإلسالمية إلى الطلبة من 
حيث تثقيفهم بها ودعم البرامج 
الهادفة إلـــى توعية الطلبة بهذه 
الصناعـــة، وذلـــك بالتعاون مع 
الهيئات احلكومية وجهات القطاع 
اخلـــاص التعليميـــة، كما يوفر 
«بيتك» الالف املدارس احتياجاتها 
من الوسائل واالجهزة االلكترونية 
والتقنية التي تساعد في تعزيز 
الوسائل التعليمية واجناح عملية 

التعليم بشكل عام. 
  ومن بني تلك املساهمات دعم 
«بيتك» لبرنامج بانوراما جامعية 
والذي يغطي جميع أنشطة جامعة 
الكويت ويعرض أسبوعيا على 

 «الغرفة» حريصة على المشاركة
  في أنشطة األعياد الوطنية 

 صرح املدير العام املساعد بغرفة 
جتارة وصناعة الكويت حمد العمر 
بأن الغرفة حريصة على املشاركة 
في العديد من األنشطة تزامنا مع 
احتفاالت الدولة مبرور خمسني عاما 
على االستقالل وعشرين عاما على 
التحرير وخمس سنوات على تولي 
صاحب السمو األمير سدة احلكم. 
وأضاف ان الغرفة قامت بتنظيم 
معرض «حرفتي» خالل الفترة من 
٩ الى ١٢ فبراير اجلاري باملشاركة 
مع املشروع التحالفي الستنهاض 
الكويتي  الشباب  الهمم لتشجيع 

على االنخــــراط في مجمل العمل احلر عبر تقدمي كل وســــائل الدعم 
والتشجيع لهم للمســــاهمة في النهوض بأعمالهم، كما كان ملشاركة 
بعض اجلهات الرسمية مثل وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت 
الصناعي دورا ايجابيا في تقدمي النصح واملشورة للشباب املشاركني 
والذين جتاوز عددهم ٤٠ مشاركا.وأضاف العمر ان الغرفة ستشارك 
في معرض االستقالل الذي سيقام في أرض املعارض الدولية مبشرف 
خالل الفترة مــــن ١٧ الى ٢٧ فبراير اجلاري مــــن خالل جناح خاص 
بالغرفة لتعريف املجتمع بدور واسهامات الغرفة ودورها االقتصادي 
وتبيان دورها احملوري والرائد في هذا املجال عبر مســــيرة مستمرة 

من العمل الدؤوب للسعي بالنهوض باقتصاد البالد. 

 توقعات بأن تعزز المشتريات اآلسيوية الطلب على الذهب في ٢٠١١ 
بعض الضعف لعدم وجود منو اقتصادي وكذلك الشرق األوسط بسبب 
ارتفاع أســــعار الذهب». وأضافت أن التعافي «يعتمد فعليا على النمو 
االقتصادي. في الوقت احلالي من الســــابق ألوانه القول إن كنا سنرى 

انتعاشا لكن االجتاه ضعيف حتى اآلن».
   وانخفض الطلب االستثماري العام املاضي بعدما قفز في ٢٠٠٩ 
في الوقت الذي خيمت فيه األزمة املالية على األسواق مما عزز الطلب 
على املعدن النفيس كمالذ آمن. وتراجع الطلب االستثماري ٢٪ إلى 
١٣٣٣٫١ طنا بينما انخفضت مشتريات صناديق املؤشرات املدعومة 
بالذهب ٤٥٪ عن املستوى القياســـي البالغ ٣٣٨ طنا املسجل العام 
املاضي. وانخفضت مشـــتريات صناديق املؤشـــرات تدريجيا قرب 
نهاية العام وبلغ الطلب في الربع األخير ٣٫٦ أطنان فحسب مقارنة 
مـــع ٣٨٫٧ طنا في الربع الثالث و٢٩١ طنا فـــي الربع الثاني. وقالت 
أوجن «نتوقع طلبا قويا للغاية على السبائك في األغلب من أسواق 
آســـيوية»، وأضافت «إذا نظرت إلى املكونات األخرى في صناديق 
املؤشرات هناك تراجع بنسبة٤٥٪ على أساس سنوي لكن ٢٠٠٩ كان 
رائعا بالنسبة لصناديق املؤشرات واملنتجات املشابهة ورقم الطلب 

الذي لديها هو ثاني أعلى رقم على االطالق.
   وحتولــــت البنوك املركزية ملشــــتر صاف للذهب فــــي ٢٠١٠ للمرة 
األولى في ٢١ عاما إذ عززت البنوك في االســــواق الناشئة احتياطياتها 
وتراجعت مبيعات القطاع الرسمي األوروبي الذي كان يعتبر لسنوات 
موردا رئيسيا للسوق. واستوعب القطاع الرسمي حوالي ٨٧٫٢ طنا من 
الذهــــب العام املاضي بينما بلغت املبيعات الصافية في العام الســــابق 

٢٩٫٨ طن معظمها من صندوق النقد الدولي.
   وحققت االمدادات االجمالية زيادة طفيفة العام املاضي إلى ٤١٠٨٫٢ 

أطنان مرتفعة ٢٪ عن العام السابق. 

منخفضا نحو ٣٪ منذ بداية العام.
   وقالــــت اوجن «حقق قطاع احللي تعافيا قويا للغاية في ٢٠١٠ وهذا 
مشجع للغاية يبدو أن املستهلكني خاصة املستهلكني األكبر الهند والصني 

قد عدلوا األسعار وفقا للمستويات األعلى».
   وأضافت «االقبال مازال مستمرا خاصة في الصني.. ما نراه في بداية 

العام يشير إلى أن االجتاه الصعودي مازال مستمرا».
   لكن الطلب كان اضعف في مراكز شراء الذهب األخرى مثل الواليات 
املتحدة حيث تراجعت مشتريات احللي ١٤٪ العام املاضي وايطاليا حيث 

تراجعت ١٤٪ والشرق األوسط التي شهدت تراجعا بنسبة ٧٪.
   وذكرت اوجن أن تعافي مشــــتريات احللي في هذه األسواق في ٢٠١١ 
يتوقف على األوضاع االقتصادية، وقالت «يشــــوب السوق األميركية 

  لندن ـ رويترز: قال مجلــــس الذهب العاملي إن من املنتظر أن يظل 
الطلب على الذهب مرتفعا هذا العام مع ازدياد االقبال من الهند والصني 
لكن انتعاش الشــــراء في أســــواق احللي املتقدمة يعتمد على األوضاع 
االقتصادية. وأضاف املجلس في تقريره عن توجهات الطلب على الذهب 
لعام ٢٠١٠ الصادر أمس إن الطلب بلغ أعلى مســــتوى في عشر سنوات 
عند ٣٨١٢٫٢ طنا في ٢٠١٠ مع عودة مشتري احللي إلى السوق بعد غيابهم 
الكامل تقريبا عن الســــوق في العام السابق وفي الوقت الذي أصبحت 

فيه البنوك املركزية مشتريا صافيا.
   وتابع التقرير أن البوادر األولية لهذا العام توحي بأن االقبال على 
الشــــراء في الهند والصني - وهما الدولتان املســــتهلكتان الرئيسيتان 
ـ ســــيظل قويا. وقالت ايلي اوجن مديرة بحوث االســــتثمار في املجلس 

«أعتقد أن التوقعات ايجابية لعام ٢٠١١ ككل».
   وأضافت «مازلنا نرى أن أكبر ســــوقني وهما الصني والهند تقودان 
السوق. مستويات الدخل عالية ومعدالت االدخار مازالت مرتفعة ومازلنا 
نعتقد أن النمو االقتصادي القوي سيواصل تعزيز استهالك الذهب»..

   وزاد الطلب في قطاع احللي -وهي أكبر شــــريحة من الطلب على 
الذهب- ١٧٪ إلى ٢٠٥٩٫٦ طنا العام املاضي رغم ارتفاع االسعار ملستويات 
قياسية. وكان الطلب قويا خاصة في الهند أكبر سوق للذهب حيث زاد 

الطلب الهندي ٦٩٪ إلى ٧٤٥٫٧ طنا.
   وارتفع الطلب االســــتهالكي في الهند ٦٦٪ إلى ٩٦٣٫١ طنا بينما زاد 
٢٩٪ في الصني إلى ٦٠٧٫١ اطنان. وكان الطلب على احللي ضعيفا العام 
املاضي بعد زيادة األســــعار بنسبة كبيرة لكنه يتعافى فيما يبدو رغم 
زيادة بنسبة ٣٠٪ أخرى في األسعار الفورية العام املاضي. وبلغ الذهب 
١٣٧٤٫٦٠ دوالرا لألوقية (األونصة) في أواخر التعامالت أمس األول بعدما 
سجل أعلى مستوى في شــــهر عند ١٣٨١٫٨٤ دوالرا لألوقية لكنه مازال 

 حمد العمر
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