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عبدالعزيز البالول

جانب من اجللسات االفتتاحية

البالول: »الوطنية« تركز على تقديم المتعة والترفيه في احتفاالت فبراير
تقدم أغنية وطنية بمناسبة أعياد الكويت

»كيوتل« و»مايكروسوفت« توّقعان اتفاقية
أعلنت »مايكروسوفت« وشركة االتصاالت القطرية )كيوتل( امس، عن توقيع اتفاقيةحتالف 
اس����تراتيجي لتوفير خدمات متكاملة قائمة على تقنية احلوسبة، ومجموعة من التطبيقات 
البرمجية، واخلدمات اخلاصة بالهاتف املتحرك عبر ش����بكة »كيوتل« وتهدف هذه الشراكة 
الى توس����يع محفظة خدمات »كيوتل« وبالتالي املس����اعدة في توفير مفهوم جديد ألسلوب 
العمل واحلياة الرقمية ملش����تركيها ويخطط الطرفان إلطالق اولى هذه املنتجات في السوق 

بحلول منتصف العام احلالي.
ويه����دف هذا التحالف ايضا ال����ى متكني الطرفني من اجلمع بني م����ا متتلكانه من اصول 
ونقاط قوة مش����تركة لتقدمي مجموعة م����ن املنتجات واخلدمات التي تس����اعد على تعزيز 
انتاجي����ة العمالء. واوضح الرئيس التنفيذي ملجموعة كيوتل د.ناصر معرفية ان احلليفان 
س����يتعاونان على توفير خدمات تواصل متكاملة ومبتكرة لقطاعي الشركات واالفراد حيث 
قال: يسعدنا توقيع هذه االتفاقية املهمة مع مايكروسوفت حيث انها ستتيح توفير باقة من 
خدمات وتطبيقات مايكروسوفت املبتكرة على ش����بكات »كيوتل« العاملية والتي ستتوافر 

جميعها بكبسة زر واحدة.

»بيتك« يعلن توزيعات أرباح الودائع بالعمالت 
األجنبية والدينار للربع الرابع من 2009

الرشود: البنك يحرص على تقديم أفضل العوائد 
للمودعين في ظل تراجع العمالت الدولية

»الخليج لالستثمار« تحتفل بوضع حجر األساس 
لمحطة إنتاج الكهرباء في سلطنة عمان

المؤتمر الثالث للمشاريع التنموية يوصي برفع 
مستوى األداء المؤسسي للجهات الحكومية

محمود فاروق
أوصى خبراء االقتصاد املش����اركون في املؤمتر 
الثالث للرؤية املس����تقبلية للمش����اريع بضرورة 
وضوح الرؤية املستقبلية للمشروعات اإلسكانية 
ومستلزمات االستدامة فيها وإبراز مشاركة القطاع 
اخلاص فيها والسيما اعتماد منظور مهني ذي طبيعة 
تطبيقية ألدوات تطوير اداء املشروعات )الهندسية 
القيمي����ة، مفاهيم الطاقة البديلة، ادارة وتش����غيل 
املرافق وغيرها( وضبط الكلفة الشاملة لها من خالل 
التقديرات االولية وربطها بالعمر االفتراضي للمشروع 
خلدم����ة اجلوانب االقتصادية واعداد التش����ريعات 

الالزمة لهذا املنظور.
وشدد املشاركون في ختام انشطة املنتدى اخلليجي 
الدولي لتطوير املشروعات على ضرورة رفع مستوى 
األداء املؤسسي للجهات احلكومية ملواجهة مستلزمات 
ادارة العقود االستشارية والتنفيذية وقضايا النزاعات 

والتطوير املس����تمر للقيادات وأعضاء فريق العمل 
مبا يوفر لهم مه����ارات النجاح الفنية وغير الفنية 
والتي تس����تمد من برامج تبادل اخلبرة والتجربة 
واعتماد برامج تأهيل ممتدة أثناء العمل وشهادات 
اعتماد مهني لتطوير الكوادر الفنية. ورأى خبراء 
االقتصاد أن حث مطوري املش����اريع التنموية من 
القطاعني اخلاص والعام على تبني واعتماد األساليب 
التكنولوجية احلديثة في مشاريع البنية التحتية 
واملشاريع العمرانية الضخمة من ضروريات خطة 
التنمية االقتصادية، وضمان تطبيق مفاهيم اإلدارة 
الشاملة للخدمات وتقنيات إدارة وخفض استهالك 
الطاقة واتباع األمناط واألسس املعتمدة في املباني 
واملدن اخلضراء وذلك بهدف الوصول إلى التطوير 
املستدام للمشاريع، فضال عن إيجاد احللول املالية 
وتعزيز مصادر التمويل لضمان قدرة القطاع اخلاص 

على املساهمة في اخلطة التنموية.

قال مدير إدارة اخلزانة 
في بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« عبدالوهاب الرشود 
إن بيتك � وزع عائدا على 
الثالثية بالدينار  الوديعة 
التي تق���دم أرباحها كل 3 
شهور مبعدل 1.75% سنويا 
للربع الرابع من عام 2009، 
وه���و عائد جي���د في ظل 
تراجع العوائد على العمالت 
العاملي���ة الرئيس���ية مثل 
الدوالر واليورو واجلنيه 
االسترليني، مبا يؤكد جناح 
السياسة االستثمارية لبيتك 
وحرصها على تقدمي أفضل 
العوائد للمودعني مع سعيها 
الدائ���م لتنوي���ع األوعية 

االدخارية لتناسب مختلف الشرائح.
وأضاف الرشود في تصريح صحافي »من 
الواض���ح ان بيتك جنح ف���ي توفير عنصرين 
مهم���ني حلملة الودائع، هم���ا العوائد املمتازة 
املنافسة على مستوى الس���وق، والتنوع في 
الودائع بحيث تالئم خصائص مختلف الشرائح 
من حيث املدة وشمولها ملعظم العمالت الرئيسية 
مبا يجعلها تلبي مختلف رغبات املستثمرين 

واحتياجاتهم«.
وقال انه في الوقت الراهن يعتبر االستثمار 
بالدين���ار اخليار االمثل على ض���وء الضمان 
احلكومي للودائع الذي يكسب العملة احمللية 
ثقة وقدرة إضافية في ظل تقلبات األس���واق 
املالية، يضاف إلى ذلك استقرار في أسعار الدينار 
مقابل العمالت الرئيس���ية، مما يجنب مخاطر 
تقلب العملة، مش���يدا في ذل���ك باجلهود التي 

يبذلها بنك الكويت املركزي 
واإلج���راءات التي يتخذها 
لضبط السياس���ة النقدية 
والتدخ���ل احلكيم س���واء 
بضخ أو س���حب السيولة 

في الوقت املناسب.
التط���ورات في  وحول 
الدولية  العمالت  أس���واق 
الرش���ود إن احملللني  قال 
االقتصاديني يبدون تفاؤال 
ح���ول احتماالت حتس���ن 
العوائد على العمالت العاملية 
الرئيسية خصوصا بعد أن 
شهدنا استقرارا في أسواق 
املال العاملية، ومييل بعضهم 
إلى توقع أداء ايجابي بعد 
النص���ف األول م���ن العام 
احلالي فيما يعتقد آخرون أن التحسن رمبا يكون 

بنهاية العام احلالي أو أوائل العام املقبل.
وأوضح الرش���ود قائال: »لقد كان للتحسن 
الواضح في البورص���ات العاملية الذي بدأ في 
مارس 2009 األثر االيجابي في ارتفاع س���عر 
صرف العمالت مقابل الدوالر، وقد وفرت األرقام 
االقتصادية األميركية األخيرة الدعم للدوالر مما 
جعل آراء كثي���ر من احملللني تناصر االحتمال 
بأن يقوم البنك االحتياطي الفيدرالي األميركي 
 Fed-« بالبدء في رفع تكلفة األموال الفيدرالية
Funds« في النصف الثاني من العام احلالي، أو 
البدء في التخارج من األصول التي قام بشرائها 
في وقت س���ابق لدعم االقتصاد األميركي، إال 
انه على املدى الطويل الزالت توقعات احملللني 
تشير إلى ضعف س���عر صرف الدوالر مقابل 

العمالت األخرى.

احتفلت مؤسسة اخلليج لالستثمار GIC، إحدى 
أبرز املؤسسات االستثمارية التي تساهم فيها دول 
مجلس التعاون اخلليجي الست، بوضع حجر االساس 
حملطة انتاج الكهرباء وحتلية املياه في والية مرباط 
في سلطنة عمان، وقد متت هذه اخلطوة من خالل 
مؤسسة عمان لالستثمار، احدى الشركات التي تساهم 
فيها املؤسسة بنسبة  50%، كما يساهم في املشروع 
شركة سيمبكورب يوتليتيز السنغافورية في حني 

يبلغ حجم االستثمار فيه نحو مليار دوالر.
ه����ذا، وقد مت االحتفال حتت رعاية وزير الدولة 
ومحافظ ظفار الش����يخ محمد بن مرهون املعمري، 
وحضره وزير البيئ����ة وموارد املياه في جمهورية 
س����نغافورة د.يعقوب ابراهيم، باالضافة الى عدد 
من املس����ؤولني في الس����لطنة وممثلني عن اجلانب 
الس����نغافوري ومس����ؤولني في الش����ركات املعنية 

باملشروع.
وقال الرئيس التنفيذي ملؤسسة اخلليج لالستثمار 
هشام الرزوقي ان طرح محطة انتاج الكهرباء يأتي 
وحتلي����ة املياه في والية مرباط في س����لطنة عمان 
يأتي كاستثمار مشترك بني مؤسسة عمان لالستثمار 
والشريك السنغافوري وكترجمة للرؤية االستراتيجية 

التي تتبناها مؤسسة اخلليج لالستثمار والهادفة 
الى اطالق مش����اريع مرتبطة بالبنية التحتية، مبا 
يساهم في حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، مشيرا الى ان طرح 
مثل هذا املشروع يعزز حجم استثمارات املؤسسة 

في هذه الدول.
هذا، ويأتي مش����روع شركة سيمبكورب صاللة 
للطاقة واملياه لينضم الى سلس����لة من املش����اريع 
العمالق����ة املرتبطة بالبني����ة التحتية، والتي قامت 
املؤسسة بطرحها الى جانب عدة شركاء استراتيجيني 

في مختلف دول مجلس التعاون اخلليجي.
من جهة اخرى، يجري تنفيذ هذا املشروع على 
أساس نظام انشاء وتشغيل وامتالك، حيث ستقوم 
الشركة العمانية لشراء الطاقة واملياه بشراء الطاقة 
املنتجة من الكهرباء ومياه التحلية مبوجب اتفاقية 
شراء الطاقة واملياه ملدة 15 عاما من تاريخ التشغيل 
التجاري للمشروع، وستبلغ الطاقة االنتاجية للمحطة 
نحو 445 ميغاوات من الطاقة الكهربائية و15 مليون 
غالون يوميا من مياه التحلية، ومن املتوقع أن تبدأ 
مرحلة التش����غيل بكامل الطاقة في هذه احملطة في 

شهر ابريل من العام 2012.

تسعى الوطنية لالتصاالت دوما 
الى حتقيق طموحات مشتركيها 
وإرضائه����م بأكثر مما يتوقعون، 
الش����هر املليء  وفي خض����م هذا 
باألحداث واملناسبات فان الشركة 
تس����تعد إلطالق أحدث أنشطتها 
وأبرزها، بدءا من األنشطة اإلعالمية 
وانتهاء برعايتها لألحداث الوطنية 

والرياضية واالقتصادية.
أك����د مدير  املناس����بة،  وبهذه 
إدارة العالقات العامة في الوطنية 
لالتصاالت عبدالعزيز البالول أن 
أولوية الشركة واهتمامها ينصبان 
حاليا على االس����تمرار في تقدمي 
املتعة والترفيه للشعب واملقيمني 
على حد سواء، من خالل االحتفاالت 

التي يشهدها الشهر اجلاري. 
ووصف البالول شهر فبراير بأنه 
»من أهم أشهر السنة في الكويت 
لوجود مناسبتني وطنيتني مهمتني 
جدا هما عيد االستقالل وعيد ذكرى 
حترير البالد، ناهيك عن احتفاالت 

هال فبراير السنوية«.
وب����ني أن هدف الش����ركة هو 
االستمرار مبشاركة املجتمع بجميع 
أطيافه باالحتفال بهاتني املناسبتني، 
ولذلك فإن رزنامتها ملئ باملتعة 
التي ستقدم لعمالئها  واملفاجآت 

ما يتوقعونه بل وأكثر.
وقال البالول: »ان الروح الوطنية 
للشركة ستبقى عالمة مميزة وتترك 
بصماتها خالل ش����هر فبراير من 
خالل إنتاج »ڤيديو كليب« حول 
ذكرى التحرير واالحتفال باألعياد 
الوطنية والذي سيتم بثه من خالل 
قنوات تلفزيونية وطنية عديدة«، 
مضيفا أنه باإلضافة الى األنشطة 
الترفيهية، فان الش����ركة ستنتج 
ألبوما خاصا »سي دي« يحتوي 
على أغان معدة خصيصا لشهر »هال 
فبراير« وسيتم توزيعه على جميع 

العمالء خالل هذا الشهر.

الوطنية على تنمية قدرات الشباب 
وتعزيز مهاراتهم اجلسدية فإنها 
تس����عى في ذات الوقت إلى زيادة 
الوع����ي الصحي لديه����م، بدليل 
رعايتها ل� »ماراثون احتاد الشباب« 
الذي من املزمع تنظيمه على امتداد 
شارع اخلليج العربي وسيحظى 
الفائ����زون بجوائز وهدايا مميزة 

من الشركة.
وأشار البالول الى أنه باإلضافة 
إلى الرعايات التي تقدمها الشركة 
في مجال الرياضة فإن الش����ركة 
ستكون راعيا رئيسيا في الدورة 
الوطنية للفروسية، والتي ستقام 
من 26 � 27 الشهر اجلاري، والتي 
تأت����ي تأكيدا عل����ى تقدير ودعم 

الوطنية لهذا احلدث املميز. 
واس����تمرارا في دعم الطاقات 
والقدرات لدى الشباب الكويتي، ذكر 
البالول أن الشركة سترعى معرض 
»قدها وقدود«، والذي يقام في الرابع 
والعشرين من الشهر اجلاري وميتد 
حتى السادس والعشرين منه، حيث 
سيلقي الضوء على تطوير رؤية 
الشباب الكويتي في مجال االقتصاد 
واألعمال والتجارة وقدراتهم على 
إدارة األعمال واملشاريع التجارية، 
مشيرا الى أن رعاية املعرض نابعة 
من اعتزاز الشركة وفخرها بالشباب 
وإميانا بقدراتهم. كما أن الشركة 
س����تبقى على ال����دوام في مقدمة 

الداعمني لهم بكل وسيلة ممكنة.
وختم البالول تصريحه بالقول 
ان تنوع أنش����طة الشركة خالل 
شهر فبراير تأتي من خالل سعي 
الشركة املستمر لتحقيق توقعات 
عمالئها واحتياجاتهم، واعدا العمالء 
باملزيد من اخلدمات واملفاجآت التي 
س����تقدمها الوطنية في املستقبل 
القري����ب، وذلك انطالقا من الوعد 
الذي أطلقته في مناس����بة عيدها 

العاشر بأنها »البداية فقط«.

موضحا أن هذا احلدث يعد مبنزلة 
دعوة لرفع روح املواطنة والفخر 
بني شباب الكويت الذين يعيشون 
في اخلارج ويؤكد سعي الشركة 
لتقوية دورها الوطني ومسؤوليتها 
االجتماعية ودأبها املس����تمر على 
تقدمي االفضل لشعب الكويت في 

الداخل واخلارج.
وباإلضافة إلى جملة من االنشطة 
التي تقام برعايتها الشركة، فإن 
الوطنية لالتصاالت مستمرة في 
تعزيز دعمها لألنشطة الرياضية 
س����عيا منه����ا لتش����جيع الروح 
الرياضية للطلبة الكويتيني، ومن 
أبرز األنشطة الرياضية التي تقام 
برعاية الشركة جاءت ضمن مباراة 
تنافس����ية لكرة القدم جمعت بني 
طالب املدرسة الفرنسية واملدرسة 
األميركي����ة الدولي����ة واملدرس����ة 

البريطانية.
وإذ يؤكد البالول على حرص 

وفي عرضه ألنشطة الشركة في 
األيام املقبلة كشف البالول بالقول 
الوطنية لالتصاالت  »ان الشركة 
وبالتعاون مع شركة اريكسون، 
عززتا من شراكتهما اإلستراتيجية 
مع وسائل اإلعالم الكويتية، وذلك 
بدعوة مجموعة م����ن اإلعالميني 
 GSM للمشاركة في املؤمتر الدولي

Congress في برشلونة«.
وأش����ار البالول الى أن هدف 
الشركة األساسي في تنظيم هذه 
املشاركة هو منح وسائل االعالم 
فرصة لالطالع على آخر ما توصلت 
اليه التكنولوجيا في مجال صناعة 
االتصاالت واملعلومات، مؤكدا أن 
»الشركة تسعى جاهدة للحفاظ على 
عالقاتها املتميزة وسائل اإلعالم في 
مج����ال العمل واالقتصاد وتعزيز 
شراكتها معهم كحليف أساسي في 
رسالة الشركة لتوفير األفضل في 

مجال خدمات االتصال«.

وأردف البالول بالقول ان »هذا 
احلدث يتبعه حدث آخر هو رعاية 
الوطنية للمهرجان الوطني »وطن 
النه����ار« والذي يقام س����نويا في 
العاصمة البريطانية لندن، حيث 
يحتفل من خالله الطلبة الكويتيون 
باألعياد الوطنية وذكرى التحرير«، 

1.75% سنويًا على الوديعة الثالثية بالدينار

ضمن ختام أنشطة المنتدى الخليجي الدولي

عبدالوهاب الرشود


