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لورا مارتورانو

البراك ملقيا كلمته

د.سعد البراك وبتسي مايرز يتقدمان احلضور خالل املؤمتر )أحمد باكير(جانب من احلضور ويبدو الزميل فريد سلوم

خالل مشاركته في مؤتمر »نموذج القيادة الجديد« ومقارنة بـ 7.4 مليارات في 2008

البراك: 8.2 مليارات دوالر إيرادات »زين« المتوقعة للعام الحالي

نمو سوق االتصاالت الخليجي انخفض إلى 0.2% نزواًل من 15% آخر 5 سنوات وسوق أفريقيا تراجع إلى الصفر العام الحالي

فشل صفقة »بالتل« األردنية يعود  للمعوقات الكثيرة التي وقفت في وجه الشركة من الجانبين األردني والفلسطيني
»زين« السعودية و»زين« غانا أثرتا سلبيًا على النتائج المالية للمجموعة بـ 300 مليون دوالر

قواعد جديدة في اإلقراض

»زين« األقوى عالميًا

تعاملنا مع »ڤيڤا« بأخالقنا إيرادات »زين« وفروق العمالت

ردا على س��ؤال حول تداعيات أزمة دي��ون دبي العاملية على خلق 
قواعد جديدة في اإلقراض، أشار البراك إلى أن أزمة دبي لن تؤدي إلى 
فرض قواعد جديدة ألنها ليست أزمة ديون كبيرة، مستدركا أنه عند 
احلدي��ث عن أزمة أميركا مبا يتراوح بني 7 و8 تريليونات دوالر فهي 

تؤثر على األداء االقتصادي أما أزمة دبي فمن املمكن استيعابها. 

حول ش��بكة زين الكويت، قال البراك إن أداء شبكة زين الكويت 
هو األقوى بكل االختبارات واملقاييس العاملية، مستدال على أن معدل 
سقوط الشبكة )قطع اإلرسال( ال يتعدى 0.4% بينما يصل املعدل العاملي 

1% ومن يسافر إلى أوروبا سيكتشف هذا الفرق.

في رده حول م��ا إذا كان هناك منو متوقع في إيرادات »زين« 
العام احلالي، لفت البراك الى أن فروق أس��عار العمالت أثرت سلبا 
على اإليرادات مبا يتراوح بني 700 و900 مليون دوالر، موضحا أن 
املجموعة قامت بإعادة هيكلة إداراتها وحققت الكثير من النجاحات 
في هذا األم��ر وهي باجتاه العمل عل��ى تصحيح أوضاعها خالل 

املرحلة املقبلة. 

في سؤال حول تطور اتفاق التعاون بني »زين« و»ڤيڤا« حول تقاسم 
البنية التحتية في قطاع االتصاالت، قال البراك إن الش��ركة اتفقت مع 
»ڤيڤ��ا« بخصوص األمر وقدمنا أفضل تعاون ممكن، مش��يرا إلى أن 
الس��عودية حتى اآلن يرفضون حتويل األرقام إلى »زين« رغم قرار 
هيئة االتصاالت السعودية في هذا الصدد، واختتم قائال نحن نتعامل 

بأخالقنا وليس بأخالقهم. 

»ليو سترلينغ« تفتتح مكتبًا في لندن
وتوقعات بنمو 50% في 2014

في ظل الطلب الكبير على العقارات

»ليـــو  اعلــــنـــت 
ســـــتــرليــــنغ« عن 
قيامها مؤخرا بتأسيس 
اقليمـــي جديد  مكتب 
في لنـــدن وذلك بهدف 
االســـتفادة من الطلب 
املتزايـــد على خدمات 
العقارية  االستشارات 
والتحسن املتوقع على 
صعيد اجتاهات النمو 
في سوق العقارات في 
اململكـــة املتحدة على 

املدى الطويل.
واشـــارت بعـــض 
املصادر املتخصصة الى 
امكانية حتقيق العقارات 

في املواقع الرئيسية في بريطانيا دفعة قوية باجتاه االنتعاش 
االقتصادي بنســـبة منو محتملة تصل الى 50% بحلول العام 

2014 في حال مت شراؤها خالل العام احلالي.
وقالت املؤسس والرئيس التنفيذي لشركة »ليو سترلينغ« 
لورا مارتورانو: »يشهد الطلب على العقارات في لندن حتسنا 
ملحوظا، مما يدفعنا الى تكثيف جهودنا لالستفادة من ارتفاع 
معدالت ثقة كبار املســـثمرين بســـوق اململكة املتحدة، وفي 
هـــذا االطار، نحرص على توفير مجموعة من اخلدمات عالية 
املستوى والعروض املميزة التي تلبي املتطلبات لعمالئنا في 

اوروبا وامللكة املتحدة.

مؤتمر »فكر 8« يفتتح اليوم لتسليط الضوء  على الظواهر االقتصادية بالكويت
تنطلق اليوم أنشطة املؤمتر 
السنوي ملؤسسة الفكر العربي 
مؤمتر فكر 8 برعاية سامية من 
حضرة صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وبحضور 
صاحب السمو امللكي األمير خالد 
أمير  بن فيصل بن عبدالعزيز 
منطقـــة مكة املكرمـــة ورئيس 
مؤسســـة الفكر العربي، حيث 
سيعقد املؤمتر على مدى يومني 
في فنـــدق الكورت يارد ـ قاعة 

الراية.
وصرح األمني العام املساعد 
العربي واملدير  الفكر  ملؤسسة 
التنفيـــذي ملؤمترات فكر، حمد 
بن عبداهلل العماري بأن مؤمتر 
فكر8ـ  سيناقش هذا العام واحدة 
من أهم القضايا واألولويات التي 
تواجه العالم العربي حتت عنوان 
»التكامـــل االقتصادي العربي: 
شـــركاء من أجل الرخاء«، من 
خالل جوانب وأولويات متعددة 
العربية،  البينية  التجارة  مثل 
الســـيما على صعيد االتفاقات 
التي تربط بني الدول العربية، 
واستراتيجيات الزراعة في العالم 
العربي والـــدور الذي ميكن أن 
يضطلع به القطاع اخلاص في 
هذا الشأن في ظل تزايد معدالت 
الفقر وما يرتبط به من حتديات 

اجتماعية أخرى.

وأضاف أن املؤمتر سيسلط 
الضـــوء على بعـــض الظواهر 
فـــي املجتمع مثل  االقتصادية 
العائلية،  الشـــركات  ظاهـــرة 
الشـــباب،  لـــدى  والبطالـــة 
والصناعات اإلسالمية دون أن 
أمـــن الطاقة وما  يغفل قضية 
يرتبط بها من ســـيناريوهات 
الى  املستقبل، كما ســـيتطرق 
األزمة املالية العاملية وانعكاساتها 
على العالم العربي والدور الذي 
تقوم به الشركات العربية في 

األسواق العاملية.
العمـــاري ان برنامج  وقال 
املؤمتر ســـيفتتح بكلمة االمني 
العربي  الفكر  العام ملؤسســـة 
د.ســـليمان عبداملنعم ليوضح 
دور مؤسسة الفكر العربي في 
احلرص على تشجيع كل ما من 
التطور والرخاء  شأنه حتقيق 
لألمة العربية وشبابها في جميع 
املجاالت االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية والعلمية وغيرها من 
املتنوعة، يليها كلمة  املجاالت 
صاحب السمو امللكي األمير خالد 
الفيصلـ  رئيس مؤسسة الفكر 
العربي التي سيوضح من خاللها 
أهداف املؤسسة، وطبيعة عملها 
وما تتطلع إلى حتقيقه من خالل 
اهتمامها مبختلف سبل املعرفة 
من علوم وطب واقتصاد وإدارة 

وإعالم وآداب في سبيل توحيد 
اجلهود الفكرية والثقافية التي 
تدعو إلى تضامن األمة العربية، 
والنهوض بها واحملافظة على 

هويتها.
و ذكـــر العماري أن حضرة 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صبـــاح األحمـــدـ  يحفظه اهلل 
ـ ســـيلقي أيضا كلمة  ويرعاه 
تليق مبقـــام الكويت املضيفة 
للمؤمتر، والتي دعمت املؤمتر 
ومؤسســـة الفكر العربي ماديا 
ومعنويا، خاصة وأن هذا ليس 
مستغربا على الكويت وقيادتها 
الرشيدة والسباقة دائما في دعم 
كل مجاالت العلم والثقافة وما 
يلم شمل العرب ويرعى املفكرين 

واملثقفني. 
كما اشار الى أن يومي املؤمتر 
سيكونان حافالن بالعديد من 
اجللســـات القيمة التي تتناول 
مواضيـــع ذات أبعاد وتأثيرات 
مهمة على أمتنا وعاملنا العربي، 
خاصة وان املؤمتر يتطرق إلى 
موضوع غاية في األهمية وهو 
»التكامـــل االقتصادي العربي« 
وكيفية اتصاله بتحقيق النجاح 
للعالم العربي في حال حتققه 
بالشكل املناسب والذي يرضي 
طموح جميع شـــعوب املنطقة 

العربية.

املؤشــــرات واألرقام استطاعت أن 
تتوســــع جغرافيا بشكل أكبر من 
شــــركة فرانس تيليكوم، كما أنها 
ستتجاوز عمالء فرانس تيليكوم 

خالل العامني املقبلني. 
 وحــــول ردة الفعــــل املتوقعة 
والتوقعات املرتقبة على االقتصاد 
العاملي، أوضح أن دبي أسرفت في 
االستدانة على مشاريع عائدها أو 
مردودها علــــى املدى الطويل غير 
املؤمن، الفتا الى أنه عندما يتراوح 
حجم الدين بني 3 و 4 أضعاف من 
الناجت احمللي فإن التعرض لصدمات 

اقتصادية أمر »وارد«. 
واستدرك البراك بأن حاكم دبي 
قادر على جتاوز تلك احملنة، الفتا 
إلى أنه عندما يفشــــل الناجحون 
مؤقتا في العالم العربي فإننا نرميهم 
باحلجر، مبينــــا أن ما يحدث أمرا 
طبيعيا ويحدث لبعض الشركات 

العاملية.الشبكة الواحدة
وحــــول توقيع اتفاق إنشــــاء 
الشبكة الواحدة في مصر، قال البراك 
تفاءلــــوا باخلير جتدوه، مبينا أن 
اخلطوة تعبر عــــن ريادة »زين« 
في نظام الشــــبكة الواحدة والتي 
تسعى الى تطبيقها على مستوى 
العالم وليس على مستوى املنطقة 
العربية فحسب، مبينا أن هناك 50 
مشغال على مستوى العالم طلبوا 
االنضمام إلى الشبكة الواحدة التي 
حترر املستخدم من تكلفة األسعار 

العاملية الباهظة التكاليف.

مواصفات القائد عند »زين«

وفي الكلمــــة التي ألقاها نائب 
رئيس مجلــــس اإلدارة والعضو 
املنتدب في زين، أشار إلى أن القيادة 
هي األمل التي تخلق اجتاه ورؤية 
واضحــــة واضاف: »في زين لدينا 
فلسفتنا اخلاصة في القيادة، وثبت 
جناحها بعد ان كنا منذ ســــنوات 
قليلة ماضية شــــركة صغيرة في 
الكويت، واليوم نحن شركة تنتشر 

عامليا«.
وقال: بدأنا في الكويت بنصف 

ـ مهمــــة القائــــد صناعة األمل 
العاملني في  والطمــــوح والهــــام 
مؤسسته هذا األمل ويتأكد انه في 

اعلى مستوياته. 
ـ القائــــد مولــــد للطاقة ـ طاقة 

االجناز واإلبداع واجلهد. 
ـ يعــــرف كيف يقيــــس التقدم 
ولديــــه حساســــية للربحية ألنها 
ليست هي الهدف وان بقياسه للهدف  
يستطيع أن يجمع املتناقضات داخل 

املؤسسة. 
ـ يجب أن يكون صارخا ومتطرف 
في طموحه بالقياس لوضعه احلالي 
فلم يغير التاريخ سوى املتطرفني 

في طموحهم. 
ـ القائــــد دوره األعظــــم جذب 
البيئة  املهارات والقدرات وتوفير 
املثالية لهم لتحقيق أهداف املؤسسة 
وتكون مهمته األساســــية تطوير 

املهارات والطاقات. 
ـ أال توجــــد وظائف قيادية بل 
قيادة وظيفية فال يوجد قائد يستمر 
في موقعه طوال الوقت مهما حدث 
من أخطاء ليكون قائدا لألبد بل عليه 
أن يكون قائدا في وقت ما وحتت 
قيادة أخرى في وقت اخر والهدف 

حتقيق طموحات املؤسسة.
ـ توفير احلرية مبا فيها حترير 

العاملني من سطوة اإلدارة.

القيادة الحديثة

ومن جهتها، أكدت املستشــــار 
األعلى للحملة االنتخابية لرئيس 
الواليات املتحدة احلالي باراك اوباما 
بيتســــي مايرز على أهمية تعلم 
أساليب القيادة السليمة واحلديثة 
لضمان النجاح الشخصي والعملي 

لالفراد على جميع املستويات.
واضافــــت، فــــي كلمتها خالل 
املؤمتر، التي شغلت منصب كبير 
مستشاري الرئيس بيل كلينتون 
في البيت االبيض، ومدير تنفيذي 
جلامعة هارفــــارد، ان القيادة تبدأ 
مــــن الذات حيث ان هناك عددا من 
الشــــخص  التي يتبناها  الصفات 
ليتميز مبوقع القيادة، منها سلوكه 

مليون عميل، اليوم نحن متواجدون 
فــــي 23 دولة، ونغطي املســــاحة 
اجلغرافيــــة الكبرى بني شــــركات 
االتصاالت العاملية، قرابة 700 مليون 
نسمة، فيما يصل عدد عمالئنا الى 
77 مليون عميل، ويعمل لدينا 15 
الف موظف، وبإذن اهلل ستتجاوز 
ايراداتنا لهذا العــــام 8.2 مليارات 
دوالر، أي ما يفوق ايرادات الكويت 

في العام 1982.
وأكمل: »في زين تبنينا اسلوبا 
مميزا في القيادة إلحداث نقلة هائلة 
تفــــوق كل املقاييــــس والدليل ان 

الشركة صنفت االسرع منوا عامليا، 
خالل السنوات االربع املاضية. ذلك 
ان سرعة النمو تتطلب التخلي عن 
شعار »القيادة والسيطرة«، وهو 
شعار يعتمد على القيادة والسيطرة 
والتوجيه من األعلى الى االســــفل 
بأســــلوب اتصال احادي االجتاه. 
واعتبــــر البــــراك ان القيادة يجب 
ان تتبنــــى الثقة والطموح وكذلك 
االجتاه، وغياب احدى الركائز الثالث 

يغيب االدارة الفعالة.
وأوضح ان زين تسلك هذا االجتاه 
وتسعى الى حتقيق ما يتماشى مع 

طموح الشركة من خالل االمل وادارة 
املوارد البشرية بشكل جيد، حتفز 

فيها الثقة والطموح.
وعدد البراك مواصفات القيادة 
التي تؤمن بها »زين« والتي تتمثل 

فيما يلي: 
ـ يجب أن يكــــون القائد خالقًا 
للفرص وليس مدربا بل خالق جلو 
مالئم للتدريب والفرص التي حتقق 

طموحات املتدربني. 
ـ أن يكــــون جريئا ومتواضعا 
ويقول ال اعرف دون خجل عندما 
يتطلــــب األمــــر ذلــــك وال يرتكب 

اخلطيئة التــــي تقع فيها القيادات 
العربية التي تعرف كل شيء وتكون 

كل خطاباتهم مهمة. 
ـ يجب أال يكون األفضل في األداء 

الفني بل األفضل في اإلدارة. 
ـ أن يكون مطورا للمهارات وله 
رؤيــــة يصنعها من خــــالل إدارته 
لآلخرين وعليــــه أن يعرف كيف 
يحقق هذه الرؤيــــة مع املجموعة 
التي يقودها فلم يكن تشرشل قائدا 
عسكريا عظيما ولكن عرف كيف 
يدير معركته مع هتلر وانتصر في 

احلرب العاملية الثانية. 

عمر راشد 
كشف نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في مجموعة زين 
د.سعد البراك أن املجموعة تتجه 
لتحقيق إيرادات بقيمة 8.2 مليارات 
دوالر للعام احلالي رغم تداعيات 
األزمة املالية، مشــــيرا الى أن تلك 
النتائج تعد جيدة للغاية مقارنة 
بالعام املاضي والذي بلغ فيه حجم 
اإليرادات 7.4 مليارات دوالر وبنمو 

يصل إلي %10.8. 
وأضــــاف البراك فــــي تصريح 
صحافي، أمس، خالل مشاركته في 
مؤمتر »منوذج القيادة اجلديدة« أنه 
ال جديد فيما يتعلق بصفقة »زين 
أفريقيــــا«، مبينا أن هناك »ُخطابا 
ُكثر« ، إال أنه ال توجد أسعار مناسبة 

حتى اآلن. 
واستدرك بالقول إن زين أفريقيا 
ماضية في تنفيذ إســــتراتيجيتها 
وخططها املســــتقبلية، مبينا أنها 
استفادت كثيرا من األزمة وستسعى 
للتركيز على حتقيق أرباح جيدة 

في العام 2011 وما بعدها.

2009 عام صعب 

وبنينّ أن عام 2009 كان »صعبا« 
بكل املقاييس على خلفية تأثيره في 
منو قطاع االتصاالت، موضحا أن 
النمو في سوق االتصاالت األفريقي 
كان يتراوح بني 30 و40% وانخفض 
إلى الصفر خالل العام احلالي، مبينا 
أن معدل النمو في السوق اخلليجي 
يتراوح بــــني 7 و 15% خالل الـ 5 
سنوات املاضية، إال أنه في هذا العام 

انخفض إلى %0.2.
واستدرك البراك قائال أنه على 
الرغم من تداعيــــات األزمة إال أن 
املجموعة استفادت كثيرا من وضعها 
وأعادت هيكلة الكثير من الشركات 
ونتطلــــع لتفاؤل أكبــــر في 2010 
ومستمرون في نفس االستراتيجية 

واملنهجية. 
وأضاف البــــراك أنه ثقل أعباء 
التمويل زادت من الضغط السلبي 
على قطاع االتصــــاالت اخلليجي 
وأدت إلى مزيد من البطء في سوق 
االتصاالت. وقال إنه بال شك ان تلك 
النتائج ستلقي بظاللها من خالل 
نتائج شركات االتصاالت هذا العام، 
مبينا أن زين السعودية وزين غانا 
أثرتا ســــلبيا على النتائج املالية 
للمجموعــــة مبقــــدار 300 مليون 
دوالر، مبينا أن الســــنوات الثالث 
من بدء التشغيل لم حتقق أرباحا 
وإمنا تركزت جميعهــــا في أعباء 

التشغيل.

فشل صفقة »بالتل« 

وحول أسباب فشل صفقة بالتل 
األردنية، قال إن السبب في فشل 
الصفقة يتعلق باجلانبني األردني 
والفلسطيني، مبينا أن عوامل ظهرت 
لم تكن في احلســــبان من قوانني 
وخالفه أثرت سلبا في األداء، مضيفا 
أن هناك ضرائب مت فرضها ما أنزل 
اهلل بها من سلطان، مبينا أن تعطيل 
الصفقة مت بطرق لم يكن فيها أي 
نوع من العدالة، ولذلك ارتأينا عدم 
االستمرار ألننا كنا سنضطر لتقدمي 

املزيد من التنازالت. 
وقال لقد اتفقنا مع الشــــركاء 
بعــــدم االســــتمرار فــــي الصفقة، 
مبينا أن األمر ســــيكون له مردود 
ســــلبي على السمعة االستثمارية 
في األردن وفلسطني وهي حقيقة 

ال يجب معرفتها. 
وقــــال إن الشــــركة ومن خالل 

مع اآلخرين وأســــلوبه احلواري 
وشخصيته باالضافة الى عالقاته 

مع اآلخرين.
وبينت مايرز أن تطبيق مفهوم 
القيادة السليم ال يقتصر فقط على 
مجاالت العمل والرســــميات وامنا 
العالقات الشخصية  ميتد ليشمل 
واالجتماعيــــة املختلفة، حيث انه 
البعض  أسلوب حياتي يتميز به 
ويرسم مستقبلهم. مبينة أن صفات 
القيادة ال تعتمد على الشــــهادات 
التــــي يحصــــل عليها  العلميــــة 

الشخص.

 أساليب القيادة

وحتدثت مايــــرز عن جتربتها 
أثناء  الناجحة واملليئة باخلبرات 
عملها في حملة الرئيس األميركي 
باراك اوباما قبيل تسلمه منصب 
الرئاســــة وكيف متكن من تطبيق 
أهم أساليب القيادة احلديثة وكيف 
مكنته من الفوز بهذا املنصب رغم 

الصعوبات املتعددة التي القاها.
وحول الرئيس أوباما، قالت انه 
اتبع العديد من الصفات واألساليب 
التي أهلته للتحول من رجل اميركي 
من جذور افريقية الى قيادي ناجح 
تولى رئاسة الواليات املتحدة، ومن 
الصفات التي حتلى بها االحتفاظ 
باالمل واملواظبة على الطموح، كما 
كان مستمعا جيدا ومتواضعا مع 
اآلخرين وال يخجل من االستشارة 
او التواصل من اجل املعرفة والثقة 

بالنفس.
وأوضحــــت مايــــرز أن أوباما 
يتميز أيضا بالثقة بالنفس واإلميان 
بقدرته على التغيير، باالضافة الى 
اهتمامه ببث روح االحترام املتبادل 
ليس فقط على صعيد عالقته مع 
الناخبني وحملــــة االصوات وامنا 
بدءا مــــن عالقته مع العاملني معه 

داخل احلملة.

 رؤية أوباما

كما بينــــت ان اوباما لم يتبع 
االسلوب التقليدي في ادارة حملته 
االنتخابية فلم يعتمد على اسلوب 
رجال االعمال فــــي ادارتها بل انه 
ركز على تفعيل اجلانب االنساني 
واالجتماعي لــــدى ناخبيه، حيث 
صمم موقعا الكترونيا للتعريف به 
وبرنامجه االنتخابي، مضيفا مساحة 
من التحاور مع الناخبني فيما بينهم 

لتوطيد العالقات االجتماعية.
وقالت: استطاع اوباما ان يكسب 
ود الناخبني ويزودهم مبعلومات 
عنه حتى قبل ان يروه خالل احلملة 
االنتخابية وهو ما زاد من شعبيته 
خالل جوالته واعطاه افضلية عن 

غيره من املرشحني.
ولفتت الى ان اوباما نشر خالل 
حمالته االنتخابية رسالة قوية جدا 
تؤكد على ان »القائد لديه تابعون، 
التابعني هم انفســــهم قادة  ولكن 
ايضا« وهو ما بــــث روح التفاؤل 
واالمل في كل شخص بامكانياته 
التي قد تؤهله لتحقيق طموحاته 
مهما كانــــت.  ونبهت مايرز أيضا 
إلــــى أن احد أســــاليب النجاح هو 
الفشل، وحتويله  االســــتفادة من 
إلى دافــــع لتحقيق الذات وتخطي 
املصاعب، وفي هذا السياق ضربت 
مثاال باحد املواقف التي جمعتها معه 
قبل ان يصبح رئيسا حيث كان في 
اجتماع مــــع 25 من طالب جامعة 
هارفارد وكان يحكي لهم كيف اصبح 
الفشل  ســــيناتورا بعد ان الحقه 

واالفالس وذلك خالل عامني.


