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بهدف إقامة محطة لمعالجة الصرف الصحي 

»بيتك« يستدعي الدفعة الثالثة من رأسمال
صندوق الفايز للملكية الخاصة الستثمارها في الصين

توفيقي: 16 الجاري آخر موعد لتسلم المشاركات 
في مسابقة جائزة »بيتك« لإلبداع الصحافي 

اتحاد طلبة الكويت ـ فرع أميركا يكّرم »بوبيان« 
لمساهمته في دعم مؤتمرهم السنوي

مركز »عبدالعزيز حمد الصقر« يختتم موسمه التدريبي

أعل���ن بيت التمويل الكويت���ي »بيتك« عن 
اس���تدعاء الدفعة الثالثة من رأسمال صندوق 
الفايز للملكية اخلاصة، الذي يستثمر في عدد 
من األسواق اآلسيوية الواعدة من خالل مشاريع 
تنموي���ة صناعية، وذلك متهي���دا للدخول في 
مش���روع صناعي جديد في السوق الصينية، 
استكماال لسلسلة املشاريع التشغيلية الناجحة 

للصندوق في هذه األسواق.
وقال مدي���ر ادارة اخلدمات املالية اخلاصة 
طالل النصف في تصريح صحافي انه س���يتم 
اس���تدعاء الدفعة الثالثة من رأسمال صندوق 
الفايز للملكية اخلاصة البالغ 100 مليون دوالر، 
حي���ث تبلغ قيمة الدفع���ة اجلديدة 20 مليون 
دوالر للدخول في مش���روع جديد في الصني 

س���يكون عبارة عن محطة ملعاجلة مياه الصرف الصحي، وهو 
املشروع الذي يعد إحدى الصفقات الرابحة التي ميولها الصندوق، 
انسجاما مع النهج الذي يتبناه بالدخول في صفقات تشغيلية 

وتنموية مربحة.
وأضاف النصف قائال: مت في وقت س���ابق استدعاء املرحلة 
األولى من رأسمال الصندوق بقيمة 30 مليون دوالر، ثم الثانية 
بقيم���ة 30 مليون دوالر، لتمويل مش���اريع صناعية كبرى في 
األسواق التي تستثمر فيها، حيث يستثمر الصندوق في عدد من 
األسواق اآلسيوية من بينها الهند والصني وماليزيا وسنغافورة 

والفلبني، فيما تتبقى الدفعة األخيرة من رأسمال 
الصندوق والتي ستستدعى حينما تتاح الفرص 

املجدية في أي من هذه األسواق.
وأكد أن أداء جميع الشركات التي يستثمر 
فيها الصندوق جيد للغاية خصوصا في هذه 
املرحلة، حيث شهدت قيمة أصول هذه الشركات 
منوا بنحو 14% حسب تقييم محايد أعد في نهاية 
يونيو املاضي مقارنة بقيمتها وقت ش���رائها، 
كما نتوقع أن تش���هد قيمة تلك األصول املزيد 
م���ن االرتفاع مع تقييم نهاي���ة العام، باعتبار 
أن هذه األصول تش���غيلية تنموية ذات أهمية 
لالقتصادات التي تتواجد فيها ومن ثم حتتفظ 
بقيم حقيقية متنامية في مختلف الدورات التي 

مير بها السوق.
وش���دد النصف على أن »بيتك« يبح���ث عن فرص التخارج 
املرب���ح من الصناديق القائمة، والبحث عن فرص اس���تثمارية 

تالئم تطلعات العمالء واملستثمرين.
ويعتبر هذا االستثمار إضافة الستثمارات الصندوق في مجال 
البيئة حيث مت في 2008 االس���تثمار في شركة CNNL ملعاجلة 

النفايات الصلبة.
يذكر أن »بيتك« كان قد طرح صندوق الفايز للملكية اخلاصة 
قبل نحو عامني ونصف، ويستثمر حاليا في 10 شركات صناعية 

موزعة على الدول اآلسيوية اخلمس املذكورة.

أكد نائ����ب مدير إدارة التس����ويق والعالقات 
العامة في بيت التمويل الكويتي »بيتك« سعيد 
توفيقي أن مسابقة جائزة اإلبداع الصحافي التي 
ينظمها »بيتك« بالتعاون مع جمعية الصحافيني 
الكويتية متثل رسالة تقدير واعتزاز بالدور الذي 
تقوم به الصحافة احمللية بش����كل عام واألقسام 
االقتصادية منها بشكل خاص وهو دور حيوي 
له أهمية بالغة في خدمة االقتصاد الوطني خاصة 
في بعده التحليلي الذي يضيف إلى نقل احلدث 

أبعادا يحتاجها جمهور القراء.
وأوض����ح توفيقي في تصري����ح صحافي أنه 
مت االتف����اق مع جمعية الصحافيني بأن يكون 16 
يناير اجلاري آخر يوم لتس����لم املشاركات وفق 
الش����روط التي مت بيانها عند إعالن املسابقة في 

نس����ختها األولى وهي أن تكون مقتصرة على املواد املنشورة في 
الصفحات االقتصادية في الصح����ف احمللية خالل عام 2010 وأن 

يكون موضوعها في الش����أن االقتصادي بشتى 
فروعه املختلفة.

ودعا جميع احملررين الذين نشرت لهم مواد 
في الصفحات االقتصادية خالل العام املاضي إلى 
املشاركة في املس����ابقة، مشيرا الى وجود جلنة 
حتكيم شكلتها جمعية الصحافيني ستنظر في 
جميع املشاركات بأسلوب مهني محايد وموضوعي 
متمنيا للجميع التوفيق والنجاح، ومشددا على 
أن النجاح الكبير الذي حققته النسخة األولى من 
املسابقة والتي نظمت العام املاضي جاء حصيلة 

مشاركات كثيرة من قبل الزمالء احملررين.
وأعاد التأكي����د على أن »بيتك« يولي العالقة 
مع الصحافيني أهمية بالغة، باعتبارهم عنصرا 
فاعال في جناحه وفي تواصله مع جمهور عمالئه 
ويحتفظ بعالقة طيبة مع جميع املؤسس����ات اإلعالمية والعاملني 

فيها انطالقا من تقديره للدور املهم الذي يقومون به.

الكوادر  في تدريب وتوظيف 
الوطنية مواكبة الستراتيجيته 
اجلديدة والتي أطلقها في مطلع 
العام املاضي والتي تعتمد في 
البشرية  املوارد  مجملها على 
الركيزة األساسية  باعتبارها 

ألي خطط مستقبلية.

العالم مشيرا الى ان ادارة البنك 
تؤمن بأن الشباب هم الثروة 
احلقيقية للكويت وان أي تطور 
أو خطط تنموية مستقبلية ال 
ميكن ان تقوم إال على سواعد 

هؤالء الشباب.
وتأتي خطط بنك بوبيان 

يتلقون تعليمهم في الواليات 
املتحدة.

وج���اءت رعاية البنك لهذا 
احلدث املهم انطالقا من دوره 
املتأصل في دعم شباب الكويت 
في مختلف املجاالت الس���يما 
ف���ي مختلف دول  التعليمية 

كّرم احت���اد طلبة الكويت 
الواليات املتحدة بنك  - فرع 
بوبيان وذلك ملشاركته ورعايته 
أقامه  الذي  للمؤمتر السنوي 
االحتاد ف���ي نوفمبر املاضي 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
وبحضور ومش���اركة نخبة 
من السياسيني واالقتصاديني 

واإلعالميني الكويتيني.
وقام كل من رئيس الهيئة 
اإلدارية باحتاد الواليات املتحدة 
فهد السبيعي وأمني صندوق 
العبيد بزيارة  ف���واز  االحتاد 
الى مقر البنك الرئيسي حيث 
التقوا نائ���ب رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب عادل 
املاجد وقدموا له  عبدالوهاب 
درعا تذكارية بهذه املناس���بة 
تقديرا لدور البنك على مساندته 

ألنشطة االحتاد.
وقدم عضوا االحتاد الشكر 
لبنك بوبيان على مس���اهمته 
الفعال���ة ف���ي دع���م مختلف 
األنشطة الشبابية داخل الكويت 
وخارجها وخاصة على املستوى 
األكادميي في ظل وجود أكثر 
م���ن 3 آالف طال���ب وطالبة 

أعلن مرك���ز عبدالعزيز 
حمد الصقر للتدريب في غرفة 
جتارة وصناعة الكويت عن 
اختتامه اخر برنامج تدريبي 
ضمن سلسلة البرامج التي 
يقدمها بالتعاون مع مؤسسة 
العلمي،  الكوي���ت للتق���دم 
ويعتبر هذا البرنامج ختام 
اخلطة التدريبية للعام 2010 
ملركز عبدالعزيز حمد الصقر 

للتدريب.
وأف���اد مدي���ر املرك���ز 
العبداجلادر  د.عبداهلل فهد 
ب���أن البرنام���ج جاء حتت 
التجارية«  عنوان »العقود 
ونظم خ���الل الفترة من 26 

الى 29 ديسمبر املاضي.

طالل النصف 

سعيد توفيقي

لقطة جماعية للمشاركني في البرنامج التدريبي

السبيعي والعبيد يقدمان درعا تذكارية للماجد


