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»مؤسسة البترول« تشارك 
في مؤتمر الطاقة العالمي في أميركا اليوم

»الدراسات المصرفية« ينظم ندوة عن أداء 
االقتصاد الوطني في ظل المتغيرات اإلقليمية

تش����ارك مؤسسة البترول 
الكويتية بوفد رفيع املستوى 
يترأس����ه الرئي����س التنفيذي 
الزنكي  ف����اروق  للمؤسس����ة 
ويضم عددا من قياديي القطاع 
النفط����ي في أنش����طة مؤمتر 
»سيرا« العاملي، رابطة كمبريدج 
للبحث والطاقة، الذي سيقام في 
مدينة هيوسنت بوالية تكساس 
األميركية في الفترة من 7 إلى 

11 مارس اجلاري.
يناقش املؤمتر اآلليات التي 
تس����تطيع من خاللها شركات 
صناعة الطاقة العاملية التكيف 

مع عصر مليء باملتغيرات والتحديات املدفوعة من 
قبل العديد من املتغيرات السياسية والتكنولوجية 
وتغير املناخ واألسعار في ظل التراجع االقتصادي 
احلالي ومواجهة الطلب العاملي املستقبلي املتزايد 
على الطاقة والذي يصل الى 40% بحلول عام 2030، 
وما يقابله من ضرورة حتديث للبنى التحتية 

لشركات صناعة الطاقة العاملية مستقبليا.
وسيشارك في هذا املؤمتر العديد من الشخصيات 
من صناعات متخصصة باإلضافة إلى شخصيات 
سياس����ية ومالية عاملية وباحث����ن من رابطة 
»سيرا« وذلك الستكشاف آثار اإلستراتيجيات 

واالس����تثمارات احلالية على 
املستقبل املنظور.

وسيكون الرئيس التنفيذي 
الكويتية  البترول  ملؤسس����ة 
الزنكي ضم����ن أحد  ف����اروق 
املتحدثن في احللقات النقاشية 
النفطية  واخلاصة بالصناعة 
العاملي����ة ح����ول موض����وع 
»اس����تراتيجيات لعالم يتسم 
بالتغيي����ر« وسيش����ارك معه 
نخبة من املفكرين ورؤس����اء 
لش����ركات عاملي����ه مختص����ة 
إلى رئيس  بالطاقة باإلضافة 
رابطة كمبريدج للبحث والطاقة 

دانيال يرغن.
يتزامن انعقاد املؤمت����ر مع الذكرى الثالثن 
لرابطة كمبريدج للبحث والطاقة، وس����يتخلله 
عقد جلس����ة خاصة ف����ي 11 مارس حتت عنوان 
»رؤية ثالثون عاما: املناخ السياسي التكنولوجيا 
مستقبل الطاقة«، ومن أبرز الضيوف املشاركن 
ف����ي املؤمتر كل من الرئيس األميركي األس����بق 
بيل كلينتون، والرئيس السابق جورج بوش، 
وستشكل محاور تلك احللقة مجموعة من الرؤى 
الت����ي ترتكز على تغيي����رات وحتديات النظام 

السياسي واالقتصادي العاملي.

أعلن مدير معهد الدراسات املصرفية، التابع 
لبنك الكويت املركزي د.يعقوب الرفاعي أنه في 
إطار األنشطة املختلفة للمعهد، وكجزء من حملة 
توعية املواطنن باألمور االقتصادية واملالية، 
وتنفيذا لسياس���ته الرامية إلى توسيع قاعدة 
املستفيدين من خدماته وأنشطته، ينظم معهد 
الدراسات املصرفية ندوة بعنوان »أداء االقتصاد 
الكويتي في ظل املتغيرات اإلقليمية والدولية 
الراهنة«، وذلك في متام الساعة السادسة من 
مساء غد 8 اجلاري، والتي سيحاضر فيها األستاذ 
بجامعة الكويت د.عباس املجرن، وسيدير انشطة 

الندوة مدير املعهد د.يعقوب الرفاعي.
وتهدف الندوة إلى إلقاء الضوء على األداء 
االقتصادي الكويتي باملقارنة مع دول مجلس 
التع���اون اخلليجي، واالقتص���اد الكويتي في 

ضوء تداعيات األزمة املالية العاملية، والتصدي 
لألزم���ة املالية من املنظ���ور الكويتي، والدور 
 احملوري خلطة التنمية 2011/2010 - 2015/2014،
 كما تتضم���ن توقعات االقتص���اد الكويت���ي 
في العام 2011 في ضوء االنتعاش االقتصادي 

العاملي.
واوضح د.الرفاعي انه ملا ملوضوع الندوة من 
أهمية، فقد دعي حلضورها نخبة من املهتمن 
من مديري االئتمان، االستثمار، وتنمية املوارد 
البشرية من الشركات املالية واالستثمارية وكذا 
العاملون في القطاع املصرفي، كما س���يحضر 

الندوة أسرة معهد الدراسات املصرفية.
وس���تقام الندوة في غرفة جتارة وصناعة 
الكوي���ت � قاع���ة مؤسس���ة الكوي���ت للتقدم 

العلمي.

حتت رعاية وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلم���ود وبحضور وكيل 
وزارة التعليم العالي د.خالد السعد، تشهد 
ارض املعارض الدولية مبشرف اليوم تدشن 
الدورة العاش���رة من معرض التعليم الذي 
تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي 
حيث تتواصل انش���طته خالل الفترة من 7 

الى 10 اجلاري بالصالة رقم 8.
وبهذه املناسبة، قال مساعد مدير التسويق 
واملبيعات لدى شركة معرض الكويت الدولي 
مش���عل الراش���د ان املعرض قد اس���تقطب 
للمش���اركة فيه نحو25 مشاركا فيما اكدت 

رعايتها للمعرض كل من اجلامعة األميركية 
في الكويت )AUK(، الكلية االس���ترالية في 
الكويت )ACK(، اجلامعة األهلية في البحرين 

وشركة نظارات اجلميل.
وأش���ار الراشد في تصريح صحافي الى 
ان قائمة املشاركن في املعرض تضم كال من: 
 ،)AUM( اجلامعة األميركية في الشرق االوسط
جامعة العلوم التطبيقية، كلية بوكس���هل 
 Chartered Institute of Management ،الكويت
 Accountants، Asia Pacific University College
of Technology & Innovation ، االخالص الدولية 
القابضة، جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 

انفوس���نتر، معهد فولتير، كلية   ،)GUST(
كويت ماسترخت، جامعة الكويت، برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي، 
جامعة مالتي ميدي���ا، جامعة رأس اخليمة 
للطب والعلوم الصحي���ة، جامعة تايلور، 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

وبنك الكويت الوطني.
ولفت الراشد الى ان الكثير من العائالت 
واولياء االمور يترقبون بشغف موعد تدشن 
الدورة اجلديدة من املعرض الذي يس���اهم 
بجديه في تسهيل االلتحاق بالفرصة التعليمية 

العالية املالئمة.

بمشاركة وفد رفيع المستوى يترأسه الزنكي

»زين« تعّين عمر العمر رئيسًا للشؤون التجارية
 ويعقوب خاجة رئيسًا للشؤون التكنولوجية في الشركة

خاجة في أكثر من موقع في إدارة 
تكنولوجي���ا املعلومات إلى أن 
املدير  ف���ي منصب  مت تعيينه 

التنفيذي.
وذك���رت أن خاجة كانت له 
مساهمات عديدة خالل مسيرته 
أبرزها  املهنية في »زين«، كان 
التحديث الكامل لنظام املعلومات 
التي  املهمة  الش���ركة وهي  في 
برع فيها بنجاح، باإلضافة إلى 
الواضحة في اجناز  مساهماته 
العديد من املشاريع احليوية في 
هذا القطاع وتطوير العديد من 
الكفاءات في الش���ركة املنتمية 

لهذا القطاع.
وأوضحت الش���ركة أن هذه 
القرارات اجلديدة تأتي في إطار 
الذي أخذته على نفسها  العهد 
بأن تواصل مس���اعيها اجلادة 
نحو تقدمي أفضل قيمة مضافة 
لعمالئها، مبينة أن احلوار الذي 
بدأته مع عمالئها سوف يشهد 
اجلديد باستمرار، والفترة املقبلة 
سوف تعزز من قيمة هذا احلوار، 
الش���ركة دخلت  خصوصا أن 
في حوار س���ريع م���ع خدمات 

تكنولوجيا املعلومات.

االفريقية، وخ���الل هذه الفترة 
استطاع العمر أن يكتسب خبرات 
وقدرات جديدة ساعدته كثيرا 
في التعامل مع ثقافات مختلفة 
فرضها البع���د اجلغرافي لهذه 

البلدان«.
وأشارت »زين« إلى أن العمر 
احلاصل على شهادة في علوم 
الكمبيوت���ر م���ن جامعة والية 
كاليفورنيا األميركية ستسند 
إليه إدارات التسويق واملبيعات 
ورعاية العمالء وخدمات القيمة 

املضافة.
 ومن ناحي���ة أخرى، أكدت 
الشركة أن خاجة واحلاصل على 
شهادة البكالوريوس في هندسة 
الكمبيوتر من جامعة الباسفيك 
األميركية، سيكون مسؤوال عن 
الش���بكات وتكنولوجيا  قطاع 
املعلوم���ات باإلضافة إلى نظم 

املعلومات اإلدارية.
وأفادت الش���ركة بأن خاجة 
الذي ميتلك مسيرة مهنية حافلة 
باإلجنازات على مدار ال� 18 عاما 
املاضية قد شغل أكثر من موقع 
في مجال عمله قبل التحاقه ب� 
»زين« في العام 2005، وتدرج 

مناصب إدارية مختلفة على مدار 
العشر املاضية، ففي  السنوات 
خالل السنوات الست األخيرة 
التحاق���ه بعمليات  وهي فترة 
املجموعة استطاع العمر أن يضع 
منظومة محكمة لعمليات التدقيق 
الداخلي وذلك بحكم موقعه في 

هذا املنصب.
العمر يقوم  وأضافت: »كان 
مبهام اإلش���راف واملتابعة على 
جميع عمليات التدقيق الداخلي 
التي كانت  لشركات املجموعة 
تضم 23 دولة قبل بيع األصول 

عمله���ا كل فت���رة وذل���ك وفقا 
ملعطيات السوق.

وأوضح���ت أن كل من عمر 
العم���ر ويعق���وب خاج���ة من 
الكفاءات الوطنية التي كانت لها 
بصمة واضحة داخل املصفوفة 
اإلدارية لشركة زين خالل الفترة 
املاضية، بحكم مهام العمل التي 

كانت موكلة لهما.
وبينت أن عمر العمر الذي كان 
يشغل منصب املدير التنفيذي 
لش���ؤون التدقيق الداخلي في 
املجموع���ة األم قد ت���درج في 

أعلنت شركة زين أنها وفي 
إط���ار تعزيز هيكله���ا اإلداري 
قامت بتعين عمر سعود العمر 
في منص���ب الرئيس التنفيذي 
للش���ؤون التجارية، ويعقوب 
يوس���ف خاج���ة ف���ي منصب 
الرئي���س التنفيذي للش���ؤون 

التكنولوجية.
التي حتتل  وكشفت »زين« 
موق���ع الري���ادة ف���ي خدمات 
االتصاالت املتنقلة في الكويت 
أن هذه التعيينات اجلديدة جاءت 
لتعزيز عملياتها مبا يتوافق مع 
التش���غيلية،  رؤيتها خلططها 
والتي تس���تعد من خاللها إلى 
إل���ى مجموعة جديدة  العبور 
من األهداف والتي تتناسب مع 

تطلعاتها املستقبلية.
 وذكرت الش���ركة في بيان 
الكبير في  التطور  أن  صحافي 
صناعة االتصاالت وفي فترات 
زمنية قصيرة وضعها في حالة 
م���ن التطوير املس���تمر، وهذا 
التطوير لن يتحقق إال بوجود 
إس���تراتيجية تشغيلية مرنة، 
مبينة أن هذه املرونة أكسبتها 
القدرة على إعادة صياغة آلية 

تعزيزًا لخطط الشركة التشغيلية بتعيينات جديدة في هيكلها اإلداري

انطالق معرض التعليم في أرض المعارض اليوم

مشعل الراشد

يعقوب خاجةعمر العمر

فاروق الزنكي


