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أعلن الرئي���س التنفيذي 
والعضو املنتدب لشركة الرواد 
العقارية عبدالقادر العبدالقادر 
عن انضمام مصطفى رفاعي 
إلى فريق عمل الش���ركة في 
التنفيذي  الرئي���س  منصب 
ل���إدارة املالي���ة »CFO« في 

الشركة.
ويأتي تعي���ن رفاعي في 
إطار استراتيجية شركة الرواد 
إلى تعزيز  الهادفة  العقارية 
فريق العمل عبر ضم أفضل 

الكفاءات.
يذكر أن رفاعي لديه خبرة 

تتج���اوز ال� 12 عاما في مج���ال اإلدارة املالية 
واالستثمار في قطاع الشركات االستثمارية، 
إضافة إلى حيازته لشهادة التدقيق احملاسبي 
)CPA( وماجس���تير إدارة األعمال )MBA( من 
جامعة ماسترخت الهولندية، كما يتمتع رفاعي 
بعضوية جمعية احملاسبن في الواليات املتحدة 

األميركية.
وقد تنوعت خب���رة رفاعي حيث عمل مع 
مؤسسات مالية واستثمارية أجنبية وكويتية 
مثل ارتراندرس���ون لالستش���ارات وبرايس 
ووندهاوس كوبرز واملستثمر الدولي وكابيتال 

العربية للتمويل واالستثمار.

وبن العبدالقادر أن شركة 
العقارية تس���تهدف  الرواد 
بالدرجة األولى االستثمار في 
قطاع العقار في اململكة العربية 
السعودية حيث يعتبر قطاع 
العقار في السعودية أحد أهم 
القطاعات االستثمارية املتميزة 
من حيث ترتي���ب األولوية 
لدى الكثير من املستثمرين، 
العقاري  الس���وق  ويستعد 
في اململك���ة للظهور كاحدى 
القنوات االستثمارية  أفضل 
املتخصص���ة وذل���ك في ظل 
التنامي امللحوظ لسوق العقار 
السعودي والذي يشهد انتعاشا كبيرا مع توفر 
احملفزات االقتصادي���ة والبيئة املالئمة لبناء 
مش���اريع عقارية عمالقة تتواكب مع حاجات 

ومتطلبات السوق السعودي.
وأضاف العبدالقادر أن الشركة ستقوم خالل 
الفترة القريبة القادمة وبالتعاون مع حلفائها 
العربية  الكويت واململكة  االستراتيجين في 
السعودية باالستثمار في أكثر من عقار واعد في 
كل من املنطقة الشرقية والرياض، باإلضافة إلى 
أن الشركة في مرحلة تقييم للكثير من الفرص 
االستثمارية املعروضة عليها من قبل شركائها 

االستراتيجين في جميع أنحاء اململكة.

السعد: معرض التعليم 2010 يشكل حدثًا 
يساهم في تسهيل المهمة على الطالب

عاطف رمضان
أكد وكيل وزارة التعليم العالي 
د.خالد الس����عد ان وزارة التعليم 
العالي تسعى حاليا إلنشاء إدارة 
جديدة معنية بالتوجيه واإلرشاد، 
مش����يرا إلى أن ج����زءا من التقدم 
في دراس����ة الطلبة هو عبارة عن 

إرشادهم بالشكل الصحيح.
وأضاف د.السعد في تصريحاته 
افتتاح  للصحافين أمس عق����ب 
معرض التعليم 2010 الذي تقيمه 
وتنظمه ش����ركة معرض الكويت 
الدولي حتت رعاية وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ان املعرض حظي مبشاركة 
عدد ال بأس به من اجلامعات من 
داخل وخارج الكويت، مبينا ان من 
أبرزه����ا كان حضور جامعات من 
أذربيجان وتركيا، لكن وفي نفس 
الوقت غابت عن املعرض عدد من 

اجلامعات األميركية العريقة.
وأشار الى أن التوقيت احلالي 
للمعرض يعتبر مناسبا جدا خاصة 
ان التقدمي للجامعات يجب أن يتم 
التحضير له بشكل مسبق، وذلك 
إلتاحة الفرصة أمام اجلامعات للعمل 
على استيعاب األعداد اجلديدة من 
الطلبة بشكل مستمر. ولفت إلى أن 
معرض التعليم يشكل حدثا هاما 
يساهم بش����كل فاعل في تسهيل 
املهمة على الطالب الختيار الطريق 
األفضل نحو املس����تقبل اجلامعي 
استعدادا للتأهل للدخول إلى عالم 
العمل واملشاركة الفعالة في بناء 
املجتمع وخدمة تطلعاته. وأكد ان 
وزارة التربية والتعليم العالي تدعم 
وتشجع هذه الظاهرة التي دأبت 
على ترتبيها وإقامتها سنويا شركة 
معرض الكويت الدولي، معربا عن 
أمله في أن تتسع دائرة املشاركة فيه 
حتى تزداد عدد الفرص املطروحة 
أمام الراغبن من الطلبة في مواصلة 

مسيرة تعليمهم العالي.
يذكر ان 25 جامعة وكلية تشارك 
في الدورة احلالية للمعرض متثل 
اجلامعات واملعاهد ومراكز التدريب 
واملؤسس����ات والهيئات الرسمية 

سيناء احمد نبيل وممثل اجلامعة 
بدول مجل����س التعاون اخلليجي 

حسني كامل.
وحت����دث ممثل اجلامعة بدول 
مجلس التعاون اخلليجي حسني 
كامل، مؤكدا أن جامعة سيناء تقدم 
مجموعة من املنح الدراسية املجانية 

واملخفضة. 
وأضاف أن اجلامعة تقوم بتقدمي 
منح دراس����ية مجاني����ة للطالب 
املتفوقن »من غير القادرين« حيث 
تهدف اجلامع����ة بذلك إلى إعطاء 
ه����ؤالء الطالب فرصة الدراس����ة 
بجامعة سيناء والتي تقدم نوعية 
خاصة من التعليم اجلامعي حتى 
ال يحرم الطالب املتفوق غير القادر 
ورمبا املتميز والذي لديه القدرة 
على االبتكار واإلبداع من مواصلة 

دراسته اجلامعية. 
املن����ح من خالل  وتوزع هذه 
مجلس أمن����اء اجلامعة ومجلس 
اجلامعة، مشيرا إلى أنه وبعد مقابلة 
ش����خصية من الطالب املرشحن 
للحصول عليها ومن خالل جلان 
يش����كلها مجلس أمن����اء اجلامعة 
لدراسة هذه احلاالت والتأكد بالفعل 

واخلاصة ذات االهتمام في عملية 
التعليم والتدريب.

كما ش����ارك مبراسيم االفتتاح 
الكويت  مسؤولو شركة معرض 
الدولي يتقدمهم الرئيس التنفيذي 
عبدالرحمن النصار ومديرة العالقات 
الدهيم  العامة والتسويق باسمه 
العالقات  املدير لشؤون  ومساعد 
العامة ضاري العيبان ومسؤولة 
املعرض س����ارة الذكير الى جانب 

مسؤولي املعارض بالشركة.
وعقب قص الشريط قام الوكيل 
الس����عد بتفقد اجنح����ة اجلهات 
واملؤسس����ات املشاركة باملعرض 
متب����ادال احلديث مع مس����ؤولي 
االجنحة ومتعرف����ا على الفرص 
التي  التدريبي����ة  او  التعليمي����ة 

يقدمونها. 

جامعة سيناء

م����ن جهة أخ����رى عقد مؤمتر 
صحافي للتعريف بجامعة سيناء 
للتسجيل للعام الدراسي 2010/ 2011 
وذلك بحضور مدير مكتب رئيس 
مجس األمناء جلامعة سيناء احمد 
عيسي ومسؤول التسويق بجامعة 

من أنها حاالت تستحق احلصول 
على هذه املنحة املجانية. 

اجلدير ذكره أنه يقوم مجلس 
األمناء ومجلس اجلامعة بوضع 
لوائ����ح داخلية تس����مح بتنفيذه 
ويتحدد في أن الطلبة احلاصلن 
على تقديرات علمية متميزة في 
التخصصات املختلفة سيحصلون 
عل����ى تخفيض ف����ي املصروفات 
الدراس����ية يتناس����ب مع الدرجة 
احلاصل����ن عليها ويت����م وضع 
الضواب����ط العلمي����ة والتنفيذية 
الالزمة لتطبيق هذا النظام لتشجيع 
طالب اجلامعة على التميز والتفوق، 
ويس����تمر هذا النظام طوال فترة 
الدراسة متوقفا على تفوق الطالب 

في الدراسة. 
وتطب����ق جامعة س����يناء أحد 
األنظمة املطبقة في كثير من الدول 
األوروبية وهو مس����اعدة الطالب 
املتفوقن في دراستهم باإلضافة 
إلى املنح املجانية واملخفضة مبنح 
� لتمكن هؤالء  إضافية ش����هرية 
املتميزين م����ن مواصلة  الطالب 
دراستهم األكادميية � على أن يتم 
تس����ديد جزء من هذه املنحة بعد 

التخ����رج وبعد ممارس����ة احلياة 
العملي����ة أو إعفائه����م منها طبقا 
حلالتهم ومتيزهم الدراسي لدفع 
الطالب بعد التخرج على االبتكار 
والتميز واإلصرار على االنخراط 

في سوق العمل. 
وس����يتعرض هذا النظام إلى 
دراسة متعمقة من جانب مجلس 
أمناء اجلامعة  اجلامعة ومجلس 
واملجل����س االستش����اري اخلاص 
باجلامعة إلى جانب االس����تعانة 
ببع����ض اخلبراء م����ن اجلامعات 
األجنبية في وضع األسس العلمية 
لتطبيق ه����ذا النظام على طالبنا 
باجلامعة واالستفادة من خبراتهم 
في هذا املجال وبتطبيق هذا النظام 
تكون جامعة س����يناء مبصر قد 
املتبعة باجلامعات  النظم  طبقت 

الدولية.
كما تتبع اجلامعة نظام الساعات 
املعتمدة حيث حت����دد متطلبات 
التخرج لكل كلية بوحدات دراسية 
مقننة فالطالب في كلية الصيدلة � 
على سبيل املثال � ميكنه احلصول 
إذا  البكالوري����وس  على درج����ة 
استكمل الطالب الساعات املعتمدة 
املقررة ملتطلبات التخرج وفق خطة 

الدراسة بالكلية. 
وحتمل املقررات الدراسية في 
كل تخصص وزنا من الس����اعات 
املعتمدة يعادل ما يتطلبه كل مقرر 
من ساعات تدريسية اسبوعيا طوال 
الفصل الدراسي، فاملقرر النظري 
املخصص له ساعة واحدة معتمدة 
يتم تدريس����ه ملدة ساعة واحدة 
الدراسي،  الفصل  أسبوعيا طوال 
واملقرر النظ����ري املخصص له 3 
� يتم تدريسه  س����اعات معتمدة 
ملدة 3 س����اعات اس����بوعيا طوال 
الفصل الدراسي، أما في املقررات 
العملية فتحسب الساعة املعتمدة 
بساعتن أو ثالث ساعات عملية 

في األسبوع. 
هذا وحتتل جامعة سيناء موقعا 
متميزا على ساحل البحر األبيض 
املتوسط بالقرب من مدينة العريش 
حيث تبعد نحو 8كم من املدينة.

أكد أن وزارة التعليم العالي تسعى إلنشاء إدارة جديدة معنية بالتوجيه واإلرشاد

عبدالقادر العبدالقادر

سامي الرشيد

د. خالد السعد يقص شريط افتتاح معرض التعليم 2010 

السعد وضاري العيبان يتقدمان احلضور بني األجنحة

)كرم دياب(السعد في أحد األجنحة املشاركة في املعرض

جناح جامعة سيناء يستقبل الزائرين

»بهارتي« تقترب من اقتراض 7 مليارات دوالر  
لتمويل شراء أصول »زين« في أفريقيا

»الرواد العقارية« تعين الرفاعي رئيسًا لإلدارة المالية 
وتستهدف االستثمار  في العقار بالسعودية

»جمعية المحاسبين« تعقد دورة تنشيطية
بمواد امتحان القيد في سجل مراقبي الحسابات

تعقد جمعية احملاس����بن واملراجعن الكويتية 
الدورة التنش����يطية في مجال احملاسبة واملراجعة 
واملتضمن����ة مواد امتحان القيد في س����جل مراقبي 

احلسابات.
وبهذه املناسبة صرح أمن السر احمد الفارس بأن 
جمعية احملاسبن واملراجعن الكويتية وانطالقا من 
مسؤولياتها املهنية ومن خالل انشطتها التدريبية 
والتأهيلية للموسم احلالي، تعقد الدورة التنشيطية 
في مجال احملاسبة واملراجعة واملتضمنة تدريس املواد 
العلمية المتحان القيد في سجل مراقبي احلسابات، 
على مدى شهري مارس وابريل 2010 وذلك العضائها 
الراغب����ن في اداء امتحان القيد في س����جل مراقبي 
احلس����ابات، وهي احد شروط مزاولة مهنة مراقبة 
احلسابات حيث يشترط ملن يرغب في مزاولة املهنة 
كمراقب حسابات وفق ما نص عليه قانون مزاولة 
املهنة رقم 81/5 اجتياز امتحان القيد باالضافة الى 
باقي الشروط املتضمنة ان يكون كويتي اجلنسية 
أو حاصال على بكالوريوس في احملاس����بة وعضوا 
باجلمعية ولديه خبرة عملية في مجال احملاس����بة 
واملراجعة ال تقل عن خمس سنوات باالضافة الى ان 

يكون متفرغا ملزاولة املهنة اي ال يعمل في اجلهات 
والهيئات العامة في الدولة.

واضاف الفارس أن هذه الدورة التنشيطية تتضمن 
تدريس مواد االمتحان االربع وهي احملاسبة املالية 
للمنشآت التجارية، املراجعة، التطبيقات احملاسبية 
واالدارية، والقوانن التجارية واملسؤوليات املهنية 
وذلك من قبل مجموعة من االس����اتذة املتخصصن 
خالل الفترة املسائية مبقر اجلمعية. وجدير بالذكر 
ف����ي ان اجلمعية تنحصر مس����ؤوليتها في تنظيم 
وعقد هذه الدورة بهدف مساعدة اعضائها الراغبن 
في اداء امتحان القيد، اما امتحان القيد فيقع ضمن 
اختصاص����ات وزارة التجارة والصناعة التي تقوم 
بتحديد موعد انعقادها س����نويا وتكليف االساتذة 
املتخصصن وضع االمتحان وتصحيحه، علما بأن 
امتحان هذا العام س����يتم عقده خالل الفترة من 16 
� 26 ماي����و 2010. واختتم الفارس حديثه مؤكدا أن 
جمعية احملاسبن واملراجعن الكويتية ال تدخر جهدا 
في تقدمي خدماتها ودعمها من واقع خبرتها العلمية 
واملهنية ألعضائها وألي من افراد وهيئات املجتمع 

املدني ملا فيه مصلحة وطننا احلبيب الكويت.

الرشيد: »نفط الكويت« تسير وفق الخطة المرسومة 
لرفع القدرة اإلنتاجية إلى 4 ماليين برميل بحلول 2020

املنامة � كونا: أكد رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لشركة نفط 
الكويت سامي الرشيد أن الشركة 
تسير وفق اخلطة املرسومة لرفع 
القدرة اإلنتاجي����ة حلقول النفط 
الكويتية إلى أربعة مالين برميل 

يوميا بحلول عام 2020.
وقال الرش����يد في تصريح ل� 
»كونا« على هامش مؤمتر ومعرض 
الشرق األوس����ط التاسع للعلوم 
اجليولوجي����ة )جي����و 2010( ان 
الش����ركة في ط����ور تنفيذ العديد 
من املشاريع املتعلقة برفع الطاقة 
اإلنتاجية مبا في ذلك بناء منشآت 
جديدة ومد أنابي����ب لنقل النفط 

بدأت تتعافى م����ن تبعات األزمة 
االقتصادية العاملية، ومضى قائال 
»ان االزمة املالي����ة العاملية ألقت 
بتبعاتها على الطلب العاملي على 
الطاقة وخفضت من كمية الطلب 
على النفط بشكل كبير ما أدى الى 
النفط«  تراجع وانخفاض اسعار 
متوقعا ان تشهد اسعار النفط خالل 
العام احلالي ارتفاعا نسبيا مؤكدا 
ان تذبذب األسعار ليس في صالح 

املستهلكن وال املنتجن.
أك����د نائب العضو  من جهته 
املنتدب جلنوب وش����رق الكويت 
في الشركة هاشم هاشم على أهمية 
مؤمتر ومعرض الشرق األوسط 

والغاز.
وذكر ان خطة الشركة تتضمن 
أيضا التركيز على رفع انتاج الغاز 
احلر ليصل الى مليار قدم مكعبة 
بحلول عام 2015 مش����يرا إلى أن 
انتاج الكويت م����ن النفط يقارب 
حالي����ا ثالثة مالين برميل يوميا 
باإلضافة الى 140 مليون متر مكعب 
من الغاز احلر ومؤكدا قدرة الكويت 
على االلتزام بحصتها في منظمة 
)أوپيك( البالغة 2ر2 مليون برميل 

نفط يوميا.
وتوقع الرشيد ان يرتفع الطلب 
على النفط خ����الل الفترة املقبلة 
خصوصا ان العديد من دول العالم 

التاس����ع للعل����وم اجليولوجية 
موضحا ان )نفط الكويت( تولي 
هذا املؤمت����ر اهتماما كبيرا كونه 
واحدا من املؤمترات االقليمية املهمة 
جدا. وأش����ار هاشم الى ان شركة 
»نفط الكويت« ه����ي احد الرعاة 
األساس����ين للمؤمت����ر واملعرض 
املق����ام على هامش����ه موضحا ان 
مشاركة الش����ركة تتضمن تقدمي 
40 ورقة عمل فنية حول اكتشاف 
وتطوي����ر حقول النف����ط والغاز 
باإلضافة إلى 15 شرحا إيضاحيا 
خاصا باملسوحات اجليولوجية 
واجليوفيزيائية وتقنيات التنقيب 

عن النفط والغاز.

الشركة في طور بناء منشآت جديدة ومد أنابيب لنقل النفط والغاز

»أبل« تؤكد موعد طرح »آي باد«
في أميركا بدءًا من أبريل المقبل

واش���نطن � أ.ش.أ: أكدت شركة »أبل« األميركية، عمالق 
صناعة احلاسبات والهواتف احملمولة في العالم، أنه سيتم 
طرح إصدارات من جهاز كمبيوتر »آي باد« اللوحي اجلديد 
املزودة بخاصية االتصاالت الالسلكية »واي فاي« في الواليات 

املتحدة األميركية بدءا من 3 أبريل املقبل.
هذا ولم يتم اإلعالن عن موعد آخر محدد لطرح النموذج 
امل���زود ب� »واي فاي« باإلضافة الى اتصاالت اجليل الثالث 
»ثري جي« س���وى في »أواخر أبري���ل«، ويعد هذا اإلعالن 
أول تأكيد رسمي ملوعد طرح اجلهاز اجلديد داخل الواليات 

املتحدة األميركية.
وسيتمكن الزبائن من طلب النموذجن مسبقا من متجر 
الش���ركة على اإلنترنت بدءا من 12 مارس، لكن منوذج ال� 
»واي فاي« سيكون فقط املتاح للحجز واالختيار من املتجر. 
وأوضح املدير التنفيذي لشركة »أبل« ستيف جوبز أن جهاز 
»آي باد« ميثل ش���يئا جديدا متاما في السوق سيغير من 

طريقة استخدام الناس للتطبيقات.
وقال »نحن متحمسون ألن يحصل العمالء على هذا املنتج 
الثوري، واالتصال م���ع التطبيقات واحملتوى اخلاص بهم 
بطريقة أكثر حميمية وحدسية ومتعة من أي وقت مضى«، 
كما أكدت »أبل« أن سعر التجزئة املقترح لنموذج ال� »واي 
فاي«، الذي سيطرح في 3 أبريل املقبل في الواليات املتحدة، 
سيبلغ حوالي 499 دوالرا للنموذج ذو سعة تخزين 16 غيغا 
بايت، و599 دوالرا للنموذج ذو سعة تخزين 32 غيغا بايت، 

و699 دوالرا للنموذج ذو سع��ة تخزين 64 غيغا بايت.

داو جون����ز : قالت مص����ادر مطلعة 
ومقربة من »بهارتي« الهندية ان الشركة 
ستجمع مبلغ 7 مليارات دوالر من خالل 
قرض بالدوالر ملدة 6 س����نوات لتمويل 
صفقة شراء أصول مجموعة »زين« في 

أفريقيا. 
وقالت املصادر لوكالة »داو جونز« 
إن »الصفقة على املسار الصحيح حاليا 
ليوقع عليها بحلول 25 مارس اجلاري«. 
وتوقعت املص����ادر ان تتجه »بهارتي« 
الى جمع 2 الى 3 مليارات دوالر قروضا 
بالعملة الهندية )الروبية(. وهي تتطلع 
لتسعير قرض السبعة مليارات دوالر عند 

225 نقطة أعلى من سعر الريبو.
لكن املفاوضن عل����ى هذه االتفاقية 
يقولون ان الشركة قد تضطر الى التسديد 
مبعدل أعلى بشكل بسيط. مشيرين الى 
ان »الشركة جتهز للدفع وفقا ملعدل ضيق 
جدا« وأن التسعير سيكون أكثر تشددا 

من املناقشات األولية. 
وأشارت الى أن احملادثات األساسية 
للتمويل دارت حول 300 نقطة أساس 
أعلى من سعر الليبور لقرض بقيمة 7 
مليارات دوالر ميتد على 7 سنوات، اال 
ان املباحثات بلغت حدودا مقبولة اقترب 

الطرفان من االتفاق بشأنها.


