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ش����ركة  اختتم����ت 
الكويت إلدارة  مشاريع 
األصول )كامكو( إحدى 
شركات مجموعة مشاريع 
الكويت القابضة )كيبكو( 
بنجاح البرنامج الصيفي 
ملجموعة من املتخرجني 
اجلدد. واستمر البرنامج 
مل����دة ش����هر كامل حيث 
اطل����ع املتدرب����ون على 
النم����وذج املعتم����د من 
قبل شركة »كامكو« في 
مجال االستثمار واإلدارات 

الرئيس����ية التي تش����ملها. وكانت إدارة وتطوير املوارد 
البشرية لدى »كامكو« اختارت مجموعة من املتخرجني 
من جنس����يات مختلفة من بني عدة مرشحني تقدمت بهم 
اجلامعات داخل وخارج الكويت، وقد استندت إدارة املوارد 
البش����رية في كامكو على مجموعة م����ن معايير الكفاءة 

املعتمدة في مجال االستثمار.
وتعليق����ا على هذه اخلطوة ق����ال نائب أول للرئيس 
التنفيذي، دائرة املوارد البشرية والشؤون اإلدارية شركة 
»كامكو« خالد الشراد: »بهدف االستمرار في توظيف خبراتنا 
في مجال قطاع االستثمار، نسعى إلى إفادة اخلريجني اجلدد 
السيما من يتمتعون باملوهبة والكفاءة العلمية، من خالل 
مدهم باألدوات ووس����ائل املعرفة الالزمة التي توفر لهم 
قيمة مضافة ومزيدا من الدعم في مسيرتهم العملية مبا 
ينعكس إيجابا على قطاع االستثمار بشكل خاص وعلى 
دولة الكويت بشكل عام«.  ويضيف: »نحن سعداء مبنحنا 
الفرص له����ؤالء اخلريجني للتفاعل مع اإلدارة التنفيذية 
في شركة »كامكو« عبر مختلف أقسامها، ومنحهم فرصة 
حتقيق قفزة نوعية في مسيرتهم املهنية«. هذا وتضاف 
هذه املبادرة إلى سلسلة من املبادرات الفعالة التي تعتمدها 
»كامكو« واملرتبطة باملسؤولية االجتماعية، وكان أبرزها 
املشاركة بالرعاية الذهبية وللمرة الثانية على التوالي في 
املعرض اخلامس للفرص الوظيفية الذي مت تنظيمه في 
اجلامعة األميركية في الكويت )AUK(، كما كرمت »كامكو« 
10 من طالب الكويت الفائزين بجائزة الش����يخة لطيفة 
بنت محمد بن راش����د آل مكتوم إلبداعات الطفولة والتي 
جرت في دولة اإلمارات العربية املتحدة في وقت س����ابق 
من هذا العام.  وسبق للشركة عام 2007، وبالتعاون مع 
بنك برقان ان افتتحت غرفة بنك برقان وكامكو للمعامالت 
املالية في جامعة الكويت كلية العلوم اإلدارية، في مبادرة 

تهدف إلى دعم مسيرة التعليم في الكويت. 

وقع بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« وشركة UDR األميركية 
املعروفة واملتخصصة في مجال 
التطوير واالستثمار العقاري 
اتفاقية شراكة عقارية تهدف 
الى متل���ك عقارات س���كنية 
مدرة للدخل باملدن الرئيسية 
في الوالي���ات املتحدة بحجم 
اس���تثمارات يص���ل الى 450 
ملي���ون دوالر يس���اهم فيها 
بيتك بنسبة 70%، في مؤشر 
جديد على ق���درة بيتك على 
بناء استثمارت نوعية جيدة 
في مجاالت وأسواق متنوعة، 
توفر أفضل العوائد للمساهمني 
واملس���تثمرين وتس���اعد في 

حتقيق سياسة التوس���ع الدولي وبناء حتالفات استراتيجية مع 
شركات كبرى والتوظيف األمثل للقدرات البشرية واخلبرات املتراكمة 

لتحقيق أفضل معدالت األداء.
وقال الرئيس التنفيذي لبيت����ك محمد العمر في تصريح صحافي 
عقب توقيع االتفاقية في لندن مساء أول أمس من مع الرئيس التنفيذي 
لشركة UDR توم تومي ان الشراكة تستهدف االستثمار في العقارات 
اخلاصة بالسكن العائلي خالل عامني من االن، وتستهدف عقارات ذات 
جودة عالية من الدرجة األولى، ال يزيد عمرها منذ تش����ييدها على 7 
سنوات، وتبلغ مساهمة بيتك 70% والشريك 30%، فيما سيصل احلد 

األدنى للعقار الواحد 20 مليون دوالر. 
واض����اف العمر: بيت����ك يركز على االقتصاد احلقيق����ي الذي يقوم 
عل����ى أصول ويخدم مجاالت احلياة ويدفع بقوى التطور في املجتمع، 
ومتفائلون بهذه الش����راكة وعلى يقني بأنها ستضيف قيمة إلى جميع 
األطراف سواء من خالل عوائد االستثمار، أو عبر العمل املشترك وتبادل 
اخلبرات وتعزيز فرص التعاون، ان لدينا اليوم فرصة مواتية في ظل 
التطورات املبشرة في االقتصاد األميركي ومؤشرات التعافي املتتالية 
على بناء أس����س راس����خة وتدعيم الثقة املتبادلة لتحقيق مصلحتنا 

املشتركة وخدمة عمالئنا من املساهمني واملستثمرين.
واعرب العمر عن س����عادته بعودة بيتك الى الس����وق العقاري في 
الواليات املتحدة األميركية بهذه القوة، استمرارا ملسيرة عمل بدأت في 
منتصف التسعينيات مبحفظة دانة العقارية، وفيما بعد مت انشاء نحو 
5 صناديق عقارية وأخرى تعمل في مجاالت استثمارية، وظل السوق 
األميركي قبل األزمة يحقق معدالت جي����دة، ومازال اقتصاد الواليات 
املتحدة يشكل جزءا مهما من االقتصاد العاملي ومحركا رئيسيا لالسواق، 
 UDR مشيرا الى ان بيتك يحرص على العمل مع الشركات الرائدة مثل
التي تعمل في مجال املساكن العائلية ولديها استثمارات كبيرة في شراء 

وبيع وتطوي����ر العقارات مبعظم 
املدن والواليات األميركية.

من جانبه أع����رب توم تومي 
الرئيس التنفيذي لشركة UDR عن 
ثقته بان التعاون بني شركته وبيتك 
ميثل مرحلة مهمة واستراتيجية في 
مسيرة عملها، حيث تتطلع االسواق 
العاملية الى االستفادة من جتربة 
الصيرفة اإلسالمية وباعتبار بيتك 
الرائد في هذا املجال واألكثر خبرة 
وانتشارا على مستوى العالم، فان 
التعاون املش����ترك يعتبر فرصة 
يتوق����ع ان حتقق نتائ����ج مفيدة 
للجانبني، مؤكدا أن »تعاوننا مع 
بيتك مهم في تنمية أعمالنا حيث 
نتطلع للعمل مع شركاء جدد في 
هذه األوقات التي ننتهز فيها الفرص اجليدة«  واضاف: لدينا نحو 50 
ألف شقة تتوزع على أنحاء متفرقة من الواليات املتحدة ولدينا آالف 
البيوت حتت التطوي����ر واألهم من ذلك لدينا اخلبرات ونبذل اجلهود 
لتحقيق استثمار امن ومجد، لنا ولشركائنا، ان لدينا فكرة عن خبرات 
وجتارب بيتك بشكل عام وفى املجال العقاري بشكل خاص وقد متيز 
فيه محليا ودوليا ويعتبر مس����تثمرا ومطور عقار من الدرجة األولى 
في املجال العقاري، وهذا بال ش����ك سيثري هذه الشراكة ويعزز فرص 

منوها.
وقال مس����اعد املدير العام لقطاع االس����تثمار في بيتك عبدالناصر 
الصبيح ان بيتك يعمل دوما القتناص الفرص االس����تثمارية املتميزة 
ويحرص على تنويع اس����تثماراته من حيث طبيعة النشاط والسوق 
بش����كل يجمع بني التنوع في اجلغرافي����ا والتنوع في األداء، وفي هذا 
املشروع نستهدف معدل عائد داخلي IRR يتراوح بني 12- 14% سنويا، 
كما يدرس بيتك بعض الفرص واملش����اريع االس����تثمارية في اسواق 
جديدة في محاولة لالستفادة من تطورات االسواق ومعطيات اخلريطة 
االس����تثمارية العاملية اجلديدة التي تأخذ بعني االعتبار تنامي قدرات 
أس����واق بعينها وزيادة االقبال على أنشطة واستثمارت لم تكن محط 

اهتمام من قبل.
وقال علي الغنام مدير ادارة العقار الدولي في بيتك ان الشراكة مع 
شركة UDR بهذا احلجم وفي هذا املجال تعكس املدى والهدف الذي يسعى 
بيتك لتحقيقه من خالل العودة الى السوق العقاري في الواليات املتحدة 
بعد ان قام في وقت سابق بتس����ييل معظم استثماراته هناك متاشيا 
مع تطورات الس����وق واملعطيات السائدة في تلك املرحلة، مشددا على 
ان بيتك مازال يولي السوق العقاري في منطقة اخلليج على الصعيد 
االقليميي وفى دول جنوب ش����رق آسيا والصني على الصعيد العاملي 

اهتماما كبيرا ويعتبرها فرصا مواتية لتحقيق عوائد جيدة. 

صورة جماعية جتمع الرئيس التنفيذي في »بيتك« محمد العمر مع ممثلني من شركة UDR األميركية 

محمد الشهاب

جانب من توقيع عقد االتفاق

خالد الشراد

محمد العمر وتوم تومي في جانب من توقيع العقد

»زين« تطرح عروضها المميزة على جميع باقات »زين ويانا«

»بيتك«: شراكة عقارية مع» UDR« األميركية بـ 450 مليون دوالر

بنك الدوحة يقدم خطة تحويل األموال إلكترونيًا إلى نيبال
أعلن بنك الدوحة عن تقدمي خطة حتويل 
االموال عب����ر القن����وات اإللكترونية للجالية 
النيبالية املقيمة في قطر، وقد مت توقيع اتفاق 
بهذا اخلصوص في املقر الرئيسي لبنك الدوحة 
بني كل من الرئي����س التنفيذي لبنك الدوحة 
ر.سيتارامان ورئيس مجلس إدارة بنك االعتماد 
والتجارة النيبالي بريتفي راج ليجال، وقد حضر 
حفل التوقيع الرئيس التنفيذي لبنك االعتماد 
والتجارة النيبالي راتنا راج باجراكاريا باإلضافة 

إلى مسؤولني آخرين من بنك الدوحة.
وبهذه املناسبة، قال سيتارامان إن هذه 

الترتيبات ستكون ذات قيمة كبيرة للجالية 
النيبالية التي تعمل وتقطن في قطر ألنها 
ستسهل عملية حتويل أموالهم إلى بلدهم 
األم، وسيتم توفير هذه اخلدمة أيضا عبر 
شبكة اإلنترنت مما س����يمكن العمالء من 
آمنة  إلكتروني����ا بصورة  أموالهم  حتويل 

وسريعة.
من جانبهما، أعربا بريتفي راج ليجال وراتنا 
راج باجراكاريا عن سعادتهما لعقد هذا االتفاق، 
وأفادا بأن هذا التحالف س����يعود بالنفع على 
اجلالية النيبالية ألنه سيلبي جميع احتياجاتها 

املصرفية في دولة قطر، وسيمكنها من حتويل 
األموال إلى دولة نيبال عبر بنك الدوحة.

التنفيذي للخدمات  املدير  بدوره، س����لط 
املصرفية الدولية ر.جانيش����ان الضوء على 
اخلدمات التي يقدمها بن����ك الدوحة لتحويل 
األموال إلى بل����دان عديدة مثل الهند، ومصر، 
والفلبني، وإندونيس����يا، ولبنان، وباكستان، 
واليمن، وبنغالديش، وسريالنكا باإلضافة إلى 
نيبال، وقال إن التحويل اإللكتروني بات يعد 
أنسب وأسرع طريقة لتحويل أموال املغتربني 

الذين يعيشون في قطر.

أعلنت زي���ن طرحها عرض 
»باقات ويانا« وهو عرض فريد من 
نوعه كونه ميكن عمالء الشركة من 
التمتع بخصم 50% عند االشتراك 

في أي باقة من باقات ويانا.
وذك���رت الش���ركة أن عرض 
»باق���ات ويانا« هو عرض مميز 
تهدي���ه لعمالئها من مش���تركي 
خطوط الدفع اآلجل، مع الفرصة 
للحصول عل���ى خطوط ذهبية، 

فضية وبرونزية مجانا.
التنفيذي  الرئي����س  وق����ال 
للش����ؤون التجاري����ة في »زين 
الكويت« محمد الش����هاب بهذه 
املناسبة »لقد حرصت الشركة 
على تصميم ع����روض مغرية 
لعمالئها م����ن أصحاب خطوط 
الدفع اآلجل«، مشيرا إلى أن هذه 
العروض تقدم لهم وعلى الفور 
خصم 50% على االشتراك الشهري 
ألول 3 أشهر، عند االشتراك بأي 
من باقات ويانا )49، 29، 14، 9، 

مضافة للعميل«.
وأكد الشهاب أن »زين« تهتم 
في املق���ام األول بالعميل، فهي 
في طرحها لهذه العروض تؤكد 
أن عميلها ميثل أولوية قصوى 
له���ا وأن عليها أن تس���خر كل 
إمكانياتها وخدماتها في سبيل 
إرضاء العميل، مؤكدا أن عرض 
»باقات ويانا« يتماشى مع هذا 

الهدف.
كما ق���ال الش���هاب »ان هذه 
العروض متوافرة لفترة محدودة، 
وميكن للعميل أن يتمتع بها ابتداء 
م���ن تاريخ 16 أغس���طس 2009 
عند االشتراك في اي من »باقات 

ويانا«.
وختم الشهاب »أنه على العميل 
الذي يرغب ف���ي احلصول على 
العرض املط���روح، التوجه الى 
أقرب فرع م���ن أفرع زين أو من 
خالل موزعيها املعتمدين في أنحاء 

الكويت.

تقوم بإجراء دراس���ات ميدانية 
شاملة تس���تهدف منها الوقوف 
على رغبات واحتياجات عمالئها، 
من هذا املنطلق تطرح العروض 
واخلدمات التي ترضي عمالءها، 
مبينا أن الشركة أرادت من طرح 
هذا الع���رض املميز تقدمي قيمة 

5، 2( املميزة ملدة سنة، مع فرصة 
احلصول على خط ذهبي، فضي 
أو برونزي مجانا فور االشتراك 

بالعرض.
الش���هاب أن شركة  وأوضح 
»زي���ن« كعادتها دائما، س���باقة 
في طرح العروض املميزة وهي 

خصم 50% ألول 3 أشـهر عند االشـتراك بإحـدى باقات »زين ويانا« لمدة سـنة

العمر: اسـتثمار حقيقي آمن لالسـتفادة من التطورات اإليجابية فـي االقتصاد األميركي

مشتركو خطوط الدفع اآلجل سيتمتعون بعرض مميز على الباقات

بهدف تملك عقارات للسكن الخاص في الواليات المتحدة

الرفاعي: إدارة المشاريع والمخاطر ضرورة 
لتحسين بيئة العمل في مؤسسات الدولة

»كامكو«: برنامج صيفي للخريجين الجدد 
بهدف اكتشاف ودعم الكفاءات

عمر راشد
نظ���م ف���رع معه���د إدارة 
املشاريع باخلليج العربي في 
إدارة املشاريع  الكويت ندوة 
واملخاطر في ثاني احللقات التي 
ينظمها الفرع من بني 6 حلقات 
يقوم الف���رع بتنظيمها تباعا 
ملختلف القطاعات واملؤسسات 

بالكويت ومنطقة اخلليج.
وبهذه املناسبة، أشار رئيس 
مجلس إدارة ش���ركة التنمية 
النفطية ورئيس مجلس إدارة 
الفرع هاش���م الرفاعي الى أن 
الندوة تأتي في إطار س���عي 
معهد إدارة املشاريع باخلليج 
العربي نحو حتسني وتطوير 
بيئة العمل في مختلف قطاعات 
الشركات واملؤسسات، الفتا الى 
أن ذل���ك األمر يعزز من كفاءة 
إدارة املخاطر لدى املستويات 
املتوسطة والقيادية من الفنيني، 
وإيجاد فرصة لتبادل اخلبرات 

بني اجلهات املشاركة.
الرفاعي أن معهد  وأضاف 
إدارة املشاريع باخلليج العربي 
يس���عى من خالل تنظيم تلك 

األنشطة إلى تطوير املنهجيات 
احلديث���ة املطبقة ف���ي إدارة 
املشاريع في كبرى الشركات 
واملؤسسات اخلليجية املختلفة 
مبا توفره من مصادر اإلطالع 
املستمر على أحدث اخلبرات 
واملعايير املهنية املتعارف عليها 

دوليا وإقليميا.
وبدوره أشار املتحدث في 
الندوة واخلبير االستشاري 
إلدارة املش���اريع فلور بيتر 

ويلس���ون الى أن الهدف من 
إقامة تلك احللقات هو تبادل 
النظر بني املشاركني  وجهات 
وتبادل اخلب���رات والدروس 
التطبيقات  املس���تفادة م���ن 
العملي���ة وإمكانياتها، مؤكدا 
على األثر الكبير لبحث اآلراء 
وتبادل اخلب���رات والدروس 
التطبيقات  املس���تف���ادة من 
العملي�����ة وإمكانية تطبيقها 

على أرض الواقع.

ارتفاعات في معدالت التضخم  في ندوة نظمها معهد إدارة المشاريع بالخليج العربي بحضور مختلف الجهات
فى الدول العربية خالل عام 2008

القاهرة أ.ش.أ:  كش���ف تقرير حديث ملجلس 
الوحدة االقتصادية العربية عن ارتفاع معدالت 
التضخم في جميع الدول العربية بال اس���تثناء 

خالل عام 2008 قياسا بالعام السابق عليه.
 مشيرا إلى أن تلك االرتفاعات جاءت كبيرة 

العربية  الدول  في كثير من 
بعد أن كانت قد استقرت عند 
مستويات منخفضة نسبيا مع 
ارتفاعها بدرجات طفيفة في 
عدد من الدول العربية خالل 

عام 2007.

التضخم في األردن

التقرير إلى أن   وأش���ار 
ارتفع في  التضخم  مع����دل 
األردن خ������الل ع���ام 2008 
إل���ى 15.8% مقاب������ل %5.4 
عام 2007 ونح���و 6.3% عام 
2006، وكان املعدل 0.7% عام 
2000 فيما ارتفع التضخم في 
اإلمارات خالل الفت���رة مح��ل 
القياس إلى 12.9% مقاب��ل %11.1 
و9.3% وكان املعدل 1.4% ع��ام 

.2000

4.5٪ في البحرين 

التقري���ر معدل   وق���در 
التضخم في البحرين خالل 
عام 2008 بنحو 4.5% مقابل 
3.4% عام 2007 وحوالي %2.2 
عام 2006 وكان املعدل -%0.7 
عام 2000، فيم���ا ارتفع في 
تونس إلى 5.1% مقابل %3.1 
عام 2007 وحوالي 4.5% في 
العام السابق عليه وكان املعدل 
2.3% عام 2000، وفى اجلزائر 
سجل التضخم مستوى %4.3 
مقابل 3.6% و2.5% فيما كان 

في عام 2000 نحو %0.3.

ارتفاع في جزر القمر

ولف���ت التقري���ر إلى أن 
التضخ���م ارتفع ف���ي جزر 
القم����ر خالل عام 2008 إلى 

5.9% مقاب������ل 4.5% ع���ام 2007 ونح���و %3.4 
ع���ام 2006، وكان املع����دل 5.9% ع����ام 2000، 
أما ف����ي جيب��وت���ي فارتفع معدل التضخم به�ا 
إلى 8.1% مقابل 5.0% عام 2007 ونحو 3.5% عام 

2006 وكان املعدل 1.6% عام 2000.

فلور بيتر ويلسون هاشم الرفاعي

)أسامة البطراوي( جانب من احلضور


