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تنحى رئيس إعادة الهيكلة في مجموعة »دبي العاملية« آيدان بيركيت 
عن منصبه، وذلك بعد إمتامه ملهمته بنجاح، وفقا لبيان صادر عن حكومة 
دبي. وتعمل اللجنة العليا لإلشراف على دبي العاملية على وضع هيكل 

إداري يتولى زمام إدارة املؤسسة وتنفيذ خطة عملها اجلديدة. 
وأوض����ح البيان الذي أوجز أبرز اخلط����وات التي مت اتخاذها حتى 
اآلن فيما يخص مؤسس����ة »دبي العاملية« مبا في ذلك مستجدات سير 
أعمال املؤسس����ة قبيل البدء بتنفيذ بنود عملية إعادة هيكلتها بصورة 
رسمية. وأشار البيان إلى أن اللجنة العليا لإلشراف على دبي العاملية 
)اللجنة العليا( التي مت تأسيس����ها في مطل����ع العام احلالي، مت منحها 
جميع الصالحيات التنفيذية اخلاصة مبجلس إدارة دبي العاملية، حيث 
تتحمل اللجنة العليا املسؤولية املطلقة فيما يتعلق بإدارة أعمال املؤسسة 
والش����ركات التابعة لها واإلشراف عليها. ولفت إلى قيام اللجنة العليا 
بوضع خطة إعادة الهيكلة التي مت طرحها أمام دائني املؤسسة في شهر 
م����ارس املاضي، وحصلت مؤخرا على موافقة 99% من الدائنني. وتضم 
اللجنة العليا التي يرأسها الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، كال من أحمد 
حميد الطاير ومحمد إبراهيم الشيباني، كما يدعمها فريق عمل ذو خبرات 

واسعة يشرف بشكل مباشر على نشاطات وعمليات املؤسسة. 

أحمد يوسف
قال مدير التسويق والتأجير 
في شركة احلمراء العقارية حامد 
الس����هيل ان الشركة قد أعادت 
هيكلة ديونها البالغة 110 ماليني 
دينار مع بنك الكويت الوطني 

الستكمال برج احلمرا.
وأض����اف ان التمويل الذي 
حصلت عليه الش����ركة مؤخرا 
م����ن قبل البن����ك الوطني قد ال 
حتتاج اليه الشركة كامال، حيث 
أبدت أكثر من جهة االكتتاب في 
كامل رأس املال قبل انتهاء فترة 
االكتتاب وهو ما يعزز السيولة 

لدى الشركة الكتمال البرج.
جاء ذلك أمس خالل املؤمتر 
الصحافي لإلعالن عن مشاركة 
الش����ركة في مع����رض العقار 
واالس����تثمار الكويتي »سيتي 
سكوير العقاري« الذي تنطلق 
انشطته في الفترة من 27 إلى 

30 نوفمبر املقبل.
وخالل املؤمتر، أشار السهيل 
الى ان جدولة هيكلة الشركة، 
ج����اء وفقا ملتطلب����ات املرحلة 
الراهنة ومبا يتوافق مع طبيعة 
املرحلة املقبلة، مؤكدا ان البنك 

ال تتفق مع هذه الطلبات، وان 
الكبرى قد مت  أغلب املساحات 
تأجيره����ا باإلضافة الى مراكز 
التسوق وقاعات للسينما التي 
تعك����س مس����توى متميزا من 

الرفاهية بالكويت.
وح����ول افتتاح املش����روع، 
قال: »ان القترة احملددة الفتتاح 
املشروع رس����ميا ستكون في 
غض����ون النص����ف الثاني من 

.»2011
ومن جانبه قال املدير العام 
ملجموعة املسار لتنظيم املعارض 
واملؤمترات سعود مراد ان تنظيم 
املعارض العقارية في الكويت 
بات صناعة ومهنة من ال مهنة 
له، وان السوق قد ال يتحمل أكثر 
من ش����ركتني او ثالث لتنظيم 

املعارض العقارية.
وأشار الى ان مشاركة ورعاية 
احلمرا في معرض سيتي سكوير 
ليست مجرد رعاية امنا متثل 
شراكة ناجحة تكرس من حضور 
معرض سيتي سكوير العقاري 
الذي يتميز بنوعية مشاركات 
متميزة تعكس الوجه التنموي 

للكويت.

جديدة للمش����روع بعد األزمة 
املالية وتأثيره����ا على القطاع 
العق����اري ف����ي الكويت، حيث 
أش����ارت الدراس����ة إلى وجود 
انخفاض بقيم����ة 15% للعوائد 

احملققة«.
واكد ان هناك طلبات تفوق 
حجم املس����احات الشاغرة في 
البرج، اال ان رؤيتنا التسويقية 

كبيرة ملس����اهميها في اكتتاب 
زيادة رأس املال، وذلك إلتاحة 
أمام مساهميها  الفرصة كاملة 

لتحقيق أكبر ربحية ممكنة.
وفي رده على سؤال يتعلق 
مبدى اختالف دراسة اجلدوى 
قبل األزمة وبعدها في املشروع 
السهيل: »ان  وتس����ويقه، قال 
الش����ركة قامت بدراسة جدوى 

الوطني كان ومازال اكبر داعم 
في تطور مراحل املشروع، وجاد 
ذلك بناء عن ثقة وقناعة البنك 
مبا سيقدمه املشروع من قيمة 
انه مدينة  مضافة على اعتبار 

سكنية قائمة.
وأكد ان ش����ركة آجال، اكبر 
مساهم ومالك في مشروع برج 
احلم����را، فضلت إعط����اء ميزة 

أحمد مغربي ورويترز
أعل���ن وزير النف���ط ووزير 
اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل ان 
مجلس الوزراء وافق على مشروع 
مرس���وم بتعيني فاروق الزنكي 
نائب���ا لرئيس مجل���س اإلدارة 
ورئيسا تنفيذيا ملؤسسة البترول 

الكويتية ملدة ثالث سنوات.
هذا وقد أكد الزنكي في تصريح 
ل���� »رويترز« مواصل���ة تنفيذ 
إس���تراتيجية الكويت النفطية 
التي تستهدف الوصول إلى طاقة 
إنتاجية قدرها أربعة ماليني برميل 
نفط خام يوميا بحلول عام 2020 
واحملافظة على هذه القدرة حتى 

عام 2030.
الزنكي قائال: »هذه  وأضاف 
اإلستراتيجية طويلة املدى والكل 
شارك فيها وهي األساس لنقل 
القطاع النفطي من وضعه احلالي 

إلى املستقبل«.
وأضاف »أهم شيء هو حتويل 
إلى مشاريع«.  االس���تراتيجية 
وأكد أن أهم أولوياته حاليا هو 
تشكيل الفريق املتجانس القادر 
على حتمل املسؤولية ومواجهة 

التحديات«.
هذا وقد نص املرس���وم ذاته 
على تعيني خمس���ة اعضاء في 
البترول  ادارة مؤسسة  مجلس 
الكويتية ملدة ثالث سنوات وهم 
د.خليفة ناصر العذبي الصباح 
وعبدالوهاب محمد الوزان واحمد 
محمد صالح العدساني وعبداهلل 
املني���س ورجا حجيالن  محمد 
املطيري. وفي نفس السياق علمت 
التنفيذي  الرئيس  »األنباء« أن 
ملؤسسة البترول الكويتية فاروق 
الزنكي سوف يركز خالل الفترة 
املقبلة عل���ى حتقيق املزيد من 

وقالت املصادر أن مالمح عمل 
املؤسسة وشركاتها التابعة سوف 
تنصب في تنفيذ اس���تراتيجية 
2030 إلنت���اج 4 ماليني برميل 
من النف���ط يوميا وإنتاج مليار 
ق���دم مكعبة من الغاز في 2015، 
مشيرة إلى أن الوصول إلى هذه 
اإلس���تراتيجية صعبة للغاية 
وحتتاج إلى مشاركة العديد من 
الشركات األجنبية املتخصصة 
الثقيل  النفط  التعامل م���ع  في 
واملكامن النفطية الصعبة بالنسبة 

ملهندسي شركة نفط الكويت.
وذكرت أن مؤسسة البترول 
ستعمل على تعظيم االحتياطات 
النفطية واحملافظة على مكامن 
النفط والغاز من خالل استخدام 
احدث التكنولوجيا في احلفاظ 
النف���ط، وااللت���زام كذلك  على 
بتعمي���م جتربة احلقول الذكية 

في كل احلقول النفطية التابعة 
لنفط الكويت.

وعن التشكيل املرتقب لرؤساء 
مجالس إدارات شركات املؤسسة 
التش���كيلة  ان  قالت املص���ادر 
النهائية سوف تعرض على وزير 
النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل بعد عودته من اجتماع 
الدول املصدرة للنفط »أوپيك« 

االسبوع املقبل.
وبينت املصادر أن الزنكي على 
موعد بإعادة هيكلة غير مسبوقة 
في شركات املؤسسة وذلك طبقا 
للض���وء األخضر ال���ذي أعطاه 
العبداهلل للزنك���ي في اختياره 
للطاقم اجلديد، مش���يرة إلى أن 
التغييرات القادمة سوف تشمل 
حوالي 90% من رؤساء مجالس 
إدارات املؤسس���ة ما بني تدوير 

وتقاعد.

النفطي  القطاع  االس���تقرار في 
من خ���الل اختياره لفريق عمل 
متجانس يساعده على ترجمة 
إلى مشاريع  االس���تراتيجيات 
عمالق���ة غابت عن القطاع لعدة 

حصة السعد : يجب دعم المرأة الفلسطينية سنوات.
ومساعدتها لتفعيل دورها االقتصادي

»المركزي«: 0.2% ارتفاعًا
في عرض النقد خالل سبتمبر الماضي

تعيين حامد السيف مديرًا عامًا للبورصة

وتفتقر ال���ى احلد األدنى من 
اماكن ال  ش���روط احلياة في 
تصلح للسكن اآلدمي وفي بيئة 
الى الشروط الصحية  تفتقر 
والى اخلدمات الضرورية التي 
تعتبر شرطا ضروريا للحياة 
اإلنس���انية. وأكدت الشيخة 
حصة تأييدها وتضامنها مع 
سيدات فلسطني بالداخل مبينة 
التاريخ سيسجل بأحرف  ان 
من نور وذهب البطوالت التي 
تقوم بها املرأة الفلس���طينية 
ملقاومة االحت���الل ومواجهة 
تداعياته وآثاره. وأشارت إلى 
ان سيدات األعمال في بعض 
الدول العربية يعانني مشاكل 
عديدة »غير ان اشد هذه املشاكل 
هو عائق االحتالل اإلسرائيلي 
املرأة وس���يدة  الذي تواجهه 
الفلسطينية« مؤكدة  األعمال 
ضرورة دعم نسوة فلسطني 
ومس���اعدتهن عل���ى تخطي 
هذه القي���ود وتفعيل دورهن 

االقتصادي. 

قال بن���ك الكويت املركزي ف���ي تقرير إلدارة 
البح���وث االقتصادية ان ع���رض النقد باملفهوم 
الواس���ع )ن 2( ارتفع في نهاية سبتمبر املاضي 
بنسبة 0.2% عن ش���هر اغسطس بالغا 25157.4 
مليون دينار بزيادة عن شهر سبتمبر من العام 

املاضي بنسبة %2.7.
وذكر التقري���ر ان ودائع القطاع اخلاص لدى 
البنوك احمللية بلغت حوال���ي 24355.6 مليون 
دينار في سبتمبر املاضي حيث ارتفعت الودائع 
بالدينار بنس���بة 0.2% في حني ارتفعت الودائع 

بالعمالت األجنبية بنسبة %0.9.

وأضاف التقرير ان إجمال���ي أرصدة مطالب 
البنوك احمللية على البنك املركزي بالدينار الكويتي 
واملتمثلة في س���ندات »املرك���زي« حافظت على 
مس���تواها في الش���هر املاضي دون اي تغير عن 

الشهر السابق بالغة 1344 مليون دينار.
 وبني ان اجمالي امليزانية املجمعة للبنوك بلغ 
في نهاية سبتمبر املاضي حوالي 41140.9 مليون 
دينار منخفضا بنس���بة 0.8% عن الشهر السابق 
مضيفا ان صافي املوج���ودات االجنبية للبنوك 
احمللية انخفض بنسبة 0.3% ليصل الى حوالي 

4070.4 مليون دينار.

أعلنت الش���ركة الدولي���ة للتمويل امس عن 
الصيغة النهائية لالس���تحواذ على شركة كويت 
انفست وشركة جيزان القابضتني عن طريق الدمج 
في صفقة تقدر ب� 79.6 مليون دينار. جاء ذلك في 
اعقاب موافقة مجالس ادارات الشركات الثالث على 
االستحواذ الذي يخضع ملوافقة اجلمعية العمومية 
واجلهات املعنية عليه، وسيكون معدل التبادل هو 
0.695 سهم من اسهم الدولية للتمويل باالضافة 
الى 33 فلس���ا نقدا مقابل السهم الواحد من اسهم 
كويت انفس���ت، و0.403 سهم من اسهم الدولية 
للتمويل مقابل الس���هم الواحد من اسهم جيزان 
القابضة، كما س���يكون معدل التبادل مبنيا على 

القيمة العادلة للسهم وليس القيمة السوقية.
وستتم الصفقة عن طريق تصدير عدد 337.16 
مليون س���هم من اسهم الشركة الدولية للتمويل 

)شاملة اسهم اخلزينة( بقيمة 68.7 مليون دينار، 
أي بقيمة 212 فلسا للسهم، أما اجلزء النقدي فيبلغ 
10.9 ماليني دينار، وقد جاء حتديد السعر العادل 
للسهم بناء على تقرير تقييم االصول املؤرخ في 
13 اكتوبر اجلاري واملعد من قبل مقيم احلسابات 

املعني من احملكمة الكلية.
وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب في الش���ركة الدولية للتمويل 
خليفة يوسف الرومي : »يسهم االستحواذ على 
كل من كويت انفست وجيزان القابضة في سرعة 
منو الشركة الدولية للتمويل وتنويع استثماراتها، 
وعند االنتهاء من عملية االس���تحواذ س���تصبح 
الدولية للتمويل شركة استثمارية اقليمية تتعدد 
انشطتها لتشمل التمويل والوساطة واالستثمار 

ومتواجدة في سبع دول عربية«.

يس����تضيف مول 360 معرض زوايا الش����غف، 
وذلك في الفترة من 14 الى 16 أكتوبر اجلاري بقاعة 
معارض مول 360، وللعام الثاني على التوالي، ينظم 
النش����اط شباب زوايا الش����غف التطوعي بإشراف 
ودعم مجموع����ة زوايا التوعوية التي قامت وتقوم 
بتدريب الشباب على إقامة مشاريع تطوعية جتمع بني 
شغف ومواهب الشباب والقيم اإلنسانية كالتسامح 

ونبذ التعصب واحترام اآلخر، واإلخالص في العمل 
واحترام القانون.

وبهذه املناسبة، قالت مديرة التسويق في مول 360، 
كالوديا لوبوشينسكا: »يسعدنا أن نقوم باستضافة 
ودعم أنش����طة برنامج زوايا الش����غف التي تسلط 
الضوء على الكثير من املواهب الشابة مما يتماشى 

مع استراتيجيتنا في دعم األنشطة الثقافية.

دبي � رويترز: قال مصرفي كبير 
لدى بنك س����تاندرد تشارترد إن 
مصرف اإلمارات املركزي سيصدر 
شهادات إيداع إسالمية بنهاية العام 
البنوك اإلسالمية على  ملساعدة 

إدارة السيولة.
وقال الرئيس التنفيذي لوحدة 
األنشطة املصرفية اإلسالمية في 
ستاندرد تشارترد آفاق خان، إن 
معامالت جتريبية قد جتري في 
ف����ي نوفمبر  وقت قريب ورمبا 

املقبل.
وقال خان على هامش مؤمتر 
العاصمة  للتمويل اإلسالمي في 
اإلماراتية »ش����كل البنك املركزي 
جلنة ف����ي مطلع الع����ام احلالي 

التنظيمية  ويعمل مع اجله����ات 
القط����اع.. ومن  ف����ي  والعاملني 
املتوقع أن تصدر احلكومة منتج 
شهادات إيداع إسالمية، سيستند 
ه����ذا املنتج إلى فك����رة املرابحة، 
والهدف الرئيس����ي له هو توفير 
استثمار آمن للسيولة الفائضة في 
النظام املصرفي اإلسالمي يدر عائدا 
معقوال للمساهمني واملودعني في 
البنوك اإلسالمية وايضا السماح 
للبنك املركزي بإدارة الس����يولة 
بوجه عام ف����ي النظام املصرفي 

بأكمله«. 
إدارة  أدوات  ويعتبر نق����ص 
السيولة أحد التحديات الرئيسية 
الت����ي تواجه صناع����ة التمويل 

اإلسالمي الناش����ئة التي تقترب 
قيمة أصولها العاملية من تريليون 
دوالر. وستزيد اخلطوة فعالية 
إدارة السيولة للبنوك اإلسالمية 
في اإلمارات العربية املتحدة والتي 
ال تس����تفيد حاليا من تسهيالت 
البنك املركزي نظرا لعدم انسجام 
استخدام مزادات شهادات اإليداع 
التقليدي����ة مع أحكام الش����ريعة 

اإلسالمية.
ويس����هم التمويل اإلس����المي 
بنسبة 16% من األصول املصرفية 
باإلمارات مقارنة مع 5% فحسب 
في باكستان التي توجد بها بالفعل 
أدوات خزانة اس����المية بالعملة 

احمللية حسبما ذكر خان.

إدارتها منذ عام 1985 حتى بداية 
عام 2008، وقد ساهم خالل هذه 
الفترة الطويلة بشكل فاعل في 
منو الشركة واستقرارها، كما 
س����اهم في العديد من مجالس 
اإلدارات لشركات ومؤسسات 
من قطاعات مختلفة كاملصارف 

والتأمني واالستثمار.
ال���ى مهامه في  باإلضاف���ة 
»كميف���ك«، كان الس���يف نائبا 
لرئي���س مجل���س ادارة احتاد 
الشركات االستثمارية، وعضوا 
في مجلس ادارة املجموعة العربية 
للتأم���ني، واحت���اد البورصات 
العربي���ة ومجلس ادارة تكافل 
إلعادة التأمني، كما كان عضوا 
في مجل���س ادارة بنك الكويت 
والشرق األوسط وبنك الكويت 

الصناعي.
الذي  الس���يف  وقد متك���ن 
أمضى نحو ربع قرن في شركة 
»كميف���ك« من إح���داث نقالت 
نوعية متتالية على صعيد األداء 
والتوس���ع والتطور واملنافسة 
حتى أصبحت ضمن الشركات 

الرائدة في الكويت واملنطقة.

أك���دت رئيس���ة مجل���س 
سيدات األعمال العرب الشيخة 
حصة السعد أهمية دعم املرأة 
الفلس���طينية ومساعدتها على 
تخط���ي القيود وتفعيل دورها 

االقتصادي املهم.
وقالت الشيخة حصة السعد 
في تصريح صحافي نش���رته 
»كونا«، أمس: ان هناك الكثير من 
السيدات الفلسطينيات القاطنات 
في املخيم���ات ال يجدن طريقا 
لتسويق منتجاتهن داعية سيدات 
األعمال العرب الى توحيد اجلهود 
من اجل تبني مشروعات لتنمية 
مهاراتهن. وشددت على ضرورة 
العمل على إيجاد آليات لتدريب 
وصق���ل وتنمية مهارات هؤالء 
النسوة لتحقيق دخل اقتصادي 
يساعد في تخفيف حدة األزمة 

التي يتعرضن لها.
وأش���ارت الش���يخة حصة 
الس���عد في هذا الصدد الى ما 
تضمنته كلمتها التي ألقتها أخيرا 
امام منتدى األعمال الفلسطيني 

محمود فاروق
ال���وزراء في  وافق مجلس 
اجتماعه مساء أمس األول على 
مشروع مرسوم بتعيني حامد 
صالح الس���يف مديرا لس���وق 

الكويت لألوراق املالية. 
والسيف من مواليد 10 أكتوبر 
1945 وقد التحق بكلية التجارة 
السياسية  واالقتصاد والعلوم 
بجامع���ة بي���روت العربية في 
أواخر الستينيات وحصل على 
البكالوريوس عام 1973  درجة 
وأكمل دراس���ته في أميركا من 
خالل دورة تدريبية في سيتي 

بنك بنيويورك.
بدأ رحلته من وزارة اخلارجية 
الكويتي���ة ع���ام 1972 ليتولى 
منصب سكرتير ثان في وزارة 
اخلارجية وظل في موقعه ملدة 
عامني وبحلول عام 1974 تولى 
السيف منصب القائم باألعمال 
بالنيابة عن سفارة الكويت في 
قط���ر واس���تمر مبنصبه عاما 

واحدا.
كما عمل في منصب مراقب 
لالس����تثمارات الكندي����ة ف����ي 

الثاني مبدينة اسطنبول التركية 
من إش���ادة باملرأة الفلسطينية 
التي التزال تعمل بجد وجهد من 
اجل توفير حياة كرمية ألبنائها 
وأسرتها على الرغم من ظروف 
االحتالل اإلسرائيلي الوحشي 
التي تتعرض لها والكم الهائل 

من اآلالم التي تعانيها.
وذكرت ان املرأة الفلسطينية 
التزال تعي���ش حياة صعبة 

الهيئة العامة لالس����تثمار ملدة 
10 سنوات حتى عام 1985 وقد 
حقق جناح����ا الفتا خالل عمله 
بالهيئة ثم تولى عدة مناصب 
منها عضوية مجلس ادارة بنك 
الكويت والشرق األوسط ومراقب 
في بنك الكوي����ت املركزي، ثم 
الكويت والشرق  أسس شركة 
األوس����ط لالس����تثمار املال����ي 
»كميفك« ليقترن اس����م حامد 
السيف باسمها منذ تأسيسها 
في عام 1984، حيث ترأس مجلس 

فاروق الزنكي

الشيخة حصة السعد

حامد السيف

الدمج يخلق كيانًا ماليًا ذا ثقل محلي وتواجد إقليمي

»الدولية للتمويل« تستحوذ على »كويت انفست« 
و»جيزان« في صفقة تقدر بـ 79.6 مليون دينار

انطالق أنشطة زوايا الشغف في »مول 360«

نقص أدوات إدارة السيولة.. أحد التحديات 
الرئيسية التي تواجه صناعة التمويل اإلسالمي

استقالة رئيس إعادة الهيكلة
في »دبي العالمية« بعد إنجازه مهمته

السهيل: »الحمراء العقارية« أعادت هيكلة ديون
بنحو 110 ماليين دينار عبر »الوطني«

)فريال حماد(حامد السهيل وسعود مراد خالل املؤمتر الصحافي

اإلعالن عن تشكيل رؤساء مجالس إدارات شركات »المؤسسة« بعد عودة العبداهلل من اجتماع »أوپيك«

مجلس الوزراء يوافق على تعيين فاروق الزنكي
رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة البترول

أعضاء مجلس إدارة »مؤسسة البترول« في سطور
نص مرسوم مجلس الوزراء على تعيني 
5 أعضاء في مجلس ادارة مؤسسة البترول 
الكويتية ملدة ثالث س���نوات وهم الش���يخ 
د.خليفة ناصر العذبي الصباح وعبدالوهاب 
محمد الوزان واحمد محمد صالح العدساني 
وعبداهلل محم���د املنيس ورج���ا حجيالن 
املطيري، ويتمتع املرش���حون بخبرة عالية 
في القطاع اخلاص حيث ش���غلوا مناصب 
قيادية عالية جدا، وفيما يلي السيرة الذاتية 

لبعض األعضاء:

عبدالوهاب الوزان
حصل عبدالوهاب الوزان على ش���هادة 
بكالوريوس جامعة ميتش���يغان بالواليات 
املتحدة األميركية في عام 1974، وتقلد العديد 
من املناصب احلكومية واخلاصة الرفيعة، 
فمنذ عام 1975 إلى 1978 عمل مسؤوال في ادارة 
التسويق واملتابعة في شركة مطاحن الدقيق 
الكويتية، وعضوا منتدبا للشركة الوطنية 
الكويتية لصناعة وجتارة مواد اإلنشاء والبناء 
من سنة 1979 وحتى 1995/4/2، وعضو مجلس 

ادارة وعضو املكتب لغرفة جتارة وصناعة 
الكويت من سنة 1992 وحتى اآلن.

املناصب احلكومية واخلاصة التي شغلها 
الوزان:

� وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون 
االجتماعية والعمل.

� رئي���س مجل���س ادارة بن���ك الكويت 
الدولي.

� عضو املجلس األعلى للبترول في عام 
.1993

رجا حجيالن المطيري
النائب السابق رجا حجيالن املطيري من 
مواليد 1941 حاصل على ماجستير في االدارة 
العامة من الوالي���ات املتحدة وبكالوريوس 
ادارة أعم���ال من جامعة حل���وان بالقاهرة، 
وشغل منصب مدير ادارة التطوير والتنمية 
في وزارة التربية ومستشار نقابة العاملني 
بوزارة التربية ويحظى بعضوية نادي الصيد 
والفروسية، وعضو مؤسس لنادي النصر 

الرياضي.

الزنكي.. مسيرة نجاح ال تنضب
س���طر فاروق الزنكي مش���واره العملي بالعديد من 
النجاحات والتي كان من أهمها اكتشاف الغاز ابان شغله 
رئيس مجل���س اإلدارة والعضو املنتدب لش���ركة نفط 
الكويت قبل أن ينقل إلى شركة البترول الوطنية، وفيما 
يلي السيرة الذاتية للزنكي. � من مواليد 1953 وحاصل 
على ماجستير هندس���ة بترولية من جامعة اوكالهوما 

ويعمل في القطاع النفطي منذ عام 1980.

التحصيل العلمي:

� درجة املاجستير في الهندسة البترولية من جامعة 
اوكالهوم���ا 1980، � بكالوريوس هندس���ة بترولية من 

جامعة اوكالهوما 1976.

الخبرات المهنية: 

� يوليو 1980 � 2007: شركة نفط الكويت، � نائب رئيس 
مجلس االدارة واملساعد التنفيذي للعضو املنتدب لالستكشاف 
والتطوير 1999، � مدير مجموعة االستكشاف والتطوير 1997، 
� مدير مجموعة التخطيط 1995، � مشرف عام ادارة االحتياطي 
النفطي 1991، � مشرف القسم الهندسي لالحتياطي النفطي 
غرب الكويت والوفرة 1986، � مش����رف مراقبة االحتياطي 

النفطي 1982، � مهندس بترولي 1980.


