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خالد الهاجري

أسامة ديب يتسلم اجلائزة

الهاجري: الشركة تحرص على التواصل مع أبناء الكويت في الخارج

»زين« الراعي الرئيسي لمؤتمر طلبة الكويت في أمريكا

..وأعلنت فوز أسامة ديب بجائزة الرئيس التنفيذي المالي
منحت مجموعة ناسيبا التي تتخذ من موناكو 
مق���را لها الرئيس التنفيذي للش���ؤون املالية في 
مجموعة زين أس���امة دي���ب جائزة أفضل رئيس 
تنفيذي مالي على مستوى منطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا، وذلك خالل منتدى الرؤساء التنفيذيني 

الذي أقيم مؤخرا في دبي.
وذكرت مجموعة زين في بيان صحافي أن هذه 
اجلائزة جاءت تقديرا لدوره في مجاالت التمويل 
كما أنها تشهد باإلسهام الذي قدمه ديب في سبيل 

حتقيق النجاح البارز ملؤسسته. 
وأش���ارت إلى أن جلنة حتكيم جوائز منطقة 
الشرق األوس���ط وأفريقيا أوضحت أن ديب لديه 
خلفية قوية في مجال اإلدارة املالية وميلك سجال 
ممتازا في مجال تدبير األموال، كما أنه يعتبر من 

املفاوضني املمتازين.

جتدر اإلشارة إلى أن أسامة ديب الذي انضم إلى 
مجموعة زين في العام 2003، كان مشاركا في قصة 
جناح مجموعة »زين« على مدى فترة الس���نوات 
الست املاضية، وهي الفترة التي شهدت منو الشركة 
من مجرد مشغل اتصاالت متنقلة واحد في الكويت 
كان لديه 600 ألف عميل ف���ي العام 2003 إلى أن 
أصبحت اآلن مجموعة عمالقة تبلغ أصولها عدة 
مليارات من الدوالرات وتنتشر شركاتها التابعة 
في 23 دولة في منطقة الش���رق األوسط وأفريقيا 

حيث تخدم 70 مليون عميل.
وأوضحت املجموعة أن جلنة اجلائزة اعتبرت 
ديب من الشخصيات التنفيذية التي تتمتع بخبرة 
كبيرة، وهو ما حداها على أن توصفه بأنه »مشغل 
مالي ورئيس تنفيذي لديه استيعاب كامل ألبعاد 

املرحلة احلالية وتطوراتها«.

الكويت بحاجة إلى إستراتيجية تنموية

قالت مجلة »ميد« ان االزمة املالية والتقلبات احلادة في 
اسعار النفط أعطت الكويت أسبابا قوية للتفكير مليا برؤية 

واضحة لتطوير اقتصادها على املدى البعيد.
وأضافت املجلة ان قائمة املشاريع الكويتية تدعو لالعجاب 
من ميناء احلاويات في جزيرة بوبيان ومدينة احلرير الى 
جس����ر جون الكويت ومترو مدينة الكويت، ولكن السؤال 
املهم هو عدد املش����اريع التي جت����اوزت مرحلة التصميم 

واالستراتيجية الكامنة وراء هذه املشاريع.
وبالرغم من ان االحتياطيات النفطية للبالد تبلغ نحو 
104 مليارات برميل وستكفي ما يصل الى 100 عام باملستوى 
احلالي لالنتاج البالغ 2.4 مليار برميل يوميا فإن الصورة 
غير املؤكدة لألسواق العاملية على املدى الطويل جتعل من 

الصعب التنبؤ بااليرادات النفطية بشكل سنوي.
لقد ابرزت املش����كالت التي هزت االقتصاد الكويتي في 
أواخ����ر 2008 احلاجة الى تعزيز البن����ى االقتصادية اذا ما 

ارادت ان حتتل موقعا لها كمركز مالي.
ويشكل معدل النمو السكاني بنسبة 3.3% تقريبا املزيد 
من التحديات االقتصادية على املدى الطويل. فخالل العقد 
املقبل البد من اتاحة فرص عمل في القطاع اخلاص لتجنب 

ارتفاع البطالة بني الشباب الذين تقل اعمار 65% منهم عن 
25 عاما. ليس����ت الكويت البلد الوحيد ف����ي املنطقة الذي 
يواجه هذا التحدي وبعض جاراته سعت الى وضع استجابة 
استراتيجية لهذا الوضع، وفي طليعتها ابوظبي بخطتها لعام 
2030 التي تهدف الى حتويل عاصمة االمارات الى منوذج 
للعيش املستدام وإلى ايجاد فرص عمل للسكان احملليني. اما 
في الكويت فان بعض الشخصيات السياسية واالقتصادية 
تش����كو من ان برنامج احلكومة ذو افق قصير املدى وانه 
عبارة عن مش����اريع منفصلة اكثر من كونه استراتيجية 
واضحة. ويرى صانعو االس����تراتيجية ان موقع الكويت 
عند الطرف الشمالي للخليج وتاريخها الطويل من النشاط 
املالي والتجاري يشكالن جوانب قوة استراتيجية بشرط ان 
تتحرك البالد بسرعة كافية لالستفادة منها، كما ان عليها 
ان تبادر الى اصالح العيوب التي عرضتها بقسوة لألزمة 
املالية العاملية. وتنقل »ميد« عن خبير حكومي ان احلكومة 
تخطط نفقاتها حتت عناوي����ن ثالثة هي النفقات اجلارية 
واملشاريع املتوسطة والصغيرة واملشاريع الكبيرة، وفي 
حني ان االنفاق اجلاري محكوم بتكاليف ثابتة مثل الرواتب 
احلكومية فإن بند املشاريع املتوسطة والصغيرة خاضع 
لتأثي����رات تقلبات االيرادات النفطية، فقد كانت حصة هذا 
البند ف����ي موازنة 2009-2010 نحو 2.4 مليار دينار ولكن 
االزمة املالية اضطرت احلكومة الى تقليصه الى 1.2 مليار 
دينار. وفيما يتعلق باملشاريع الكبرى مثل مدينة احلرير 

)77 مليار دوالر( وجسر جون الكويت فإن التمويل احلكومي 
لها جرى فصله عن التقلبات الس����نوية للموازنة. ويقول 
اخلبير احلكومي ان موازنة هذه املش����اريع خصصت منذ 
زمن بعيد ولكن تنفيذها تأخر بسبب الدراسات الضرورية 

التي يجب ان تخضع لها.
وعلى املدى القصير س����تركز احلكومة أولوياتها على 
التعافي االقتصادي الذي سيكون االنفاق احلكومي احملرك 
الرئيسي له، ولكن احلكومة اتبعت حتى اآلن اسلوبا حذرا 
ف����ي التعامل معه. وقد يكون احد اس����باب متهل احلكومة 
هو غياب الضغوط االجتماعية الفورية فال وجود تقريبا 
للبطالة في اوساط الوافدين كما انها بني 3% � 4% فقط بني 

الكويتيني. 
وبالرغم من ان القطاع العام هو اكبر مستخدم للكويتيني 
فان القطاع اخلاص يولد نسبة اكبر من الوظائف اجلديدة، 
وفي نهاية 2007 تراجعت نس����بة الكويتيني املستخدمني 
ف����ي القطاع العام الى 79% بع����د ان كانت 90% في االعوام 
اخلمسة السابقة. وفي مايو املاضي رفعت احلكومة نسبة 
املواطنني الذين يجب استخدامهم في القطاع املصرفي من 

40% الى %60.
وخلصت املجلة الى القول بان على املشرعني الكويتيني 
وضع خطط لتحسينات اجتماعية واقتصادية جدية لكي 
تنتج البالد القوة العاملة املؤهلة ملتطلبات االقتصاد العصري 

التنافسي الذي تطمح اليه.

أعلنت زي����ن رعايتها الرئيس����ية 
للمؤمتر ال� 26 لالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع الواليات املتحدة األميركية، 
واملقام حتت رعاية سمو رئيس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد ف����ي الفترة من 
26 ال����ى 29 نوفمبر اجلاري في والية 

كاليفورنيا.
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أن أنشطة هذا املؤمتر دائما ما حتظى 
باهتمام كبير من قبل مؤسسات الدولة 
املختلفة، وذلك من منطلق الوعي بأهمية 
القطاع الطالبي والشبابي، مبينة أنها 
ستشارك في أنشطة هذا املؤمتر إلميانها 
الشديد بأهمية التقارب مع جيل املستقبل 

من أبناء الكويت وخصوصا أبناءها في اخلارج. وأوضحت 
أن السنوات السابقة والتي شهدت دورات انعقاد املؤمتر 
خالل ربع قرن تؤكد مدى األهمية الكبيرة التي تقف وراء 
هذا احلدث الذي يجمع خالل فترة انعقاده أكبر تظاهرة 
للطلبة الكويتيني في اخلارج، والشك أن هذا بدوره يترجم 
احلضور الكبير والبارز من رجاالت الدولة خالل الدورات 
السابقة، ملشاركتهم أبناء الكويت في اخلارج، مشيرة إلى 
أنها لم تكن لتفوتها املشاركة في هذه األنشطة في ظل هذا 
التمثيل املتواصل بني األجيال. وقال الرئيس التنفيذي في 
»زين« خالد الهاجري في تعليقه على هذه املشاركة »إن 
زين تعرف رسالتها االجتماعية جيدا، ومدى املسؤولية 

التي تقع على عاتقها في هذا اخلصوص، 
ومن هذا املنطلق فهي حريصة على أداء 
دورها االجتماعي بالتوازي مع نشاطها 
التجاري«. وأضاف بقوله »تبحث »زين« 
دائما عن أفضل الطرق التي تضمن لها 
حتقيق أهدافها وتفعيل مبدأ الشراكة 
مع اجلهات املختلقة من املجتمع، وهي 
تعتمد في ذلك على طموحها وجرأتها في 
تنفيذ قراراتها، وهذا بدوره ما أوصلها 
إلى املكانة املرموقة التي حتتلها اآلن 
في قطاع االتصاالت ليس في املنطقة 
فحسب بل وعلى النطاق العاملي أيضا«. 
وأفاد بأن أنشطة هذا املؤمتر متثل حدثا 
اجتماعيا فريدا هدفه األساسي التواصل 
والتعرف على أفكار وأطروحات أبنائنا في اخلارج، وهو 

ما يفرز كل ما يدور في مخيلتهم للمرحلة املقبلة.
من جهة أخرى أكد الهاجري أن زين ومنذ تأسيس����ها 
قبل 25 عاما وهي مهتمة بالكوادر الوطنية الشابة، وعلى 
هذا األساس تقوم باملشاركة في مثل هذه األنشطة، مشيرا 
إلى أن الشركة وفي موازاة ذلك تقوم باستقطاب العناصر 
الوطنية الشابة، إلميانها بضرورة االستثمار في تنمية 
العناصر البش����رية. اجلدير بالذكر أن املؤمتر الس����نوي 
ال26 الحتاد طلب����ة الكويت فرع أمي����ركا يعتبر مبثابة 
س����احة مفتوحة للحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر 

من خالل حلقات النقاش.

سرور السامرائي

عادل احلماد

أعل���ن بن���ك اخلليج عن 
رعايت���ه للمؤمتر الس���نوي 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
في الواليات املتحدة األميركية 
الذي سيعقد في مدينة لونغ 
آيلند بوالية كاليفورنيا من 26 
إلى 29 اجلاري، حيث سيقام 
املؤمت���ر حتت رعاية س���مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وحضور سفيرنا 
لدى الواليات املتحدة األميركية 

الشيخ سالم العبداهلل. 
ويه���دف هذا املؤمتر الذي 
التجمعات  يعد من أضخ���م 
الكويت،  للكويتيني خ���ارج 
إلى تثقيف الطالب وإعدادهم 
للقيادة من خ���الل مجموعة 
متنوعة من احللقات التدريبية 
واحملاضرات كما س���يتخلل 
املؤمتر الذي سيستمر لثالثة 
أيام: معرض ف���رص العمل، 
حوارات، مباريات كرة قدم، 
وأمسية شعرية باإلضافة إلى 
اجلمعية العمومية واالنتخابات 

السنوية لالحتاد.

أعلن بنك بوبيان عن رعايته 
للمؤمتر السنوي ال� 26 لطلبة 
الواليات املتحدة  الكويت في 
الذي س���يعقد في  االميركية 
كاليفورني���ا خالل الفترة من 
26 الى 29 اجلاري حتت شعار 
»الى نهض���ة جديدة«، والذي 
يحظى برعاية كرمية من سمو  
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ومبشاركة نخبة 
الش���خصيات السياسية  من 
واالقتصادية الكويتية املعروفة. 
وقال مدير عام مجموعة املوارد 
العامة  البش���رية واخلدمات 
في بنك بوبيان عادل احلماد 
ان رعاي���ة البنك لهذا املؤمتر 
تأتي إميان���ا منه بأهمية دعم 
الطلبة الكويتيني الدارسني في 
اخلارج كجزء من مسؤوليته 
االجتماعي���ة جت���اه مختلف 
شرائح املجتمع، السيما فئة 
الشباب الذين ميثلون مستقبل 
الكويت. وأضاف ان بنك بوبيان 
يؤمن بأهمية الدور الذي يلعبه 
الش���باب خاصة م���ن هم في 
املراحل اجلامعية من التعليم 

السامرائي  البشرية س���رور 
قائ���ال: وجود بن���ك اخلليج 
ضروري جدا ف���ي مثل هذه 
احملافل فلطاملا دعمنا املؤمتر 
الس���نوي لالحت���اد الوطني 
لطلبة الكوي���ت، وتابع: كما 
أننا نحرص من خالل تواجدنا 
على دعم التعليم وغرس روح 
الكويتي  الشباب  القيادة في 
كما أنه يعد فرصة مناسبة لنا 
الكتشاف املواهب التي ميكن أن 

يستثمر من خاللها البنك.
واختتم بقوله: بنك اخلليج 
م���ن أبرز الداعم���ني لالحتاد 
الوطني لطلب���ة الكويت في 
الواليات املتحدة األميركية فقد 
دأب على رعايته لعدة سنوات 
ومازال ملتزما بدعم التعليم 
النجاح  الفرد على  وتشجيع 
وحتقيق طموحاته. هذا وينبع 
تفاني بنك اخلليج في سبيل 
حتقيق مزيد من االزدهار في 
الكويت من التزامه بأن يكون 
مؤسسة مالية ذات مسؤولية 

اجتماعية.

يتبناه���ا البنك باعتباره احد 
البنوك التي تعمل وفق أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
وح���ول املؤمت���ر واجلهة 
املنظمة قال احلماد ان االحتاد 
الكويت في  الوطني لطلب���ة 
الوالي���ات املتحدة يخدم اكثر 
من 3000 طال���ب وطالبة من 
الكويتيني الدارس���ني بأميركا 
من خالل أنش���طته وبرامجه 
وربط الطلبة بعضهم ببعض 
من ناحية وربطهم بالوطن من 
ناحية اخرى وهو دور يستحق 
كل الدعم من مؤسسات القطاع 
اخل���اص الكويت���ي. واختتم 
احلم���اد: »نحرص ف���ي بنك 
بوبي���ان على دع���م الكفاءات 
والكوادر الوطنية الشابة التي 
هي قوام سياسة البنك اخلاصة 
مبسؤوليته االجتماعية ومن 
ثم يتوجب علينا وعلى كافة 
اجلهات واملؤسس���ات املعنية 
تقدمي الدع���م الفعلي للكوادر 
الوطني���ة واس���تثمارهم في 
البش���رية  امل���وارد  تنمي���ة 

وتشجيعها«.

هذا وينبثق االحتاد الوطني 
لطلب���ة الكويت في الواليات 
املتحدة األميركية من االحتاد 
الوطني لطلب���ة الكويت في 
الكوي���ت، وتتمثل أبرز مهام 
ف���ي توحيد الطالب  االحتاد 
املقيم���ني خارجا  الكويتيني 
ومساعدتهم على توفير األجواء 
األكادميية املناسبة التي تبعث 

على طلب العلم واملعرفة.
وتعليقا عل���ى أهمية هذا 
املؤمتر صرح مدير عام املوارد 

ومشاركتهم الفاعلة في ادارة 
الوطن وقدرتهم على  شؤون 
إحداث نقلة نوعية في مستقبله 
تواك���ب التط���ورات العاملية 

واإلقليمية.
وأشار احلماد الى قيام البنك 
الفترة املاضية برعاية  طوال 
العديد من األحداث واألنشطة 
املختلفة لقطاعات عديدة تهم 
مختلف ش���رائح املجتمع في 
إطار حرص���ه على أداء دوره 
النابع من القيم اإلسالمية التي 

دعمًا للتعليم والقيادة في الشباب الكويتي

»الخليج« يرعى مؤتمر االتحاد الوطني
 لطلبة الكويت في الواليات المتحدة األميركية

.. وبوبيان يدعم المؤتمر السنوي 
لطلبة الكويت في أميركا

»األوسط« استعرض خدماته
في المعرض المصري للعقار واالستثمار

السفير املصري في جناح بنك الكويت والشرق األوسط في املعرض

صرح نائب املدير العام للخدمات املصرفية 
بالوكالة في بنك الكويت والش���رق األوس���ط 
ش���ريف اخلولي، بأنه وم���ن منطلق احلرص 
الدائم للبنك على خدمة عمالئه وحتقيق الراحة 
والرفاهي���ة لهم في كل وقت وأينما كانوا، فقد 
قام بنك الكويت والشرق األوسط بالتعاون مع 
الش���ركة املتحدة للتسويق وتنظيم املعارض 
»يوني اكسبو« بتخصيص موقع مميز للبنك 
في املعرض املصري للعقار واالستثمار الرابع 
والذي أقيم في فندق موڤنبيك باملنطقة احلرة 
خالل الفترة من 11 ال���ى 15 اجلاري، وذلك من 
أجل تقدمي خدماته وعروضه املميزة الى رواد 
املع���رض الكرام عن طري���ق موظفي املبيعات 
املباشرة املتواجدين في املعرض والذين يسرهم 
خدمة العمالء وتسهيل عملية الشراء لهم. وعن 
خدمات وحدة املبيعات، قال شريف اخلولي ان 
البنك يحرص دائما على توفير احتياجات العمالء 
في كل مكان وأينما كانوا، وذلك بتقدمي خدمات 
مميزة لهم من خالل فروعنا املنتشرة في أرجاء 
الكويت، باالضافة الى اخلدمات املميزة التي يقوم 

بها موظفو املبيعات املباشرة في البنك بتقدمي 
خدمات مباش���رة للعميل، حيث يقوم موظف 
املبيعات املباشرة بزيارة العميل وتقدمي اخلدمة 
املطلوب���ة له دون احلاجة لزيارة الفرع، وذلك 
عبر انتشار موظفي املبيعات في مواقع مختلفة 
ومنها الوزارات والشركات واملعارض املختلفة. 
وأضاف اخلولي ان هذه املشاركات والعروض 
تأتي من منطلق خطة البنك التسويقية والتي 
تهدف الى التواصل م���ع اجلمهور وتعريفهم 
عن كثب مبنتجات وخدمات األوس���ط املميزة 
التي تتوافق مع متطلباتهم، وتعزيزا من البنك 
لعمالئه الك���رام وإلتاحة الفرصة لهم بالتمتع 
بخدمات األوسط املميزة، حيث يركز األوسط 
دائم���ا على أن يكون عمالؤه في املقدمة، وذلك 
عن طريق تقدمي املنتجات واخلدمات املصرفية 
بشكل يرضي العمالء أوال ويعود عليهم مبردود 
مال���ي وقيمة مضافة. وأش���ار اخلولي الى أن 
موظفي املبيعات املباشرة مؤهلون على أعلى 
مستوى من الكفاءة لتقدمي اخلدمات والعروض 

املختلفة للبنك.

كّرمت عامليها الذين أمضوا من 20 إلى 45 عامًا

الفالح: »الكويتية« تقدم المعلومات الالزمة
لمتخذي القرار إلنجاز »الخصخصة«

أحمد يوسف
قال رئي���س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في مؤسس���ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية حمد 
الفالح ان املؤسسة تقدم ملجلس 
الوزراء كل املعلومات التي من 
شأنها تسهيل عملية اخلصخصة 

التي ستخضع لها.
وقال الف���الح خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته املؤسسة 
الس���نوي لتكرمي  عقب احلفل 
املوظفني انه سيجتمع مع اللجنة 
الوزراء  االقتصادية مبجل���س 
ملناقشة تقرير ديوان احملاسبة 
الذي قدم للمجلس والرد على 

ما جاء فيه.
وحول حقوق املوظفني بعد 
خصخصة الكويتية أوضح ان 
القانون اكد احتفاظ املوظف الذي 
ينتقل الى احلكومة بكل مميزاته، 
مشيرا الى ان امليزة االساسية 
التذاكر.  الكويتية هي  ملوظفي 
وكان الف���الح اكد في كلمته في 
احلفل حرص املؤسس���ة على 
احملافظة على حقوق املوظفني 
وامتيازاتهم املكتس���بة وعدم 
املس���اس بها ف���ي أي حال من 

االحوال.

وأضاف ان املؤسس���ة تقوم 
ايضا بتوفي���ر املرافق االدارية 
والتدريبية املتطورة واملتكاملة 
لدعم خطط التدريب والتأهيل 
للموظف���ني حيث انه���ا تعول 
كثيرا عليهم وعلى قدراتهم في 
حتدي املعوقات وحتقيق االهداف 

املأمولة.
من جانبه قال الكابنت فيصل 
حمادة في كلمة نيابة عن املكرمني 
ان التك���رمي اليوم مبثابة األمر 
الذي يبث فيهم املزيد من احلماس 

ويجعلهم قدوة لغيرهم. 
وأعرب عن اعتزازه برعاية 
املتعاقبة  املؤسس���ة واداراتها 
ملوظفيه���ا وحرصه���ا عل���ى 
تكرميهم موضح���ا ان التكرمي 
»يحملنا مسؤولية كبيرة جتاه 
مؤسستنا الوطنية خصوصا في 
ظل ظ���روف املرحلة االنتقالية 
نح���و اخلصخصة مما يتطلب 
العمل بكل الطاقات لكي نتمكن 
من االنتقال الى املرحلة اجلديدة 

بكل سالسة وانسيابية«.
اجلدير بالذكر انه مت تكرمي 
العاملني الذي امضوا في املؤسسة 
لفترة بني 20 و45 عاما وأدوا اداء 

متميزا خالل هذه الفترة.

واشار الى ان االحتفال يأتي 
في ظل اجواء اخلصخصة التي 
خيمت على املؤسسة والعاملني 
فيها بعد اقرار القانون اخلاص 
بذلك والذي يتيح للمؤسس���ة 
بعد حتويلها الى شركة تابعة 
للهيئة العامة لالستثمار كمرحلة 

اول���ى ان تكون ف���ي منأى عن 
الضغوط واملؤثرات السياسية 
آفاق  املختلفة واالنطالق نحو 
أرحب والتحرك بحرية ومرونة 
في س���وق النقل اجلوي. وقال 
ان القيمة احلقيقية ألي شركة 
ومنظمة ناجحة تكمن في الكوادر 

والعناص���ر البش���رية املدربة 
واملؤهلة واملخلصة العاملة فيها، 
مشيرا الى ان »الكويتية« أدركت 
منذ فترة طويل���ة ودأبت على 
تكريس مفاهي���م الوالء املهني 
والرض���اء الوظيفي في نفوس 

موظفيها.

 )أسامة البطراوي(حمد الفالح مكرما الكابنت فيصل حمادة

»بهارات سانشار« ستبدأ مفاوضات مباشرة 
لشراء حصة في »زين«  حال فشل 

مفاوضات الكونسورتيوم
نيودلهي � رويت���رز: قال رئيس مجلس إدارة 
»بهارات سانش���ار« كولديب جويال ان الشركة 
ستبدأ مفاوضات مباشرة مع زين لشراء احلصة 

إذا أخفقت محادثات الكونسورتيوم.
وكان قد أبلغ وزير الدولة الهندي لالتصاالت 
ج���وروداس كام���اث البرملان امس أن ش���ركتي 
االتصاالت احلكوميتني به���ارات سانشار نيجام 
ليمتد وماهاجن���ار تليفون نيج�������ام ليمتد لم 
تنضما إلى كونس���ورتيوم يسعى لالستح���واذ 

عل��ى ش���ركة زي���ن الكويتية.
وجاء تعليق كاماث في رد مكتوب على سؤال 

في البرملان.
وكانت الش���ركتان تبحثان مشاركة مجموعة 
املاليزي  الهندية املغمورة وامللياردير  فافاس���ي 
س���يد مختار البخاري في االستحواذ على حصة 

تبلغ 46% في زين.


