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روبرت زوليك

بدر السبيعي
سفير لبنان يقطع كيكة االحتفال 

»X ـ سايت« إلكترونيات الغانم  تحتفل بعيد االستقالل اللبناني
احتفلت شركة Xـ  سايت من إلكترونيات الغامن بعيد االستقالل 
اللبناني في معرض الري، وقد حضر هذا احلفل السفير اللبناني 
لدى الكويت د.بسام النعماني باإلضافة إلى نخبة من أفراد اجلالية 
اللبنانية في البالد. وبصفتها املتجر الرائد لبيع اإللكترونيات في 
الكويت، قامت X ـ سايت من إلكترونيات الغامن بإطالق برنامج 
»عالم X ـ ســـايت« الذي ترحب من خالله بالعمالء من مختلف 
اجلنســـيات في معارضها العديدة واملنتشرة في مختلف أنحاء 
الكويت. وبهذه املناسبة، قال السفير اللبناني د.بسام النعماني: 
»لقد أبدت شركة Xـ  سايت من إلكترونيات الغامن قدرا كبيرا من 
االلتزام واالبتكار في ســـعيها الدائم لتلبية احتياجات عمالئها، 
ويشـــرفنا أن نشارك في هذا اجلهد املشـــترك، وبهذه املناسبة 
أود أن اعبــر عـــن الروح اإليجـــابية التي يتــميز بهــا فريــق 
عــمل Xـ  سايت«. وتظل Xـ  سايت من إلكترونيات الغامن وجهة 
التسوق املفضلة، وامللتقى الفريد للتكنولوجيا احلديثة واملتعة 
األكيدة، ويشكل هذا االحتفال خطوة إضافية في هذا االجتاه الذي 
يهدف إلى تقريب املسافة بني Xـ  سايت وعمالئها، ويشكل اإلقبال 
امللحوظ من قبل العمالء اعترافا كبـــيرا باجلــهود الذي تبــذله 
Xـ  سايت لتوفر أفضل املنتجات واألسعار، وأرقى خدمة للعمالء 

في قطاعي اإللكترونيات واألدوات املنزلية في الكويت.

60 مليار دوالر اإلنفاق الطبي
في دول الخليج بحلول 2025

إنشاء مدينة للمعارض في البحرين
بتكلفة 1.5 مليار دوالر 

البنك الدولي يطلق أول مسابقة عالمية
البتكار »تطبيقات من أجل التنمية«

قال وزير الصناعة والتجارة 
ورئيــــس مجلــــس ادارة هيئــــة 
البحرين للمعارض واملؤمترات 
حسن فخرو إن التكلفة اإلجمالية 
للمرحلة االولى ملشــــروع مدينة 
املعرض واملؤمترات املزمع إنشاؤها 
فــــي منطقة الصخير تقدر بنحو 
145 مليون دينــــار )385 مليون 
دوالر( بينما تقدر تكلفة املرحلة 
النهائية للمشروع بنحو 1.5 مليار 

دوالر.
واضــــاف الوزيــــر فخرو في 
لقاء مع صحيفــــة »البالد« امس 
إنه وفقا للخطة االســــتراتيجية 
للوزارة فان مــــن املؤمل ان يتم 

االنتهاء من تنفيذ خطة التمويل 
املالي املطلوب والتصاميم النهائية 
للمشروع في بداية 2011 على ان 
يتم تنفيذ املشروع بنهاية 2013 
وذلك وفقا للخطة اإلستراتيجية 
املوضوعة من اجل دعم صناعة 
املعــــارض واملؤمترات في مملكة 

البحرين.
واكد ان تصميم مدينة املعارض 
اجلديدة ســــيتم حســــب افضل 
املواصفات العاملية وبشكل يتماشى 
املمارســــات والتطور  مع افضل 
احلاصل في قطاع صناعة املعارض 

واملؤمترات اقليميا وعامليا.
واشار الى ان قاعات وصاالت 

املعارض واملؤمترات سوف تغطي 
في املرحلة االولى مساحة تصل 
الــــى حوالي 50 الــــف متر مربع 
وستشــــتمل املرحلة االولى من 
املشروع على فندق اربعة جنوم 
يحتوي علــــى 400 غرفة خلدمة 
أماكن  املعــــارض بجانب  مدينة 
لالنشــــطة الترويجية والترفيه 
العائلي تشمل دور سينما وصالة 
بولينج وكذلك مطاعم ومحالت 
جتارية وجتزئة راقية موضحا 
ان التوسعة في املرحلة النهائية 
للمشروع سوف تصل الى مساحة 
150 الف متر مربع لتلبي احتياجات 

البحرين املستقبلية.

دول املجلس، ورجحت أن يزداد 
الطلب على اخلدمات مع ارتفاع 
أعداد أمراض القلب والشرايني 
والسكري وغيرها من االمراض 
الطلب على  املزمنة، وأن يزيد 
أسرة املستشفيات في املنطقة 
ليصل الى 162 ألفا بحلول عام 
2025، وستكون النسبة االكبر 

للسعودية واالمارات.

من جانبه، قال مدير ممارسة 
االبتــــكار مبعهد البنــــك الدولي 
عليم واجلي: »نود ان نرى أمثلة 
ملطورين في كل مكان يستخدمون 
بياناتنا ويجمعونها في بياناتهم 
هم من أجل بناء تطبيقات مفيدة 
حقا تعالج املشاكل احمللية، ان هذه 
هي قوة ابتكار استلهام احللول 
مــــن اجلمهور وهــــذا هو جوهر 

التحدي«.
يذكر ان هيئة التحكيم للمسابقة 
تضم مؤسس شركة كريجليست 
كريج نيومارك، ومدير التصميم 
في جوجــــل كانان باشــــوباكي، 
التنفيذي واملؤســــس  واملديــــر 
املشــــارك ملؤسســــة أوشاهيدي 
أوري أوكولوه، وكبير الباحثني 
ونائب مدير قسم االقتصاد العاملي 
والتنمية مبعهد بروكينجز هومي 
خراص، وكبيــــرة االقتصاديني 
مبنطقة أفريقيا في البنك الدولي 

شانتا ديفاراجان.

200 مشارك من جميع الشركات 
االستثمارية األعضاء في االحتاد 
وغير األعضــــاء وكذلك عدد من 

املؤسسات املختلفة في الدولة.
كما نظم املركز ورشتي عمل 
املقابالت  إدارة  حــــول مهــــارات 
الشخصية واجتاهات التحول في 
صناديق االستثمار، حيث حضر 
هاتني الورشتني حوالي 90 مشارك 
من جميع الشركات االستثمارية 
األعضاء في االحتاد وغير األعضاء 
وكذلك عدد من املؤسسات املختلفة 

في الدولة.
وأضاف الســــبيعي ان املركز 
دشــــن خطته للموســــم احلالي 
برنامج مكافحة غســــيل األموال 
الشــــركات  ومتويل اإلرهاب في 
االستثمارية، الفتا الى ان املركز 
سيقوم خالل األيام القليلة القادمة 
 Financial Analysis بتقدمي برنامج
كما سينظم ندوة عامة بالتعاون مع 
مؤسسة ديلويت عن إدارة املخاطر 
وغيرها من الندوات والبرامج التي 

مت اإلعداد اجليد لها.

»ماكينزي أند كومباني«، أظهر 
»ارتفاع االنفـــاق على الرعاية 
الصحية واخلدمـــات في دول 
مجلس التعاون اخلليجي بشكل 

كبير خالل العقد املقبل«.
وأكدت نتائج املسح وجود 
أكثر من 350 مستشفى و48 ألف 
سرير في الســـعودية وحدها، 
وهي االكثر كثافة ســـكانيا في 

ينتهي في موعد أقصاه 10 يناير 
املقبل. وقال زوليك: »ساعدوا على 
تغيير العالم باستخدام مجموعة 
بيانات البنك الدولي للتوصل إلى 
حلول ملا يواجــــه التنمية اليوم 
ابتكروا تطبيقات  من حتديات.. 
لتحليل ومعاجلة املشاكل القدمية 

في العالم«.

كما تضمنت أنشــــطة املركز 
تنظيــــم 5 محاضــــرات وندوات 
عامة تناولت عــــدة موضوعات 
أهمهــــا: الدروس املســــتفادة من 
األزمة املالية العاملية، واملمارسات 
العاملية في مجال تطوير القيادات 
احلالية وإعداد القيادات املستقبلية 
للشركات االســــتثمارية في ظل 
املناخ االستثماري احلالي وغيرها، 
وقد حضر تلك احملاضرات حوالي 

توقعت دوائـــر صحية في 
أبوظبي، أن يبلـــغ انفاق دول 
مجلس التعاون اخلليجي على 
الرعاية الصحية 60 مليار دوالر 
بحلـــول عـــام 2025، وازدياد 
االستثمارات اجلديدة للرعاية 
التحتية  البنيـــة  الصحية في 

واخلدمات.
ذكرت صحيفة »احلياة« أن 
التوقعات وردت في اطار  هذه 
اعالن عقد مؤمتر الرعاية الصحية 
العاملية في الشرق االوسط بني 
5 و7 ديسمبر املقبل في أبوظبي 
لتقدمي ما يلزم من رعاية صحية 

مستقبلية.
وأضافت أن منظمة الصحة 
العاملية التي تنظم املؤمتر، أكدت 
أنها تهدف من عقده في الشرق 
االوســـط، الى جمـــع أصحاب 
املصلحة في املنطقة لتبادل أفضل 
املمارسات واالستراتيجيات في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
والتوسع السريع في السعودية 

واالمارات.
الى مسح  وأشارت املنظمة 
أعدتـــه شـــركة االستشـــارات 

أعلــــن مكتب البنــــك الدولي 
الكويت عن إطالق مجموعة  في 
البنك الدولي أول عاملية لالبتكار 
من نوعها حتت مســــمى مسابقة 

»تطبيقات من أجل التنمية«.
وقــــال رئيس مجموعة البنك 
الدولي روبرت زوليك ان املسابقة 
على أساس قيام املشاركني بابتكار 
تطبيقــــات أو أدوات أو وســــائل 
بصريــــة للبيانــــات أو »تقنيات 
مزج البيانات«، ســــواء كان ذلك 
على أســــاس يعتمد على الويب 
أو احملمول أو من خالل الرسائل 
النصية القصيرة أو الهاتف الذكي 

أو الكمبيوتر.
واضاف انه يشترط للمشاركة 
في املسابقة، استخدام دليل بيانات 
البنك الدولي ومعاجلة أحد األهداف 
اإلمنائية لأللفية، داعيا مطوري 
برامج احلاســــوب واخلبراء من 
مختلف أنحاء العالم لالشــــتراك 
في املسابقة، علما ان تقدمي الطلبات 

قال رئيس مجلس إدارة مركز 
الدراسات االستثمارية واخلدمات 
املالية باحتاد الشركات االستثمارية 
بدر ناصر السبيعي ان هناك أهمية 
ودورا بالغا للمركز خدمة للقطاع 
االســــتثماري، وانه ميثل الذراع 
املهنية والتدريبية لالحتاد، مؤكدا 
ان املركز مســــتمر وبشكل فاعل 
أداء دوره املجتمعي واملهني  في 
لتنمية أداء وقدرات العاملني في 

هذا القطاع.
واشار السبيعي في تصريح 
صحافي الى انه لتحقيق هذا الهدف 
فإن املركز يتعامل مع مؤسسات 
تدريبيــــة مهنية متميــــزة، الفتا 
الى أن املركز قام بتقدمي أنشطة 
متعددة ومختلفــــة خالل الفترة 
املاضية، والتي تضمنت 6 دورات 
تدريبية متخصصة في االستثمار 
في األســــواق املاليــــة والتحليل 
املالــــي واالتصــــال، حيث حضر 
تلك الدورات حوالي 138 مشاركا 
من الشركات االستثمارية أعضاء 

االحتاد.

لتنمية أداء وقدرات العاملين في قطاع االستثمار

السبيعي: مركز الدراسات في »اتحاد الشركات« 
يواصل أداء دوره المجتمعي والمهني


